عنوان البحث:

أنشطة مقترحة لتعزيز االتجاىات اإليجابية
لطالب الصف العاشر األساسي نحو التعميم التقني والميني
الفريق البحثي:
أحمد رأفت العايدي

باسل محمود عواد

حسن نضال شامية

حمزة صفوت غطاس
زكريا سفيان أبو جزر

المعمم المشرف:
منذر عدنـان القزاز

مديرية التربية والتعميم  -خان يونس
مدرسة كمال ناصر الثانوية لمبنين
الفصل الدراسي الثاني
4114ه1449-م

فيرس الموضوعات
البيان

رقم الصفحة

ممخص البحث

ب

مقدمة البحث

4

مشكمة البحث

1

أىداف البحث

1

أىمية البحث

1

حدود البحث

3

مصطمحات البحث

3

اإلطار النظري

1

الدراسات السابقة

44

منيج البحث

41

مجتمع البحث

41

عينة البحث

43

أدوات البحث

43

نتائج البحث

43

توصيات البحث

14

المراجع

14

المالحق

13

أ

ممخص البحث:

ىدؼ البحث إلى طرح أنشطة مقترحة في تعزيز االتجاىات اإليجابية لدى طالب الصف

العاشر األساسي نحو التعميـ التقني والميني ،ولتحقيق ذلؾ فقد صيػت صياغة األسئمة الفرعية

اآلتية:

 .1ما اإلطار العاـ األنشطة المقترحة في ىذا البحث؟

 .2ما االتجاىات اإليجابية المراد تعزيزىا لدى طالب الصف العاشر األساسي نحو التعميـ
التقني والميني؟

 .3ىل أدى تطبيق األنشطة المقترحة إلى تعزيز االتجاىات اإليجابية لطالب الصف العاشر
األساسي نحو التعميـ التقني والميني؟

وقد استخدـ الفريق البحثي المنيج التجريبػي ذا التصػميـ القػائـ عمػى المجموعػة الواحػدة مػ

قيػػاس لقبمػػي وبعػػد

لتحقيػػق ىػػدؼ البحػػث ،وتكونػػت عينػػة البحػػث مػػف جمي ػ طػػالب الصػػف

العاشػػر األساسػػي  شػػعبة " "10والبػػالع عػػددىـ ل 39طالبػػا فػػي مدرسػػة كمػػاؿ ناصػػر الثانويػػة

لمبنػػيف ،وقػػد تمثمػػت أداة البحػػث فػػي االسػػتبانة لقيػػاس اتجاىػػات الطػػالب أف ػراد العينػػة نحػػو التعمػػيـ
التقني والميني.
كما وض

الفريق البحثي اإلطار العاـ لألنشطة المقترحة والذ

تمثل في" :اإلذاعة

الحية ،والموحات اإلرشادية ،والمسابقات الثقافية" ،وبعد
المدرسية ،والزيارات الميدانية ،والمقاءات ّ
تطبيق األنشطة المقترحة عمى أفراد العينة والتي استػرقت أسبوعا دراسيا ،فقد ُحممت االستبانات

إحصائيا ،ثـ عقد مقارنة بيف نتائج التحميل القبمية والبعدية ،وبناء عمى ذلؾ فقد توصل الفريق

البحثي إلى أف تطبيق األنشطة المقترحة قد أدى إلى تعزيز االتجاىات اإليجابية لدى طالب
الصف العاشر األساسي نحو التعميـ التقني والميني.

وبناء عمى ذلؾ فقد أوصى الفريق البحثي بضرورة تعميـ تطبيق األنشطة المقترحة عمى

طالب الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية والخاصة في فمسطيف بشكل عاـ ،وفي

قطاع غزة بشكل خاص ،وكذلؾ أىمية أف تستثمر اإلدارة المدرسية األنشطة الالصفية كافة
بشكل فعاؿ مف أجل توجيو الطالب إلى اختيار التخصصات التقنية والمينية التي تالئـ ميوليـ

وقدراتيـ ،باإلضافة إلى ضرورة نشر ثقافة التعميـ التقني والميني في المجتم مف خالؿ

مؤسسات المجتم

المحمي الثقافية واالجتماعية ،ووسائل اإلعالـ المختمفة لتعزيز النظرة

االجتماعية اإليجابية تجاىو.


ب

مقدمة البحث:

يعػد التعمػػيـ مػػف أرقػػى مظػػاىر الحضػػارة اإلنسػػانية ،فػػالتعميـ أداة لتطػػور المجتمعػػات وتقػػدميا،

وبناء الحضارات واألمػـ وازدىارىػا ،وتنشػئة االنسػاف وتنميتػو فكريػا واجتماعيػا ،كمػا يػؤد التعمػيـ
دو ار بار از في إكساب أفػراد المجتمػ القػيـ واألخػالؽ الحسػنة ،فمخرجػات النظػاـ التعميمػي فػي كػل
مجتمػ تشػكل أساسػا لرفعػة المجتمػ أو تخمفػو فػػي مجػاالت الحيػاة كافػة ،ولػذلؾ فػ ف المجتمعػػات
المتقدمة ترصد ميزانيات ضخمة مف أجل تطوير أنظمتيا التعميمية والنيوض بيا.
ولكي يتقدـ المجتم ويزدىر فػي كافػة المجػاالت ،البػد أف تشػمل مخرجػات النظػاـ التعميمػي
كل متطمبات ىذا التطور ،ولذا يجب ّأال تقتصر عمى جوانب محددة دوف غيرىا ك عػداد األطبػاء
والميندسيف والمعمميف وغيرىـ ،بل يجب أف تمتد تمؾ المخرجات لتشمل الجوانب التقنية والمينية
والتي تضمف وجود الكفايات البشرية المؤىمة والمدربة والقادرة عمػى المشػاركة الفعالػة فػي الخطػ
التنموية االجتماعية واالقتصادية والعسكرية؛ لتحقيق رفعة المجتم وتحضره.
ولكف بينما تيتـ بمداف العالـ المتقدـ فػي التعمػيـ التقنػي والمينػي ،وتػرى بػ ف لػو دور محػور
في التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وب نو ضرورة لمعالجة معدالت البطالة بيف الشباب ،ووسيمة
لمكسػب واإلنتػاج ،نجػػد أف مواقػف العديػد مػػف المجتمعػات ومنيػا المجتمػ الفمسػطيني نحػو التعمػػيـ
التقني والميني ىي مواقف سمبية ،وغالبا ما تكوف النظرة نحو ىذا النوع مف التعمػيـ نظػرة دونيػة،
إذ يسود االعتقاد ب ف مف يمتحق بو تنقصػو روح الطمػوح الفكػر واالجتمػاعي ،وأف الطػالب ذو
التحصػػيل الد ارسػػي المتػػدني ىػػـ فقػ مػػف يمتحػػق بػػو ،ولقػػد أكػػدت تمػػؾ المعتقػػدات عمػػى الصػػعيديف
المحمػي والػدولي العديػػد مػف الد ارسػات مثػػل :د ارسػة العكمػوؾ والحػػداد ل ، 2016ود ارسػة أبػو غػزاؿ
ل ، 2014ودراسة الزامل ل ، 2011ودراسة ل. Dave and Louann, 2005
وبناء عمى ذلػؾ فقػد شػعر الفريػق البحثػي بضػرورة إيجػاد طريقػة لتعزيػز االتجاىػات اإليجابيػة
ل ػدى طػػالب الصػػف العاشػػر األساسػػي نحػػو التعمػػيـ التقنػػي والمينػػي؛ لكػػي يمتحػػق بػػو أكبػػر عػػدد
ممكػف مػػف الطػالب فػػي العػػاـ القػادـ ،ويدرسػوا التخصصػات التػػي تالئػػـ ميػوليـ وقػػدراتيـ ،ليحققػوا
بعد ذلؾ ذاتيـ وآماليـ وطموحاتيـ في حياة اجتماعية كريمة.
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مشكمة البحث:

تحددت مشكمة البحث في السؤاؿ الرئيس اآلتي:
ما األنشطة المقترحة لتعزيز االتجاىات اإليجابية لطالب الصف العاشر األساسي نحو التعميـ
التقني والميني؟

األسئمة الفرعية:

ينبثق عف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية اآلتية:

 .1ما اإلطار العاـ لألنشطة المقترحة في ىذا البحث؟
 .2ما االتجاىات اإليجابية المراد تعزيزىا لدى طالب الصف العاشر األساسي نحو التعميـ
التقني والميني؟

 .3ىل أدى تطبيق األنشطة المقترحة إلى تعزيز االتجاىات اإليجابية لطالب الصف العاشر
األساسي نحو التعميـ التقني والميني؟

أىداف البحث:

 .1تحديد اإلطار العاـ لألنشطة المقترحة في ىذا البحث.
 .2تحديد االتجاىات اإليجابية المراد تعزيزىا لدى طالب الصف العاشر األساسي نحو التعميـ
التقني والميني.

