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المقدمة4
يعتبر التعميـ مف أىـ المؤشرات التي تظير تقدـ األمـ وتطورىا ،وقد خصصت الكثير مف
الدوؿ النصيب األكبر مف ميزانيتيا لإلنفاؽ عمى التعميـ بجميع فروعو وخاصة التعميـ التقني
الذي يسيـ في االرتقاء بجميع مناحي الحياة العصرية.
حيث أولى المجتمع الفمسطيني ىذا التعميـ اىتماماً خاصاً بإنشاء العديد مف الكميات
التقنية لتوفير ىذا النوع مف التعميـ ألبناء محافظات غزة ومتابعة المستجدات التقنية عالميا.
فالتعميـ التقني مسؤوؿ عف سد احتياجات المجتمع مف األفراد القادريف عمى القياـ
بمواكبة التقدـ العممي في شتى جوانب الحياة الصناعية ،والزراعية ،والتجارية ،وىو كأي نوع مف
أنواع التعميـ لو مدخالتو وعممياتو ومخرجاتو ،ولموصوؿ إلى مخرجات مرضية تمبي طموحات
المجتمع الفمسطيني البد مف االىتماـ بالمدخالت (حمد.)3 : 2104،
وكشفت الكثير مف الدراسات عف طبيعة االىتماـ التي أولتو الحضارات المختمفة لمتعميـ

الميني والعمؿ الميني والتربية المينية ،وكاف العمؿ الميني صناعياً وزراعياً مقصو اًر عمى طبقة
العبيد ،وفي المجتمعات الوسيطة كاف العمؿ الميني ينظر لو نظرة دونية ،وكما ىو الحاؿ في

المجتمعات القديمة جميعاً ،وكانت تعتبر العمؿ الميني شغؿ الطبقات الدنيا قديماً ،وحتى في
أوروبا لـ يكف لمعمؿ الميني قيمة يعتد بيا ،لكف بعد أف استولت طبقة الصناع عمى مقاليد
األمور االقتصادية فقد أخذت األمور بالتبدؿ فأخذ نجـ أرباب الميف بالصعود وأصبح لمميف

والعامميف بيا مك انة لـ تكف مف قبؿ ،واكب ذلؾ التقدـ الصناعي والتجاري تزايد احتراـ العمؿ
والعامميف في الميف ،وفي الحضارة العربية نتحدث عف حقبتيف ىامتيف في تاريخ الحضارة

العربية ،وفي بعض المجتمعات العربية ،كاف اإلنساف العربي يترفع عف ممارسة األعماؿ والحرؼ

اليدوية والصناعية ،وكاف العربي ينظر نظرة دونية لمميف ويعتبر تعمميا خاصاً بأبناء العبيد أو
الموالي أو األفراد مف غير أبناء ىذه القبائؿ ،أي أف النظرة الدونية لدى بعض المجتمعات العربية
ترجع إلى جذور بعيدة ذات ارتباط وثيؽ بقيـ الحياة القبمية ( .الطويسي)24 :2011 ،

يمكف تحديد مفيوـ التعميـ الميني أو العمؿ الميني باالستناد إلى األسس والمفاىيـ المعتمدة في
المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ واالتحاد العربي لمتعميـ التقني ،والتعميـ الميني ىو ذلؾ

النوع مف التعميـ النظامي الذي يتضمف اإلعداد التربوي واكساب الميارات والمعرفة المينية والذي
تقوـ بو مؤسسات تعميمية نظامية بمستوى الدراسة الثانوية لغرض إعداد عماؿ ماىريف مكتسبيف

القيـ المناسبة في مختمؼ التخصصات الصناعية والزراعية والصحية واإلدارية والتجارية وليـ
القدرة عمى التنفيذ واإلنتاج ويكونوف حمقة وصؿ بيف األطر التقنية (الذيف تعدىـ معاىد التعميـ
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التقني) والعماؿ غير الماىريف في ىرـ القوى العاممة ،وقد أولت مختمؼ دو العالـ النامية
والمتقدمة اىتماميا المتزايد بالعمؿ الميني لما لو مف أىمية في التنمية والتقدـ العممي
والتكنولوجي وتمثؿ ىذا االىتماـ بالتوسع الكمي والنوعي ليذا النـ مف التعميـ سواء في الدوؿ

الصناعية أو النامية ومنيا األقطار العربية ،والعمؿ الميني شرط أساسي لدعـ البيئة الحضارية
والتنمية واالقتصادية واالجتماعية ،وينبغي توفير الموارد المالية المناسبة لمتعميـ والعمؿ الميني

واعطاؤه درجة عالية مف األولوية في الخطط الوطنية ( .الزوبعي والجنابي)21 :2013 ،

ومف خالؿ اطالع الباحثاف عمى أىمية التعميـ التقني والميني ،ومف خالؿ متابعة الباحثاف

لمتعميـ الميني والتقني أرتأى الباحثاف إلى مشكمة الدراسة لمكشؼ عف دور التجارب الناجحة في
تعزيز اتجاىات المجتمع نحو التعميـ الميني والتقني.

مشكمة الدراسة4
تتحد مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:
ما دور التجارب الناجحة في تعزيز اتجاىات المجتمع نحو التعميم الميني والتقني؟
وينبثق عن ىذا السؤال األسئمة الفرعية التالية4
 .0ما دور التجارب الناجحة في تعزيز اتجاىات المجتمع نحو التعميـ الميني والتقني؟
 .2ما معوقات التعميـ الميني والتقني مف وجية نظر طمبة الكمية الجامعية لمعموـ التطبيقية؟
 .3ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثيف تعزى إلى متغير الجنس؟
 .4ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثيف تعزى إلى متغير المستوى
الدراسي؟
 .5ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثيف تعزى إلى متغير مكاف السكف؟
 .6ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثيف تعزى إلى متغير القسـ؟

أىداف الدراسة4
تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دور التجارب الناجحة في تعزيز اتجاىات المجتمع نحو
التعميـ الميني والتقني ،والكشؼ عف معوقات التعميـ الميني والتقني مف وجية نظر طمبة الكمية
الجامعية لمعموـ التطبيقية ،والتعرؼ إلى الفروؽ في استجابات المبحوثيف تبعاً إلى متغير الجنس،
المستوى الدراسي ،مكاف السكف ،والقسـ.
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أىمية الدراسة4
أوالً 4األىمية النظرية4
 حاجة المجتمع الفمسػطيني لمثػؿ ىػذا النػوع مػف التعمػيـ خاصػة فػي ىػذه الظػروؼ التػي يمػربيا.
 تنب ػػع أىمي ػػة ى ػػذه الد ارس ػػة م ػػف أىمي ػػة التعم ػػيـ التقن ػػي المت ازي ػػدة ف ػػي المجتمع ػػات المعاصػ ػرةوضرورة تطويره وتفادي معوقاتو.
 ضرورة ترشيد الموارد واإلمكانيات المتوافرة في مؤسسات التعميـ التقني. تقدـ ىذه الدراسة رؤيػة واضػحة عػف الصػعوبات التػي قػد تواجػو التعمػيـ التقنػي والمينػي فػيغزة بالتحديد.
ثانياً 4األىمية التطبيقية4
 قػػد يس ػػتفيد م ػػف ى ػػذه الد ارس ػػة الق ػػائموف عمػػى و ازرة التربي ػػة والتعم ػػيـ الع ػػالي والبح ػػث العمم ػػيوالتعمػػيـ التقنػػي وادارات مؤسسػػات التعمػػيـ التقنػػي وكافػػة الػػو ازرات ذات الص ػمة فػػي إعػػادة
تخطيط سياسة التعميـ التقني.
 قػػد تفي ػػد ى ػػذه الد ارسػػة الق ػػائموف عم ػػى التعمػػيـ التقن ػػي وادارات مؤسس ػػات التعمػػيـ التقن ػػي ف ػػيمواجيػػة العقبػػات الت ػػي تواجػػو ىػػذا الن ػػوع مػػف التعم ػػيـ ووضػػع الحمػػوؿ المناس ػػبة ليػػا بغي ػػة
االرتقاء بالفرد والمجتمع ككؿ.
 قػػد تسػػاعد ىػػذه الد ارسػػة البػاحثيف فػػي القيػػاـ بالعديػػد مػػف الد ارسػػات العمميػػة الجديػػدة فػػي ىػػذاالمجاؿ.

