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 مقدمــة

لبنـا  فرـرادو وكلـن    المصـر  جتمـ  يعد تطوير التعليم من التحديات التي تواجـ  الم
مـا اا  يحتـال الـي  منتج التعليم هو البشر القـادر للـا اداـداا وادجتـال والمنارلـة العالميـة و 

 إلا قدر من الجودة .
 ،هو المدخل إلا لصر التكنولوجيـا المتقدمـةالثاجو  الصنالي ويعد االهتمام بالتعليم 

ــا فجــ  اللــبثل ا مثــل لتدــريج  ــوادر  وســد  ،وتنشــ ة ودلــداد القــوى البشــرية ،رنيــة مدربــةكم
 احتياجات اللوق المحلا والدارجي من العمالة الفنية كات الكفا ة العالية .

 ،قبــل  والواقــ  ف  الــربن اــثن التعلــيم ولــالم العمــل يهتلــأ الثــوم فهميــة فكبــر مــن ك
. رهـيا التجـار  فو لي الصنافو  يالزرالالثاجو  سوا  التعليم المهني خاصة را مجا  التعليم 

 (.7002،  النوا من التعليم يرتبن بالعمل ومتطلبات سوق العمل إلا حد  بثر ) خالد لزاا 
ها فداة التعليم لتحقثق  ـل متطلباتـ  لمناهج الدراسية ري فى مجا  من مجاالت المعررة او     

، وجتيجـة لـيلن  اجـ  ف  تكو  فداة حقيقية وراللة ري تفعثل العقل واستثمار الطاقاتليا ال اد 
ــا يلــاير التحــوالت المتلــارلة  ــاهج الدراســية تطــويرا للمي ــة اتحــديي وتطــوير المن ــام مطالب هن

رارلـــة  ،حمـــد حلــثن اللقـــاجاف). ويتجــ  إلـــي إجتـــال وتطبثــق المعررـــة ال إلـــي تحصــثلها رقـــن 
 (.722، 7002حلن،
الفثزيـا  العلـوم و اهج ف  توج  سياسات تطوير المناهج لامـة ومنـ   ليا  ا  من الضرور       

وتلـهم رـي ايـادة  ،للعمـل لطـببوف  تدطـن بصـورة تلـهم رـي إلـداد ا ،خاصة جحو الملـتقبل
 ولثهم بالبث ة التي يعيشو  رثها وا سالثأ المدتلفة للتفالل والتكيف معها 

 الطـبب لعـالم العمـل حثي تعتبر مناهج العلوم من فهم المناهج التي يمهن ف  تلهم ري إلـداد 
 ،واالتجاهـــات البامــة لمواجهـــة التغثــرات االقتصـــادية ،والمهــارات ،بالمعـــار  موا  اتزويــدهســ

 واالجتماعية  . ،واللياسية
فحد ا هدا  ا ساسـية التـي يجـأ ف  يلـعا  Career Education ةالمهنيوتعد التربية    

يمهنها ملـالدة  إلي تحقيقها القائمو  للا مناهج العلوم لامة ومناهج الفثزيا  خاصة والتا
و ـيلن إلـدادهم  ،ري حياتهم العمليـة ومـا اهـا مـن مشـهبت مالطبب للا رهم وتطبثق معارره

لدخو  لالم العمل وما يحملـ  مـن تحـديات، ومتطلبـات مهنيـة، وكلـن مـن خـب  تـدريبهم للـا 
ـــي  ـــي  ،رحـــل المهـــن المدتلفـــة اســـتددام مصـــادر المعررـــة ر ودكلـــااهم بعـــا المهـــارات الت
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و يلن تمهثـنهم  ،والبحي لن المهنة ،ا ري حياتهم العملية ومنها مهارات اتداك القراريحتاجوجه
  (Mcging Noreen ,2003 ). من المفاهيم واالتجاهات المتعلقة اهيو المهن وسوق العمل

للــا ف  إدرام ا رــراد للمهــن وفواــالها المدتلفــة رــي  ثثــر مــن ا حيــا  هــي  Hillويؤ ـد     
 مـا ف   ،تكوج  لديهم مـن سـن التاسـعة حتـا سـن الثامنـة لشـر مـن العمـلجتيجة الجطبالات 

كثثــر مــن المهــن التــي فجدــرا  يــ  ا رــراد  اجــ  جتــال التوعيــة المهنيــة رــي المرحلــة ادلداديــة 
وف  هنام لبقة  بثرة اثن المواد التـي يدرسـها الطـبب المرحلـة ادلداديـة والثاجويـة  ،والثاجوية

  (Hill McGraw, 2000).  اح ري الكلية والحياة العملية  يما بعدوبثن قدرتهم للا النج
هــو إلــداد مــواطن قــادرا الفنــي الصــنالي ولمــا  ــا  الهــد  ا ساســي للمنــاهج  بــالتعليم       

لـيا  ـا  هنـام اـرورة لتوجيـ  طـبب هـيو المرحلـة  ،  يللا التعامل انجـاح مـ  العلـم الدـارج
والمفـاهيم المتعلقــة بحيــاتهم الملـتقبلية والمهنيــة  اــل  لـيس رقــن إلــا رهـم واســتيعاب القضــايا

التدـاك القـرارات البامـة تجـاو المهـن  واختيـار فرضـلها . مـن هنـا  المهنـي فيضا تنمية ولثهم 
وتنميــة  ،اــرات فهميــة تــدريأ طــبب الثــوم الــيين هــم رجــا  الغــد للــا المناقشــة وداــدا  الــرف 