 .3استقصاء انعكاسات تطبيق األنشطة المقترحة عمى تعزيز االتجاىات اإليجابية لطالب
الصف العاشر األساسي نحو التعميـ التقني والميني.

أىمية البحث:

 .1قد يض البحث إطا ار عاما لألنشطة المقترحة المستخدمة في تعزيز االتجاىات اإليجابية
لطالب الصف العاشر األساسي نحو التعميـ التقني والميني.

 .2قد يحدد البحث االتجاىات اإليجابية المراد تعزيزىا لدى طالب الصف العاشر األساسي
نحو التعميـ التقني والميني.

 .3قد يستقصي البحث انعكاسات تطبيق األنشطة المقترحة عمى تعزيز االتجاىات اإليجابية
لطالب الصف العاشر األساسي نحو التعميـ التقني والميني.
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 .4قد يستفيد المعنيوف مف األنشطة المقترحة في ىذا البحث مف أجل تعزيز االتجاىات
اإليجابية لطالب الصف العاشر األساسي نحو التعميـ التقني والميني.

حدود البحث:

 .1الحد الموضوعي :اقتصر البحث عمى استقصاء انعكاسات تطبيق أنشطة مقترحة عمى
تعزيز االتجاىات اإليجابية لطالب الصف العاشر األساسي نحو التعميـ التقني والميني.

 .2الحد الزماني :طبق البحث في الفصل الثاني لمعاـ الدراسي 2019/2018ـ.
 .3الحد المكاني :محافظة خاف يونس.

 .4الحد البشري :طالب الصف العاشر األساسي.

 .5الحد المؤسساتي :اقتصر تطبيق البحث عمى مدرسة كماؿ ناصر الثانوية لمبنيف.

مصطمحات البحث:

 .1االتجاىات :ىي استعدادات نفسية قابمة لالستجابة الموجبة ،أو السالبة نحو أشخاص ،أو
موضوعات ،أو مواقف في البيئة قادرة عمى إثارة االستجابة.

 .2التعميم التقني والميني :نوع مف التعميـ ُيعد أفرادا ميرة في مجاالت تقنية ومينية متعددة،
ويقدـ تدريبا عمميا لتنمية الميارات التي يتطمبيا العمل ،باإلضافة إلى الدراسة النظرية
ُ
المتعمقة بالمجاؿ م التركيز عمى الجانب العممي.

 .3طالب الصف العاشر األساسي :ىـ طالب نياية المرحمة األساسية والذيف تتراوح أعمارىـ
بيف  16-15سنة.

التعريف اإلجرائي:

يعرؼ الفريق البحثي األ نشطة المقترحة ب نيا" :مجموعة مف األنشطة والفعاليات العممية ،القابمة

لمتطبيق في البيئة المدرسة ،والمتمثمة في :اإلذاعة المدرسية ،والزيارات الميدانية ،والمقاءات

الحية ،والموحات اإلرشادية ،والمسابقات الثقافية والتي تيدؼ إلى تعزيز االتجاىات اإليجابية
ّ
لطالب الصف العاشر األساسي نحو التعميـ التقني والميني".
كما ويعرؼ الفريق البحثي االتجاىات ب نيا" :استعدادات نفسية لطالب الصف العاشر األساسي
نحو التعميـ التقني والميني ،قد تؤد

إلى استجابات إيجابية ،أو سمبية لدى الطالب نحو

االلتحاؽ بيذا النوع مف التعميـ" كما تـ تحديدىا في مقياس االتجاه المعد خصيصا لذلؾ.
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اإلطار النظري:

يتناوؿ الباحثوف في اإلطار النظر محوريف ىما:
 المحور األوؿ :االتجاىات.

 المحور الثاني :التعميـ التقني والميني.

أوالً :االتجاىات:

عد االتجاىات ذات صمة وثيقة بحياة اإلنساف وب فكاره وقيمو وثقافتو وسموكو ،ولكل
تُ ّ
إنساف اتجاىاتو الخاصة بو نحو القضايا السياسية واالجتماعية واالقتصادية وغيرىا ،وقد جاءت

مر بيا الفرد ،وكذلؾ
ىذه االتجاىات بعد مراحل التنشئة االجتماعية ،والظروؼ الخاصة التي ّ
طبيعة المجتم الذ نش فيو وغيرىا مف العوامل التي تسيـ في تكويف االتجاىات لدى األفراد.

تعريف االتجاىات:

تعددت التعريفات لمفيوـ االتجاىات؛ وذلؾ الختالؼ اإلطار المرجعي ،ولتبايف وجيات

عرفيف ،ومف ىذه التعريفات:
النظر بيف ال ُم ّ

 تعريف ألبورت ل ALLPORT, 1954:45لالتجاه ب نو" :إحدى حاالت التييؤ

والت ىب العقمي العصبي التي تنظميا الخبرة ،وليا فعل توجيو عمى استجابات األفراد

لألشياء والمواقف المختمفة".

 تعريف راجح ل ،1973ص 95لالتجاه ب نو" :استعداد وجداني مكتسب ،ثابت نسبيا،
يميل بالفرد إلى موضوعات معينة فيجعمو يقبل عمييا ويرحب بيا ويحبيا ،أو ُيعرض

عنيا ويرفضيا ويكرىيا".

لالتجاىات ب نيا" :استعدادات نفسية قابمة

 تعريف الزامل ل ،2011ص931

لالستجابة الموجبة ،أو السالبة نحو أشخاص ،أو موضوعات ،أو مواقف في البيئة

قادرة عمى إثارة االستجابة".

مكونات االتجاىات:

إف االتجاىات نتاج اجتماعي ثقافي ،تتشكل بسبب الظروؼ التي يمر بيا الفرد في حياتو،

كما تت ثر اتجاىات الفرد بطبيعة مجتمعو ومدى تفاعمو معو ،ويشير صادؽ ل ،2012ص305
ب ف لالتجاىات ثالثة مكونات رئيسة ىي:

 .1المكون العاطفي (االنفعالي) :يعود ىذه المكوف إلى مشاعر الشخص ورغباتو حوؿ
قضية اجتماعية ما ،أو قيمة معينة ،أو موضوع ما ،إما في إقبالو عميو أو نفوره منو،
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أ ّ قد تكوف االستجابة سمبية أو إيجابية ،وأحيانا تكوف ىذه االستجابة غير منطقية،
فالقبوؿ أو الرفض ،والحب أو الكره قد يصدر عف الفرد دوف مسوغ واضح أحيانا.

 .2المكون المعرفي :يشير ىذا المكوف إلى مقدار ما يعممو الفرد عف موضوع االتجاه مف
معمومات وحقائق ومعارؼ وأحكاـ ومعتقدات وقيـ وآراء ،وكمما كانت معرفتو بيذا

الموضوع أكبر ،كاف اتجاىو واضحا أكثر.

 .3المكون السموكي :يتمثل ىذا المكوف في استجابة الفرد اتجاه موضوع معيف بطريقة

ما ،قد تكوف إيجابية أو سمبية ،ويعود ذلؾ إلى التنشئة االجتماعية التي مر بيا الفرد،

كما تؤد االتجاىات دو ار في توجيو سموؾ الفرد.

تتبايف مكونات االتجاىات الثالثة في درجة قوتيا وت ثيرىا ،فقد يمتمؾ الفرد معمومات كافية

حوؿ موضوع معيف لالمكوف المعرفي لكنو ال يشعر برغبة تجاىو لالمكوف العاطفي تدفعو إلى
اتخاذ أ ّ عمل حيالو لالمكوف السموكي  ،وعميو ف ف أ ّ مكوف مف المكونات الثالثة قد يطػى
عمى باقي المكونات األخرى في االتجاه نحو موضوع معيف.