حدود الدراسة4
الحد الموضوعي 4تقتصر الدراسة عمى واقع دور التجػارب الناجحػة فػي تعزيػز اتجاىػات المجتمػع
نحو التعميـ الميني والتقني ،والمعوقات التي تواجو التعميـ الميني والتقني.
الحد المؤسسي 4تقتصر الدراسة عمى (الكمية الجامعية لمعموـ التطبيقية).
الحد المكاني 4تـ تطبيؽ الدراسة في محافظات غزة.
الحد الزماني 4تـ تطبيؽ أداة الدراسة في العاـ الدراسي 2108/2107ـ.
الحد البشري 4اقتصرت الدراسة عمى طمبة الكمية الجامعية لمعموـ التطبيقية.
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 مصطمحات الدراسة4
التعميم التقني4
ىػػو ذل ػػؾ ال ػػنمط م ػػف التعم ػػيـ الع ػػالي النظ ػػامي ال ػػذي يتض ػػمف اإلع ػػداد الترب ػػوي واكس ػػاب المي ػػارات
والمعرفة التقنية والذي تقػوـ بػو مؤسسػات تعميميػة نظاميػة ال تقػؿ عػف سػنتيف بعػد الد ارسػة الثانويػة
إلعداد قوى عاممة في مختمؼ التخصصات(العبد.)82:2101،
ويعرف الباحثان التعميم التقني 4بأنو التعمػيـ الػذي يكسػب األفػراد المعػارؼ والميػارات واالتجاىػات
التي تؤىمػو لالنخػراط فػي سػوؽ العمػؿ فػي إحػدى األعمػاؿ التقنيػة وتكػوف الد ارسػة فييػا سػنتيف بعػد
الثانوية العامة.
اإلطار النظري 4
نشأة التعميم التقني في فمسطين-4
ترجع نشأة التعميـ التقني في فمسطيف إلى بداية الخمسينيات مف ىذا القرف ،وقد مرت ىذه النشأة
بمرحمتيف أساسيتيف ىما()Iamants, 2012 : 36
المرحمة األولى :مرحمة إعداد المعمميف  :وقد استيدفت ىذه المرحمة إعداد المعمميف والمعممات
في دور ومعاىد المعمميف؛ لتمبية حاجة مديرية التربية والتعميـ مف المعمميف والمعممات في
المرحمتيف االبتدائية واإلعدادية.
أنشػػف فػػي قطػػاع غ ػزة سػػنة  0955معيػػد دار المعممػػيف ومعيػػد دار المعممػػات ،وكػػاف يقبػػؿ فييمػػا
الحاصموف عمى شيادة الثانوية ،ومدة الدراسة فييا سنتاف ،يمنح المتخرج بعدىا شيادة الدبموـ.
أمػػا فػػي ميػػداف التعمػػيـ الصػػحي ،فقػػد تأسػػس عػػدد م ػف الم اركػػز التػػي تتبػػع المستشػػفيات المحميػػة،
لتخػريم مسػػاعدي أطب ػاء فػػي تخصصػػات مختمفػػة فػػي مينػػة التمػريض والتحميػػؿ المخبػػري والصػػحة
العامة والصيدلة ،فكاف أوؿ مركز تـ إنشاؤه ىو المدرسة المعمدانية لرابطػة العموـ الصحيػة ،وذلؾ
سػػنة  ،0945وأنشػػف بعػ ػد ذلػػؾ مركػ ػز تمري ػػض مستشػػفى الشػػفا سن ػػة ،0970ومدرس ػػة الممرضػػات
الحكيمات التابعة لمستشفى النصر سنة،0976ومركز األمؿ بخانيونس سنة .0984
وفػي مضػمار التعمػيـ والتػدريب المينػػي والتقنػي قامػت وكالػة الغػػوث الدوليػة بإنش ػاء مركػز التػػدريب
المينػػي بغ ػزة سػػنة  ،0952وكػػاف اليػػدؼ مػػف إنشػػائو تأىيػػؿ أبنػ ػاء الالجئػػيف الفمسطيني ػػيف مينيػػا،
لتمكينيـ مف فرص العمؿ لتأميف العيش الكريـ ليـ وألسرىـ.
المرحمة الثانية :مرحمة الكميات التقنية .وتعد ىذه المرحمة تطوي ار لممرحمة األولى ،حيث تحولت
بعض مف معاىد المعمميػف والمعممات ومراكز التدريب إلى كميات تقنية استجابة لحاجة المجتمع
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الفمسطيني إلى مثؿ ىذا النوع مف الكميات؛ وإلعداد القوى العاممة الماىرة لمواجية احتياجات
التنمية الشاممة في فمسطيف ،مثؿ كمية تدريب غزة ،وكمية فمسطيف لمتمريض ،وقد تأسست في
مدينة خانيونس كمية العموـ والتكنولوجيا سنة  ،0990كما أنشئت في دير البمح كمية العموـ
المينية سنة  ،0992التي تحولت عاـ  0995إلى "كمية فمسطيف التقنية-دير البمح" وكانت تتبع
آنذاؾ و ازرة التربية والتعميـ الفمسطينية.
وفي عيد السمطة الوطنية الفمسطينية أنشئت كميتنا تقنيتاف جديدتاف إحداىما كمية مجتمع الجامعة
اإلسالمية المتوسطة في غزة عاـ  0998كتطوير لبرنامم إدارة الدبموـ في الجامعة ،وذلؾ بعد أف
حصمت عمى اعتراؼ و ازرة التعمػيـ العػالي ،وفػي عػاـ  2111حممػت اسػما جديػدا ىػو كميػة مجتمػع
العمػػوـ المينيػػة والتطبيقيػػة ،واألخػػرى كميػػة تكنولوجيػػا المعمومػػات فػػي رفػػح سػػنة  ،0999كتطػػوير
لممرك ػ ػػز العرب ػ ػػي الثق ػ ػػافي ف ػ ػػي رف ػ ػػح ،وى ػ ػػو مؤسس ػ ػػة خاص ػ ػػة أنش ػ ػػئت عػ ػ ػاـ (0980دلي ػ ػػؿ التعم ػ ػػيـ
التقني.)319:0999،
كما تحولت إدارة برنامم الدبموـ في جامعػة األزىػر والتػي تأسسػت سػنة  0996إلػى كميػة متوسػطة
سػػميت "كميػػة الد ارسػػات المتوسػػطة" ،وذلػػؾ بعػػد حصػػوليا عمػػى اعت ػراؼ و ازرة التعمػػيـ العػػالي سػػنة
 ،2111وتشتمؿ ىذه الكمية عمى بعض التخصصات ذات الصبغة التقنية.
البرامج التي تقدميا الكميات التقنية في فمسطين-4
تشػير معطيػات دوائػر التسػجيؿ والقبػوؿ بالكميػات التقنيػة إلػى أنيػا تضػـ  9مجػاالت وبػرامم رئيسػة
تشمؿ  34تخصصا مينيا وتقنيا ،وىذه التخصصات ىي :التكنولوجيا بالحاسػوب والكيروميكانيػؾ
واالتص ػػاالت الس ػػمكية والالس ػػمكية والكتروني ػػات الص ػػناعية والرس ػػـ المعم ػػاري واليندس ػػة المعماري ػػة
وص ػػيانة ا الت المكتبي ػػة وتكنولوجي ػػا الرادي ػػو والتمفزي ػػوف والرس ػػـ والتص ػػميـ بالحاس ػػوب والبرمج ػػة
وتحمي ػػؿ ال ػػنظـ والبرمج ػػة وقواع ػػد البيان ػػات ومس ػػاعدو ص ػػيادلة وفني ػػو المختبػ ػرات الطبي ػػة والمراقب ػػة
الصػػحية والعػػالج الطبيعػػي والسػػكرتارية وادارة المكاتػػب وتجػػارة وادارة أعمػػاؿ وادارة وأتمتػػة مكاتػػب
والس ػػكرتارية الطبي ػػة والمحاس ػػبة والتس ػػويؽ وبن ػػوؾ وادارة مالي ػػة وفن ػػوف تمفزي ػػوف وتص ػػميـ األزيػ ػػاء
وصػػناعة المالبػػس والموسػػيقى واعػػداد مربيػػات ريػػاض األطفػػاؿ وتكنولوجيػػا المعمومػػات والوسػػائط
المتعددة وعمـ المكتبات وادارة المعمومػات نظػـ المعمومػات الجغرافيػة وتكنولوجيػا صػيانة الحاسػوب
والشبكات واإلحصاء ومعالجة البيانات وتكنولوجيا المساحة والتغذية الطبية وعمـ تأىيؿ المعاقيف.
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وتشػػمؿ الخطػػة الد ارسػػية بكػػؿ ىػػذه التخصصػػات ثػػالث مجموعػػات مػػف الم ػواد الد ارسػػية:مجموعة
مواد الثقافة العامة ،ومجموعة المواد العممية المسػاعدة ،ومجموعػة المػواد التخصصػية ،والتػدريبات
العممية بأنواعيا المختمفة (جابر.)58 : 2118 ،

