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ىدفت الدراسة التعرف إلى دور الييئات التدريسية في مدارس وكالة الغوث الدولية (االونروا) في قطاع غزة
في نشر الوعي لمتعميم التقني والميني ،ولتحقيق أىداف الدراسة استخدم الباحث في دراستو المنيج الوصفي
التحميمي ،حيث تم اختيار عينة الدراسة والمكونة من ( )118معمماً من المعممون والمعممات العاممون في
مدارس وكالة الغوث الدولية ،وتم تطبيق أداة الدراسة االستبانة والمكونة من ( )37فقرة ،وبعد إجراء التحميل
اإلحصائي لبيانات االستبانة توصمت الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة ()0.05

بين متوسط تقديرات عينة الدراسة  ،إضافة إلى أن استجابات الييئات التدريسية في مدارس وكالة الغوث
الدولية (االونروا) في قطاع غزة في نشر ثقافة التعميم التقني والميني من وجية نظرىم جاءت بدرجة متوسطة
عمى المقياس ككل ولجميع األبعاد ،وال توجـد فروق ذات داللة إحصائيــة عند مستوى الداللة ( )α=0.05لدور
الييئات التدريسية في مدارس وكالة الغوث الدولية (االونروا) في قطاع غزة في نشر الوعي لمتعميم التقني
والميني من وجية نظرىم تعزى ألثر متغير الجنس ،والشيادة العممية ،وسنوات الخبرة ،وفي ضوء ىذه النتائج

خمصت الدراسة إلى عدة توصيات أىميا تعزيز دور الييئات التدريسة في نشر الوعي لمتعميم التقني والميني
خاصةً لطالب المرحمة اإلعدادية.

الكممات المفتاحية :الييئات التدريسية  ،االونروا  ،التعميم التقني والميني.

Abstract:

The study aimed to identify the role of teaching staff to raising awareness of
technical and vocational education at UNRWA schools in Gaza Strip. In order to
achieve the objectives of the study, the researcher used the analytical descriptive
)method. The sample of the study was chosen from (118) teachers (male and female
working at UNRWA schools. The study tool was applied to questionnaire (37).
After the statistical analysis of the questionnaire data, the study found that there
were no statistically significant differences at the level of (0.05) between the
averages of the sample of the study.
The study found that the responses of the teaching staff in UNRWA schools in Gaza
Strip in spreading the culture of technical and vocational education from their point
of view came to a medium degree on the scale as a whole and all dimensions, there
are no Statistical significance at the level of significance (α = 0.05) for the role of
teaching staff in UNRWA schools in Gaza Strip in raising awareness of technical
and vocational education from their point of view due to the impact of sex variable,
scientific certificate and years of experience.
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The study concluded with several recommendations, the most important of which is
the enhancement of the role of teaching staff in raising awareness of vocational and
technical education especially for Preparatory school students.

Key words: Teaching Staff, UNRWA, Technical and Vocational Education.

مقــدمة:
إن التعميم الميني والتقني نوع من أنواع التعميم النظامي ،الذي يتضمن اإلعداد التربوي ،واكساب

الميارات والمعرفة المينية ،والذي تقوم بو مؤسسات تعميمية نظامية من أجل إعداد عمال ميرة في
مختمف التخصصات الصناعية والزراعية والتجارية والصحية  ،لتكون لدييم القدرة عمى التنفيذ و

اإلنتاج (حمبي2012،م).

يتميز عصرنا الحاضر بالسرعة اليائمة في التقدم التكنولوجي والعممي ،األمر الذي يتطمب ضرورة
مواكبة ىذا التقدم ،والتربية أحد ىذه الوسائل التي تستعين بيا الدول لمواكبة التطور ،ويعتيبر رأس

المال البشري عامالً ميماً في التنمية االقتصادية وتعتبر التربية والتكوين العناصر األساسية لتحضيره
و إعداده لمدخول إلى سوق العمل والمساىمة في تنمية الوطن (العاجز 2008،م) .

يمعب التعميم دو اًر حيوياً بل أساسياً ميماً في حياة االنسان الذي يسعى ويبحث دوماً عن التغيير

والتطوير وصوالً لإلبداع في مجالو العممي/النظري والعممي/التطبيقي؛ وألننا نعيش اليوم في القرن
الحادي والعشرين ،ىذا القرن الذي تضاعفت فيو أشكال المعرفة ،والتكنولوجيا الصناعية ،مما نتج عنو

تحول المجتمع إلى شبو قرية صغيرة وأصبح الوصول لممعمومات والتطبيقات العممية أم اًر سيالً وميس اًر

لمجميع  ،وحيث أن الطريق الوحيد لمواكبة ىذه التطورات العممية والعممية/التطبيقية السريعة ىي التربية

ويحدثوا من المناىج واألنشطة
ومناىجيا؛ لذلك كان لزاماً عمى المختصين في ىذا المجال أن ُيطوروا ُ

التطبيقية والوسائل كافة لموصول بالطمبة إلى قمة ىذا التطور المتسارع ،والعمل عمى إعداد جيل
يتسمح بأكبر قدر من المعارف والميارات األدائية الالزمة لمواجية ومواكبة الحياة(أبو سالم2017،م) .

الحتمية لتطور العموم والمعارف وزيادة حجم المعرفة وتطبيقاتيا في نواحي الحياة وتغير
إن النتيجة
ّ
ّ
أىميتيا ،جعل العديد من الدول تسعى إلى إعادة النظر في نظميا التعميمية إيمانا منيا بأىمية التعديل

بأنيا عممية استثمارية تيدف إلى استثمار مقدرات
والتطوير والتحديث ،وبات ُينظر لمعممية التعميمية ّ
العنصر البشري الذي ُي َعد المورد األكثر أىمية من بين الموارد المتوفرة ،وقد نتج عنو االىتمام المتزايد
بالتعميم التقني والميني عند معظم الدول ،خاصةً النامية منيا التي تسعى إلى تنمية اقتصادياتيا
وتطوير أساليب العمل وتنمية عمل األفراد فييا ،مما يعكس األىمية التي يمثميا التعميم التقني والميني

كونو يركز عمى تطور المجتمعات الباحثة عن النيضة الصناعية والتنمية؛ لذا تراىن عميو العديد من
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ٍ
ٍ
بشكل
بشكل عام ،ومناىج التعميم التقني والميني
الدول الساعية لتطوير وتحسين مناىجيا الدراسية
خاص.