العوامل المؤثرة في تكوين االتجاىات:

تتعدد العوامل التي تؤثر في تكويف االتجاىات ونموىا ،ويشير صادؽ ل ،2012ص309

إلى أىـ تمؾ العوامل وىي:

 .1األسرة :تعتبر األسرة مف أىـ العوامل المؤثرة في تكويف االتجاىات وتشكيميا وتعزيزىا
لدى أبنائيا ،فاألسرة ىي الخمية األولى في المجتم التي تتمقى الطفل وتسيـ في بناء
مجموعة مف االتجاىات لديو ونموىا؛ وذلؾ عف طريق التربية والتنشئة االجتماعية
ب سموبييا الثواب والعقاب.

 .2المدرسة :يمتحق الطفل بالمدرسة ليكمل فييا نموه وتحصيمو المعرفي والسموكي المذيف
يسيماف في تكويف اتجاىات جديدة ،وذلؾ مف خالؿ التفاعل االجتماعي م أقرانو
ومعمميو ،وأيضا مف خالؿ المعارؼ التي ينيل منيا فتزيد في تحصيمو الفكر والعممي

والمعرفي بشكل تدريجي.

 .3المجتمع :لكل مجتم ثقافتو الخاصة وعاداتو وقيمو وفمسفتو التي تؤد

دو ار واضحا

في تكويف اتجاىات أفراده؛ وذلؾ عبر مؤسساتو المختمفة المتعددة المياـ واألغراض
والوسائل ،كالمدرسة والناد ودور العبادة والجمعيات االجتماعية والتنظيمات السياسية

وغيرىا ،فضال عف وسائل اإلعالـ التي ليا دور ال يستياف بو في تكويف االتجاىات
مف خالؿ ما تنشره وتبثو في موضوعات الحياة المختمفة.
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والجدير بالذكر أف العوامل الثالث الرئيسة لاألسرة والمدرسة والمجتم

بشكل متكامل ومتفاعل في التكويف التدريجي لالتجاىات لدى الناشئ.

تعمل مجتمعة

خصائص االتجاىات:

يرى كل مف صادؽ ل ،2012ص 307وىدى ل ،2012ص 52ب ف االتجاىات تتميز

بعدة خصائص ،أىميا:

 .1االتجاىات مكتسبة ومتعممة وىي قابمة لمتعديل والتطوير.
 .2تتمت االتجاىات بخاصية الثبات واالستقرار النسبي.

 .3االتجاه ليس لو وجود ماد  ،ولكنو تكويف معنو ُيستدؿ عميو مف السموؾ.
 .4ال تتكوف االتجاىات مف فراغ ولكنيا تتكوف مف عالقة الفرد بموضوع االتجاه.
 .5االتجاىات متدرجة مف اإليجابية الشديدة إلى السمبية الشديدة.

 .6تتنوع االتجاىات؛ وذلؾ تبعا لممثيرات والمتػيرات المرتبطة بيا.
 .7ترتب االتجاىات بثقافة المجتم وقيمو وتراثو وعاداتو المختمفة.

أنواع االتجاىات:

يرى ممحـ ل ،1995ص 25ب ف االتجاىات ثالثة أنواع وىي:

 .1االتجاىات الجماعية واالتجاىات الفردية :إذ تعبر االتجاىات الجماعية عف آراء عدد
كبير مف أفراد المجتم  ،بينما االتجاىات الفردية ىي التي تميز فردا عف آخر.

 .2االتجاىات الموجبة واالتجاىات السالبة :إذ تقوـ االتجاىات الموجبة عمى ت ييد الفرد
وموافقتو ،بينما االتجاىات السالبة تقوـ عمى معارضة الفرد وعدـ موافقتو.

 .3االتجاىات القوية واالتجاىات الضعيفة :إذ يبقى االتجاه القو م الفرد عمى مر
الزماف ،بينما يمكف لمفرد أف يتخمى عف االتجاه الضعيف بسيولة.

وظائف االتجاىات:

تقوـ االتجاىات بوظائف متعددة في حياة الفرد ،حيث تساعده عمى التكيف في مجتمعو،

عدد صادؽ ل ،2012ص 309أىـ ىذه الوظائف وىي:
وي ّ
وتمنحو فرصة التعبير عف ذاتوُ ،
 .1تحدد االتجاىات سموؾ الفرد وكيفية تفاعمو م اآلخريف ضمف مجتمعو.
 .2تنظـ االتجاىات العمميات الدافعية واإلدراكية والمعرفية لمفرد في حياتو اليومية.
 .3تيسر االتجاىات لمفرد القدرة عمى اتخاذ الق اررات في المواقف االجتماعية.

 .4تمكف االتجاىات الفرد مف مناقشة موضوعات ومشكالت ومعتقدات مجتمعو.
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ثانياً :التعميم التقني والميني:

يشيد العالـ تػيرات متسارعة في مختمف المجاالت العممية والتقنية والتي وظفت في كافة

األنشطة االقتصادية واالجتماعية لمدوؿ المختمفة ،وبخاصة في الدوؿ الصناعية المتقدمة ،مما
يفرض عمى تمؾ المجتمعات بذؿ جيود كبيرة الستيعاب ىذه التكنولوجيا واستخداميا بكفاءة

وفاعمية ،ويبرز ىنا دور التعميـ التقني والميني كمحرؾ رئيس لتوظيف ىذه التكنولوجيا في
خدمة خط التنمية االقتصادية واالجتماعية في ىذه الدوؿ لجابر ،2001 ،ص. 15

مفيوم التعميم التقني والميني:

مفيوـ التعميـ التقني والميني المعتمد مف ِقبل المؤتمر العاـ لميونسكو في دورتو الخامسة

والعشروف عاـ 1989ـ ،ب نو" :جمي أشكاؿ ومستويات العممية التعميمية التي تتضمف فضال

مف المعارؼ العامة ،ودراسة التقنيات ،والعموـ النظرية والعممية المتصمة بيا ،واكتساب الميا ارت
العممية والدرايات والجوانب المتعمقة بممارسة المينة في شتى االختصاصات ،وذلؾ بيدؼ إعداد

التقنييف ليكونوا حمقة وصل بيف االختصاصييف والعماؿ الماىريف ،ويتـ ذلؾ في معاىد التعميـ

التقني والميني" لالزوبعي والجنابي ،2003 ،ص. 26

أىداف التعميم التقني والميني:

يسعى التعميـ التقني والميني إلى إعداد القوى العاممة المؤىمة والمدربة في مختمف مجاالت

العمل التقنية والحرفية ،ويرى جابر ل ،2001ص 28ب ف التعميـ التقني والميني ييدؼ إلى
تحقيق مجموعة مف األىداؼ ،أىميا:

 .1إكساب الطمبة المفاىيـ النظرية والميارات العممية؛ تحقيقا لمبدأ التكامل بيف النظرية
والتطبيق وبيف العمـ والعمل.

 .2إكساب الطمبة القدرة عمى أداء الميارات العممية حسب المعايير الفنية ،واعدادىـ
لمتعامل م التقنيات الحديثة.

 .3إكساب الطمبة العادات السموكية السميمة ،كالدقة في العمل ،وتطبيق إجراءات السالمة،
والمحافظة عمى البيئة.

 .4تنمية االتجاىات والقيـ السميمة لدى الطمبة ،مثل :تقدير العمل التقني والميني ،وتحمل
المسئولية ،والعمل بروح الفريق.

 .5إعداد المينييف الماىريف في المجاالت كافة ،وتزويدىـ بالميارات الضرورية في ضوء
قدراتيـ وميوليـ ،وتجاوبا م حاجات المجتم القائمة والمتوقعة.
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أىمية التعميم التقني والميني:

إف التسارع في تطور التعميـ التقني والميني ،وتزايد الحاجة إليو في المجاالت التقنية

والفنية كافة  ،وفي ظل تبني العديد مف المجتمعات لمخط التنموية اليادفة إلى تجويد مخرجات
ىذا النوع مف التعميـ ،أدى ذلؾ إلى تعاظـ أىميتو ،وقد أشار الشويخ ل ،2006ص 65إلى

أىمية التعميـ التقني والميني وذلؾ ألنو:

 .1يوفر االحتياجات الضرورية لأليد

العاممة الماىرة لمقطاعات االقتصادية والصناعية،

وتطوير المعرفة والميارات والقدرات اإلنتاجية لمقوى العاممة.

 .2يؤثر عمى الرفاه االجتماعي مف خالؿ ما يوفره مف فرص عمل مختمفة ،كما يساعد في
ويسيـ في زيادة أرباح استثمارات تمؾ المشاري .
فتح مشاري جديدة لألفرادُ ،
 .3يعمل عمى توسي آفاؽ التعميـ ،إذ يجعمو مدخال إلى عالـ التكنولوجيا ومنتجاتيا ،وذلؾ
عف طريق دراسة المواد واألساليب التقنية وعمميات اإلنتاج والتصني والتوزي .