أىداف التعميم والعمل الميني4

يسعى التعميـ والعمؿ الميني والتدريب الميني إلى إعداد القوى العاممة المؤىمة والمدربة ،ضمف

مستويات العمؿ األساسية في المجاالت المينية والحرفية ،إلى إعداد الطمبة الذي تتوافر لدييـ
الرغبات والقدرات المناسبة لمدراسات التطبيقية والجامعية ،وذلؾ لتحقيؽ األىداؼ ا تية:
أ-

إعداد العماؿ المينييف والماىريف في كافة المجاالت المينية ،وتزويدىـ بالميارات

المتخصصة والثقافية والعممية في ضوء قدراتيـ وميوليـ ،وتجاوباً مع حاجات المجتمع

القائمة والمتوقعة .
ة-


إكساب الطمبة المفاىيـ والمعمومات النظرية والميارات العممية تحقيقاً لمبدأ التكامؿ بيف

ت-


إكساب الطمبة القدرة عمى أداء الميارات والواجبات العممية حسب األصوؿ والمعايير الفنية

النظرية والتطبيؽ وبيف العمـ والعمؿ ).)Simmons, 2011: 38
واعدادىـ لمتعامؿ والتفاعؿ مع التقنيات الحديثة .

ث-


إكساب الطمبة العادات السموكية الصحيحة كالدقة والحد مف الفاقد وتطبيؽ أسس االقتصاد

ج-


تنمية االتجاىات والقيـ السميمة لدى الطمبة ،مف حيث احتراـ العمؿ وتحمؿ المسئولية والعمؿ

والسالمة في العمؿ والمحافظة عمى البيئة .

الجماعي واإلبداع الفردي ( .حيدر)25 : 2011 ،

أىمية إكساب الطمبة القيم المرتبطة بالعمل الميني4

ىناؾ عالقة قوية بيف القيـ واألداء الميني والرضا عف الذات وبيف طبيعة المينة التي يمارسيا

والقيـ التي يحمميا الفرد ،وأف القيـ في األصؿ تحتؿ مكانة لدى الفرد ،وأف تحقيقيا يحقؽ الرضا

الميني ،وأف عممية بناء القيـ عممية تدخؿ في صميـ أىداؼ المؤسسة التعميمية بما يتوافر فييا

مف مناىم وطرائؽ وأدوات تستخدميا في تحقيؽ ىذا المنياج ،وأف ىناؾ تأثي اًر لمقيـ عمى نوع
العمؿ ونوع األداء واإلنتاج ،مما ينعكس عمى نوعية التعميـ الذي يفضمو المتعمموف ،حيث يتجو
الطمبة إلى اإلقباؿ عمى نوعية التعميـ الذي يكفؿ ليـ الحصوؿ عمى المينة المفضمة التي تكفؿ

ليـ العيش الكريـ في ظؿ متطمبات العصر ،وأكد التربويوف أف تكامؿ القيـ المرتبطة بالعمؿ في

المناىم التعميمية ،واكسابيا لمطمبة والعمؿ عمى ممارستيا يساعد في جعؿ منظومة القيـ المرتبطة
بالعمؿ أكثر ثباتاً عند الطمبة ،ومف ىنا فإف عمى المسؤوليف عف التعميـ ومخططي المناىم
والكتب المدرسية التركيز عمى القيـ المرتبطة بالعمؿ واكسابيا لمطمبة بحيث يكوف ليا دور فاعؿ
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في ممارسة مينة المستقبؿ وأدائيا بثقة وأمانة واخالص حتى تساير طبيعة العصر وطبيعة

المجتمع وتمبي حاجاتو ( .السعايدة وآخروف)4 :2009 ،

دواعي االىتمام بالقيم المرتبطة بالعمل الميني4

تزايد في العقود الثالثة األخيرة مف القرف الماضي االىتماـ بالقيـ المرتبطة بالعمؿ الميني ،وذلؾ

بسبب الممارسات غير األخالقية التي يمارسيا أصحاب الميف وبعض الموظفيف مثؿ عدـ احتراـ

األنظمة والقوانيف ،وانعداـ قيـ األخالؽ في العمؿ مثؿ الصدؽ واألمانة ،وانتشرت الرشوة

والمحسوبية والتجسس والفضائح األخالقية والنفاؽ خاصة بعد ىيمنة مفيوـ العولمة

والخصخصة ،وسيطرة الدوؿ الرأسمالية عمى مقومات اإلنتاج واالستيالؾ والتحكـ في األسواؽ
العالمية ،مما أدى إلى انتشار أنماط القيـ والثقافة التي تحمميا تمؾ الدوؿ إلى الدوؿ النامية
والفقيرة دوف اعتبار ما يسمى بخصوصيات ىذه الدوؿ والمجتمعات ،ومف ىنا أصبحت الحاجة

ماسة لإلصالح األخالقي وتبني منظومة قيمية جديدة لمعمؿ يتـ مف خالليا قياس سموكيات
العمؿ الميني القيمية ،وتعد التربية أداة رئيسة في كؿ تغيير واصالح لمسايرة تقدـ الحياة
ومستجداتيا ،وىي بحاجة إلى متابعة التطوير والتعديؿ لتنظيـ التعميـ وأساليبو وطرقو وأدواتو

المختمفة ،إذ إف التربية بناء الفرد لمحياة ،وال تستطيع التربية القياـ بدورىا إال مف خالؿ التطور
والتعديؿ لمجاؿ وأساليب وأدوات العممية التعميمية ومنيا محتوى المناىم ( .ياحي)39 :2012 ،

ويرى الباحثة أف عمى التربية والتعميـ العمؿ عمى إكساب الطمبة مجموعة مف القيـ التي تمكنيـ

مف العيش داخؿ مجتمعيـ والمجتمعات األخرى ،والقياـ بالعمؿ ضمف منظومة قيمية ،وذلؾ مف

خالؿ تضمينيا في المناىم والكتب المدرسية والتركيز عمى مضامينيا لكي يتسنى لمطمبة فيميا،
بحيث تكوف ىذه القيـ واقعية وثيقة الصمة بأىداؼ وموضوعات المادة الدراسية وممكنة التحقيؽ،

وأف تصاغ صياغة سموكية يمكف مالحظتيا ومتابعتيا وتقويميا .

الدراسات السابقة4
بعد خالؿ اطالع الباحثاف عمى الدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة ،سيستعرضا أىـ ىذه

الدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة مف األحدث إلى األقدـ ،ومنيا:

دراسة سعديـة ( 4)5102بعنوان "تقييم عممية التدريب لمعاممين بالكميـات التقنيـة فـي محافظـات
غزة من وجية نظـر المتـدربين" ،حيػث حاولػت الكشػؼ عػف االحتياجػات التدريبيػة لمعػامميف حيػث
اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيم الوصػػفي التحميمػػي ،وتوصػػمت الد ارسػػة إلػػى نتػػائم أىميػػا أف ىنػػاؾ قصػػور
واضح في تحديد االحتياجات التدريبية لمعامميف وأوصت بضػرورة العمػؿ عمػى إنشػاء إدارة خاصػة
تعني بالتدريب والتنمية البشرية لتطير العامميف بالكميات التقنية وتحسيف مستوى أدائيـ باستمرار.
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دراســة العبــد والشــوي ( 4)5102بعن ـوان " التــدريب العممــي فــي الكميــات التقنيــة فــي فمســطين"

،تكونػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( 53مػػدرباً) و ( 014طالب ػاً) مػػف أربػػع كميػػات تقنيػػة ،وأظيػػرت نتػػائم
الدراسة أف أساليب التدريب العممي تسيـ في إعداد كوادر تقنية قادرة عمى اإلبداع واإلبتكػار ،وأف
نسػػبة حجػػـ المعمومػػات النظريػػة فػػي الخطػػة الد ارسػػية تغمػػب عمػػى حجػػـ الجانػػب العممػػي التطبيقػػي.

ك ػػذلؾ أوض ػػحت الد ارس ػػة ع ػػدـ كفاي ػػة الت ػػدريب العمم ػػي ف ػػي مواق ػػع العم ػػؿ بحي ػػث يتخ ػػرج الطال ػػب
بميارات أساسية متواضعة.

