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ممخص الدراسة
ىدفت الدراسة إلى بناء برنامج محوسب لتحسين الصورة الذىنية حول التعميم الميني

والتقني لدى طالب الثانوية العامة بغزة ،واستخدم الباحثان المنيج شبو التجريبي و قاما بإعداد
أداة الدراسة والمتمثمة في مقياس الصورة الذىنية حول التعميم الميني ،وقد تكون من  41فقرة،

وطبقيا عمى عينة الدراسة المتمثمة في طالب الثانوية العامة بمدرسة ىارون الرشيد الثانوية

لمبنين ،وقد تكونت عينة الدراسة من  93طالب مسجمين بالثانوية العامة -الفرع األدبي في الفصل
الدراسي الثاني من العام الدراسي  ،7142-7142وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية 4وجود

فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ( )α ≥ 1010بين متوسط درجات التطبيق القبمي والبعدي
في مقياس الصورة الذىنية لصالح التطبيق البعدي ،باإلضافة إلى وجود فاعمية لمبرنامج المقترح

عند معدل الكسب بالك (≥ )407في تحسين الصورة الذىنية حول التعميم الميني لدى طالب
الثانوية العامة بغزة0

الكممات المفتاحية 4التعميم الميني ،تحسين الصورة الذىنية ،طالب الثانوية العامة0
ABSTRACT

Abstract
The current study aimed at constructing a computerized program to
improve the mental image about vocational and technical education among
the general secondary school students in Gaza. The researchers followed
the quasi experimental approach. They designed a scale of the mental
image about vocational and technical education. The scale consists of 14
items. The study community was the 12th graders in Haroun El Rashid
secondary school. The sample was (39) students who were enrolled in
grade 12 , literary section, second term of the scholastic year 2017-2018.
)The study results showed that there are statistical differences at (α≥ 0.05
between the grades of pre-post mental image scale favoring the preimplementation. Additionally, it was clear that the suggested program was
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effective at Blak’s gain ratio at (≥1.2) in improve the 12th graders mental
image about vocational and technical education.
Key words: vocational and technical education – improving mental image
– 12th graders.
المقدمة:
يشيد العصر الحالي تطو اًر ممحوظاً في كافة مجاالت الحياة ،حيث باتت عجمة
االكتشافات الحديثة ال تتوقف وتتسارع وتيرتيا يوماً بعد يوم في كافة مجاالت الحياة ،فنجد أن
األمم المتقدمة تتميز في كافة المجاالت الحياة السياسية واالقتصادية والعممية ،ولما كان تقدم
األمم يقاس بما تطورىا في التكنولوجيا والعموم فإن الجانب األساسي ليذا التطور ىو الجانب
التعميمي ،األمر الذي يتطمب العمل عمى تحسين جودة مخرجات التعميم ،ولن يحدث ذلك إال من
خالل مواكبة الثورة المعموماتية والتكنولوجية التي اقتحمت كافة مناحي الحياة في العصر الحديث0
"ويعتبر النظام التعميمي أساس التطور والتقدم في كافة مجاالت الحياة ،فمخرجات النظام
التعميمي تشكل أساساً لرفعة المجتمع أو تخمفو في كافة األصعدة والمجاالت ،فميس غريباً أن نجد
المجتمعات المتقدمة تيتم اىتماماً كبي اًر بتطوير أنظمتيا التعميمية وترصد ميزانيات ضخمة
لمنيوض بيا 0وحينما نتحدث عن مخرجات النظام التعميمي فإننا نعني بذلك تغطيتو لكافة
متطمبات تطور المجتمع ،فمخرجات النظام التعميمي يجب أال تقتصر عمى جوانب محددة كإعداد
األطباء والميندسين والمعممين إلى غير ذلك ،بل يجب أن تمتد تمك المخرجات لتشمل الجوانب
المينية والتقنية ،ومن ىنا تنبع أىمية التعميم الميني فال غنى ألي مجتمع عن التعميم الميني
لضمان وجود الكفايات البشرية المؤىمة والمدربة التي تستطيع القيام بكل ما تحتاجو الخطط
التنموية فييا 0والتعميم الميني يشكل أحد البرامج التربوية التي تعنى بإعداد وتأىيل الكوادر البشرية
الالزمة لتنفيذ خطط التنمية في المجتمع ،واالىتمام الكبير بالتعميم الميني الذي بدأ يظير في
العقود األخيرة يرجع لكونو استثما اًر أساسياً وجوىرياً ألنو يمد مختمف القطاعات بالطاقات البشرية
المدربة ،وال يقف دوره عن ىذا الحد ،بل إنو قد يساىم أيضاً في تطوير القدرات البشرية أثناء
ممارسة المين إذا ما تم تحديثو وتطويره باستمرار ليواكب التطورات واالتجاىات العالمية الحديثة"0
(مطر0)71047112 ،
"ولقد عانى التعميم الميني خالل تاريخو الطويل من آثار النظرة االجتماعية المتدنية،
وانعكست ىذه النظرة عمى مدارس التعميم الميني فأصبح يمتحق بيا من لم تتح ليم فرصة التعميم
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األكاديمي أو من لم يستطع إكمال دراستو األكاديمية بسبب ضعفو التحصيمي ،حيث أصبح ينظر
ليذا النوع من التعميم باعتباره نوعاً من التعميم ال يحتاج مستوى عال من الذكاء وال قدرة عالية من
التحصيل الدراسي ،وزاد من ىذه النظرة وأكدىا تزايد الطمب عمى التعميم األكاديمي بحيث أصبحت
أعداد الطمبة الممتحقين بالتعميم األكاديمي عبء عمى الدولة ،مما حدا بكثير من الدول اعتماد
معايير لالنتقاء يتم عمى أساسيا اختيار أصحاب التحصيل العالي لمتعميم األكاديمي ،بينما يوجو
الباقون لممدارس المينية مما أثر عمى نوعية القوى العاممة التي يخرجيا التعميم الميني" (عبد
المعطي0)47 4 4322 ،
ط من أنماط التعميم العالي ،وركيزة من الركائز األساسية التي تقوم
"ويعد التعميم التقني نم ً
عمييا المجتمعات ،وضرورة من ضروريات الحياة ،وىو يحظى اآلن بالعناية واالىتمام في كل
المجتمعات المتقدمة والنامية عمى حد سواء ،ولقد أصبح النيوض بيذا النوع من التعميم سمة
متميزة لمتطور االجتماعي واالقتصادي والثقافي الذي تشيده ىذه المجتمعات 0إن فمسفة وأىداف
التعميم عامة والتعميم العالي خاصة تقوم أساساً عمى االسيام في تحقيق التنمية في المجتمع،
وتمبية متطمباتو واحتياجاتو ،فالتعميم العالي ىو "المصدر الرئيس لتكوين الميارات والدرايات العالية
في المورد البشري باعتباره أىم الموارد إلحداث التنمية (عمار0)47144327 ،
وتأتي الدراسة الحالية لتحسين الصورة الذىنية حول التعميم التقني والميني لدى طالب
المرحمة الثانوية بغزة ،وتختمف ىذه الدراسة عن غيرىا من الدراسات السابقة في كونيا تسعي
لتعريف الطالب بالتعميم الميني والتقني وتحسين الصورة الذىنية لدييم حولو وتعد ىذه الدراسة من
أوائل الدراسات التي تعالج المفاىيم الخاطئة أو المفقودة عند الطالب حول التعميم الميني والتقني،
وفي المحصمة النيائية فإن الباحثين يأمالن أن تساعد ىذه الدراسة الطالب في حياتيم المينية
مما يضمن ليم مستقبل ناجح ومنتج وفاعل في المجتمع بما ينعكس بشكل إيجابي عمى حياتيم
المينية واالقتصادية0
مشكمة الدراسة:

الحظ الباحث الثاني من خالل عممو كمدرس في مدرسة ثانوية جيل الطمبة بمفيوم

التعميم الميني ودوره في عجمة االقتصادي األسري والوطني إلى جانب نظرتيم القاصرة لو ،كما
يؤكد ذلك ما لمسو الباحث األول من عزوف طمبة الثانوية العامة عن االلتحاق بالبرامج المينية
والتقنية التي تقدميا مؤسسات التعميم الميني في غزة وذلك من خالل عممو كمحاضر في الكمية

الجامعية لمعموم والتكنولوجيا إحدى مؤسسات التعميم القتني والميني في قطاع غزة0
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وىذا ما أكدتو اإلحصائيات الرسمية التي أصدرتيا و ازرة التربية والتعميم في قطاع غزة حول

نسب االلتحاق بالمسار الميني في التعميم الثانوي حيث كانت نسب التحاق الطمبة بالمسار الميني
 %701 ،%704 ،%707في األعوام  7141،7140،7140عمى التوالي0

أسئمة الدراسة

تتكون أسئمة الدراسة من السؤال الرئيس التالي:
ما البرنامج المقترح لتحسين الصورة الذىنية حول التعميم الميني لدى طالب الثانوية
العامة بغزة؟
وينبثق من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

 04ىل توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ( )α ≥ 1010بين متوسط درجات
التطبيق القبمي والبعدي في مقياس الصورة الذىنية حول التعميم الميني والتقني لدى

طالب الثانوية العامة بغزة؟

 07ىل يحقق البرنامج المقترح فاعمية عند معدل الكسب بالك (≥ )407في تحسين الصورة
الذىنية حول التعميم الميني والتقني لدى طالب الثانوية العامة بغزة0؟

فروض الدراسة:
 04ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ( )α ≥ 1010بين متوسط درجات
التطبيق القبمي والبعدي في مقياس الصورة الذىنية حول التعميم الميني والتقني لدى طمبة

الثانوية العامة بعزة؟

 07ال يحقق البرنامج المقترح فاعمية عند معدل الكسب بالك (≥ )407في تحسين الصورة
الذىنية حول التعميم الميني والتقني لدى طالب الثانوية العامة بغزة0؟

أهداف الدراسة:

هدفت هذه الدراسة إلى:
 04التعرف عمى مستوى الصورة الذىنية حول التعميم الميني والتقني لدى طالب الثانوية
العامة نحو التعمم الميني بقطاع غزة

 07بناء برنامج محوسب لتحسين الصورة الذىنية حول التعميم الميني والتقني لدى طالب
الثانوية العامة بغزة0
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 09تحسين الصورة الذىنية لدى طالب الصف الحادي عشر نحو التعمم التقني والميني بقطاع
غزة0

أهمية الدراسة:
تكمن أىمية الدراسة في كونيا توفر برنامج محوسب لتحسين الصورة الذىنية حول التعميم

الميني والتقني والتي من الممكن أن يستفيد منو طمبة الثانوية العامة عمى وجو الخصوص وكافة
و كافة الطالب سواء الذين لم ينيو مرحمة التعميم األساسية أو الذين أنيوا التعميم الثانوي بشكل

عام ،كما أن الدراسة تسيم في توجيو طاقات الشباب نحو التعميم التقني والميني كونو من أىم

العوامل التي تسيم في حل مشكمة البطالة ،وايجاد فرص عمل لمطمبة في ظل الحصار والركود
االقتصادي الذي يعاني منو القطاع الحبيب ،وقد تشكل الدراسة أحد المحاور التي يمجأ ليا مطورو

المناىج والقائمون عمى النظام التعميمي الفمسطيني بأىمية تحسين الصورة الذىنية حول التعمم
التقني والميني لدى طالب المدارس الثانوية ،وتنمية اتجاىات إيجابية نحوه0

كما أن الدراسة الحالية تعتبر من الدراسات المحمية الحديثة التي تناولت ىذا األمر – عمى حد

عمم الباحثان -حيث أن ىناك ندرة واضحة في الدراسات العربية التي اىتمت بيذا المجال0
حدود الدراسة:

 اقتصرت ىذه الدراسة عمى طالب الثانوية العامة (الفرع األدبي) المسجمين بالفصلالدراسي الثاني من العام الدراسي  7142-7142بمدرسة ىارون الرشيد الثانوية لمبين –
مديرية خانيونس

مصطمحات الدراسة اإلجرائية:
 البرنامج المحوسب 4ويعرفو الباحثان إجرائياً بأنو "مجموعة من الفيديوىات التعميمية التفاعميةالمتنوعة التي تم تصميميا بحيث تتضمن األىداف والمعمومات المعرفية الضرورية حول
التعميم الميني ،وتم حوسبتيا باستخدام برنامج  Storylineتقدم لمطالب وفق مواصفات
محددة لتحقيق األىداف المرجوة0
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 الصورة الذهنية :ويعرفيا الباحثان بأنيا "تصور محدود يحتفظ بو اإلنسان في ذىنو عن أمرما ،يكون من خاللو مجموعة من المعمومات والمفاىيم حول ذلك األمر ،وقد يسيم ىذا
التصور في تشكيل االتجاىات والرؤى"0

 التعميم المهني 4ويتبني الباحثان تعريف الزوبعي والجنابي ( )7747119كتعريف إجرائي وىوعبارة عن "ذلك النوع من التعميم النظامي الذي يتضمن اإلعداد التربوي واكساب الميارات
المعرفية المينية والذي تقوم بو مؤسسات تعميمية نظامية بمستوى الدراسة الثانوية لغرض

إعداد عمال ماىرين في مختمف التخصصات الصناعية والزراعية والصحة واإلدارية والتجارية