ٍ
بشكل عام ،والتعميم التقني والميني
يشكو أصحاب العمل وأولياء األمور من بقاء مناىج التعميم العام
ٍ
بشكل خاص ،تقميدية في أغمب األحيان ،وقاصرة عن مواكبة التغيرات والتحوالت المتسارعة في سوق
المدربة  ،خاصة
العمل ،وال تعكس البرامج التدريبية حقائق المجتمع  ،وحاجاتو من الكفايات والميارات ُ
في مجالي الصناعة والخدمات(سميمان2000،م).
يرى العاجز(2008م) أن المعمم من أىم عناصر العممية التعميمية ،فإذا اتيح لو المناخ اإليجابي

ليؤدي عممو عمى أكمل وجو فإن ذلك سينعكس إيجاياً عمى العممية التعميمية ،أما إذا لم يتوفر لو
المناخ اإليجابي فإن ذلك سينعكس سمباً عمى العممية التعميمية  ،من ىنا يتضح دور الييئات التدريسية

والمعممين في مجالي تنفيذ الدروس واالتصال والتواصل بشكل مباشر في نشر الوعي حول التعميم

التقني والميني لمطالب أثناء تدريسيم.

يرتبط التعميم والتدريب الميني والتقني بإكساب الطمبة الميارات الفنية والسموكية ،وتسيم في بناء الفرد
الفمسطيني الجديد ،وتقوم عمى خدمتو تعميمياً باإلضافة إلى تقديم العديد من الخدمات التقنية والمينية

األخرى لممجتمع الفمسطيني حيث تساىم في:

 حصولو عمى ُحزم من الميارات التعميمية والتدريبية التنافسية التي تساعدىم بشكل أكفأ ليساىموافي تطوير المجتمع المحمي.
 إكسابو الميارات التقنية الالزمة لمتأقمم مع أي بيئة عمل وأي تكنولوجيا جديدة ،باإلضافة إلىتنمية القدرات الفكرية لمتكيف مع التغيرات العالمية وتنمية الميارات القيادية الالزمة.

 رفد أسواق العمل المحمية واإلقميمية بالقوى العاممة التقنية والمينية المميزة وذات المستوى العاليمن األداء

 مواكبة التطورات في احتياجات السوق المحمية واإلقميمية من التخصصات التقنية والمينية(حمبي،2012م)  ،من خالل ما سبق يتبين أىمية المجال االقتصادي الداعم لنشر الوعي حول التعميم

التقني والميني.

ىناك جيل بماىية التعميم التقني والميني ومفيومو ،ودوره في بناء المجتمع سواء من قبل الطمبة

أنفسيم أم من قبل أفراد المجتمع وأولياء األمور/األىالي إضافةً إلى الييئات التدريسية في المدارس؛

وذلك بسبب غياب التوجيو واالرشاد الميني لمطالب خالل عممية التدريس ،واعتبره الباحث المجال
الثاني من مجاالت استبانة الذاكرة لما ليا من أىمية بالغة في نشر الوعي حول التعميم التقني و

الميني ،ومن خالل اىتمام الباحث بيذا النوع من التعميم ،وعمى حد عمم الباحث أن معظم الدراسات
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واألبحاث في محافظات غزة في مجال التعميم التقني والميني لم تتطرق إلى دور الييئات التدريسية في

نشر الوعي لمتعميم التقني والميني ،األمر الذي جعل من األىمية بمكان إجراء ىذه الدراسة ،ومن ىنا

ازداد الشعور بالمشكمة لدى الباحث التي ستيدف إلى التعرف عمى دور الييئات التدريسية في مدارس
وكالة الغوث الدولية (االونروا) في قطاع غزة في نشر الوعي لمتعميم التقني والميني ،وىذا يقودنا إلى

مشكمة الدراسة.

مشكـمـة الـدراســة:
حدد الباحث مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
ما دور الهيئات التدريسية في مدارس وكالة الغوث الدولية (االونروا) في قطاع غزة في نشر الوعي

لمتعميم التقني والمهني ؟

وانبثق عن السؤال الرئيس عدة أسئمة فرعية.

أسئمة الدراسة :
 ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في نشر الوعي لمتعميم التقني والميني في مدارس وكالةالغوث الدولية (االونروا) في قطاع غزة وفق متغير الجنس ( ذكر  ،أنثى ) ؟

 ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في نشر الوعي لمتعميم التقني والميني في مدارس وكالة الغوثالدولية (االونروا) في قطاع غزة وفق متغير الشيادة العممية (دبموم ،بكالوريوس  ،ماجستير) ؟

 -ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في نشر الوعي لمتعميم التقني والميني في مدارس وكالة الغوث

الدولية (االونروا) في قطاع غزة وفق متغير سنوات الخبرة (  5-1سنوات 10- 6،سنوات11 ،سنة

فأكثر) ؟

فــرضيات الـدراســة:
في ضوء السؤال الرئيس ،قام الباحث بصياغة فرضيات الدراسة عمى النحو التالي :
 -ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( (a < 0.05بين تقديرات عينة الدراسة في نشر

الوعي لمتعميم التقني والميني في مدارس وكالة الغوث الدولية (االونروا) في قطاع غزة تعزى لمتغير
الجنس ( ذكر  ،أنثى ) .

 -ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( (a < 0.05بين تقديرات عينة الدراسة في نشر

الوعي لمتعميم التقني والميني في مدارس وكالة الغوث الدولية (االونروا) في قطاع غزة تعزى لمتغير
الشيادة العممية (دبموم ،بكالوريوس ،ماجستير).
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 -ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( (a < 0.05بين تقديرات عينة الدراسة في نشر

الوعي لمتعميم التقني والميني في مدارس وكالة الغوث الدولية (االونروا) في قطاع غزة تعزى لمتغير
سنوات الخبرة (  5-1سنوات 10- 6،سنوات -11 ،سنة فأكثر).

أهـــداف الـدراســة:

 التعرف إلى دور الييئات التدريسية في مدارس وكالة الغوث الدولية (االونروا) في قطاع غزة فينشر الوعي لمتعميم التقني والميني.

 الكشف عن داللة الفروق بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدور الييئات التدريسية في مدارسوكالة الغوث الدولية (االونروا) في قطاع غزة في نشر الوعي لمتعميم التقني والميني تعزى

لمتغيرات الدراسة )الجنس)( ،الشيادة العممية) ،و(سنوات الخبرة). .

أهـميـة الـدراســة:
تكتسب ىذه الدراسة أىمية بالغة من خالل كونيا :
 توضح أىمية التعميم التقني والميني في منظومة العممية التعميمية التعممية والتربوية عمى ٍحد سواء .

 إبراز أىمية دور الييئات التدريسة في نشر وتعميم الوعي حول التعميم التقني والميني في مدارسٍ
ٍ
بشكل عام .
بشكل خاص وفي كل مدارس فمسطين
وكالة الغوث الدولية (االونروا) في قطاع غزة
 -قد تفيد صانعي القرار في وكالة الغوث من مختمف المستويات التخاذ الق اررات الالزمة حول أىمية

نشر الوعي حول التعميم التقني والميني في المدارس التابعة (لالونروا) لطالب المرحمة اإلعدادية
ٍ
ٍ
بشكل خاص؛ كونو نياية مرحمة ىامة عند الطمبة
بشكل عام ولطالب الصف التاسع األساسي
لتحديد ميوليم.

 قد تسيم في زيادة نشر الوعي حول التعميم التقني والميني بين العاممين في برنامج التربية والتعميم( معمم  ،نائب مدير مدرسة  ،مدير مدرسة  ،مختص تربوي  ،مديرمنطقة تعميمية.) ...