دراســة محمـــود ( 4)5105بعنـــوان التعمـــيم التقنـــي المنـــتج – النتـــائج واالنعكاســات ،وقػػد ىػػدفت
الدراسة إلى مناقشة االثار االيجابية لمتعمػيـ التقنػي المنػتم عمػى الجانػب العممػي والتربػوي واالداري

والمالي ،واستخدـ الباحث المنيم الوصفي التحميمػي ،وكانػت أىػـ اسػتنتاجات ىػذه الد ارسػة الحاجػة
إلى تطوير المالكات التدريسػية والتقنيػة مػف خػالؿ الػدورات التدريبيػة الداخميػة والخارجيػة لالطػالع

عمى التجارب والتطورات في االنتاج.

دراســة النيــرب ( 4)5105بعنـوان "واقــع منيــاج التعمــيم التقنــي بمحافظــات غــزة مــن وجيــة نظــر

المعممـــين" ،أظي ػػرت نتائجيػػا أف منػػاىم التعم ػػيـ التقنػػي يغم ػػب عمييػػا الط ػػابع النظػػري ،وأف ىن ػػاؾ
قصػػو ار فػػي المنػػاىم التعميميػػة التقنيػػة إلعػػداد خػريجيف بالمسػػتوى المطمػػوب يتمثػػؿ فػػي عػػدـ ارتبػػاط
تمػؾ المنػاىم بػالتغيرات التكنولوجيػة؛ األمػر الػذي أدى إلػى عػدـ التناسػب مػا بػيف النػواحي النظريػة

والعممية التطبيقية.

دراسة أبو جراد ( 4)5100بعنوان "التعميم الميني والتقني في فمسطين ،واقع وطموحـات" ىػدفت
الدراسة إلى وصؼ واقػع التعمػيـ التقنػي فػي فمسػطيف ووضػع تصػور لمػا يجػب أف يكػوف عميػو ىػذا
النوع مف التعميـ.استخدـ الباحث المنيم الوصفي التحميمي ،وتوصؿ إلى ضعؼ الكادر الػوظيفي،
ونقص في المكتبات والمشاغؿ ،والمرافؽ وقد أوصػت الد ارسػة بتطػوير الكػادر الػوظيفي مػف خػالؿ

رفػػع مسػػتوى الكػػادر التعميمػػي وتػػوفير البعثػػات الد ارسػػية ،وعقػػد دورات تدريبيػػة فػػي المجػػاالت الفنيػػة

والتربوية وتطوير المكتبات والمشاغؿ والمرافؽ.

دراسة حمداف ،أبو عاصػي ( :)2008بعنوان الصعوبات التي تواجو التعميم التقني فـي فمسـطين
وســبل التبمــب عمييــا ،وقػػد ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ إلػػى أىػػـ الصػػعوبات التػػي تواجػػو التعمػػيـ

التقنػػي فػػي فمسػػطيف وسػػبؿ التغمػػب عمييػػا ،وقػػد توصػػمت الد ارسػػة إلػػى وجػػود قصػػور فػػي المنػػاىم
التعميميػػة التقنيػػة ،وعػػدـ اىتمػػاـ الكميػػات التقنيػػة بتػػدريب قياداتيػػا التعميميػػة ،وضػػعؼ حصػػة التعمػػيـ
في الموازنة العامة لمدولة لتطوير التعميـ التقني.
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العػػاجز ( :)2008بعن ـوان مشــكعت معممــي التعمــيم المينــي والتقنــي فــي محافظــات غــزة وســبل
التبمب عمييا ،وىدفت الد ارسػة إلػى التعػرؼ إلػى أىػـ مشػكالت معممػي التعمػيـ المينػي والتقنػي فػي
محافظػػات غ ػزة والكشػػؼ عػػف سػػبؿ التغمػػب عمػػى أكثػػر المشػػكالت شػػيوعاً لػػدى اف ػراد فئػػة الد ارسػػة،
واستخدـ الباحث المنيم الوصػفي حيػث اشػتممت العينػة عمػى ( )120معممػا مػف كميػة تػدريب غػزة

وكمية فمسطيف التقنية ،وتوصمت الدراسة إلى إلى أف قمة البرامم التشجيعية وضعؼ المشاركة مف

الطمبػة كانػت مػف أىػـ المشػاكؿ المتعمقػة بػالمنيم ،والمغػة االنجميزيػة كػانتشف أىػـ المشػاكؿ المتعمقػػة
بالطمبة ،وجاء غياب عامؿ التقدير المادي والمعنوي لممعمـ مف أىـ المشاكؿ التي تواجو المعمـ.
التعقيب عمى الدراسات السابقة4
مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة يتضح ما يمي:ػ
 إف موضوع التعميـ التقني بحاجة لمزيد مف البحػث واالىتمػاـ مػف التربػوييف الميتمػيف بجػودة
التعميـ.
 أظيرت أغمب الدراسات أف التعميـ التقني بحاجة إلعادة النظر في المناىم التعميمية التقنيػة
كدراسة النيرب ( )0998والبحيصي ( )2110ودراسة محمود (.)2102
 اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة سعدية ( )2105في ضػرورة االىتمػاـ بتػدريب العػامميف فػي
ىذا المجاؿ.
 اسػػتفادت الد ارسػػة الحاليػػة مػػف الد ارسػػات السػػابقة فػػي تحديػػد التعريػػؼ اإلج ارئػػي لمصػػطمحات
الدراسة ،وبالتحديد أداة الدراسة والمعالجات اإلحصائية المناسبة.
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إجراءات الدراسة الميدانية


تن ػػاوؿ الباحث ػػاف منيجي ػػة البح ػػث ومجتم ػػع الد ارس ػػة والعين ػػة الت ػػي طبق ػػت عميي ػػا الد ارسػػػة

باإلضػػافة إلػػى أدوات الد ارسػػة والمعالجػػة اإلحصػػائية التػػي اسػػتخدمت فػػي تحميػػؿ البيانػػات لمتوصػػؿ
إلى النتائم ،وفيما يمي عرضا لذلؾ.

منيج الدراسة4

استخدـ الباحثاف المنيم الوصفي التحميمي فػي إجػراء الد ارسػة ويقصػد بػو ذلػؾ المػنيم الػذي يعتمػد
عمػػى جمػػع البيانػػات وتحميميػػا واسػػتخراج االسػػتنتاجات منيػػا ذات الداللػػة والمغػػزى بالنسػػبة لممشػػكمة

المطروحة

مجتمع الدراسة4
تكوف مجتمع الدراسة عمى جميع طمبة الكمية الجامعية لمعموـ التطبيقية.

عينة الدراسة4

تـ اختيار عينة الدراسة بصورة عشوائية بحيث تمثؿ جزء مػف مجتمػع الد ارسػة ،حيػث بمغػت

( )251طالب مف الكمية الجامعية لمعموـ التطبيقية.

جدوؿ رقـ (  ) 0توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة

المتغير
الجنس

البياف

العدد

ذكر
أنثى

 034
 006

 5336
4634

المجموع

250

%100

أوؿ

 50
 85
 54
 61

 2134
 3431
 2036
2431

المجموع

250

%100

الجنوب (رفح – خانيونس)

 84
48
 60
 57

 3336
 0932
 2434
2238

المجموع

250

%100

أدبي
عممي

 040
 019

5634
4336

المجموع

250

%100

ثاني
المستوى الدراسي

ثالث
رابع

الوسطى
مكاف السكف

غزة
شماؿ غزة

القسـ

أداة الدراسة4
00

النسبة المئوية

قاـ الباحثاف باإلطالع عمػى الد ارسػات السػابقة المتعمقػة بموضػوع الد ارسػة ،وقػاـ الباحثػاف بصػياغة
فقرات االستبانة موزعة عمى بعديف.

جدول رقم ( )5يوضح مكونات االستبانة

م
0

الفقرات

المجال
دور التجارب الناجحة في تعزيز اتجاىات المجتمع

05 – 0

نحو التعميـ الميني والتقني

2

25 – 06

معوقات التعميـ الميني

خطوات إجراء الدراسة 4
 .0تحديد المجاالت الرئيسية التي شممتيا االستبانة.
 .2صياغة الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ.
 .3إعداد االستبانة في صورتيا األولية.

 .4عػػرض االسػػتبانة عمػػى مجموعػػة مػػف السػػادة المحكمػػيف والتربػػوييف مػػف ذوي االختصػػاص
إلبداء آرائيـ باالستبانة إما بالحذؼ أو التعديؿ أو اإلضافة.