وليم القدرة عمى التنفيذ واإلنتاج"0

 طالب المرحمة الثانوية :يعرف الباحثان طالب المرحمة الثانوية ألغراض البحث بأنيمالطالب الممتحقين بالصف الثاني الثانوي (الفرع األدبي) بالمدارس الحكومية التابعة لو ازرة
التربية والتعميم العالي الفمسطينية في قطاع غزة0
اإلطــــــــار النظــــــري:

التعميم المهني والتقني
جدا في عصر االنترنت والتكنولوجيا ،وأصبح لمحياة معالميا
يعتبر العالم قرية صغيرة ً
الخاصة بيا التي تميز بيا عصرنا الحالي عن عصر أجدادنا وآبائنا في ظل التقدم التكنولوجي
اليائل الذي تشيده كافة المجاالت ،بما في ذلك مجال التعميم والتعمم ،ولم يعد ىناك شك أن بناء

اإلنسان المنتج يعني بالضرورة بناء عجمة اقتصاد قوية ومتينة0

"وأصبحت مسألة تنمية الموارد البشرية والطاقات المبدعة الخالقة كماً ونوعـاً تحتـل مكانة

الصدارة في اىتمامات المجتمعات المختمفة إيماناً منيا بأن اإلنسان ىو حجر األساس في البناء
االقتصادي واالجتماعي والحضاري ،وىو أغمى ما تمتمكو األمم ،لذا كان من الطبيعـي أن يحظى

التعميم الميني باىتمام كبير ،ألن التعميم الميني بقدر ما يكـون مواكبـاً لحاجـات المجتمع الفعمية

وباتجاه طموحاتو المستقبمية تكون القدرة عمى التنمية السريعة من خـالل مـا تقدمو مؤسسات التعميم
الميني من ٍ
أيد عاممة مدربة ومؤىمة إلـى ميـادين العمـل المختمفـة( 0الرياشي)12944339 ،

والناظر لممجتمع الفمسطيني عموماً والمجتمع الغزي عمى وجو الخصوص يرى أن مشكمة

عبء ثقيالً عمى الحكومات وعمى المجتمع الفمسطيني ،حيث أن أعداد
البطالة باتت تشكل
ً
الخريجين المقدرة باآلالف ال زالت عاطمة عن العمل ولم تجد ليا متسع في سوق العمل

الفمسطيني ،خاصةً أن المجتمع الغزي يعتمد عمى الوظائف الحكومية بنسبة كبيرة جداً تمييا
الوظائف في المؤسسات الخاصة ،ومما ال شك فيو أن ىذا الوضع فرض عمى الشباب سيناريو

البحث عن عمل خاص أو البدء بمشروع خاص بو ليثل لو مصدر مالي يضمن مستقبمو ،وأن من
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أىم األمور التي تعالج ىذا االمر ىو االىتمام بالتعميم الميني الذي يفتح آفاق عمل حرة أمام

الشباب ويساعدىم في فتح مشاريعيم الخاصة بيم ،بما يسيم ذلك بالنفع عمييم وعمى عجمة
االقتصاد عمى حد سواء0

" ونظام التعميم الميني حديث العيد مقارنة بأنظمة التربية والتعميم األخرى ،فقد كانـت

غالبية الدول العربية -بما فييا فمسطين -تولى التعميم العام جل اىتماميا وعنايتيا عمى حساب
نظام التعميم الميني ،وبدأ تطوير أنظمة اإلعداد الميني في بداية السبعينات من حيث السياسات
واألىداف والييكمية والبرامج واألنماط والمستويات بيدف توسـيع آفاقيـا وتحـسين نوعيـة مخرجاتيا

لتصبح أكثر مواكبة وتمبية الحتياجات ميادين العمل والتنمية ومتطمباتيا (مـصطفي.(28:2001 ،

وييدف التعميم الميني أساساَ إلى إحداث تغيرات في اتجاىات األفراد والجماعات بمـا

يجعل الصناعة والعمم والتكنولوجيا والعمل الميني واليدوي وكل األفكـار والقـيم والمفـاىيم المرتبطة

بذلك جزءاً أساسياً من ثقافة المجتمع (الرياشي)12444339 ،

" والحقيقة التي ال تقبل الشك أن لمتعميم الميني أىمية كبرى في تنمية متطمبات المجتمع

الشامة ،ويمكن تمخيص ىذه األىمية في كونو يعد مصد اًر ميماً من أىم مصادر إعداد القوى

البشرية التي تعتمد عمييا خطة التنمية ،واحتياجات سوق العمل المحمية ،كما يعد مؤش اًر أساسياً

في قياس وجود تنمية شاممة في مجتمع ما ،باإلضافة إلى أنو يعتبر دليالً قوياً عمى االزدىار

االقتصادي ،كما انو يساعد ىذه الدول عمى استغالل المواد الخام الموجودة لدييا ،وتصنيعيا بدالً
من تصديرىا لمدول الصناعية المتقدمة بثمن بخس"( 0أبوعاصي)947119 ،

وقد جاء ىذا االىتمام بالمتزايد بالتعميم الميني في الكمية المينية وتطويره ثمرة مباشرة

لمتطمبات خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية التي اعتمدىا المجتمع الفمسطيني وحاجتيا إلى
إطر فنية وتقنية تقع عمييا مسؤولية التشغيل واإلنتاج والصيانة في قطاعات اإلنتاج والخدمة

المختمفة( 0حمد)0247111 ،
التعميم المهني في فمسطين

تشرف و ازرة التربية والتعميم العالي – اإلدارة العامة لمتعميم الميني والتقني عمى ()44
مدرسة صناعية (حكومية وخاصة ) ومدرستين زراعيتين ،وتشرف عمى ( )70شعبة لمفرع التجاري

موزعة عمى ( )47مدرسة أكاديمية حكومية وخاصة 0وكذلك عمى التعميم الفندقي بمدرسة اليتيم
العربي ،حيث بدأ عام  ،4332والتعميم التمريضي حيث بدأ عام 1996ثم أقفل عام 4332

(اإلدارة العامة لمتعميم الميني0)01 44332 ،

التعميم المهني في المدارس الحكومية بمحافظات غزة
تم االعتماد في جمع المعمومات المتعمقة بيذا الجزء عمى الدراسة الميدانية التي قام بيا الباحث
جمال يوسف في بحثو( 4يوسف (12-97 47110 ،وىي كما يمي4
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 -1التعميم الثانوي الزراعي:
يقبل الطمبة الناجحون في الصف العاشر في التعميم الثانوي الزراعي ،ويـدرس الطمبـة
سنتين دراسيتين يتقدم بعدىا الطمبة المتحان إتمام شيادة الدارسة الثانوية العامة فـي الفـرع
الزراعي وبعد نجاحو في االمتحان يمكنيم أن يمتحقوا بإحدى التخصصات الجامعية في

الحقل الزراعي ،أو يمتحقوا بالعمل في إحدى المؤسسات الزراعية.