 قد تفيد المسؤولين والمعنيين عن تطوير وتصميم مناىج التعميم الميني والتقني ومنيا(كميات /مراكزالتعميم والتدريب الميني ،المدارس الصناعية/المينية ،و ازرة التربية والتعميم العالي ،والكميات التقنية

والمجتمعية) في فمسطين كونو يقدم صورة حقيقية عن مدى اإللمام والوعي الثقافي حول التعميم التقني

والميني لدى الطمبة في مرحمة التعميم األساسي .
حـدود الـدراســة :اقتصرت حدود الدراسة عمى :
الحد المكاني  :محافظات غزة .

الحد المؤسسي  :مدارس المرحمة اإلعدادية (ذكور واناث) في وكالة الغوث الدولية ( االونروا )
وعددىم ( )118مدرسة.
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الحد البشري :الييئات التدريسية العاممون في مدارس المرحمة اإلعدادية(ذكور واناث) .
الحد الموضوعي :نشر الوعي لمتعميم التقني والميني في مدارس وكالة الغوث الدولية (االونروا) في

قطاع غزة.

مصطمـحـات الـدراســة:
 -دور ()Role

الدور ىو الميمة أو الوظيفة  ،ويقوم بيا شخص واحد أو أكثر من شخص.
 الهيئات التدريسية ((Programتعرف الييئات التدريسة بأنيا مجموعة من المعممين والمعممات يحممون شيادات عممية من

تخصصات مختمفة ومؤىمين تربوياً يقومون بتدريس الطمبة عدة مباحث مختمفة في المرحمة األساسية

من التعميم العام في المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية (االونروا) .
 -نشر الوعي ()Raising awareness

َن َشر( :فعل ن َشر ين ُشر َن ْش ار  ،فيو ِ
ناشر)  ،وىو الشخص الذي ينشر المعرفة .
َ َ
ً
َ
يعبر عن مدى إدراك والمام اإلنسان لممعمومات واألفكار ،والحقائق ،واالتجاىات ،ووجيات
الوعي ّ :

النظر ،والمصطمحات ،والمفاىيم ذات العالقة بموضوع ما ،وتؤثر في حياتو ،وتساعده عمى اتخاذ
الق اررات المناسبة .
 التعميم التقني والمهني ()Technical and Vocational educationويقصد بو ذلك النظام من التعميم الذي يقدم معارف نظرية وتدريبات عممية موجو لسوق العمل،
ويشمل عمى برامج دراسية في كافة مجاالت الصناعة والزراعة والفندقة واالقتصاد المنزلي ،ويقدم من

خالل مؤسسات الدولة التعميمية مثل(مراكز التدريب ،المدارس الصناعية ،كميات المجتمع والتدريب).
 -مدارس وكالة الغوث الدولية  /االونروا ()UNRWA

االونروا :مؤسسة دولية ىدفيا إغاثة و تشغيل الالجئين الفمسطينيين( االونروا)  ،وقد اتخذ قرار إنشائيا

بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ( )302الصادر في  8كانون أول  /ديسمبر (1949م)
لتعمل كوكالة مؤقتة  ،عمى أن تتجدد واليتيا كل ( )3سنوات.

مدارس االونروا :يبمغ عددىا( )275مدرسة منتشرة في قطاع غزة لمعام الدراسي الحالي

(2018/2017م) ،تشمل مدارس ابتدائية واعدادية لمذكور واإلناث من الصفوف األول حتى التاسع
األساسي( .وكالة الغوث الدولية  ،مركز التطوير التربوي ،ب،ت.)3:
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منهج الدراسة  :اتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي؛ وذلك ألنو يناسب طبيعة اليدف من الدراسة
ومشكمتيا والتي تيدف إلى التعرف عمى دور الييئات التدريسية في مدارس وكالة الغوث الدولية

(االونروا) في قطاع غزة في نشر الوعي لمتعميم التقني والميني  ،ويعرف بأنو المنيج الذم يحاول من
خاللو وصف الظاىرة موضوع الدراسة  ،وتحميل بياناتيا  ،والعالقة بين مكوناتيا واآلراء التي تطرح

حوليا والعمميات التي تتضمنيا واآلثار التي تحدثيا (أبو حطب ،وصادق2010،م ،ص.)104

إجراءات الدراسة :

قام الباحث باعداد أداة الدراسة االستبانة لمعرفة دور الييئات التدريسية في مدارس وكالة الغوث

الدولية (االونروا) في قطاع غزة في نشر الوعي لمتعميم التقني والميني ،متبعاً الخطوات التالية:

 .1االطالع عمى األدب والدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة ،واالستفادة منيا في بناء
االستبانة وصياغة فقراتيا.

 .2استعان الباحث بعدد من المختصين والخبراء في مجال التعميم التقني والميني.

 .3استشار الباحث عدداً من أساتذة الجامعات الفمسطينية والمشرفين في تحديد مجاالت االستبانة و
فقراتيا.

 .4تصميم االستبانة بصورتيا األولية ومراجعتيا وتنقيحيا بعد األخذ بآراء المحكمين وتعديل بعض
الفقراتت من حيث الحذف أو اإلضافة أو التعديل وصوالً لصورتيا النيائية.

عينة الدراسة:

العينة االستطالعية :
شممت العينة االستطالعية ( )52معمم/ة قاموا بتعبئة االستبانة في صورتيا األولية بطريقة عشوائية ؛

ليتسنى لمباحث تقنين أداة الدراسة عمييم  ،والتأكد من صالحيتيا واستخداميا لحساب الصدق والثبات،

وصالحيتيا لمتطبيق عمى عينة الدراسة األصمية ،وقد استبعدت ىذه االستبانات من التحميل النيائي.
عينة الدراسة األصلية  /الفعلية للدراسة :
تكونت عينة الدراسة من ( )118معمماً ومعممة ،بواقع معمم/ة واحد/ة من كل مدرسة إعدادية ذكو اًر و
إناثاً عمى ٍ
حد سواء وقد استرد الباحث ( )114استبانة بنسبة ( )%96.6وىي نسبة مناسبة جداً إلجراء
المعالجات اإلحصائية عمييا.
الصدق والثبات لالستبانة :

أوالً  :صدق االستبانة :

يقصد بالصدق " شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحميل من ناحية ،ووضوح
فقراتيا ومفرداتيا من ناحية ثانية ،بحيث تكون مفيومة لكل من يستخدميا "(عبيدات وآخرون

2011،م،ص .)179
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صدق المحكمين :
تم عرض االستبانة عمى مجموعة من المحكمين والتربويين المتخصصين في مجال التعميم التقني و

الميني  ،وقد كانت المجموعة تشمل عدداً من مشرفين تربويين ومديري مدارس ومعممين ومعممات في
وكالة الغوث ،وقد أجمعوا عمى صالحية االستبانة لما وضعت من أجميا ،وتمتعيا بدرجة عالية من

الصدق.