ُ .4يػير في اتجاىات األفراد والجماعات حيث يجعل الصناعة والعمـ والتكنولوجيا والعمل
الميني واليدو وكل األفكار والقيـ المرتبطة بذلؾ جزءا أساسيا مف ثقافة المجتم .
 .5يفتح المجاؿ واسعا أماـ الراغبيف في تعمـ مينة جديدة ،أو الفنييف الراغبيف في مواصمة
التدريب مف أجل تطوير مياراتيـ وتحديث معموماتيـ المينية باستمرار.

نشأة التعميم التقني والميني في فمسطين:

تعود نش ة نظاـ التعميـ والتدريب الميني في فمسطيف إلى عاـ 1856ـ ،عندما سمحت

الحكومة العثمانية لمسكاف ب نشاء المدارس المينية ،وفي عيد االنتداب البريطاني كاف التعميـ
الميني عمى شكل مشاري بادرت إلييا الجمعيات التبشيرية والخيرية ،واستيدفت في ذلؾ الوقت

السكاف المحروميف كالمحتاجيف والفقراء واأليتاـ ،وقد وجيت تمؾ الجمعيات خدماتيا لمذكور فق

في العائالت المستيدفة باعتبارىـ المسئوليف عف كسب رزؽ العائمة ،حيث وفرت بعض البرامج
التدريبية في مجاؿ الحرؼ كالتجارة ،والحدادة ،والنجارة ،وأعماؿ األلمونيوـ وغيرىا ،وقد تـ بيف
عامي 1952-1860ـ ت سيس سب مدارس صناعية ومينية لعدواف ،2009 ،ص. 34

كما ساىمت وكالة غوث وتشػيل الالجئيف  UNRWAفي تطوير التعميـ التقني والميني،

حيث بدأ دور الوكالة في مجاؿ التعميـ والتدريب الميني في فمسطيف مباشرة بعد قياـ دولة
االحتالؿ اإلسرائيمي في عاـ 1948ـ ،فقد أنش ت الوكالة مراكز التدريب الميني عمى ثالثة

أصعدة :التدريب الميني في الحرؼ والصناعات البسيطة لمطمبة الذيف أنيوا الصف التاس
األساسي ،وبرامج التدريب الميني في كميات المجتم
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لمطمبة الذيف أنيوا التعميـ الثانو ،

باإلضافة إلى دورات تدريب وت ىيل المعمميف والعامميف في مؤسسات ومكاتب الوكالة قبل

مباشرة العمل ،وأثناء وجودىـ عمى رأس عمميـ لراضي ،2006 ،ص. 25

وبعد االحتالؿ اإلسرائيمي لمضفة الػربية وقطاع غزة وشرؽ القدس في عاـ 1967ـ ،قامت

سمطات االحتالؿ ب نشاء ل 13مرك از لمتدريب التقني والميني ،منيا ل 9في الضفة الػربية،

ول 4في قطاع غزة ،ويرى العصار ل ،2004ص 147أف االحتالؿ ىدؼ مف إنشاء تمؾ
المراكز إلى خدمة مصالحو عمى حساب الشعب الفمسطيني وذلؾ مف خالؿ:

 ت ميف األيد العاممة المدربة لخدمة المشاري االقتصادية اإلسرائيمية في مختمف الحقوؿ
مثل :الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات.

 توفير فرص عمل لمشباب بيدؼ إقصائيـ عف مقاعد الدراسة واكماؿ تعميميـ ،وايجاد
جيل نصف متعمـ ،باإلضافة إلى إشػاليـ عف مقاومة االحتالؿ.

وبعد قدوـ السمطة الوطنية الفمسطينية في عاـ 1994ـ قامت بترتيب أوضاع قطاع التعميـ

والتدريب التقني والميني في الضفة الػربية وقطاع غزة ،ف نش ت مجمس استشار يتكوف مف
مجموعة مف المؤسسات الرسمية مثل :و ازرة التربية والتعميـ العالي ،وو ازرة العمل ،وممثل عف

الجامعات والمؤسسات الدولية والخاصة ،حيث أعدت االستراتيجية الوطنية لمتعميـ والتدريب

التقني والميني في فمسطيف لالعكموؾ والحداد ،2016 ،ص. 18

التعميم التقني والميني في قطاع غزة:

تشرؼ و ازرة التربية والتعميـ العالي اإلدارة العامة لمتعميـ الميني والتقني عمى العديد مف

المدارس الحكومية بمحافظات غزة ،والتي تضـ عدة تخصصات وىي:

 .4التعميم الثانوي الزراعيُ :يقبل فيو الطمبة الناجحوف في الصف العاشر األساسي ،ويدرس
الطالب فيو سنتيف دراسيتيف ،ويضـ قسميف ىما :قسـ اإلنتاج النباتي ،وقسـ اإلنتاج الحيواني.
 .1التعميم الثانوي التجاريُ :يقبل فيو الطمبة الناجحوف في الصف العاشر األساسي ،ويدرس
الطالب فيو سنتيف دراسيتيف ،يمتحق بعدىا ب حدى التخصصات الجامعية في الحقل التجار .

 .3التعميم الثانوي الصناعيُ :يقبل فيو الطمبة الناجحوف في الصف العاشر األساسي ،ويدرس
الطالب فيو سنتيف دراسيتيف ،وينقسـ إلى تخصصات مينية مثل :صيانة الحاسوب ،والكيرباء،
واإللكترونيات الصناعية ،وميكانيكا السيارات ،وكيرباء السيارات ،ونجارة وديكور ،وصيانة

الراديو والتمفزيوف ،والتجميل وتصميـ األزياء ،وأيضا تخصصات تقنية مثل :تطبيقات الموبايل،
وتصميـ الجرافيؾ ،وتصميـ صفحات الويب لالعكموؾ والحداد ،2016 ،ص. 21-18
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الدراسات السابقة:

دراسة العكموك والحداد (:)2116
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أىـ األسباب التي قد تؤد

إلى عزوؼ طالبات الصف

العاشر األساسي عف االلتحاؽ بالتعميـ الميني في محافظة غزة مف وجية نظر الطالبات،

وكذلؾ مف وجية نظر المعممات في المدارس المينية ،وقد تكونت عينة الدراسة مف ل9

معممات مف مدرسة عبد المعطي الريس الثانوية المينية لمبنات ،باإلضافة إلى ل 110طالبة
مف مدرستي الزىراء الثانوية "ب" لمبنات والرممة الثانوية لمبنات ،واتبعت الباحثتاف المنيج

الوصفي المسحي لمحصوؿ عمى المعمومات المطموبة ،وكذلؾ في وصف الظاىرة محل الدراسة،
وتمثمت أدوات الدراسة في االستبانة والمقابمة ،وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أف أىـ أسباب
عزوؼ الطالبات عف االلتحاؽ بالتعميـ الميني تتمثل في النظرة الدونية لمتعميـ الميني ،وضعف

اإلرشاد الميني الموجو لطالبات المرحمة األساسية ،وقمة المجاالت الوظيفية لخريجات المدارس
المينية.

دراسة أبو غزال (:)2114
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة قياـ اإلدارة المدرسية لدورىا في توجيو طمبة المرحمة
الثانوية نحو التعميـ التقني بمحافظات غزة ،وقد تكونت عينة الدراسة مف ل 351معمما ومعممة

في المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية بمحافظات غزة ،واتب الباحث المنيج الوصفي

التحميمي لمالئمتو لموضوع الدراسة ،وتمثمت أداة الدراسة في االستبانة ،وقد أشارت نتائج الدراسة

إلى وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدور اإلدارة المدرسية في

توجيو طمبة المرحمة الثانوية نحو التعميـ التقني تُعزى إلى متػير الجنس لصالح الذكور ،في
حيف أشارت الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا تُعزى إلى متػير المنطقة التعميمية ،أو

متػير سنوات الخدمة.

دراسة الطويسي (:)2113
ىدفت الدراسة إلى استقصاء طبيعة أولويات الحموؿ المقترحة لتحسيف النظرة المجتمعية

نحو التعميـ والتدريب الميني والتقني مف وجية نظر الخبراء في األردف ،وقد تكونت عينة

الدراسة مف ل 167خبي ار مف الخبراء القائميف عمى رسـ أو تنفيذ سياسات التعميـ والتدريب
الميني والتقني في األردف ،واتب الباحث في دراستو المنيج الوصفي المسحي ،وتمثمت أداة

الدراسة في االستبانة ،وقد أشارت نتائج الدراسة إلى طبيعة الحموؿ المقترحة ضمف ستة مجاالت
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وىي :مناىج وأساليب التدريس والتدريب ،البنية التحتية والبيئة التعميمية ،السياسات والتشريعات،

وسائل اإلعالـ واالتصاؿ ،برامج التوعية واإلرشاد الميني ،والتشاركية بيف الييئات المعنية.