أما المعممون في التعميم الميني "الفرع الزراعي" فيمكن تقسيميم إلى ثالث فئات

-

الفئة األولى 4معممو مباحث الثقافة العامة والعموم األساسية وىم في الغالـب مـن خريجـي
الجامعات وعمى وجو التحديد كمية التربية

-

الفئة الثانية 4معممو المباحث المينية وىم ميندسون زراعيون ذوو خبرة ممتازة فـي مجـال

التعميم الزراعي
-

الفئة الثالثة 4مدربو التدريب العممي لمباحث العموم المينية وىم في الغالب حاصـمين عمـى

درجة الدبموم في التخصص الذي يدرسون فيو .

يوجد تخصصان في الفرع الزراعي 4ىما قسم اإلنتاج النباتي وقسم اإلنتاج الحيواني.
 -2التعميم الثانوي التجاري

يقبل الطمبة الناجحون في الصف العاشر في التعميم الثانوي التجاري ويدرس الطمبـة
سنتين دراسيتين يتقدمون بعدىا المتحان شيادة إتمام الدارسة الثانويـة العامـة فـي الفـرع

التجاري ،وبعد نجاح الطمبة في االمتحان يمكنيم االلتحاق بإحدى التخصصات الجامعية
فـي الحقل التجاري ،أو االلتحاق بالعمل في إحدى المؤسسات التجارية ،والدراسة في
محافظـات غزة في الفرع التجاري قاصرة عمى اإلناث ،وينقسم المعممون العاممون في

التعميم الميني "الفرع التجاري" إلى ثالث فئات:

 الفئة األولى 4معممو مباحث الثقافة العامة والعموم األساسية وىم في الغالـب مـن خريجـيالجامعات وعمى وجو التحديد كمية التربية

 الفئة الثانية :معممو المباحث المينية وىم متخصصون ذوو خبرة فـي مجـال المحاسـبة واإلدارة والحاسوب

 الفئة الثالثة :مدربو التدريب العممي لمباحث العموم المينية ويقوم بيذا الـدور فـي التعمـيمالتجاري معممو المباحث األساسية والعموم المينية

ويبمغ عدد العاممين في المدرسة عشرة معممين ستة منيم يعممون مباحـث الثقافـة العامـة والعموم

األساسية وأربعة منيم يعممون مباحث العموم المينية.
 -9التعميم الصناعي4
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بدأ التعميم الصناعي في محافظات غزة امتداداً لمتعميم الصناعي في محافظـات الضفة

الغربية ،من خالل مدرسة دير البمح التي بدأ العمل بيا عام 7114/7111م ،والوحدة
المينية بمدرسة ىاشم عطا الشوا التي بدأ العمل بيا عام 7111 /7119م.

 -مدرسة دير البمح الثانوية الصناعية

يقبل في المدرسة الطالب الناجحون في الصف العاشر ،وىى األولى فـي قطاع غزة،
وطالبيا من جميع أنحاء قطاع غزة وموفر ليم وسيمة نقل من والـى المدرسـة ،ويدرس
الطالب سنتين دراسيتين يتقدم بعدىا المتحان شيادة إتمام الدارسة الثانوية العامة فـي

الفرع الصناعي ،وبعد نجاحو في االمتحان يمكنو أن يتابع مسيرتو التعميمية في
التخصـصات العممية واليندسية في مؤسسات التعميم العالي ،أو أن يمتحق بسوق العمل

كعامل ماىر .ويوجد في المدرسة سبعة تخصصات ىي4
 -4كيرباء استعمال

 -9االلكترونيات الصناعية
 -0كيرباء السيارات

 -7صيانة أجيزة حاسوب
 -1ميكانيكا السيارات
 -0نجـارة وديكـور

 -2صـيانة الراديـو والتمفزيون.

 الوحدة المهنية بمدرسة هاشم عطا الشواالوحدة المينية ليا مبنى مستقل أقيم بتمويل من البنك الدولي ،وليا إدارة مستقمة بذاتيا
داخل المدرسة وتشرف عمييا مديرية التربية والتعميم-غزة من ناحية إدارية ،واإلدارة العامة

لمتعميم الميني التقني من ناحية فنية ،وصدر قرار من و ازرة التربية والتعميم العالي في

مطمع شير اكتوبر عام  7111بأن يتبع التعميم الصناعي لإلدارة العامة لمتعميم الميني

إدارياً وفنياً.
التعميم التقني والمهني في المؤسسات التعميم العالي الحكومية بغزة
 .1كمية فمسطين لمتمريض (خانيونس)

ىي كمية جامعية حكومية تتبع لو ازرة الصحة إدارياً ومالياً ،ويشرف عمى برامجيا األكاديمية
و ازرة التربية والتعميم العالي ،تم إنشاء الكمية عام 4320م باسم مدرسة الحكماء والحكيمات

وتحول ىذا االسم الى كمية فمسطين لمتمريض في العام  4331بعد قدوم السمطة
الفمسطينية ،وبدأت الكمية برامجيا بدبموم لمتمريض  9سنوات وأصبحت تقدم برامج
البكالوريوس في العام 4332م0

عدد البرامج المعتمدة بالكمية  0برامج عمى النحو التالي4

 04برنامج بكالوريوس تمريض
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 07برنامج بكالوريوس قبالة

 09برنامج دبموم متوسط تمريض
 01برنامج دبموم متوسط قبالة

 00دبموم قبالة ميني تخصص بعد بكالوريوس تمريض

 .2الكمية الجامعية لمعموم والتكنولوجيا

أنشئت الكمية الجامعية لمعموم والتكنموجيا تحت اسم كمية العموم والتكنولوجيا -بخان يونس
عام  4331م كمؤسسة أىمية ،تعنى بتدريس العموم التقنية ،وقد تولى مجمس التعميم العالي

بالقدس اإلشراف عمييا عام  4330م ،ثم تولت و ازرة التربية والتعميم العالي اإلشراف عمييا،
وأصبحت الكمية مؤسسة حكومية عام 4332م ،ومنذ تمك المحظة لم تدخر إدارة الكمية
وبالتعاون مع و ازرة التربية والتعميم العالي جيداً لجعل الكمية نواة لجامعة أكاديمية رائدة في

مجال التعميم التقني التكنولوجي يخدم قطاعاً كبي اًر من أبناء شعبنا الفمسطيني0

تمنح الكمية خريجييا درجتي البكالوريوس والدبموم المتوسط في ستو وثالثين تخصصاً عممياً

تقنياً ضمن برنامج دراسي متميز ،وفق نظام الساعات المعتمدة حيث يدرس الطالب -00
 20ساعة معتمدة موزعة عمى أربعة فصول في تخصصات درجة الدبموم ،وثمانية فصول