ثانياً  :ثبات االستبانة:

ويقصد بثبات االستبيان ىو أن يعطي االستبيان نفس النتائج إذا أعيد تطبيقو عدة مرات متتالية،
ويقصد بو أيضاً إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فييا ،أو ما ىي

درجة اتساقو وانسجامو واستم ارريتو عند تكرار استخدامو في أوقات مختمفة (الجرجاوي2010،م
،ص.)97

وقد تم إيجاد ثبات االختبار باستخدام طريقتي التجزئة النصفية ،ومعامل ألفا كرونباخ عمى النحو

التالي:

 -1طريقة التجزئة النصفية :

قام الباحث بحساب معامل الثبات لالستبانة بطريقة التجزئة النصفية ،حيث يتم في ىذه الطريقة تجزئة

األسئمة إلى نصفين ،بحيث اعتبرت األسئمة ذات األرقام الفردية ىي أسئمة النصف األول ،واألسئمة

الزوجية ىي أسئمة النصف الثاني ،ثم حساب معامل ارتباط بيرسون( Pearson Correlation

 )Coefficientباستخدام البرنامج االحصائي ( )spssبين النصف األول من االستبانة والنصف

الثاني من االستبانة فكان ( ،)0.625ثم استخدم الباحث معادلة سبيرمان – براون؛ لتصحيح معامل
االرتباط فأصبح مساوياً ( )0.769وىذا يدل عمى أن االستبانة تتمتع بدرجة ثبات جيدة ومناسبة .
 -2معامل ألفا كرونباخ : Cronbach’s Alpha Coefficient

استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة ،وقد بمغت قيمة معامل ألفا كرونباخ لجميع
فقرات االستبانة( ،)0.847وىذا يعني أن معامل الثبات مرتفع ودال إحصائياً.

الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية (الجنس ،الشهادة العممية ،سنوات الخبرة).
يبين الجدول رقم ( )1أن نسبة عدد الذكور( )%50واإلناث ( ،)%50إضافة إلى نسبة حممة الدبموم

( )%4.3والبكالوريوس(،)%79أما الماجستير فكانت النسبة( ،)%16.7وبخصوص سنوات الخبرة

فكانت ( )%20.17من عينة الدراسة سنوات خبرتيم( )5-1سنوات ،بينما ( )%10.54سنوات خبرتيم
من( )10-6سنوات ،وأخي اًر ( )%69.29كانت سنوات خبرتيم (  11سنة فأكثر) .
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جدول ( )1توزيع أفراد العينة الدراسة حسب ( الجنس ،الشهادة العممية ،وسنوات الخبرة ).
العذد

النسبت المئويت

المتغير
ذكر

57

%50

أنثى

57

%50

المجموع

114

%100

المتغير

العذد

النسبت المئويت

دبلوم

5

%4.3

بكالوريوس

90

%79

ماجستير

19

% 16.7

المجموع

114

%100

المتغير

العذد

النسبت المئويت

(  5-1سنوات)

23

%20.17

( 11- 6سنوات)

12

%10.54

( 11سنة فأكثر)

79

%69.29

114

%100

الجنس

الشهبدة العلميت

سنواث الخبرة

المجموع

أداة الدراسة :
يوضح األغا واألستاذ( 2004م ،ص )116أن االستبانة تعد من أكثر وسائل الحصول عمى البيانات
من األفراد استخداماً وانتشا اًر  ،وتعرف أنيا أداة ذات أبعاد وبنود تستخدم لمحصول عمى معمومات أو
آراء يقوم باالستجابة ليا المفحوص نفسو.

استخدمت الدراسة االستبيان كأداة لجمع المعمومات من مصادر البحث المختارة ،وبعد اختيار عينة

الدراسة من معممي ومعممات في مدارس وكالة الغوث الدولية/االونروا في قطاع غزة/فمسطين تم توزيع
تم توزيع االستبانة إلى المدارس عن طريق البريد
االستبانة عن طريق مكاتب المناطق التعميمية ،حيث ّ
بناء عمى تعميمات مكتب دائرة التربية والتعميم التابع لوكالة
اإللكتروني الخاص بكل مدرسة ،وذلك ً

الغوث .

تكونت االستبانة من ( )37فقرة موزعة عمى أربعة مجاالت :

 المجال األول  :تنفيذ الدروس ويتكون من ( )11فقرات.

 المجال الثاني  :التوجيو واإلرشاد الميني ويتكون من ( )11فقرة.
 المجال الثالث  :االتصال والتواصل ويتكون من ( )7فقرات.
 المجال الرابع  :االقتصادي ويتكون من ( )8فقرات.
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تم قياس استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة وفق مقياس " ليكرت الخماسي" وتم إعطاء التدريج

الرقمي التالي لالستجابات ،حسب الجدول التالي:

جدول رقم ( )2التقديرات المقابمة لالستجابات

التقدير المقابل

االستجابة
بدرجة كبيرة جدا

5

بدرجة كبيرة

4

بدرجة متوسطة

3

بدرجة قليلة

2

بدرجة قليلة جدا

1

المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
تم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية:

 .1النسب المئوية والتك اررات ( )Frequencies & Percentagesلوصف عينة الدراسة .
 .2المتوسط الحسابي والوزن النسبي واالنحراف المعياري .

 .3اختبار ألفا كرونباخ ( ، )Cronbach’s Alpha Coefficientوكذلك طريفة التجزئة
النصفية  ،لمعرفة ثبات فقرات االستبانة .

 .4معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط .

 .5اختبار ت( )Tفي حالة عينتين مستقمتين ( )Independent Samples T-Testلمعرفة ما
إذا كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقمة .

 .6اختبار تحميل التباين األحادي( )One Way Analysis of Variance -ANOVAلمعرفة
ما إذا كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات.

الم َسممات التربوية في الوقت الحاضر أن يكون التعميم
اإلطــار النظــري والدراسات السابقة :من ُ
بمختمف أنواعو متوازناً في أىدافو ومحتوياتو بحيث يساىم في إعداد الفرد وتنمية شخصيتو من جميع
ٍ
بشكل متوازن.
النواحي(الجسمية ،العقمية ،االجتماعية ،والعاطفية )
إن التعميم الميني والتقني لم َينل في السابق االىتمام الكافي من مؤسسات التعميم العام في معظم
ّ
الدول؛ ألنو كان مرتبطاً غالباً -بفكرة الفشل الدراسي ،وبأنو ال ُي َؤ ِمن المستوى االجتماعي والدخل

غوبين ،وقد يكون التعميم الميني والتقني من الفروع التي نالت القسط األقل من اىتمامات
المادي المر َ
ٍ
بشكل عام بأىمية ىذا النوع
الحكومات المحمية ،والمؤسسات والمنظمات الدولية ،ولم يشعر المخططون
من التعميم إال مؤخ اًر.
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ٍ
بشكل عام ،والتعميم
وقد حرصت اليونسكو ) (UNESCOفي برامجيا الموجية لمتربية والتعميم
ٍ
بشكل خاص ،عمى أن تشمل ما يمي :
والتدريب التقني والميني
• تأثير البيانات والمعمومات في التعميم والتدريب.
• تأثير العولمة في المجتمع ومجاالت العمل.