دراسة الزامل (:)2111

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى اتجاىات طالب المرحمة الثانوية نحو التدريب التقني

والميني في ضوء التػيرات االقتصادية واالجتماعية بمدينة الرياض ،وقد تكونت عينة الدراسة

مف ل 390طالبا مف طالب الصف الثالث الثانو مف عدة مدارس بمدينة الرياض ،واتب

الباحث في دراستو المنيج الوصفي بطريقتيو المسحية والتحميمية ،وتمثمت أداة الدراسة في
االستبانة ،وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف اتجاىات أفراد العينة

نحو التعميـ التقني والميني تختمف باختالؼ مستوى تعميـ األب ،في حيف أشارت الدراسة إلى

عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا تختمف باختالؼ السكف أو مستوى الدخل أو مستوى تعميـ األـ.
أوجو التشابو واالختالف بين الدراسات السابقة والبحث الحالي:

أ .أوجو التشابو:

يتشابو البحث الحالي م الدراسات السابقة فيما يمي:

 تحديد أسباب عزوؼ طالب الصف العاشر األساسي عف االلتحاؽ بالتعميـ التقني والميني.
 تحديد أىـ اتجاىات طالب الصف العاشر األساسي نحو التعميـ التقني والميني.

 استخداـ أداة االستبانة لموقوؼ عمى اتجاىات الطالب نحو التعميـ التقني والميني.
ب .أوجو االختالف:
يختمف البحث الحالي عف الدراسات السابقة فيما يمي:
 ىدؼ البحث الحالي إلى وض أنشطة مقترحة؛ لتعزيز االتجاىات اإليجابية لطالب الصف
العاشر األساسي نحو التعميـ التقني والميني ،بينما ىدفت دراسة العكموؾ والحداد ل 2016إلى
التعرؼ عمى أىـ األسباب التي قد تؤد

إلى عزوؼ طالبات الصف العاشر األساسي عف

االلتحاؽ بالتعميـ الميني ،أما دراسة أبو غزاؿ ل 2014فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى درجة قياـ

اإلدارة المدرسية لدورىا في توجيو طمبة المرحمة الثانوية نحو التعميـ التقني ،في حيف ىدفت
دراسة الطويسي ل 2013إلى استقصاء طبيعة أولويات الحموؿ المقترحة؛ لتحسيف النظرة

المجتمعية نحو التعميـ والتدريب الميني والتقني مف وجية نظر الخبراء ،بينما ىدفت دراسة
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الزامل ل 2011إلى التعرؼ عمى اتجاىات طالب المرحمة الثانوية نحو التدريب التقني والميني
في ضوء التػيرات االقتصادية واالجتماعية.

 اتب البحث الحالي المنيج التجريبي ذا التصميـ القائـ عمى المجموعة الواحدة م قياس قبمي

وبعد  ،في حيف اتبعت دراسة العكموؾ والحداد ل 2016والطويسي ل 2013المنيج الوصفي

المسحي ،أما دراسة أبو غزاؿ ل 2014فقد اتبعت المنيج الوصفي التحميمي ،بينما اتبعت دراسة
الزامل ل 2011المنيج الوصفي بطريقتيو المسحية والتحميمية.
مدى االستفادة من الدراسات السابقة:
 .1دعـ المقدمة بالدراسات السابقة.

 .2اشتقاؽ مشكمة البحث وصياغة األسئمة الفرعية.
 .3صياغة التعريفات اإلجرائية لمبحث.

 .4كتابة اإلطار النظر ودعمو بالمراج .
 .5مناقشة نتائج البحث وتفسيرىا.
ما تميز بو البحث الحالي عن الدراسات السابقة:

 .1اقتراح أنشطة تتكوف مف مجموعة مف األنشطة والفعاليات القابمة لمتطبيق في البيئة
المدرسية ،والتي قد يؤد تنفيذىا إلى تعزيز االتجاىات اإليجابية لدى طالب الصف العاشر
األساسي نحو التعميـ التقني والميني.

 .2إجراء البحث في بيئة فمسطينية عمى عينة مف طالب الصف العاشر األساسي في محافظة
خاف يونس.

منيج البحث:

اعتمػػد البػػاحثوف وفقػػا لطبيعػػة الد ارسػػة عمػػى المػػنيج التجريبػػي ذا التصػػميـ القػػائـ عمػػى المجموعػػة

الواحدة م قياس لقبمي وبعد .

مجتمع البحث:

جمي ػ طػػالب الصػػف العاشػػر األساسػػي فػػي مدرسػػة كمػػاؿ ناصػػر الثانويػػة لمبنػػيف والبػػالع عػػددىـ

ل 785طالبا فق .
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عينة البحث:

ت ػػـ اختي ػػار الص ػػف بطريق ػػة العين ػػة العشػ ػوائية ،حي ػػث ت ػػـ اختي ػػار ص ػػف واح ػػد فقػ ػ م ػػف ص ػػفوؼ

المدرس ػػة بش ػػكل عشػ ػوائي ،وب ػػذلؾ فق ػػد تكون ػػت عين ػػة البح ػػث م ػػف جميػ ػ ط ػػالب الص ػػف العاش ػػر
األساسي  شعبة " "10والبالع عددىـ ل 39طالبا فق .

أدوات البحث:

بعد االطالع عمى الدراسات والبحوث السابقة ،قرر الباحثوف اسػتخداـ االسػتبانة لقيػاس اتجاىػات

الطالب أفراد العينة نحو التعميـ التقني والميني ،حيث أعد الفريق البحثػي االسػتبانة فػي صػورتيا
األولية ،ثـ عرضيا عمى عدد مف المحكميف ذو الخبرة التربوية إلبداء آرائيـ ومالحظاتيـ ،وقػد
جاءت توصياتيـ بما ي تي:

 حذؼ بعض فقرات االستبانة لعدـ ارتباطيا بموضوع البحث.

 إعادة صياغة بعض فقرات االستبانة لكي تصبح أكثر وضوحا.
وقد أخذ الفريق البحثي بتوصياتيـ ،وبعػد إجػراء كافػة التعػديالت أصػبحت االسػتبانة فػي صػورتيا

النيائي ػػة تتك ػػوف م ػػف ل 10فق ػػرات فقػ ػ  ،باإلض ػػافة إل ػػى سػ ػؤاؿ مفت ػػوح ح ػػوؿ رغب ػػة الطال ػػب ف ػػي
تخصصو المستقبمي م إبداء أسباب اختيار ذلؾ التخصص ،ممحق ل. 1

نتائج البحث:

أوال :اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ الذ

ينص عمى" :ما اإلطار العام لل نشطة المقترحة في ىذا

البحث؟" ،ولإلجابة عمى السؤاؿ قاـ الفريق البحثي بعقد اجتماع في حضور مدير المدرسة
والمرشد التربو والمعمـ المشرؼ ،وقد بدأ االجتماع بالعصف الذىني لتحديد األنشطة والفعاليات
المناسبة ،والقابمة لمتطبيق في البيئة المدرسية ،وفي حدود الموارد المتاحة ،وبعد طرح اآلراء
والمالحظات ومناقشتيا ،فقد تشكل اإلطار العاـ لألنشطة المقترحة بما ي تي:
 .1اإلذاعة المدرسية:

تعد اإلذاعة المدرسية أحد أىـ األنشطة الالصفية في المدرسة ،إذ تزود الطالب بالكثير مف
المعمومات المفيدة مف خالؿ الفقرات الثقافية المتنوعة التي تحتوييا اإلذاعة ،كما أنيا قد

تُعزز اتجاىات الطالب اإليجابية نحو موضوع أو قضية معينة ،لذا فقد قاـ الفريق البحثي
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بتقديـ إذاعة مدرسية حوؿ التعميـ التقني والميني ،حيث تضمنت ثالث فقرات وىي :القرآف

الكريـ ،والحديث الشريف ،وموضوع بعنواف "التعميـ التقني الميني" ،ممحق ل. 2

 .2الزيارات الميدانية:

تعتبر الزيارات الميدانية التعميمية ذات أىمية تربوية كبيرة؛ فيي ترب بيف الجوانب النظرية

في المدرسة والتطبيقية في المجتم فيتحقق بذلؾ التكامل المعرفي لممتعمـ ،كما أنيا تنمي

االتجاىات المستقبمية لمطالب نحو مؤسسات المجتم ودورىا في تقديـ الخدمات المختمفة،
لذا فقد قاـ الفريق البحثي باصطحاب الطالب أفراد العينة في زيارة ميدانية إلى القسـ التقني

تعرؼ الطالب خالؿ الزيارة إالى
في مدرسة الحاج دمحم النجار الثانوية لمبنيف ،وقد ّ
التجييزات الفنية لمختبر الحاسوب ،والمباحث الدراسية المقررة ،وكذلؾ التخصصات المتاحة

في الجامعات لخريجي الثانوية العامة مف القسـ التقني ،وغير ذلؾ.