دراسية موزعة عمى أربع سنوات لتخصصات البكالوريوس ،باستثناء التخصصات اليندسية
خالل خمسة أعوام ،وتوزع الساعات المعتمدة ليذه التخصصات عمى عشرة فصول دراسية0

 .3كمية فمسطين التقنية – دير البمح

أنشأت الكمية عام  4337م ،بإمكانيات متـواضـعــة فـي تجييـ ـ ازتـيا وتخصصاتيا كمؤسسة
تقنيــة تعميميــة متخصصة رائدة تعمل عل دمج استخدام الحاسوب والتقنيات المتطورة في

الحياة ،وصقل العقمية العممية المبدعة والمبتكرة لمواكبة التطورات العممية المتسارعة ،وتقدم

الكمية  42تخصص دبموم إلى جانب  0تخصصات بكالوريوس ،وتعتمد الكمية نظام
الساعة المعتمدة حيث يدرس الطمبة  20-00ساعة متعتمدة موزعة عمى أربعة فصول في

تخصصات درجة الدبموم ،وثمانية فصول دراسية موزعة عمى أربع سنوات لتخصصات

البكالوريوس0

مزايا استخدام الحاسوب في التعميم

تتسم أنظمة التعمم بالحاسوب بمزايا ميمة تبدو جمية من خالل الخبـرة ،نتيجـة التطبيـق

الفعمي لمحاسوب في التعميم ،ومن أىم ىذه المزايا مـا يمـي (سـالمة4)٤٠٠٢ ،
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 04تفريد التعميم 4حيث يعمل الطمبة باستقاللية وبشكل فردي فكل طالب يقر أو يتابع ويجيب
عن األسئمة بمفرده وبذلك تنمو لديو الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية والميل عن االبتكار
والرغبة في البحث وحب االستطالع0

 07مراعاة الفروق الفردية بين الطمبة 4عن طريق البدء بمـستوى مناسـب لكـل طالـب وتمكينيم
من التقدم في البرنامج كل حسب قدرتو0

 09المشاركة االيجابية النشطة0

 01تحسين نوعية التعميم وزيادة فاعميتو من خـالل حـل مـشكالت ازدحـام القاعـات الدراسية،
ومواجية النقص في إعداد المعممين المؤىمين والمتخصصين0

 00إمداد المتعمم بتغذية راجعة فورية تزيد من دافعتيو لمـتعمم وتـساعد عمـى تـصحيح أخطائو0
 00المساعدة عمى تقويم استجابات الطمبة والكـشف عـن أخطـائيم وتـوجيييم إلـى المعمومات
المناسبة0

 02عدم إشعار الطالب بالحرج بسبب إجابتو الخاطئة0
 02إمكانية ربط الحاسوب وتوصيمة بأنواع من الوسائط المتعددة تزيد مـن فعاليتـو فـي التعميم0
 03إمكانية تقديم خدمات تعميمية لعدة مناطق نائية طالما توفرت األجيزة الخاصة باستقبال
البرامج التعميمية0

041

أمكانية استخدام الحاسوب في تقديم أشكال مختمفة من الخبرات التعميمية (مثل

تعمـيم كامل وعالجي واثراء التعميم)0

مبررات استخدام الحاسوب في التعميم:
يرى (سويل ودوثري )4322 ،أن مبررات استخدام الحاسوب في التعمـيم تـتمخص فـي النقاط
التالية4

 04تحسين فرص العمل المستقبمية بتييئة الطالب لعالم يتمحور حول التقنيات المتقدمة0
 07جعل التعميم أسيل وأسرع وأكثر مالئمة0

 09تنمية ميارات معرفية عقمية مثل 4جمع البيانات وتحميميا وتركيبيا وحـل المـشكالت

والتفكير الناقد0

 01السماح لمطالب ان يألفوا معالجة المعمومات وقياسيا في حـدود إمكانيـات الحاسـوب ،وىذا

من شانو ان يييئيم لمعيش في بيئة تتسم بالتكنولوجيا وان يحسن فـرص العمـل التي ستتاح

ليم مستقبال0

مواصفات الدرس المحوسب الفعال- :حسب رأي هانغن
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 04الدرس المحوسب الفعال مبني عمى أىداف تعميمو واضحة ومحددة0
 07الدرس التعميمي المحوسب الفعال يتناسب مع صفات المتعمم0

 09الدرس التعميمي المحوسب الفعال يزيد من التفاعل والمشاركة0
 01الدرس التعميمي المحوسب الفعال يحافظ عمى انتباه المتعمم0

 00الدرس التعميمي المحوسب الفعال يتواصل ويقترب من المتعمم بشكل ايجابي0
 00الدرس التعميمي المحوسب الفعال يوفر خمفية متنوعة من التغذية الراجعة0
 02الدرس التعميمي المحوسب الفعال ينسجم مع البيئة التعميمية0

الدراسات السابقة:
تناولت العديد من الدراسات متغيرات الدراسة الحالية منيا دراسة () Mouzakitis,2010

بعنوان 4دور مناىج التعميم و التدريب الميني في التنمية االقتصادية وىدفت ىذه الدراسة الى بيان دور
المناىج التعميمية لمتعميم الميني و التقني في التنمية االقتصادية بحيث أوضحت أن الخطط التعميمية

يجب تغييرىا إلى أشكال جديدة من حيث المحتوى التعميمي والتسميم ،واستخدمت الدراسة منيج التعميم
واصالحات التدريب بحيث أنيا يجب أن تستند إلى تقييم احتياجات السوق الذي تحدده أبحاث السوق

المناسبة مستخدمة المنيج الوصفي التحميمي  ،وتحديد االحتياجات التي يمكن الوصول من خالليا إلي
نتائج فعالة خالل التنفيذ 0وطبقت الدراسة عمى  4701شخص من كبار المسؤولين اإلداريين و الموظفين
الكتابيين مستخدما االستبانة كأداة ،و قد توصمت الدراسة الى دمج المعرفة المينية مع البيانات التجريبية
من أجل تشكيل الق اررات التنموية التعميمية ،و أوصت الدراسة بضرورة وصف البيانات التي حددىا البحث
بالتفصيل وتحميميا لضمان أن العالقة ىي سمسمة من السوق ،ودراسة ()UNEVC-UNESCO,2013
مراجعة االتجاهات العالمية في التعميم والتدريب التقني والمهني (تأمالت في النظرية و التطبيق)
وىدفت الدراسة إلى النظر في وجيات نظر مختمفة لفيم دور التعميم والتدريب التقني والميني فيما يتعمق

بالتنمية البشرية ،وأيضا ينبغي التأكيد أن كل منظور يعتبر ىو (النوع المثالي) وىو إعادة النظر في

االتجاىات العالمية في التعميم والتدريب التقني والميني باستخدام منيج ( رأس المال البشري ،التنمية
المستدامة) و استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،و قد توصمت الدراسة الى أن المنيج الجديد