• تأثير العموم والتكنولوجيا في وسائل ومجاالت اإلنتاج (سميمان2000،م).
ومن أىم التوصيات التي أقرىا المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة لمتربية والعمم والثقافة في دورتو

( )18التي عقدت في باريس (1974م) عمى ما يمكن اعتباره منطمقاً سميماً لمعالقة بين التعميم العام

والتعميم الميني ،فقد ورد في مجال تحديد نطاق التوصية أنو"ينبغي أن يكون التعميم التقني والميني"

متصفاً بما يمي :
• جزءاً ال يتج أز من التعميم العام.
• سبيالً لاللتحاق بقطاع ميني.

• وجياً من أوجو التربية المستديمة (و ازرة التربية والتعميم– األردن1981،م)
إن مبدأ اشتمال التعميم الميني بمختمف حقولو ومستوياتو عمى نسبة من التعميم العام أكثر شيوعاً و

قبوالً من مبدأ اشتمال التعميم العام عمى نسبة من التعميم الميني ،ولكن المعادالت والحمول المتباينة

تبرز عند محاولة تحديد نسب محتويات التعميم الميني الثالث الرئيسة التي تُ َكون عنصر التعميم العام،
وىي موضحة في الجدول التالي:
شكل رقم ( )3محتويات التعميم المهني الرئيسة

الرقم

المحتوى

.1

الجوانب العملية/التطبيقية .

.2

الجوانب النظرية المهنية.

.3

الجوانب الثقافية والعلمية

ُيعد التعميم المتغير األىم في تحقيق التنمية المستدامة ،والتنمية نيضة بنائية مجتمعية شاممة متكاممة
(ال تقتصر عمى جانب واحد من جوانب الحياة) ىدفيا وصانعيا ىو اإلنسان الذي تتحمل المؤسسات
التربوية والتعميمة ميمة توجييو وفق استعداداتو وقدراتو وميولو واتجاىاتو (الطويسي2011،م).

إن البيئة التربوية المتكاممة حق لمطمبة وواجب عمى السمطة التعميمية من أجل المستقبل ،فالمستقبل

مرىون بالطمبة ومدى تعمميم وتطبيق ما تعمموه من عموم ومعارف وميارات  ،وىذا منوط بتوافر بيئة
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تربوية آمنة قادرة عمى اكتشاف طاقات الطمبة الكامنة  ،واستثمارىا وتنميتيا وتوجيييا في مسارات

عممية وتطبيقية ،تعبر عن مستواىم الحقيقي ،وتعمل عمى االرتقاء بيم نحو المزيد والمزيد في مراحل
تعميمية وحياتية أخرى( أبو رياش2016،م،ص.)14
ولقد أشار البنك الدولي في تقريره بالمغة اإلنجميزية (2008م) إلى أن من أىم السمبيات التي اتسمت
بيا جيود اإلصالح التربوي في الدول العربية ىو ضعف قدرة أسواق العمل عمى االستفادة من

مخرجات النظم التعميمية ( قوة العمل المتعممة )  ،وذلك بسبب أن النسبة العظمى من مخرجات النظم
التعميمية ىي من أصحاب التخصصات اإلنسانية ؛ لذا فالحاجة تصبح أكثر إلحاحاً لمتوجو نحو التعميم
والتدريب الميني والتقني  ،مع االىتمام برفع معدالت االلتحاق بيذا المسار من التعميم  ،وبما يمبي

االحتياجات الحقيقية لسوق العمل ومتطمبات التنمية (البنك الدولي2008،م(.

إن دول العالم التي تيتم بالتعميم الميني والتقني تقوم فمسفة العممية التعميمية والتدريبية فييا عمى أساس
ربط التدريب بفرص العمل المتاحة والمتوقعة ،وىناك دول كثيرة ومنيا دول عظمى مثل ألمانيا كان
التعميم التقني والميني ىو أحد األسباب الرئيسة التي قادتيا إلى النيوض من أنقاض الحرب العالمية

الثانية ( التعميم لمعمل )  ،أما في المممكة المتحدة  /بريطانيا فقد توصل صناع القرار فييا أن أىم
األسباب التي ساىمت في تراجع بريطانيا كقوة اقتصادية صناعية ىو تراجع اىتماميا بالتعميم الميني؛

مما حدا بيم إلى وضع التشـريعات الكفيمة بتعـزيز االستثمار في برامج التعميم الميني
والتقني(الطويسي2011،م ).
ٍ
بشكل عام ،وفي قطاع غزة
بات من المؤكد أن أكثر ما يواجو التعميم التقني والميني في الوطن العربي
ٍ
بشكل خاص من خطورة ىوعزوف الطمبة وأىالييم عن التوجو نحو التعميم التقني والميني ،واىتماميم
البالغ بالتعميم التقميدي واألكاديمي.
الفعال من مصادرىا البشرية ،ونحن في قطاع غزة
إن الدول النامية ىي تمك التي فشمت في االنتفاع ّ
المحاصر) بحاجة إلى خطة أو ميثاق يرتقي بنظام التعميم بالعنصر البشري؛ ليصبح أكثر فاعمية
( ُ
ونفعاً لمجتمعو ووطنو ،وىذا دور مؤسسات التعميم الميني المتمثل في إعداد الكوادر البشرية المؤىمة

مينياً وفنياً وفق احتياجات سوق العمل.

تُعد تجربة المممكة األردنية الياشمية في تدريس مبحث التربية المينية في مرحمة التعميم األساسي من
أنجع السبل وأنجحيا في غرس االتجاىات اإليجابية نحو التعميم والتدريب الميني ،وبالتالي تغيير
ٍ
بشكل عام (الطويسي2011،م).
النظرة السمبية نحو العمل الميني
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ىناك ضعف واضح في االرتباط بين المناىج الدراسية في مراحل التعميم العام بالواقع العممي لممين

المتوافرة في التعميم التقني والميني ،ولجعل التعميم التقني والميني أكثر فاعمية البد من تضمينيا في
جميع المراحل التعميمية ،وربط انتقال الفرد إلى مستويات مينية أعمى وفق قدراتو واستعداداتو ،وحتى
يكون التعميم التقني والميني وسيمة إلعداد الفرد البد من مراعاة أن تتوافق مع األىداف واألغراض

العامة لمتعميم ،وتأكيد تمك األىداف التي تساعد الفرد عمى تحقيق طاقاتو واعداده لمعمل ،وتولي
االىتمام لمحاجات االجتماعية واالقتصادية لممجتمع (طوالبة2014،م) ،وىذا الدور من األفضل أن
يناط بالييئات التدريسية (المعممين والمعممات) في المدارس خالل مرحمة التعميم العام األساسية.