الحية:
 .3المقاءات ّ

الحية بيف الطالب والخبراء في المجاالت المختمفة فائدة عممية كبيرة ،ويرج
تُحقق المقاءات ّ
ذلؾ إلى قدرة الخبراء عمى إقناع وامتاع المستمعيف بموضوع ما ،نظ ار لما يمتمكونو مف ٍ
قدر
وٍ
افر مف المعمومات حوؿ الموضوع ،باإلضافة إلى استخداميـ ألساليب تتميز بالسيولة

والجاذبية معا ،وما يتب المقاء مف حوارات ونقاشات وطرح تساؤالت ،تؤد

غالبا إلى إثراء

الموضوع ،لذلؾ فقد قاـ الفريق البحثي بعقد لقاء بيف الطالب أفراد العينة واألستاذ عاصـ
شراب عضو الييئة التدريسية لمقسـ التقني في مدرسة الحاج دمحم النجار الثانوية لمبنيف ،وقد

تناوؿ المقاء عدة محاور أىميا :مبررات االلتحاؽ باألقساـ التقنية والمينية ،ومدى توفر

فرص العمل في األسواؽ المحمية والعالمية لخريجي تمؾ األقساـ.

 .4الموحات اإلرشادية:

صممت
تعتبر الموحات اإلرشادية في المدرسة ذات قيمة تربوية وعممية كبيرة ،وال سيما إذا ُ
بشكل يمفت أنظار الطالب ،وقد تحمل تمؾ الموحات رسائل ذات ىدؼ سامي ،ك ف تحث

الطالب عمى أداء الصالة أو تُعزز انتماءىـ لموطف وغير ذلؾ ،وقد تحمل رسائل عممية
كالمعمومات التاريخية ،أو القوانيف الرياضية وغير ذلؾ ،ويتـ وض النوع األوؿ في األماكف

العامة في المدرسة ،بينما يوض النوع الثاني غالبا داخل الصفوؼ الدراسية ،ولذلؾ فقد قاـ
الفريق البحثي بطباعة ل 5لوحات إرشادية ،ووزعت في أماكف تجم الطالب داخل

المدرسة ،وقد تضمنت تمؾ الموحات عبارات ذات صمة بالتعميـ التقني والميني وىي:
 التعميـ التقني والميني منافس شرس في سوؽ العمل.
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 التعميـ التقني والميني ركيزة أساسية القتصاد أكثر حيوية.

 طالب التعميـ التقني والميني ىـ أمل بناء الدولة في المستقبل.
 الدولة التي ال تيتـ بالتعميـ التقني والميني لف تناؿ كافة حقوقيا.

 التعميـ التقني والميني ىو المبنة األولى في بناء المجتمعات المتقدمة.
 الموحات اإلرشادية:

تسعى المسابقات الثقافية إلى إثراء المعرفة لدى الطالب في جو مف المنافسة والتحفيز ،كما
تُعد وسيمة ىامة مف وسائل زيادة التحصيل العممي؛ حيث يبذؿ الطالب أقصى ما لدييـ مف
جيد لتحقيق الفوز ،فبمجرد بدء المسابقة ينطمق المتسابقوف لمبحث عف اإلجابات وايجاد
الحموؿ لألسئمة ،أمال في نيل المكافآت والجوائز المرصودة لمفائزيف ،فتتحسف لدييـ ميارات
البحث العممي ،وتزداد حصيمتيـ الثقافية والعممية ،ولذلؾ فقد قاـ الفريق البحثي ب عداد

مسابقة ثقافية تتكوف مف خمسة أسئمة ذات صمة بالتعميـ التقني والميني ،ممحق ل. 3
ثانيا :اإلجابة عف السؤاؿ الثاني الذ

ينص عمى" :ما االتجاىات اإليجابية المراد تعزيزىا لدى

طالب الصف العاشر األساسي نحو التعميم التقني والميني؟" ،ولإلجابة عمى السؤاؿ قاـ الفريق
البحثي باالطالع عمى البحوث والدراسات السابقة ذات الصمة مثل :دراسة الزامل ل، 2011

ودراسة ىدى ل ، 2012وكذلؾ قاـ الفريق باستشارة المرشد التربو في المدرسة ،وبناء عمى ذلؾ
فقد تـ حصر االتجاىات المراد تعزيزىا لدى طالب الصف العاشر األساسي نحو التعميـ التقني
والميني في المحوريف التالييف:

 الطبيعة الشخصية :حيث قاـ الفريق البحثي بصياغة فقرات تتمركز حوؿ ذات الطالب،
وىي الفقرات التي تعبر عف مشاعره نحو موضوع االتجاه ،وتصف السموؾ الذ

يرغب أف يقوـ بو الطالب ،أو السموؾ الذ يتجنبو.

قد

 الطبيعة االجتماعية :حيث قاـ الفريق البحثي بصياغة فقرات تتمركز حوؿ الجماعة،
وىي الفقرات التي تعبر عف مشاعر الطالب بما يتوقعو مف سموؾ اآلخريف تجاىو عند
قيامو بممارسة سموؾ معيف.

وعميػػو فقػػد أعػػدت اسػػتبانة لقي ػػاس اتجاىػػات الطػػالب أف ػراد العين ػػة نحػػو التعمػػيـ التقنػػي والمين ػػي،
ولمت كد مػف صػدؽ االسػتبانة أ ّ أنيػا تقػيس مػا وضػعت لقياسػو ،فقػد عرضػت عمػى مجموعػة مػف
المحكمػػيف األفاضػػل إلبػػداء مالحظػػاتيـ وآرائيػػـ ،وبعػػد إجػراء التعػػديالت كافػػة أصػػبحت االسػػتبانة
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في صورتيا النيائية تتكوف مف ل 10فقرات فق  ،باإلضافة إلى سؤاؿ مفتوح حوؿ رغبة الطالػب

في تخصصو المستقبمي م إبداء أسباب اختيار ذلؾ التخصص ،ممحق ل. 1
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ثالثػػا :اإلجابػػة عػػف الس ػؤاؿ الثالػػث الػػذ يػػنص عمػػى" :ىــل أدى تطبيــق األ نشــطة المقترحــة إل ـ

تعزيــز االتجاىــات اإليجابيــة لطــالب الصــف العاشــر األساســي نحــو التعمــيم التقنــي والمينــي؟"،

ولإلجابػػة عمػػى السػؤاؿ قػػاـ الفريػػق البحثػػي بتحميػػل نتػػائج التطبيػػق القبمػػي والبعػػد السػػتبانة قيػػاس
اتجاىػػات الطػػالب نحػػو التعمػػيـ التقنػػي والمينػػي ،وذلػػؾ باسػػتخداـ التكػ اررات والنسػػب المئويػػة ،وقػػد

كانت النتائج عمى النحو اآلتي:

أ .نتائج تحميل فقرات االستبانة:
يوضح الجدوؿ اآلتي تك اررات اختيار أفراد العينة لفقرات االستبانة المختمفة مف بيف البدائل
الثالثة لأوافق ،غير موافق ،غير مت كد  ،وذلؾ في التطبيقيف القبمي والبعد .
التطبيق القبمي
الفقرة

م

التطبيق البعدي

غير

غير

موافق

متأكد

1

يشجع الدين اإلسالمي عم احترام وتقدير األعمال اليدوية.

37

1

1

38

2

التعميم التقني أو الميني يكسبني ميارات مرتبطة بالحياة.

14

19

6

23

12

3

التعميم التقني أو الميني يجعل عممي المستقبمي غير مريح.

23

11

5

17

20

2

4

التعميم التقني أو الميني يجعل عممي المستقبمي غير مربح.