الذي تم اعتماده لتطوير مجموعة من القدرات التي ينظر إلييا كفرص لتطوير الوظائف بدال من كونيا
عالمية في الطبيعة ويمكن أن تسيم إلى تطوير التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية والبيئية
والثقافية ،و أوصت الدراسة أن القدرات تحتاج إلى تعريف من خالل عمميات ومناقشة عامة مستنيرة وىذا

البعد الديمقراطي الذي يرتكز إليو نيج القدرة ،أيضا إذا كان النقاش العام ىو لخدمة المصالح الفئات
الميمشة ،يجب أن تق ار عمى أساي الفيم من الحواجز الييكمية والمؤسسية والثقافية التي تمنع المجموعات
الميمشة من سماع أصواتيم في نقاش السياسات ودراسة حمدان وأبو عاصي ( )2002التي ىدفت إلى
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التعرف عمى أىم الصعوبات التي تواجو مؤسسات التعميم التقني في فمسطين ،وسبل التغمب عمييا ،وقد
وزعت الدراسة ىذه الصعوبات عمى مجاالت خمسة ىي 4تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ونظم التعميم،

والتعميم ونظام العولمة ،والجودة الشاممة ،والصعوبات االجتماعية والنفسية ،وقد أظيرت النتائج أن ىناك
قصور في المناىج التعميمية التقنية إلعداد الخريجين بالمستوى المطموب ،ويتثمل في عدم ارتباط تمك

المنياج بالمتغيرات التكنولوجيا ،كما بينت عدم اىتمام تمك الكمية التقنية بتدريب قياداتيا التعميمية ،إلى
جانب ضعف حصة التعميم في الموازنة العاممة لمدولة لتطوير التعميم التقني 0ودراسة مطر ( )2002التي
ىدفت إلى التعرف عمى اتجاىات طمبة المرحمة الثانوية بغزة نحو التعميم الميني وعالقة ىذا االتجاه

بمتغيرات االىتمامات المينية ،الوعي الميني ،إدراك مفيوم التعميم الميني ،جنس الطالب وفرع الطالب،
وقد اعد الباحث ليذا الغرض ثالث أدوات تمثمت في مقياس االتجاه نحو التعميم الميني ومقياس
االىتمامات المينية ومقياس الوعي الميني ،وقام الباحث باختيار عينة عشوائية توزعت عمى أربع شعب

بمدرستين ثانويتين إحداىما لمذكور واألخرى لإلناث بحيث بمغ عدد أفراد العينة النيائي  479طالب ًا

وطالبة ،وبعد جمع البيانات وتحميميا إحصائياً توصمت الدراسة إلى أن مستوى اتجاىات الطمبة نحو

التعميم الميني كان إيجابياً بنسبة بمغت % 7001وتشير إلى مستوى متوسط يميل إلى التدني لالتجاه ،كما
كشفت الدراسة عن عدم وجود عالقة بين اتجاىات الطمبة نحو التعميم الميني وكالً من االىتمامات

المينية والوعي الميني ،في حين أظيرت وجود فروق في االتجاه نحو التعميم الميني تعزى لمدى إدراك

الطمبة لماىية التعميم الميني لصالح الطمبة المدركين لماىيتو ،ولم تظير الدراسة فروقاً في االتجاه نحو
التعميم الميني تعزى لجنس الطالب وفرعو .وأوصت الدراسة بضرورة االىتمام بالتعميم الميني ودعمو

مادياً ومعنوياً ،والعمل عمى تنمية اتجاىات إيجابية لدى الطمبة والمجتمع المحيط بيم نحو الدراسة المينية

التعقَة علي الدراساخ الساتقح:
يتضح من خالل مراجعة الباحثان لمدراسات السابقة المتعمقة بالموضوع وجود نقص واضح في
المصادر والدراسات المحمية والعربية حول الموضوع ،ومعظم الدراسات المتوفرة ىي دراسات أجنبية ،كما
أن تمك الدراسات لم تكن تتناول الموضوع من نفس الزاوية التي يسعى الباحثان لمعالجتيا ،كما أن يتضح

أن جميع الدراسات -تقريباً -اتفقت عمى أىمية التعميم التقني والميني في المجتمعات اإلنسانية لما يمعبو
من دور ميم في تطوير الكادر البشري وتدعيم عجمة االقتصاد وىذا ما أكدتو دراسة

( ، ) Mouzakitis,2010كما أن الدراسات السابقة أكدت عمى أن ىناك قصور في نظرة المناىج
لمتعميم الميني والتقني كما أكدتو دراسة ودراسة (.)UNEVC-UNESCO,2013

الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة:

استخدم الباحث المنيج شبو التجريبي التصميم ذو المجموعة الواحدة (قبمي ،وبعدي) ،بحيث يتم
تطبيق أداة الدراسة قبل وبعد إجراء المعالجة (المتغير المستقل)0

مجتمع الدراسة:
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يتكون مجتمع الدراسة من جميع طالب الثانوية العامة الفرع األدبي المسجمين في الفصل
الدراسي الثاني من العام الجامعي 7142-7142م في مدرسة ىارون الرشيد الثانوية لمبنين بمديرية
خانيونس0

عينة الدراسة:
تم اختيار عينة الدراسة باستخدام التعيين العشوائي ،وقد تكونت عينة الدراسة من صف دراسي

يتكون من  93طالب0

أدوات الدراسة:
 مقياس الصورة الذىنية حول التعميم الميني والتقني ،حيث تم بناء األداة وعرضيا عمى
المحكمين ،وقد تكونت األداة في صورتيا النيائية من  41فقرة0
جدول رقم ( )1الصورة النهائية لمقياس الصورة الذهنية
البدائل
المهارة

م

أوافق
بشدة

4

أعتقد أن التعميم الميني يظير االبداعات المختمفة

7

أشعر أن التعميم الميني يساعد في القضاء عمى البطالة

9

أعتقد أن التعميم الميني يساىم في االزدىار االقتصادي

1
0
0
2
2
3

أشعر بان التعميم الميني مخصص لمطمبة الفاشمين في
الدراسة
يعزز إقبالي عمى التعميم الميني توافر فرص العمل

لمخريجين

أعتقد أن التعميم الميني يساعدني عمى إكمال دراستي
الجامعية
توجيي نحو التعميم الميني ال يجعل مكانتي االجتماعية أقل
من زمالئي
أعتقد أن الدراسة المينية بديل ناجح عند عدم جدوى
الدراسة األكاديمية
أعتقد أن العمل اليدوي ينظر إليو باحترام من المجتمع

 41أعتقد أن التعميم الميني أكثر سيولة من التعميم األكاديمي
44
47

أعتقد أن التعميم الميني يعزز الوصول إلى مركز اجتماعي
مرموق
أشعر بأن التوجو نحو التعميم الميني يتوافق مع ميولي
األكاديمية
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أوافق