ارتبطت نظم التعميم التقني والميني بالتطور االقتصادي ،ففي الدول الفقيرة واألقل نمواً غالباً ما تكون
ميمات التعميم والتدريب التقني والميني من واجبات الحكومة تمويالً و إدارة ،وذلك لضعف اقتصاديات
َّ
ىذه الدول ،وفي الدولة متوسطة النمو ،حيث يكون االقتصاد أكثر تطو اًر تحتل الحكومة نصيباً من
التمويل ،ويحتل قطاع اإلنتاج النصيب اآلخر.أما في الدول الصناعية فيحتل قطاع اإلنتاج الجزء
األكبر من التمويل ،ويرافق ىذا التمويل مسؤولية التطور .ففي الدول األقل نمواً تكون الكممة األخيرة
في نظم التعميم والتدريب التقني والميني ىي لمحكومة لضعف قطاع اإلنتاج ،وفي الدول ال صناعية
تكون مسؤولية التطوير واإلدارة واإلشراف من نصيب قطاع اإلنتاج والخدمات ممثالً بغرف الصناعة
والتجارة .وتشارك الحكومة ىذه المسؤولية بالقدر الذي يحافظ عمى العدالة في التوزيع بين األفراد
والمناطق المختمفة إلضفاء االستقرار الكافي في المجتمع( حمبي 2012،م)
الدراست السابقة :
اىتمت اليونسكو كثي اًر بالتعميم التقني والميني منذ أكثر من أربعين عاماً  ،وعممت عمى تطوير برامجيا

بتحول وتغير المعطيات التقنية والعممية  ،وقد عممت جاىدة عمى تقوية التعميم التقني والميني فقامت

بتأسيس وانشاء المركز العالمي لمتعميم التقني والميني (اليونيفوك) وىناك بعض الدراسات التي اىتمت
بيذا الموضوع .

دراسة عبداهلل (2002م):
ىدفت الدراسة التعرف إلى دور التعميم التقني والتدريب الميني في تنمية الموارد البشرية في قطاع منشآت
األعمال الصغيرة واأل صغر(الواقع والطموح) في دولة اليمن  ،ورّكزت الدراسة عمى أن عدم االىتمام بمخرجات

التعميم التقني والتدريب الميني لتنمية الموارد البشرية في قطاع منشآت األعمال الصغيرة واأل صغر  ،يضعف
من دور ىذا
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القطاع ومساىمتو في التنمية االقتصادية واالجتماعية وسيظل دوره ىامشياً .وقد توصمت الد ار سة إلى نتائج
عكست ضعف قدرة مؤسسات التعميم التقني والتدريب الميني في تنمية الموارد البشرية ،وعدم مالءمة

مخرجاتيا الحتياجات المنشآت الصغيرة من تمك الموارد ،األمر الذي تمخض عنو اتساع الفجوة بين مخرجات
مؤ سسات التعميم التقني والتدريب الميني ،وبين متطمبات واحتياجات منشآت قطاع األعمال الصغيرة.
دراسة حمدان (2000م):
ىدفت الدراسة التعرف إلى أنماط التعميم والتدريب الميني والتقني بفمسطين – محافظات غزة في ظل

التغيرات التكنولوجية السريعة والتفجر المعرفي عالمياً خالل العقد األخير من القرن العشرين،وقد
توصمت الدراسة لبعض الصعوبات والمعوقات بمجاالت متعددة أىميا السياسات واالستراتيجيات

متمثمة في عدم إقبال الطالب لاللتحاق بالتعميم التقني والميني والسبب ىو نظرة المجتمع الدونية ليذا

النوع من التعميم مقارنة بالتعميم األكاديمي ،أما بخصوص المناىج فكان أىميا افتقار مناىج التعميم

األساسي المشترك لنشاطات التعميم الميني والتقني ومياراتو واالعتماد عمى المناىج الدراسية التقميدية.
وزارة التربية والتعميم السورية (1993م):

تعتبر دراسة ميدانية حول تعزيز إقبال الطمبة عمى التعميم الفني والتقني  ،و قد نفذتو دائرة المناىج و البحوث
العممية في دمشق  ،وخمصت الدراسة إلى أن مناىج التعميم الميني والتقني تقوم بدورىا في تحقيق أىداف

التعميم الفني والتقني وال تشكل عبئاً عمى الطالب.
دراسة إبراهيم (1993م):

تعتبر دراسة ميدانية لممتغيرات المجتمعية وانعكاساتيا عمى منظور أولياء األمور لمتعميم الفني في

جميورية مصر العربية  ،وقد توصمت الدراسة لعدة نتائج أىميا أن النظرة غير الجاذبة لمتعميم الفني

والميني ما زالت قائمة عممى الرغم من أنو المصدر الرئيس إلعداد األيدي العاممة القادرة عمى تحمل
عبء اإلنتاج  ،وضرورة توعية أولياء األمور بأىمية التعميم الفني من خالل تنظيم حمالت إعالمية

في األجيزة المرئية والمسموعة ،وتنظيم زيارات لمراكز اإلنتاج الصناعي والتعميم الفني بغرض نشر
مفاىيم جديدة عن التعميم الفني وأبعاده المستقبمية لألبناء الممتحقين بو .

إجابة السؤال األول  :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في نشر الوعي لمتعميم التقني والمهني في

مدارس وكالة الغوث الدولية (االونروا) في قطاع غزة وفق متغير الجنس( ذكر ،أنثى )؟
في ضوء السؤال السابق ،قام الباحث بصياغة الفرضية التالية:
ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة( )a < 0.05بين تقديرات عينة الدراسة في نشر ثقافة التعميم
التقني والميني في مدارس وكالة الغوث الدولية (االونروا) في قطاع غزة تعزى لمتغير الجنس ( ذكر ،أنثى) .
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الختبار ىذه الفرضية تم استخدام اختبار ( )tلعينتين مستقمتين .
جدول رقم ( )4نتائج اختبار ( )tلعينتين مستقمتين
المتوسط

االنحراف المعياري قيمة "ت"

الجنس العدد
ذكر

56

127.5

22.17697

انثى

58

128.7

24.09135

-0.270

قيمة الداللة

0.788

مستوى الداللة

غير دالة

قيمة ت الجدولية عند درجة حرية ( )113عند مستوى داللة (1.645 = )0.05
قيمة ت الجدولية عند درجة حرية ( )113عند مستوى داللة (2.236 = )0.01

من النتائج الموضحة في الجدول السابق تبين أن القيمة االحتمالية( )sigالمقابمة الختبار( )tلعينتين مستقمتين
أكبر من مستوى داللة ( ،)0.05وعميو نقبل الفرضية الصفرية التي تنص عمى " ال توجد فروق دالة إحصائياً
عند مستوى داللة ( )a < 0.05بين تقديرات عينة الدراسة في نشر ثقافة التعميم التقني والميني في مدارس

وكالة الغوث الدولية (االونروا) في قطاع غزة تعزى لمتغير الجنس" ،ويعزو الباحث ذلك إلى أن وكالة الغوث
الدولية (االونروا) داعمة لممساواة بين الجنسين (معممين ومعممات) في التعامل بكافة المجاالت من ضمنيا

ٍ
متساو بين الجنسين ويعتبر دور غير
نشر ثقافة التعميم الميني والتقني ،وعميو يكون دور الييئات التدريبسية
ٍ
كاف لنشر ثقافة التعميم الميني والتقني لمطالب خالل العممية التعميمية،وىذا يتفق مع دراسة إبراىيم (1993م)
التي بينت أن النظرة غير الجاذبة لمتعميم التقني والميني ما زالت قائمة عند الجميع.