 .5تقنيف أداة الدراسة مف خالؿ الصدؽ والثبات.

وق ػػد ت ػػـ ذل ػػؾ م ػػف خ ػػالؿ ع ػػرض فقػ ػرات الد ارس ػػة عم ػػى المش ػػرؼ وبع ػػض المختص ػػيف ف ػػي

المجػ ػػاؿ التربػػػوي والنفسػ ػػي إلػػػى أف خرجػػػت االسػػػتبانة فػ ػػي ص ػػورتيا بع ػػد التعػ ػػديالت والتوجييػ ػػات

الالزمة ،ويوضح الجدوؿ التالي أبعاد االستبانة.

الصــدق

صدق المحكمين
عرض الباحثػاف االسػتبانة بصػورتيا االوليػة عمػى مجموعػة مػف المحكمػيف وقػاـ المحكمػيف بتعػديؿ
فقرات االستبانة ،وتوصؿ الباحثاف إلى الصورة النيائية لالستبانة.

صدق االتساق الداخمي

تػـ حسػػاب معػػامالت االرتبػػاط بػػيف المجػػاالت والدرجػػة الكميػة لممجػػاؿ كمػػا ىػػو موضػػح فػػي جػػدوؿ

رقـ ()3

جدول رقم ( )2معامعت االرتباط بين كل مجال والدرجة الكمية

م
0

المجال
دور التجارب الناجحة في تعزيز اتجاىات المجتمع
نحو التعميـ الميني والتقني

2

معوقات التعميـ الميني

02

معامل االرتباط

sig

**1.84

1311

**1.64

1311

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ رقػػـ ( )3أف جميػػع المجػػاالت دالػػة إحصػػائيا بمعنػػى عنػػد مسػػتوى  ،1310ممػػا
يدؿ عمى اتساؽ مجاالت االستبانة.

تـ حساب معامالت االرتباط بيف الفقرات والدرجة الكمية لممجاؿ التي تنتمي إليو كما ىو موضح

في جدوؿ ()4

جدول ( )4معامعت االرتباط بين فقرات االستبانة والدرجة الكمية
م

معامل االرتباط

مستوى
الداللة

مستوى

م

معامل االرتباط

01

**1358

1310

00

**1369

1310

02

**1360

1310

الداللة

0

** 1378

1310

2

** 1367

1310

3

** 1375

1310

4

** 1362

1310

03

5

** 1363

1310

04

**1384

6

** 1378

1310

05

**1373

1310

7

** 1374

1310

06

**1380

1310

8

** 1367

1310

07

**1379

1310

9

** 1378

1310

08

**1365

1310

** دالة عند مستوى 1310

معامل االرتباط

م

مستوى
الداللة

09

** 1379

1310

21

** 1380

1310

20

** 1369

1310

**1379

1310

22

** 1378

1310

1310

23

** 1378

1310

24

** 1370

1310

25

** 1381

1310

* دالة عند مستوى 1315

 ///غير دالة إحصائيا

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ ( )4أف جميػػع فق ػرات المقيػػاس دالػػة إحصػػائيا عنػػد مسػػتوى  ،1310ممػػا يػػدؿ

عمى اتساؽ الفقرات والدرجة الكمية لممقياس.

الثبات

قاـ الباحثاف بإيجاد معامؿ الثبات :

أ .معامل الثبات ( طريقة ألفا كرونباوخ )Reliability Coefficients -

باس ػػتخداـ معام ػػؿ الثب ػػات ( طريق ػػة ألف ػػا كرونب ػػاوخ  )Reliability Coefficients -تب ػػيف أف

معامؿ الثبات يساوي (.)1.85
جدول رقم ( )2معامعت االرتباط بين كل مجال والدرجة الكمية

معامل الثبات

المجال

م
0

دور التجارب الناجحة في تعزيز اتجاىات المجتمع

2

معوقات التعميـ الميني

نحو التعميـ الميني والتقني

1385
1378

الدرجة الكمية

1385
03

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )5أف معامؿ الثبات مرتفع لجميع المجاالت.
ب .التجزئة النصفية

تػـ حسػاب الثبػات الكمػي لالسػػتبانة ومجاالتيػا المختمفػة بػيف الفقػرات الزوجيػة والفقػرات الفرديػة عػػف
طريؽ حساب معامؿ الثبات لكؿ مجػاؿ مػف مجػاالت االسػتبانة باسػتخداـ طريقػة التجزئػة النصػفية
ثـ إيجاد معامؿ الثبات المعدؿ:

جدول رقم ()6

معامعت االرتباط لكل مجال من مجاالت االستبانة بطريقة التجزئة النصفية

معامل الثبات قبل

معامل الثبات مجال

التعديل

التعديل

1.66

0.72

معوقات التعميـ الميني

1.75

0.82

الدرجة الكمية

1378

1385

المجال
دور التجارب الناجحة في تعزيز اتجاىات
المجتمع نحو التعميـ الميني والتقني

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ رقػػـ ( )6أف معامػػؿ الثبػػات قبػػؿ التعػػديؿ ( )1378ومعامػػؿ الثبػػات بعػػد العػػديؿ
( )1385وىو معامؿ ثبات عاؿ.

تصحيح المقياس 4
تمتحديدقيمةفئبتالمقيبسالثالثيالمتدرجكمبهومبينفيالجدولالتبلي :
جدول ()7
معيار الحكم علي تقديرات مستوى أفراد العينة
المتوســـط الحسابي
مـــــــن

0

إلي

المستـــــوى

1.66

ضعيف

1.67

2.33

متوسط

2.34

3

مرتفع

األساليب اإلحصائية 4

 -0معامؿ ألفا كرونباخ .

 -2المتوسط واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية والرتب .
 -3اختبار T.test

 -4اختبار التبايف األحادي .

04

تحميل النتائج وتفسيرىا
تن ػػاوؿ الباحث ػػاف تفس ػػير وتحمي ػػؿ النت ػػائم حي ػػث ق ػػاـ الباحث ػػاف باس ػػتخداـ الوس ػػط الحس ػػابي

واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية والرتب مف أجؿ اإلجابة عمى التساؤالت التابعة.

ولإلجابة عمى تساؤل الدراسة الرئيسي والذي ينص عمى  4ما دور التجارب الناجحة فـي تعزيـز

اتجاىات المجتمع نحو التعميم الميني والتقني؟

ولمتحقق من ذلك تم استخدام النسب المئوية والرتب والنسـب المئويـة يتضـح ذلـك فـي الجـداول

التالية 4

جدول رقم ( )8يوضح النسب المئوية ألبعاد دور التجارب الناجحة في تعزيز اتجاىات المجتمع نحو التعميم الميني والتقني

المتوسط

االنحراف

النسبة

الحسابي

المعياري

المئوية

2.64

0.56

88

5

2.8

0.49

93.3

0

2.28

0.67

76

05

2.4

0.69

80

02

2.36

0.74

78.7

04

2.68

0.55

89.3

3

2.6

0.57

86.7

6

0.7

81.3

01

78.7

03
2

ـ

الفقرة

0

تعػػزز التج ػػارب الناجح ػػة أىمي ػػة االلتحػػاؽ بمج ػػاالت التعم ػػيـ المين ػػي

2ذ

أعتق ػػد أف التج ػػارب الناجح ػػة تس ػػاعد ف ػػي التوعي ػػة بمج ػػاالت التعم ػػيـ

3

أعتقػػد أف المجتمػػع لػػف يحقػػؽ تقدمػػو االقتصػػادي مػػا لػػـ يتوسػػع فػػي

4

أرى أف التجػػارب الناجحػػة تطمئنػػي بػػأني سػػوؼ أحصػػؿ عمػػى عمػػؿ

5

أشعر بأف نظرة المجتمع لمعمؿ الميني تتغير لألفضؿ باستمرار

6

تشػػعرني التجػػارب الناجحػػة بػػأف التعمػػيـ المينػػي ىػػو أفضػػؿ اسػػتثمار

7

تؤك ػػد ل ػػي التج ػػارب الناجح ػػة أف التعم ػػيـ المين ػػي س ػػيوفر ل ػػي دخ ػػال

8

أفضؿ االلتحاؽ بالتعميـ الميني ألنو يوفر فرص العمؿ بعد التخرج.