متردد

ال
أوافق

ال

أوافق
بشدة

49
41

رغبتي في أن يكون عممي المستقبمي مريحاً يدفعني نحو
الدراسة المينية

أظن أن توفر إرشاد ميني يدفعني إلى التوجو نحو الدراسة
المينية

صدق بطاقة المالحظة:
أ .صدق المحكمين:

قام الباحثان بعرض أداة مقيـاس الصـورة الذىنيـة فـي صـورتيا األوليـة عمـى السـادة المحكمـين ذوي

االختصــاص إلبــداء آرائيــم ومالحظــاتيم حوليــا ،وقــد قــام الباحثـان بــإجراء التعــديالت الالزمــة وذلــك بتعــديل
واضافة بعض الميارات في ضوء تمك اآلراء والمالحظات ،وصوالً إلى الصورة النيائية ليا0

ثبات بطاقة المالحظة4

تــم حســاب ثبــات البطاقــة باســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ حيــث كانــت القيمــة  ،10279وىــي قيمــة
عالية وتدل عمى أن البطاقة تتمتع بالثبات ،مما يدل عمى صالحيتيا وقابميتيا لمتطبيق0

نتائج الدراسة وتفسيرها:
 04إجابة السؤال األول الذي ينص عمى :ما البرنامج المقترح لتحسين الصورة الذىنية حول
التعميم الميني والتقني لدى طالب الثانوية العامة بغزة؟

ولإلجابة عمى ىذا السؤال قام الباحثان ببناء برنامج محوسب عبارة عن فيديوىات تفاعمية تيدف إلى
تحسين الصورة الذىنية حول التعميم التقني والميني باستخدام برنامج 0 Storyline
وقد اعتمد الباحثان في بناء البرنامج عمى المصادر التالية:
 04البحوث والدراسات السابقة0

 07االتجاىات الحديثة في تعميم التكنولوجيا0
 09خصائص بناء البرامج التعميمية المحوسبة0
وقد قام الباحثان بعدد من الخطوات إلعداد وبناء البرنامج تمثمت هذه الخطوات في:
 04تحديد أىداف البرنامج المحوسب0
 07تحميل محتوى البرنامج المحوسب0
 09مراحل إعداد وبناء البرنامج المحوسب وىي4
 -مرحمة اإلعداد لمبرنامج0

 مرحمة كتابة سيناريو البرنامج0 -مرحمة إنتاج البرنامج0

 -مرحمة تطوير البرنامج0
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 07اإلجابة عمى السؤال الثاني الذي ينص عمى "ىل توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى
الداللة ( )α ≥ 1010بين متوسط درجات التطبيق القبمي والبعدي في مقياس الصورة

الذىنية حول التعميم الميني والتقني لدى طالب الثانوية العامة بغزة؟"

لإلجابة عمى ىذا السؤال تم التحقق من صحة الفرض الصفري 4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى الداللة ( )1010 ≥ αبين متوسط درجات الطالب في التطبيق القبمي والبعدي في مقياس

الصورة الذىنية حول التعميم الميني والتقني لدى طالب الثانوية العامة بغزة0

ولمتحقق من صحة ىذا الفرض قام الباحثان بتطبيق قبمي لمقياس الصورة الذىنية عمى عينة
الدراسة حيث بمغ متوسطات درجات الطالب  ،4020ثم قام الباحثان بتطبيق البرنامج التفاعمي المحوسب
عمى عينة الدراسة من خالل تخصيص حصة دراسية أسبوعياً في مختبر المدرسة ،لعرض البرنامج

المحوسب عمى الطمبة وذلك لمدة خمس أسابيع متتالية ،إضافةً إلى ذلك قام الباحثان بتزويد الطمبة
بنسخة من البرنامج من أجل استخدامو من خالل الحواسيب الخاصة بيم ،ثم قام الباحثان بالتطبيق

ال بعدي لمقياس الصورة الذىنية عمى عينة الدراسة ،حيث بمغت متوسطات درجات الطالب  ،1019وحيث
أن شروط تطبيق اختبار  T-testمتحققة في ىذه الحالة ،قام الباحثان بتطبيق اختبار  T-Testلمعينة

الواحدة المرتبطة0
جدول رقم ( )2يوضح المتوسطاخ واالنحزافاخ المعَارٍح وقَمح "خ" ومستوى الداللح تَن متوسطاخ درجاخ
الطالب فٌ التطثَق القثلٌ والثعدً فٌ مقَاس الصورج الذهنَح
األداة

المجموعة

العدد

مقياس

قبمي

39

بعدي

39

الصورة
الذهنية

المتوسط

االنحراف

قيمة

الحسابي

المعياري

(ت)

1885

18223

4843

18227

48873-

قيمة sig

18111

الداللة
اإلحصائية
دالة عند
1811

يتضح من الجدول السابق أن عدد أفراد المجموعة التجريبية بمغ ( )93طالب وأن قيمة المتوسط

الحسابي لمتطبيق القبمي ( ،)4020واالنحراف المعياري ( ،)10779وأن قيمة المتوسط الحسابي لمتطبيق البعدي
( )1019واالنحراف المعياري ( 0)10772وأن قيمة ت المحسوبة بمغت ( )- 48.73ومستوى الداللة ()10111
وبالتالي نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل" 4توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (
 ) α ≥0.05بين متوسط درجات الطالب في التطبيق القبمي ومتوسط درجاتيم في التطبيق البعدي لمقياس الصورة
الذىنية لصالح التطبيق البعدي0

ويعزو الباحثان ذلك إلى توظيف البرنامج المحوسب الذي ساىم في تحسين الصورة الذىنية لدى
الطالب حول التعميم الميني والتقني في فمسطين ،واستشعار الطالب لحقيقة وأىمية التعميم التقني والميني
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الذي يساىم في حل مشكمة البطالة ،وايجاد فرص عمل لمطمبة في ظل الحصار والركود االقتصادي الذي
يعاني منو القطاع الحبيب0

 .3اإلجابة عن السؤال الثالث والذي ينص عمى " :ىل يحقق البرنامج المقترح فاعمية عند
معدل الكسب بالك (≥ )407في تحسين الصورة الذىنية حول التعميم الميني والميني
لدى طالب الثانوية العامة بغزة0؟؟"

ولإلجابة عن ىذا السؤال تم التحقق من صحة الفرض التالي" 4ال يحقق البرنامج المقترح فاعمية عند
معدل الكسب بالك (≥ )407في تحسين الصورة الذىنية حول التعميم الميني والتقني لدى طالب
الثانوية العامة بغزة0؟" ،حيث قام الباحثان باستخدام معادلة (معامل الكسب) وذلك بحساب قيمة
الكسب المعدل  Blackلموقوف عمى مستوى فاعمية البرنامج المحوسب في تحسين الصورة الذىنية حول
التعميم الميني والتقني ،والجدول التالي يوضح ذلك4
جدول رقم ( )3يوضح قيمة الكسب المعدل Black
األداة

Y

X

P

Y-X

P-X

نسبة الكسب

مقياس الصورة الذىنية

4.43

1.85

0

2.58

2.15

1.33

 :Xمتوسط درجات التطبيق القبمي :Y ,متوسط درجات التطبيق البعدي :P ,القيمة العظمى لدرجة التطبيق.