26

7

6

19

15

5

28

8

3

21

17

1

23

15

1

18

20

1

29

7

3

22

15

2

22

11

6

13

23

3

17

13

9

24

14

1

25

10

4

16

20

3

5
6
7
8
9

أوافق

التعميم التقني أو الميني يقمل من وصولي لمركز مرموق في

المستقبل.

المركز االجتماعي ألسرتي يقمل من رغبتي في التعميم التقني أو

الميني.

يمتحق بالتعميم التقني أو الميني الطالب ضعاف التحصيل

الدراسي.

المدارس التقنية والمينية غير مؤىمة بالكادر البشري أو

المادي.

التعميم التقني أو الميني يساعد في القضاء عم

الخريجين.

 10ينظر المجتمع لمتعميم التقني والميني نظرة متدنية.

يبمع عدد أفراد العينة ل 39طالبا.
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بطالة

أوافق

غير

غير

موافق

متأكد

0

1
4

بينما يوضح الجدوؿ اآلتي النسب المئوية لمتك اررات في التطبيقيف القبمي والبعد :
التطبيق القبمي
الفقرة

م

التطبيق البعدي

غير

غير

موافق

متأكد

1

يشجع الدين اإلسالمي عم احترام وتقدير األعمال اليدوية.

%95

%3

%2

%97

2

التعميم التقني أو الميني يكسبني ميارات مرتبطة بالحياة.

%36

%49

%15

%59

%31

3

التعميم التقني أو الميني يجعل عممي المستقبمي غير مريح.

%59

%28

%13

%44

%51

%5

4

التعميم التقني أو الميني يجعل عممي المستقبمي غير مربح.

%67

%18

%15

%49

%38

%13

%72

%21

%7

%54

%43

%3

%59

%38

%3

%46

%51

%3

%74

%18

%8

%56

%38

%6

%56

%28

%16

%33

%59

%8

%44

%33

%23

%62

%35

%3

%64

%26

%10

%41

%51

%8

5
6
7
8
9

أوافق

التعميم التقني أو الميني يقمل من وصولي لمركز مرموق في

المستقبل.

المركز االجتماعي ألسرتي يقمل من رغبتي في التعميم التقني

أو الميني.

يمتحق بالتعميم التقني أو الميني الطالب ضعاف التحصيل
الدراسي.

المدارس التقنية والمينية غير مؤىمة بالكادر البشري أو

المادي.
التعميم التقني أو الميني يساعد في القضاء عم
الخريجين.

 10ينظر المجتمع لمتعميم التقني والميني نظرة متدنية.

بطالة

أوافق

غير

غير

موافق

متأكد

%0

%3
%10

ومف خالؿ ت مل الفريق البحثي لنتائج الجدوؿ السابق يتضح ما يمي:

 الفق ػرات الموجبػػة المتعمقػػة باتجاىػػات الطػػالب اإليجابيػػة نحػػو التعمػػيـ التقنػػي والمينػػي وىػػي
الفقػرات ل ، 9 ، 2قػػد تػيػػرت النسػػبة المئويػػة لمموافقػػة عمييػػا بزيػػادة تتػراوح ل، %23 - %18
وىذا يدؿ عمى تعزيز االتجاىات اإليجابية لمطالب نحو التعميـ التقني والميني.

 الفقػ ػرات السػ ػ ػالبة المتعمق ػػة باتجاىػ ػ ػات الط ػػالب الس ػػمبية نح ػػو التعم ػػيـ التقن ػػي والمين ػػي وى ػػي
الفق ػرات ل ، 10 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3قػػد تػيػػرت النسػػبة المئويػػة لمموافقػػة عمييػػا بػػنقص
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يتراوح ل ، %23 - %13وىذا يدؿ عمى تػيير في االتجاىػات السػمبية لمطػالب نحػو التعمػيـ

التقني والميني.

ب .نتائج تحميل السؤال المفتوح في االستبانة:
قاـ الفريق البحثػي بتحميػل إجابػات الطػالب عمػى السػؤاؿ المفتػوح فػي االسػتبانة الػذ يػنص عمػى

"ما التخصص الـذي ترغـب االلتحـاق بـو مسـتقبالً؟ ومـا سـبب اختيـارك ليـذا التخصـص؟" ،وقػد
كانت النتائج عمى النحو اآلتي:
التخصص

التطبيق البعدي

التطبيق القبمي
عدد الطالب

النسبة المئوية

عدد الطالب

النسبة المئوية

األكاديمي

27

69%

21

54%

التقني والميني

3

8%

12

31%

لم يقرر

9

23%

6

15%

المجموع

39

100%

39

100%

30
25
20
15
10
5
0
عدد الطالب

عدد الطالب

التطبيق القبلي

التطبيق البعدي

لم يقرر

التقني والمهني

األكاديمي

وقد تعددت األسباب في اختيار الطالب لمتخصصات األكاديمية المختمفػة ،ولكػف يرجػ معظميػا
إل ػػى رغب ػػة األى ػػل ،وك ػػذلؾ إل ػػى مع ػػدؿ الطال ػػب ف ػػي الثانوي ػػة العام ػػة ،باإلض ػػافة إل ػػى االلتحػ ػػاؽ
يقدرىا المجتم كالطب واليندسة وغيرىا.
بتخصصات ّ
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ولكف بت مػل نتػائج الجػدوؿ السػابق يتضػح زيػادة فػي عػدد الطػالب الػراغبيف فػي االلتحػاؽ بػالتعميـ

التقنػػي والمينػػي مػػف ل 3طػػالب فق ػ إلػػى ل 12طالبػػا مػػف طػػالب العينػػة ،وبنػػاء عمػػى ذلػػؾ فقػػد
استنتج الفريق البحثي ب ف تطبيق األنشطة المقترحة قد أدى إلى تعزيز االتجاىات اإليجابية لدى

طالب الصف العاشر األساسي نحو التعميـ التقني والميني.
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توصيات البحث:
يوصي الفريق البحثي بضرورة ما ي تي:
 .1تعميـ تطبيق األنشطة المقترحة عمى طالب الصف العاشر األساسي في المدارس
الحكومية والخاصة في فمسطيف بشكل عاـ ،وفي محافظات غزة بشكل خاص.
 .2ضرورة أف تستثمر اإلدارة المدرسية األنشطة الالصفية كافة بشكل فعاؿ مف أجل توجيو
الطالب إلى اختيار التخصصات التقنية والمينية التي تالئـ ميوليـ وقدراتيـ.
 .3ضرورة نشر ثقافة التعميـ التقني والميني في المجتم مف خالؿ مؤسسات المجتم المحمي
الثقافية واالجتماعية ،ووسائل اإلعالـ المختمفة لتعزيز النظرة االجتماعية اإليجابية تجاىو.
يقترح الفريق البحثي إجراء المزيد مف البحوث حوؿ:
 .1تطبيق األنشطة المقترحة لتعزيز االتجاىات اإليجابية لدى طالبات الصف العاشر
األساسي نحو التعميـ التقني والميني.
 .2تطوير األنشطة المقترحة مف خالؿ إضافة أنشطة وفعاليات جديدة ،مثل :االستعانة بمواق
التواصل االجتماعي ،وتطبيقات الجواؿ ،وغير ذلؾ.
 .3تطبيق األنشطة المقترحة لتعزيز اتجاىات إيجابية أخرى لدى الطالب مثل :المحافظة عمى
األثاث المدرسي ،أو مساعدة زمالئيـ ضعاؼ التحصيل الدراسي ،وغير ذلؾ.
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المراجع:

أوالً :المراجع العربية:
 جابر ،سميح ل . 2001تدريب واعداد مدربي التدريب الميني .المركز العربي لمتدريب
الميني واعداد المدربيف ،ليبيا.

 راجح ،أحمد ل . 1973أصول عمم النفس ،المكتب المصر الحديث ،اإلسكندرية.
 راضي ،مرفت ل . 2006معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم التقني
في محافظات غزة وسبل التغمب عمييا ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية،

غزة.
 الزامل ،دمحم ل . 2011اتجاىات طالب المرحمة الثانوية نحو التدريب التقني والميني في
ضوء التغيرات االقتصادية واالجتماعية بمدينة الرياض .مجمة جامعة الممؾ سعود لمعموـ

التربوية والدراسات اإلسالمية23 ،ل.985-925 ، 3
 الزوبعي ،أديب والجنابي ،محفوظ ل . 2003تطوير مناىج التعميم والتدريب الميني
والتقني .ط ،1المركز العربي لتنمية الموارد البشرية ،ليبيا.