2.44

9

أشػ ػػعر بػ ػػأف التعمػ ػػيـ المينػ ػػي يضػ ػػمف عم ػ ػالً ح ػ ػ اًر أكثػ ػػر مػ ػػف التعمػ ػػيـ

2.36

0.63

01

أمػ ػػدتني التجػ ػػارب الناجحػ ػػة بالثقػ ػػة اتجػ ػػاه االلتحػ ػػاؽ بػ ػػالتعميـ التقنػ ػػي

2.72

0.53

90.7

00

تعزز التجارب الناجحة االقباؿ عمى التعميـ الميني.

2.56

0.5

85.3

7

02

تعزز التجارب الناجحة الميوؿ اإليجابي نحو التعمـ الميني والتقني.

2.64

0.56

88

4

03

توضح التجارب الناجحة مضموف التعميـ التقني والميني.

2.48

0.7

82.7

9

04

تسػ ػػاعد التجػ ػػارب الناجحػ ػػة تغييػ ػػر النظ ػ ػرة االجتماعيػ ػػة نحػ ػػو التعمػ ػػيـ

2.52

0.7

84

8

05

تحد التجارب الناجحة مف الجيؿ بأىمية التعميـ التقني والميني.

2.44

0.64

81.3

00

2.52

0.26

والتقني.

الميني والتقني

مجاالت التعميـ الميني والتقني.

مبكر.

لمموارد البشرية.

مضموناً في المستقبؿ.

األكاديمي.
والميني.

الميني والتقني.

الدرجة الكمية

05

84.3

الرتبة

أشػػارت نتػػائم الد ارسػػة أف نسػػبة دور التجػػارب الناجحػػة فػػي تعزيػػز اتجاىػػات المجتمػػع نحػػو التعمػػيـ

الميني والتقني بمغت ( )%8433وىو مستوى مرتفع.

بػػالنظر إلػػى الجػػدوؿ رقػػـ ( )8يتضػػح أف أعمػػى الفق ػرات ىػػي الفق ػرة رقػػـ ( ، )2والتػػي نصػػت عمػػى

"أعتقػػد أف التجػػارب الناجحػػة تسػػاعد فػػي التوعيػػة بمجػػاالت التعمػػيـ المينػػي والتقنػػي " والتػػي نسػػبتيا
( ،)%9333ويتضح أف الفقرة رقـ ( ، )3والتػي نصػت عمػى " أعتقػد أف المجتمػع لػف يحقػؽ تقدمػو
االقتصادي ما لـ يتوسػع فػي مجػاالت التعمػيـ المينػي والتقنػي " احتمػت المرتبػة الػدنيا بنسػبة مئويػة

مق ػػدارىا ( )%76م ػػف حي ػػث دور التج ػػارب الناجح ػػة ف ػػي تعزي ػػز اتجاى ػػات المجتم ػػع نح ػػو التعم ػػيـ
الميني والتقني المتعمقة بدور التجارب الناجحػة فػي تعزيػز اتجاىػات المجتمػع نحػو التعمػيـ المينػي
والتقني.

يفسر الباحثاف أف سبب ارتفاع النسبة يعود إلى أف التجارب الناجحة تعمؿ عمى زيادة وعي
الشباب بأىمية التعميـ التقني والميني وأىميتو في المجتمع والتعرؼ عمى مجاالتو المتنوعة وتزيد
مف ثقة الطمبة في االلتحاؽ بالتعميـ الميني والتقني حيث أف الطمبة عندما يجدوف تجارب ناجحة

قبميـ في التعميـ الميني فيقبموف عميو بدوف مجازفة أو مخاطرة ،إضافة إلى أف التجارب الناجحة
تزيد مف ثقة الشباب بأف التعميـ الميني والتقني ىو أفضؿ استثمار لمموارد البشرية خاصة في

ظؿ زيادة عدد الخريجيف األكاديمييف وقمة وجود فرص عمؿ ليـ فأصبح الخريم مف التعميـ

التقني والمينى أوفر حظاً مف قرينو الخريم األكاديمي في إيجاد فرص العمؿ وىذا ما أكده

(حمد" )3 : 2104،فالتعميـ التقني مسؤوؿ عف سد احتياجات المجتمع مف األفراد القادريف عمى
القياـ بمواكبة التقدـ العممي في شتى جوانب الحياة الصناعية ،والزراعية ،والتجارية ،وىو كأي

نوع مف أنواع التعميـ لو مدخالتو وعممياتو ومخرجاتو ،ولموصوؿ إلى مخرجات مرضية تمبي
طموحات المجتمع الفمسطيني البد مف االىتماـ بالمدخالت" ،وقد عززت التجارب الناجحة مف
حرص الدوؿ التي تسعى لمتقدـ االعتماد عمى التعميـ التقني والميني في رقي مجتمعاتيـ

واالعتماد عمى أنفسيـ وىذا ما ذكره (الزوبعي والجنابي" )21 :2013 ،وقد أولت مختمؼ دوؿ
العالـ النامية والمتقدمة اىتماميا المتزايد بالعمؿ الميني لما لو مف أىمية في التنمية والتقدـ

العممي والتكنولوجي وتمثؿ ىذا االىتماـ بالتوسع الكمي والنوعي ليذا النوع مف التعميـ سواء في
الدوؿ الصناعية أو النامية ومنيا األقطار العربية ،والعمؿ الميني شرط أساسي لدعـ البيئة

الحضارية والتنمية واالقتصادية واالجتماعية ،وينبغي توفير الموارد المالية المناسبة لمتعميـ والعمؿ

الميني واعطاؤه درجة عالية مف األولوية في الخطط الوطنية .

06

ولإلجابة عمى تساؤل الدراسة الرئيس والذي يـنص عمـى  4مـا معوقـات التعمـيم المينـي والتقنـي
من ووجية نظر طمبة الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية؟

جدول رقم ( )9يوضح المتوسط واالنحراف والنسبة المئوية والرتب لمجال معوقات التعميم الميني

المتوسط

ـ

الفقرة

0

اىتماـ المجتمع بالتعميـ األكاديمي.

2

ال ي ارعػ ػػي نظػ ػػاـ التعمػ ػػيـ المينػ ػػي التوزيػ ػػع الجغ ارفػ ػػي لممػ ػػدارس
المينية.

3

التخصصات المتوفرة في المدارس المينية موزعة عشػوائياً بػيف

4

قمػ ػػة ارتبػ ػػاط أىػ ػػدافا لتعمػ ػػيـ المينػ ػػي باحتياجػ ػػات سػ ػػوؽ العمػ ػػؿ

5

غالباً ما يوجػو الطمبػة ذوي المعػدالت المنخفضػة إلػى االلتحػاؽ

6

نظرة المجتمع لمتعميـ الميني نظرة دونية.

7

اىتماـ وسائؿ االعالـ بالتعميـ المينػي وبمػا يقدمػو مػف خػدمات

المحافظات

الفمسطيني.

بنظاـ التعميـ الميني.

محدود
8

ضعؼ نشاط اإلرشاد الميني الموجو لممجتمع.

9

ال يش ػػعر خريج ػػو م ػػدارس التعم ػػيـ المين ػػي ب ػػاالعتزاز واالنتم ػػاء

01

يشػػعر خريجػػو التعمػػيـ المينػػي بػػالنقص مقارنػػة بػػأقرانيـ خريجػػي

لمجتمعيـ الميني
التعميـ العاـ.

الدرجة الكمية

الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة

2.16

0.68

72

6

1.84

0.79

61.3

01

2.08

0.75

69.3

8

2.28

0.83

76

5

2.36

0.69

78.7

3

2

0.75

66.7

9

2.44

0.7

81.3

2

2.12

0.77

70.7

7

2.32

0.73

2.48

0.5

2.20

0.35

المئوية

الرتبة

77.3
82.7
73.6

أشارت نتائم الدراسة أف نسبة معوقات التعميـ الميني بمغت ( )%7336وىو مستوى متوسط.

بػػالنظر إلػػى الجػػدوؿ رقػػـ ( )9يتضػػح أف أعمػػى الفقػرات ىػػي الفقػرة رقػػـ ( ، )01والتػػي نصػػت عمػػى

"يش ػػعر خريج ػػو التعم ػػيـ المين ػػي ب ػػالنقص مقارن ػػة ب ػػأقرانيـ خريج ػػي التعم ػػيـ الع ػػاـ " والت ػػي نس ػػبتيا

( ،)%8237ويتض ػػح أف الفقػ ػرة رق ػػـ ( ، )2والت ػػي نص ػػت عم ػػى " ال ي ارع ػػي نظ ػػاـ التعم ػػيـ المين ػػي
التوزيع الجغرافي لممدارس المينية " احتمت المرتبة الدنيا بنسبة مئوية مقدارىا ()%6033

مف حيث دور التجارب الناجحة في تعزيز اتجاىات المجتمع نحو التعميـ الميني والتقني المتعمقػة
بمعوقات التعميـ الميني.