يتضح من الجدول السابق أن متوسط درجات الطالب في التطبيق القبمي في مقياس الصورة
الذىنية بمغ ( )4020في حين بمغ متوسط درجات الطالب في التطبيق البعدي لمبطاقة ()1019000
وكانت القيمة العظمى لدرجة المقياس ( )0وبمغت نسبة الكسب لمقياس الصورة الذىنية (0)4099
ويعد البرنامج المقترح مقبول إذا زادت قيمة الكسب المعدل " "Blackعن ( 407مراد)7111،
ومن خالل النتائج السابقة نالحظ أن قيمة معدل الكسب ( )4099وىي قيمة أكبر من  ،407وبيذا نرفض
الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل" 4يحقق البرنامج المقترح فاعمية عند معدل الكسب بالك (≥ )4في
تحسين الصورة الذىنية حول التعميم التقني والميني طالب الثانوية العامة بغزة "0
ويعزو الباحثان ذلك إلى أن الطالب قد استشعروا أىمية التعميم التقني والميني في بمداننا
العربية ،والى تطبيق البرنامج المقترح0

التوصيات:
بناء عمى نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها ,يوصي الباحث بما يمي:
ً
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 -4االىتمام بقطاع التعميم الميني والتقني بشكل أكبر في المدارس الحكومية0
 -7توضيح وتعزيز أىمية التعميم التقني والميني من خالل المناىج الدراسية ،والنشرات التوعوية0

 -9اعداد برنامج توعوي ارشادي ييدف إلى توجيو طمبة المدارس المستيدفين إلى التعميم الميني
والتقني0

 -1دعوة الجامعات لفتح تخصصات مينية وتقنية جديدة تواكب التقدم العممي ،وتسيم في حل
األزمات االقتصادية التي يعاني منيا القطاع0

المقترحات:

بناء عمى نتائج الدراسة واجراءاتها يقترح الباحثان ما يمي:
 -4ت وعية الطمبة بماىية التعميم الميني من خالل وسائل اإلعالم والنشرات اإلرشادية والزيارات
الميدانية والرحالت لمكميات والمعاىد المينية.

 -7االىتمام بقطاع التعميم الميني والتقني بشكل أكبر في المدارس الحكومية0
 -9توضيح وتعزيز أىمية التعميم التقني والميني من خالل المناىج الدراسية ،والنشرات التوعوية0
 -1اعداد برنامج توعوي ارشادي ييدف إلى توجيو طمبة المدارس المستيدفين إلى التعميم الميني
والتقني0

 -0دعوة الجامعات لفتح تخصصات مينية وتقنية جديدة تواكب التقدم العممي ،وتسيم في حل
األزمات االقتصادية التي يعاني منيا القطاع0

المراجع
 -4أبو عاصي ،حمدان ( 4)7119مصادر تمويل التعميم الميني والتقني في فمسطين 4الواقع
والمأمول ورقة بحث مقدمة إلى الحمقة الدراسية العربية بعنوان " اقتصاديات التعميم التقني"
عمان األردن 37119/1 – 2/91م0
 -7حمد ،مروان ( 4)7111الكفاية الخارجية لمتعميم التقني في محافظات غزة ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية-غزة0
 -9الرياشي ،حمزة عبدالحكيم ( 4)4339التعميم الفني وسبل تطويره في الوطن العربي،
المؤتمر العممي السنوي الثالث عشر – مـستقبل التعمـيم الفنـي فـي مـصر40-49 ،
يوليو،4339القاىرة4رابطة التربية الحديثة باالشتراك مع كمية التربية بجامعة عين شمس.
 -1مصطفى ،أحمد ( 4)7114مخرجات التدريب الميني وسوق العمل في االقطـار العربيـة
،عمان 4المركز العربي لمتدريب واعداد المدربين.
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 -0مطر ،محمود ( 4)7112االتجاه نحو التعميم الميني وعالقتو ببعض المتغيرات لدى طمبة
المرحمة الثانوية بمحافظة غزة ،مؤتمر التعميم التقني والميني في فمسطين ،الفترة -47
 ،7112/41/49الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية 0حمدان ،أبوعاصي (4)7112
الصعوبات التي تواجو التعميم التقني في فمسطين وسبل التغمب عمييا ،مؤتمر التعميم
التقني والميني في فمسطين ،الفترة  ،7112/41/49-47الكمية الجامعية لمعموم
التطبيقية0
 -0اإلدارة العامة لمتعميم التقني والميني ( 4)4332منشورات و ازرة التربية والتعميم ،فمسطين0
 - -2البدور ،عبد الحميد و ىميسات ،حمد ( 4)4333اتجاىات طالب الصف العاشر
األساسي في محافظات جنوب األردن نحو التعميم الميني وعالقتيا بمستوى تحصيميم
وتفضيميم الميني ومين آبائيم ،مجمة مركز البحوث التربوية ،جامعة قطر ،العدد، 40
السنة الثامنة ص 0423-777
 -2عمار ،حامد ( 4)4327حول التعميم العالي العربي والتنمية ،مجمة المستقبل العربي،
عدد(0)11
 -3الرياشي ،حمزة عبد الحكيم ( 4)4339التعميم الفني وسبل تطويره في الـوطن العربـي،
المؤتمر العممي السنوي الثالث عشر – مـستقبل التعمـيم الفنـي فـي مـصر-49 ،
40يوليو،4339القاىرة4رابطة التربية الحديثة باالشتراك مع كمية التربية بجامعة عين
شمس0
 -41زىران  ،حامد ( 4)4332عمم النفس االجتماعي  ،ط ، 1القاىرة 4عالم الكتب0
 -44عبد المعطي ،يوسف ( 4)4322رحمة إلى المدرسة الشاممة 0الكويت 4دار البحوث
العممية0
 -47مصطفى ،أحمد ( 4)7114مخرجات التدريب الميني وسوق العمل في االقطـار العربيـة
عمان 4المركز العربي لمتدريب واعداد المدربين0
 -49يوسف ،جمال ( 4)7110التعميم الميني بمرحمة التعميم الثانوي في محافظات غزة ،دراسة
تقويمية  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزىر 4غزة فمسطين0
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