إجابة السؤال الثاني  :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في نشر الوعي لمتعميم التقني والمهني في
مدارس وكالة الغوث الدولية (االونروا) في قطاع غزة وفق متغير الشهادة العممية (دبموم ،بكالوريوس ،

ماجستير) ؟
في ضوء السؤال السابق ،قام الباحث بصياغة الفرضية التالية:
ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( )a < 0.05بين تقديرات عينة الدراسة في نشر الوعي لمتعميم
التقني والميني في مدارس وكالة الغوث الدولية (االونروا) في قطاع غزة تعزى لمتغير الشيادة العممية (دبموم،

بكالوريوس ،ماجستير).
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جدول رقم ( )5نتائج اختبار التباين األحادي – الشهادة العممية
مصدر

التباين

االستبانة
ككل

مجموع

المربعات

متوسط

درجات

المربعات

الحرية

بين
المجموعات

295.6

2

147.843

داخل
المجموعات

59875.8

111

539.422

المجموع

60171.5

113

قيمة
()F

.274

مستوى
الداللة

الداللة

 0.761غير دالة

ف الجدولية عند درجة حرية ()113عند مستوى داللة ()2.995(=)0.05
ف الجدولية عند درجة حرية ()113عند مستوى داللة ()4.605( =)0.01

من خالل الجدول السابق تبين أنو ال يوجد فروق تعزى الى متغير الشيادة العممية ،وبيذا نقبل الفرضية
الصفرية التي تنص عمى " ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( )a < 0.05بين تقديرات عينة

الدراسة في نشر الوعي لمتعميم التقني والميني في مدارس وكالة الغوث الدولية (االونروا) في قطاع غزة تعزى
لمتغير الشيادة العممية (دبموم ،بكالوريوس ،ماجستير( " ،ويعزو الباحث ذلك إلى أن دائرة التربية والتعميم في
وكالة الغوث تعمل وتحرص عمى الوصول إلى مستوى ميني وتربوي موحد لجميع العاممين فييا ،إضافة إلى
نشر الوعي والثقافة حول التعميم التقني والميني بغض النظر عن الشيادة العممية لمييئات التدريسية في

المدارس.
إجابة السؤال الثالث  :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في نشر الوعي لمتعميم التقني والمهني في

مدارس وكالة الغوث الدولية (االونروا) في قطاع غزة وفق متغير سنوات الخبرة( 5-1سنوات10- 6،

سنوات 11 ،سنة فأكثر) ؟
في ضوء السؤال السابق ،قام الباحث بصياغة الفرضية التالية:
ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( )a < 0.05بين تقديرات عينة الدراسة في نشر الوعي لمتعميم
التقني والميني في مدارس وكالة الغوث الدولية (االونروا) في قطاع غزة تعزى لمتغير سنوات الخبرة (5-1

سنوات 10- 6،سنوات -11،سنة فأكثر ).

الختبار ىذه الفرضية تم استخدام " اختبار التباين األحادي " و الجدول التالي يوضح ذلك:
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جدول رقم ( )6نتائج اختبار التباين األحادي – سنوات الخبرة
مصدر

التباين

االستبانة
ككل

مجموع

المربعات

بين
المجموعات 1212.776

درجات
الحرية

2

داخل
المجموعات

58958.742

111

المجموع

60171.518

113

متوسط

المربعات

قيمة ()F

606.388

1.142

مستوى
الداللة

0.323

الداللة

غير دالة

531.160

ف الجدولية عند درجة حرية ()113عند مستوى داللة ()2.995(=)0.05
ف الجدولية عند درجة حرية ()113عند مستوى داللة ()4.605(=)0.01

من خالل الجدول السابق تبين أنو ال يوجد فروق تعزى إلى متغير سنوات الخبرة وبيذا نقبل الفرضية الصفرية

التي تنص عمى "ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة ) (a < 0.05بين تقديرات عينة الدراسة في
نشر الوعي لمتعميم التقني والميني في مدارس وكالة الغوث الدولية (االونروا) في قطاع غزة تعزى لمتغير

سنوات الخبرة ( 5-1سنوات 10- 6،سنوات -11 ،سنة فأكثر( "  ،ويعزو الباحث عدم وجد فروق ذات داللة
احصائية في نشر الوعي لمتعميم التقني والميني حسب سنوات الخبرة الى أن دائرة التربية والتعميم في وكالة

الغوث تسعى لوصول جميع الييئات التدريسية فييا إلى امتالك نفس الميارات والكفايات ،واىتماميا لعقد
دورات التطوير الميني لممعمم القائم عمى المدرسة -تحويل الممارسات الصفية ( )SBTDأثتاء الخدمة لجميع
العاممين بغض النظر عن سنوات الخبرة .
تتفق ىذه النتائج مع نتائج ووقائع مؤتمر تحسين الصورة االجتماعية لمتعميم الميني في دول المشرق
العربي ،حيث شارك في المؤتمر( )23خبي اًر من كل من مصر ،األردن ،لبنان ،فمسطين ،وسوريا،
باإلضافة لخبراء من الوكالة األلمانية لمتنمية الدولية  ،وجاءت أىم نتائج وتوصيات المؤتمر ،والتي
أكدت عمى أىمية المباد ارت التي من شأنيا أن تسيم في تعزيز الصورة االجتماعية لمتعميم الميني
والتقني ،من خالل تعزيز الصورة االجتماعية اإليجابية نحو التعميم والتدريب الميني والتقني والتي تشكل
تحدياً يتطمب تدخل من أصحاب القرار وصانعيو في دول المشرق العربي ،ويتوقع من الحكومات
وصانعي السياسات قيادة عممية التغيير ،من خالل إدخال إصالحات حقيقية عمى السياسات و
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التشريعات ذات الصمة بالتعميم والتدريب الميني  ،وكذلك عمى مناىج التدريس  ،باإلضافة إلى نظم
التوجيو واإلرشاد الميني واستم اررية حمالتو اإلعالمية.

االستنتاجات:
 .1إن الييئات التدريسية في مدارس وكالة الغوث الدولية (االونروا) في قطاع غزة تمبي دورىا
بمستوى متوسط في نشر الوعي لمتعميم التقني والميني ،وذلك وفقاً لنتائج الدراسة عمى جميع

مجاالت الدراسة ،ويعتبر مستوى قميل بالنسبة لحاجات الطالب والمجتمع الفمسطيني ،وىذا

يتعارض مع دراسة و ازرة التربية والتعميم السورية (1993م) التي سعت إلى تعزيز إقبال الطمبة

عمى التعميم الفني والتقني.