 الشويخ ،عاطف ل . 2006واقع التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعميم التقني في
محافظات غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 صديق ،حسيف ل . 2012االتجاىات من منظور عمم االجتماع .مجمة جامعة دمشق،
28ل.322-299 ، 4+3
 الطويسي ،أحمد ل . 2013الحمول المقترحة لتحسين النظرة المجتمعية نحو التعميم الميني
والتقني من وجية نظر الخبراء في األردن .مجمة العموـ التربوية40 ،ل.1510-1493 ، 2

 عدواف ،يوسف ل . 2009ظروف خريجي التدريب والتعميم الميني في سوق العمل
الفمسطيني ،تقرير الجياز المركز لإلحصاء الفمسطيني ،راـ هللا.

 العصار ،زكر ل . 2004الحاجة الفمسطينية لمتعميم التقني والميني في ضوء متغيرات
العصر ،مجمة مستقبل التربية العربية.
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 العكموؾ ،ضحي والحداد ،رندة ل . 2016أسباب عزوف طالبات الصف العاشر عن

االلتحاق بالتعميم الميني في محافظة غزة من وجية نظر المعممات .بحث مقدـ إلى مؤتمر

البحث العممي األوؿ ،غزة :و ازرة التربية والتعميـ العالي.
 أبو غزاؿ ،عمر ل . 2014دور اإلدارة المدرسية في توجيو طمبة المرحمة الثانوية
بمحافظات غزة نحو التعميم التقني وسبل تطويره ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية

التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 ممحـ ،مازف ل . 1995اتجاه العامل نحو الذات والعمل والزمالء واإلدارة وأثره في اإلنتاج.
رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة دمشق ،سوريا.
 ىدى ،بعيوش ل . 2012اتجاىات الطمبة المعممين نحو مينة التعميم ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،كمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة دمحم خيضر ،الجزائر.

ثانياً :المراجع األجنبية:
 ALLPORT, G. W. (1954). The Nature of prejudice, Cambridge,
Wesiey.
 Dave, G. and Louann, B. (2005). Positive Student Attitudes Toward
CTE, Journal of Techniques, November/December. p. 44-48.
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المالحق:

ممحق ( )4االستبانة:

بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

أخي الطالب:
ن مل منؾ التكرـ باإلجابة عمى أسئمة ىذه االستبانة بوض إشارة ل Xأماـ اإلجابة التي تتوافق
م وجية نظرؾ ،ولؾ جزيل الشكر والتقدير.
م

أوافق

الفقرة

1

يشج الديف اإلسالمي عمى احتراـ وتقدير األعماؿ اليدوية.

2

التعميـ التقني أو الميني يكسبني ميارات مرتبطة بالحياة.

3

التعميـ التقني أو الميني يجعل عممي المستقبمي غير مريح.

4

التعميـ التقني أو الميني يجعل عممي المستقبمي غير مربح.

5

التعميـ التقني أو الميني يقمل مف وصولي لمركز مرموؽ في المستقبل.

6

المركز االجتماعي ألسرتي يقمل مف رغبتي في التعميـ التقني أو الميني.

7

يمتحق بالتعميـ التقني أو الميني الطالب ضعاؼ التحصيل الدراسي.

8

المدارس التقنية والمينية غير مؤىمة بالكادر البشر أو الماد .

9

التعميـ التقني أو الميني يساعد في القضاء عمى بطالة الخريجيف.

10

ينظر المجتم لمتعميـ التقني والميني نظرة متدنية.

غير

غير

موافق

متأكد

ما التخصص الذي ترغب االلتحاق به مستقبالً؟ وما سبب اختيارك لهذا التخصص؟
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

شكر لحسف تعاونكـ.
ا
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ممحق ( )1اإلذاعة المدرسية:
باسمؾ الميـ نبتدئ الكالـ ،أنت موال وحسبي في البداية والختاـ ،والصالة والسالـ عمى البشير كوكب
الدنيا المنير ،أحمد الياد النذير ،أىديو أزكى السالـ ،وأما بعد:
مدير الفاضل ،معممي األجالء ،إخواني الطالب ،يسعدني أف نقدـ لكـ ىذا البرنامج اإلذاعي والذ
سنتحدث فيو عف العمل التقني والميني ،فقد أمرنا هللا ب العمل في كتابو العزيز ،لما لو مف أىمية في

سيَ َرى َ
اّللُ َع َملَ ُم ْ َوَر ُووهُ ُ َواه ُْم ْمِنوُو َن
حياتنا ،ونترككـ م آيات مف الذكر الحكيـ :ل َوقُ ِل ا ْع َملُوا فَ َ
َو َوتُ َردو َن إِ َ َٰل َع ِاِل اهْغَْي ِ
ب َواه َ
ادةِ فَ يُ وَ بِّئُ ُم ِِبَا ُكوتُ ْ تَ ْع َملُو َن التوبة ].[105
ش َه َ
كمنا نشيد أف النبي دمحم لملسو هيلع هللا ىلص بمع رسالتو كاممة ،وأوصانا بوصايا فييا صالحنا ،ومف وصاياه االىتماـ

بالعمل واتقانو ،ونترككـ م الحديث الشريف :قال اهويب (ملسو هيلع هللا ىلص) :نا أكل أحد طعاناً قط خرياً نن أن
أيكل نن عمل يده ،وإن نيب هللا داود كان أيكل نن عمل يده) رواه البخار .
ما ىو التعميـ التقني والميني؟ وما مميزاتو؟ وما أثره عمى الفرد والمجتم ؟ ولمعرفة إجابات ىذه
التساؤالت نترككـ م موضوع حوؿ التعميـ التقني والميني:

"يعد اهتعلي اهتقين واملهين منطاً نن أمناط اهتعلي اهعايل ،وحيظى هذا اهووع نن اهتعلي ابهعواية واالهتمام
يف كل اجملتمعات املتقدنة واهوانية على حد وواء ،وأصبح اهوهوض هبذا اهووع نن اهتعلي مسة مميزة
هلتطور االجتماعي واالقتصادي واهثقايف همافة جملتمعات ،ويشهد اهعاِل اهمثري نن اهتغريات واهتطورات
املتسارعة يف شىت اجملاالت االقتصادية واالجتماعية واهثقافية ،وهلتعلي اهتقين واملهين دور نه يف حتريك
عجلة اهتغيري يف للدان اهعاِل املختلفة ،وهذهك تويل دول اهعاِل اهتماناً كبرياً ابهتعلي اهتقين واملهين ،إذ
يتميز هذا اهووع نن اهتعلي عن غريه نن أنواع اهتعلي األخرى ابعتباره أداة فاعلة هلتومية اهبشرية نن
أجل إحداث اهتغيريات اذجذرية اه ي تتطلبها نواجهة اهتحدايت املستقبلية ،إضافة إَل حتدايت اهفقر
واملرض واهبطاهة واذجهل واهتلوث اهبيئي؛ وذهك لسبب ارتباط املباشر ابهواقع االقتصادي واالجتماعي
نن انحية وابهتطور اهتمووهوجي نن انحية أخرى".
وفي الختاـ نشكر لكـ حسف استماعكـ ،كاف معكـ فريق البحث العممي :زكريا أبو جزر ،حمزة غطاس،
حسف شامية ،أحمد العايد  ،باسل عواد ،واشراؼ المعمـ :منذر القزاز.
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ممحق ( )3المسابقة الثقافية:
بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

أخي الطالب:
أجب عف أسئمة المسابقة اآلتية:
 .1اذكر آية قرآنية تحث المسمميف عمى العمل ،م ذكر رقـ اآلية والسورة التي وردت فييا.
 .2اذكر حديثا نبويا شريفا يحث المسمميف عمى العمل ،م ذكر راو الحديث.
عدد خمس دوؿ متقدمة تولي التعميـ التقني والميني اىتماما خاصا.
ّ .3

 .4ما التخصصات التقنية والمينية المتوفرة في المدارس الثانوية في قطاع غزة؟
عدد خمس مؤسسات تختص بالتعميـ التقني والميني في قطاع غزة.
ّ .5
مالحظات:
 تُسمـ اإلجابات داخل مظروؼ إلى الطالب حمزة غطاس.
 آخر موعد لتسميـ اإلجابات :الخميس 2019/2/28ـ.
 توجد جوائز رمزية لممتسابقيف الخمسة األفضل.
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ممحق ( )1الصور:

27
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