يب ػػيف الباحث ػػاف أف الس ػػبب ف ػػي ارتف ػػاع النس ػػبة يع ػػود إل ػػى ش ػػعور خريج ػػي التعم ػػيـ التقن ػػي والمين ػػي
بالنقص مقارنة مع خريجي التعميـ العالي األكاديمييف وذلؾ يعود إلى تصنيؼ المجتمع لمخػريجيف

07

4
0

األكػػاديمييف عمػػى أنيػػـ أنجػػح وأكفػػأ مػػف خريجػػي التعمػػيـ المينػػي بيػػد أف فػػي ا ونػػة األخيػرة أصػػبح
خػ ػريم التعم ػػيـ الع ػػالي يع ػػاني ف ػػي الحص ػػوؿ عم ػػى فرص ػػة عم ػػؿ ف ػػي ظ ػػؿ ارتف ػػاع ع ػػدد الخػ ػريجيف
األكػػاديمييف وارتفػػاع معػػدالت البطالػػة مقارنػػة مػػع خريجػػي التعمػػيـ المينػػي فشػػعور خ ػريم التعمػػيـ

الميني بيذا النقص يعود إلى نظرة المجتمع لو عمى أنو لجػأ لمتعمػيـ المينػي ألنػو غيػر قػادر عمػى
التعميـ الجامعي ،إضػافة إلػى قمػة اىتمػاـ اإلعػالـ والمجتمػع بمػا يقدمػو التعمػيـ المينػي والتقنػي مػف
خػػدمات لممجتمػػع بػػالرغـ مػػف أىميتػػو فػػي المجتمػػع وأف المجتمػػع بػػدوف المينيػػيف والتقنيػػيف ال يقػػؼ

عمى رجميو ويعود ذلؾ إلى أف غالباً الطمبة ذوي التحصػيؿ المػنخفض ىػـ مػف يوجيػوا إلػى التعمػيـ

التقني والميني ألف التعميـ الجامعي يحتاج إلى معدالت مرتفعة نسبياً مقارنة مع التعميـ الميني .

لإلجابــة عمــى الس ـؤال الثالــث والــذي يــنص عمــى  4ىــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي
اســتجابات المبحــوثين تعــزى إلــى متبيــر الجــنس (ذكــر – أنثــى) ولمتحقػػؽ مػػف ذلػػؾ تػػـ اسػػتخداـ
اختبار "ت" " "T.testلقياس داللة الفروؽ بيف المجموعتيف .
جدول رقم ( )01المتوسط واالنحراف المعياري والقيمة المحسوبة تعزى إلى متبير الجنس

البعد
دور التجارب الناجحة في تعزيز اتجاىات
المجتمع نحو التعميـ الميني والتقني
معوقات التعميـ الميني

االنحراؼ

الجنس

التكرار

المتوسط

ذكر

134

2.52

0.26

أنثى

116

2.53

0.26

ذكر

134

2.22

0.35

أنثى

116

2.2

0.35

المعياري

قيمة "ت "
1321
1341

يتبين من الجدول رقم (4 )01
أف قيمة مستوى الداللة ( sig =(0.83أكبر مف  α=1315حيث يتضح أنو ال توجد فػروؽ ذات

داللػػة إحصػػائية دور التجػػارب الناجحػػة فػػي تعزيػػز اتجاىػػات المجتمػػع نحػػو التعمػػيـ المينػػي والتقنػػي
تبعاً لمتغير الجنس.

أف قيمة مستوى الداللة ( sig =(0.68أكبر مف  α=1315حيث يتضح أنو ال توجد فػروؽ ذات
داللة إحصائية معوقات التعميـ الميني والتقني تبعاً لمتغير الجنس.

يرجع الباحثاف السبب في ذلؾ إلى أف األسباب التي تجعؿ مف الطمبة يتجيوف إلى التعمػيـ التقنػي

والميني متنوعة فمنيا أسباب اختيارية يختارىا الشخص بنفسو ومنيا ظروؼ خارجيػة تحكػـ عميػو
ومف تمؾ الظػروؼ المعػدؿ المػنخفض أو عػدـ الحصػوؿ عمػى معػدؿ يدخمػو التعمػيـ الجػامعي ومػف
الطالب مف يختار التعميـ الميني لحبو وثقتو بو وىذا ال يختمؼ بيف الطمبة باختالؼ جنسيـ ،أما

المعوقات التي تواجو الطمبة فيي معوقػات خارجيػة مػف المجتمػع وا خػريف وال تختمػؼ بػيف الطمبػة

سواء ذكور أو إناث .

08

مستوى
الداللة
1383
1368

لإلجابـة عمــى السـؤال الرابــع والــذي يــنص عمــى  4ىــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي اســتجابات
المبحثوين تعزى إلى متبير المستوى الدراسي

ولمتحقؽ مف ذلؾ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي لقياس لقياس داللة الفروؽ بيف المجموعات
جدول رقم ( )00نتائج تحميل التباين األحادي ) ( One Way ANOVAتعزى إلى متبير المستوى الدراسي

المجاالت

مصدر التباين

دور التجارب الناجحة في

بينالمجموعبت
داخلالمجموعبت
المجموع
بينالمجموعبت
داخلالمجموعبت
المجموع

تعزيز اتجاىات المجتمع

نحو التعميـ الميني والتقني

معوقات التعميـ الميني

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع

0.022
16.86

3
246

0.01

16.88
0.284
30.1

249
3
246

30.38

249

المربعات
0.07

قيمة F

0.10

مستوى
الداللة
0.95

0.1
0.77

0.50

0.12

يتبين من الجدول رقم (4 )00
أف قيمة مستوى الداللة ( sig =(0.10أكبر مف  α=1315حيث يتضح أنو ال توجد فػروؽ ذات

داللػػة إحصػػائية دور التجػػارب الناجحػػة فػػي تعزيػػز اتجاىػػات المجتمػػع نحػػو التعمػػيـ المينػػي والتقنػػي
تبعاً لمتغير المستوى الدراسي.

أف قيمة مستوى الداللة ( sig =(0.50أكبر مف  α=1315حيث يتضح أنو ال توجد فػروؽ ذات

داللة إحصائية معوقات التعميـ الميني والتقني تبعاً لمتغير المستوى الدراسي.

يعزو الباحثاف تمؾ النتيجة إلى أف التجارب السابقة والناجحة لمتعميـ المينػي والتقنػي تحفػز الطمبػة
عمى االلتحاؽ بو وتثبت لمطمبة نجاح ىذه المجاالت مما يزيد مف ثقػة الطالػب فػي التعمػيـ المينػي

وىذا ينطبؽ عمى جميػع الطمبػة بكافػة مسػتوياتيـ ،ومػف ناحيػة المعيقػات فيػي تواجػو جميػع الطمبػة
عمى حد سواء لذلؾ ال نجد اختالؼ بيف الطمبة باختالؼ مستوياتيـ الدراسية .

لإلجابة عمى السؤال الخامس والذي ينص عمى  4ىل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي اسـتجابات
المبحثوين تعزى إلى متبير مكان السكن

ولمتحقؽ مف ذلؾ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي لقياس لقياس داللة الفروؽ بيف المجموعات
جدول رقم ( )05نتائج تحميل التباين األحادي ) ( One Way ANOVAتعزى إلى متبير مكان السكن

المجاالت

مصدر التباين

دور التجارب الناجحة في

بينالمجموعبت
داخلالمجموعبت
المجموع
بينالمجموعبت
داخلالمجموعبت
المجموع

تعزيز اتجاىات المجتمع

نحو التعميـ الميني والتقني

معوقات التعميـ الميني

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع

0.055
16.83

3
246

0.02

16.88
0.009
30.38

249
3
246

30.38

249
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المربعات
0.07

قيمة F

0.27

مستوى
الداللة
0.85

0
0.02
0.12

0.99

يتبين من الجدول رقم (4 )05
أف قيمة مستوى الداللة ( sig =(0.85أكبر مف  α=1315حيث يتضح أنو ال توجد فػروؽ ذات

داللػػة إحصػػائية دور التجػػارب الناجحػػة فػػي تعزيػػز اتجاىػػات المجتمػػع نحػػو التعمػػيـ المينػػي والتقنػػي
تبعاً لمتغير مكاف السكف.