 .2جاءت مجاالت الدراسة لمدى دور الييئات التدريسية في مدارس وكالة الغوث الدولية (االونروا)
في قطاع غزة في نشر الوعي لمتعميم التقني والميني وفقاً لوجية نظر الييئات التدريسية مرتبة
ترتيباً تنازلياً كما يأتي :مجال تنفيذ الدروس ،مجال التوجيو واإلرشاد الميني ،المجال االقتصادي

 ،مجال االتصال والتواصل.

 .3مدى دور الييئات التدريسية في مدارس وكالة الغوث الدولية (االونروا) في قطاع غزة في نشر

الوعي لمتعميم التقني والميني متقاربة من وجية نظر الييئات التدريسية تبعاً لمتغير (الجنس) ،
(سنوات الخبرة)،و(الشيادة العممية) .

أن دور الييئات التدريسية في مدارس وكالة الغوث الدولية (االونروا) في قطاع غزة
يستشرف الباحث ّ

أن
في نشر الوعي لمتعميم التقني والميني وفقاً لوجية نظر الييئات التدريسية كان متوسطاً ،وىذا يعني ّ
استجابة أفراد العينة عمى جميع مجاالت الدراسة جاءت متشابية حيث جاءت جميعيا بمستوى

متوسط ،ويعزو الباحث ذلك لكون مفيوم نشر الوعي لمتعميم التقني والميني مازال غير ناضج وواضح
بدرجة كافية في النظام التربوي عند معظم الييئات التدريسية  ،فمفيوم الوعي لمتعميم التقني والميني
بشكل ٍ
ٍ
كاف  ،وقدالحظ
ميتم بو ،ولم يتم التعامل بو في مدارس وكالة الغوث
مفيوم ُمغفل وغير
ٌ

الباحث بأن ىذا المفيوم جديد بالنسبة لبعض المعميمن حديثي التعيين وفكرتو وأىميتو غير واضحة
ٍ
فعال من أعضاء الييئات التدريسبة في المدارس خاصة في عدة جوانب ىامة
وغير موظفة
بشكل ّ
ممقاة عمى عاتق المعمم/ة ومنيا أثناء تنفيذ الدروس والحصص وربطيا مع كل المباحث المختمفة ،أو
من خالل تقديم التوجيو واإلرشاد الميني لمطالب ،أو أثناء عممية االتصال والتواصل بين الطالب
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والمعمم أو المعمم والطالب ،أو في التعريف بأىمية العائد االقتصادي والمادي لمطالب في المدارس
خالل مرحمة التعميم األساسي ،والذي سيعود بالفائدة عمى الطالب وأىمو ومجتمعو الذي يعيش فيو.
إن ىنالك غياباً غير متعمد لدور الييئات التدريسية في مدارس وكالة الغوث الدولية
كذلك يمكن القول ّ
(االونروا) في قطاع غزة في نشر الوعي لمتعميم التقني والميني ،حيث تركز غالبية الييئات التدريسية
عمى تقديم التعميم العام بصورتو التقميدية من حصص ودروس وأنشطة تعميمية لمباحث مختمفة
وواجبات بيتية واختبارات  ،وضيق الوقت وعبء المنياج المطموب تنفيذه خالل مدة محددة  ،وبالتالي
تجنب التطرق لمتعميم الميني والتقني وأىميتو ،مع العمم أن الدول المتقدمة عممياً تركز عمى التعميم
الميني والتقني خالل مرحمة التعميم العام ومنيا دولة ألمانيا والصين.
ٍ
مستقبل صناعي وتكنولوجي مشرق يحقق لفمسطين النمو واالزدىار والتقدم في
ختاماً ينظر الجميع إلى

ٍ
بشكل جاد إلى نشر ثقافة التعميم الميني
جميع المجاالت ومنيا تطوير التعميم التقني والميني والسعي
والتقني والوعي الكامل حولو لممعمم ،والطالب ،وأولياء األمور ،واألىالي ،ولكل أفراد المجتمع كافة ،
وىذا يقودنا إلى تقديم بعض التوصيات الضرورية واليامة.

التوصيات :
في ضوء نتائج الدراسة الحالية يقترح الباحث عدة توصيات منيا:
 .1توفير برامج إرشادية وتوعوية لمييئات التدريسية في مدارس وكالة الغوث الدولية
(االونروا) في قطاع غزة حول نشر الوعي لمتعميم التقني والميني أثناء التدريس.

 .2مراجعة المناىج الفمسطينة والعمل عمى إجراء التعديالت المستمرة لتمك المناىج بما
يتواءم ويتناسب مع غرس ونشر الوعي لمتعميم التقني والميني خاصة لطالب المرحمة

اإلعدادية (السابع – الثامن – والتاسع األساسي).

 .3إعادة النظر في البرامج التدريبية وورشات العمل التي تعقد لمييئات التدريسية والتركيز
عمى نشر الوعي لمتعميم التقني والميني ليكون موازياً لمعممية التعميمية.

 .4زيادة اىتمام دائرة التربية والتعميم في وكالة الغوث الدولية /االونروا وو ازرة التربية والتعميم
بالتعميم التقني والميني وربطو باحتياجات المجتمع من التنمية.

 .5التنويع في أشكال التعميم المقدم لمطالب الذي قد يكون مرغوباً ومفضالً لديو خالل
مرحمة التعميم األساسي العميا.
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 .6االىتمام بالتعميم الميني والتقني كونو يسيم من خالل برامجو المتنوعة في تحقيق
المواءمة بين مخرجات النظام التعميمي واحتياجات المجتمع ومتطمبات سوق العمل.

 .7العمل عمى توسيع قاعدة خدمات التوجيو الميني من قبل المرشدين المدرسيين في قسم
التوجيو واإلرشاد المقدمة لمطمبة في مرحمة التعميم العام خاصةً في المرحمة اإلعدادية.

 .8توظيف وسائل اإلعالم المتاحة لدعم االتجاىات اإليجابية نحو التعميم التقني والميني
وتشجيع اإلقبال عمى ىذا النوع من التعميم .

 .9تفعيل دور المدارس واشراكيا في تأىيل البنية التحتية لمتعميم التقني والميني.
 .10التعاون والتنسيق بين مؤسسات التعميم العام وكميات ومعاىد التعميم الميني و التقني من
خالل عقد ورشات عمل صيفية (توجيو ميني ) لمطالب حول التعميم الميني والتقني

ومن استقطابيم لمتسجيل في ىذه األقسام.

 .11توعية الطمبة وأولياء أمورىم من خالل الدو ارت وورشات العمل التي تبصرىم

بالتخصصات التقنية والمينية ومتطمباتيا؛ لتمكينيم من المواءمة مع قدراتيم وتحصيميم

العممي وميوليم المينية.
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