أف قيمة مستوى الداللة ( sig =(0.99أكبر مف  α=1315حيث يتضح أنو ال توجد فػروؽ ذات
داللة إحصائية معوقات التعميـ الميني والتقني تبعاً لمتغير مكاف السكف.

يرجػػع الباحثػػاف أف السػػبب فػػي ذلػػؾ يعػػود إلػػى أف ق ػرار الطالػػب فػػي االلتحػػاؽ بػػالتعميـ المينػػي أو
عدمو يعتمد عمى مدى فعالية التعميـ الميني والتقني في المجتمع وىذا مػا أثبتتػو التجػارب السػابقة
في ا ونة األخيػرة السػيما فػي ظػؿ اعتمػاد المجتمػع المحمػي عمػى التعمػيـ المينػي والتقنػي فػي ظػؿ

حاجػػة المجتمػػع لتمػػؾ التخصصػػات وتكػػدس الخػريجيف العػػاطميف عػػف العمػػؿ والػػنقص فػػي الخبػرات
المينيػػة التقنيػػة وىػػو مػػا يقمػػؿ مػػف المعوقػػات أمػػاـ التعمػػيـ المينػػي والتقنػػي وأىميتػػو لػػذلؾ ال نجػػد
اختالؼ بيف آراء الطمبة باختالؼ مكاف سكنيـ ألف الظروؼ متشابية .

لإلجابــة عمــى السـؤال الســادس والــذي يــنص عمــى  4ىــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي
اســتجابات المبحــوثين تبع ـاً إلــى متبيــر القســم (أدبــي – عممــي) ولمتحقػػؽ مػػف ذلػػؾ تػػـ اسػػتخداـ
اختبار "ت" " "T.testلقياس داللة الفروؽ بيف المجموعتيف .

جدول رقم ( )02المتوسط واالنحراف المعياري والقيمة المحسوبة تعزى إلى متبير القسم

البعد
دور التجارب الناجحة في تعزيز اتجاىات
المجتمع نحو التعميـ الميني والتقني
معوقات التعميـ الميني

االنحراؼ

القسـ

التكرار

المتوسط

أدبي

109

2.55

0.26

عممي

141

2.51

0.26

أدبي

109

2.25

0.35

عممي

141

2.17

المعياري

قيمة "ت "
032

035

0.34

يتبين من الجدول رقم (4 )02
أف قيمة مستوى الداللة ( sig =(0.20أكبر مف  α=1315حيث يتضح أنو ال توجد فػروؽ ذات

داللػػة إحصػػائية دور التجػػارب الناجحػػة فػػي تعزيػػز اتجاىػػات المجتمػػع نحػػو التعمػػيـ المينػػي والتقنػػي
تبعاً لمتغير القسـ.

أف قيمة مستوى الداللة ( sig =(0.07أكبر مف  α=1315حيث يتضح أنو ال توجد فػروؽ ذات
داللة إحصائية معوقات التعميـ الميني والتقني تبعاً لمتغير القسـ.

يبيف الباحثاف أف السبب في ذلؾ يعود إلى أف ما يجعؿ مف التعميـ الميني والتقني عميو إقباؿ ىو

الحاجػػة الشػػديدة لت ػوازف المجتمػػع المحمػػي بػػيف الخ ػريجيف األكػػاديمييف والخ ػريجيف المينيػػيف ،وفػػي
21

مستوى
الداللة
1321

1317

وقتنا الحػالي فينػاؾ عػدد فػائض فػي الخػريجيف األكػاديمييف مػع قمػة فػرص العمػؿ المتػوفرة ليػـ أمػا

في المجاؿ المينػي فينػاؾ مجػاؿ السػتيعاب الخػريجيف المينيػيف فػي السػوؽ المحمػي مػا يجعػؿ مػف
فرص المجاؿ الميني أقوى مف المجاؿ األكاديمي في وقتنا الراىف لذلؾ ال نجػد اخػتالؼ بػيف آراء

الطمبة ومعدالتيـ سواء عممي أو أدبي .

التوصيات4

عمى ضوء نتائم الدراسة يوصي الباحثاف عمى:

 .0الحرص عمى االىتماـ بالنماذج الناجحة وعرضيا عمى المجتمع.
 .5االسػػتفادة مػػف تجػػارب الػػدوؿ األخػػرى فػػي دور التجػػارب الناجحػػة فػػي تعزيػػز التعمػػيـ المينػػي
والتقني.

 .2تزويد المدربيف مف حيف خر بنشرات توعية تتعمؽ باألمور الصػحية واالمػف والسػالمة داخػؿ
مؤسسات التعميـ التقني والميني.

 .4تكثي ػػؼ اإلشػ ػراؼ والمتابع ػػة عم ػػى مؤسس ػػات التعم ػػيـ التقن ػػي والمين ػػي م ػػف ح ػػيف خ ػػر لتق ػػديـ
التوجييات المناسبة ليـ.
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المراجع 4

أوالً  4المراجع العربية
.1

أبو جراد ،محمد يوسؼ ( :)2011تطوير التعميـ الميني والتقني في فمسطيف واقع

.2

جابر ،سميح ( :)2008دليؿ إعداد البرامم والمواد التدريبية ،المركز العربي لمتدريب

.3

حمد ،مرواف ( :)2014الكفاءة الخارجية لمتعميـ التقني في محافظات غزة ،رسالة

.4

حمداف ،عبد الرحمف وأبو عاصي ،حمداف ( :)2008الصعوبات التي تواجو التعميـ

وطموحات ،الخميؿ ،رابطة الجامعييف.

الميني واعداد المدربيف ،الجميورية العربية الميبية .
ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية،غزة.

التقني في فمسطيف وسبؿ التغمب عمييا ،مؤتمر التعميـ التقني والميني في فمسطيف (واقع

وتحديات وطموح) ،في الفترة مف .2008/10/13-12
.5

حيدر ،نادية ( :)2011أخالقيات مينة التعميـ ومدى التزاـ المعمميف بيذه األخالقيات مف

.6

الزوبعي ،عبير والجنابي ،عماد ( :)2013تطوير مناىم التعميـ التقني والتدريب الميني،

.7

وجية نظر المديرية والمعمميف والطمبة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة عدف ،اليمف

المركز العربي لتنمية الموارد البشرية ،الجميورية العربية الميبية .

السعايدة ،منعـ وطالفحة ،حامد والحمايدة ،عال ( )2009القيـ المرتبطة بالعمؿ الميني
في كتب التربية الوطنية والمدنية لممرحمة األساسية العميا في األردف،مجمة جامعة النجاح

.8
.9

لألبحاث،الجامعة األردنية،المجمد ،23العدد.2

سعدية ،منصور ( :)2015تقييـ عممية التدريب لمعامميف بالكميات التقنية في محافظات
غزة مف وجية نظر المتدربيف ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

الطويسي ،أحمد ( :)2011أساسيات في التربية المينية ،دار الشروؽ لمنشر والتوزيع
والطباعة ،راـ اهلل .

 .10العاجز ،فؤاد ( :)2008مشكالت معممي التعميـ الميني والتقني في محافظات غزة وسبؿ
التغمب عمييا ،مؤتمر التعميـ التقني والميني في فمسطيف (واقع وتحديات وطموح) ،في

الفترة مف .2008/10/13-12

 .11العبد ،عبد الرحمف والشويخ ،عاطؼ ( :)2013التدريب العممي في الكميات التقنية في
فمسطيف ،مجمة الجامعة اإلسالمية (سمسمة الدراسات اإلنسانية) ،المجمد ،12العدد،1

ص.77

 .12العبد ،عبد الرحيـ ( :)2010التعميـ التقني في فمسطيف ودورة في تحقيؽ التنمية ،مجمة
رؤية ،الييئة العامة لالستعالمات ،فمسطيف ،غزة العدد.11
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 .13النيرب ،زيد ( :)2012واقع منياج التعميـ التقني في محافظات غزة مف وجية نظر

المعمميف ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية
بنابمس.

 .14محمود ،ضياء عبيد ( :)2012التعميـ التقني المنتم -النتائم واالنعكاسات ،مجمة جامعة
االنبار لمعموـ االقتصادية واالدارية ،مجمد  ،4عدد .9

 .15ياحي ،مصطفى ( )2012قيمة العمؿ في اإلسالـ ودوره في التنمية المستدامة،الممتقى
الدولي حوؿ مقومات تحقيؽ التنمية المستدامة في االقتصاد اإلسالمي،جامعة قالمة

يومي،الكويت.
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