دور رعـا  وديجـااي رـي حيـاتهم العمليـة ) جـوا  محمـد تمهثدا دلدادهم للقيام اـ المهني ولثهم 
 ،، لــي رــا  هنــام اــرورة إلــا ملــالدة الطــبب للــا اكتشــا  المهــن( 192 ،7007 ،شــلبا

ن واـ  فهـدا  وتشويق لتوسي  معررتهم وتمهثنهم مـ ةودتاحة الفرصة لهم لتدريأ فكثر إيجااي
 (.22، 7000 ،وللو  فكثر واقعية .) لثن 

إكا مــا تــم صــيالتها للـا اــو  فهــدا  التربيــة المهنيــة ف  تــزود    لفثزيــاويمهـن لمنــاهج ا   
مـن   وكلن من خب  مـا تتيحـ؛ احتياجاتهم المهنية  التوعية المهنية المطلوبة وتقاالب الطبب

ودكلااهم مجمولة من المعـار  والمهـارات واالتجاهـات والقـيم التـي  ةواجتماعي ،خبرات معر ية
ـــرا ـــا اتدـــاك ق ـــاتلـــالدهم لل ـــل يوســـ  الدلثل ـــة )خلث  Taxes) )  ،( 2991،راتهم المهني

Education Agency,2002   
تدريس الفثزيـا  بالمرحلـة الثاجويـة الصـناعية والبحي الحالا سعا إلا التعر  للا واق  

 لدى الطبب .الطبيعي والي ا  المهني  الولي والتعر  للا راللية وحدة مقترحة را تنمية 
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 مشكلة البحث 

م  التقدم التكنولوجا واالتجاو إلا تحديي المجتم  اتطبثق الملتحدث من التكنولوجيا          
تنمو الحاجة إلا إلداد وتنمية القوى البشرية المدربة للا تناو  التكنولوجيا الجديدة  ،المتطورة

 .  وارورة الربن اثن التعليم ولالم العمل
رحلــة الثاجويــة  الصــناعية هــو إلــداد القــو  ودكا  ــا  الهــد  مــن تعلــم الطــبب رــا الم       

البشرية المدربة للا ملتويات مدتلفة من الكفاية والمهارة والثقارة م  ربـن ا هـدا  المهنيـة 
. وكلن للعمل را المجاالت الصـناعية وررـ  ملـتوى الكفايـة ادجتاجيـة  ،وا هدا  التربوية معا

 ( .  3112 ،)ياسر سعد محمود
تهث تهم لمواجهة الحياة العملية من خب  تورثر الحد ا دجا الضـرور  مـن كما فج  يهد  إلا 

وتحمـل الملـ ولية  ،المعلومات والمفاهيم التي تمهنهم من  مواصلة دراسات للميـة فكثـر تطـورا
 بشهل يلالدهم للا اتداك   قراراتهم ري التوج   جواا التعليم المدتلفة ري المرحلة التالية . 

للا ارورة  3112-3113تأكثد وثيقة الدطة الدملية لواارة التربية والتعليم ورا ظل        
استددام إستراتيجية الكيف ري التربية وجودة التعليم والتا من فهدارها : إحداث جقلة جوعية ري 
النظام التعليما للا ملتوى لالما مقار  لتلليح فانا  الوطن بالقدرات والمهارات العلمية التي 

 ( 3113،ن المنارلة ري سوق العمل محليا ولالميا )واارة التربية والتعليم تمهنهم م
رإ  هنام حاجة لتطوير المناهج لامة ومناهج العلوم والفثزيا  خاصة رـي هـيو المرحلـة       

وتهث ـتهم لعـالم إلـداد الطـبب  ري او  فهدا  التربية المهنية  حثي يمهن لها ف  تلهم ري 
 ،واصـلة التعلـيم رـي المراحـل الجامعيـة، و ـيلن تزويـدهم اـبعا التوجهـاتالعمل فو تـأهثلهم لم

  العمليــــةودرشــــادهم إلــــي مــــا يتطلبــــ  ســــوق العمــــل ودلــــدادهم لبلتحــــاق بالحيــــاة 

VivianeAnne,2003).، Azam , Mashhad & Christen  ,1997)) 
تمرة ري الحيـاة العلميـة ارورية لمواجهة التغثرات اللريعة والمل ةرالتربية المهني               

و ،وسوق العمل حثي إجها تمهن الطبب من إدرام الصبت القائمة اثن المعررة النظرية والعملية
ادجيا العمل وتلالد التبمثي للا التعامل م  المواقف العملية واكتلـاب المهـارات  متربن التعلي

يات الملـتقبل وسـوق العمـل تحـد  الضرورية التي تمهنهم من االجدمال ري المجتم  ومواجهـة 
ـــــة ـــــادة الجماعي مهـــــارة االتصـــــا   -Team Leader Ship ومنهـــــا مهـــــارة القي

Communication   ، مهــارة التعامــلNegotiation Skills ،   ــرار مهــارات اتدــاك الق
Decision Making ،  مهارة حل المشـهبتProblem Solving     كمـا فجهـا تمهـنهم مـن
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 ,Robert . Chope ,2002، (Margi son والتعلم مدى الحياة) ،تااالستمرار ري التعلم اليا

Emery Jwelsh (2002)   ، (American Geological Institute Center (1991) 

خاصة قد  ال تورر االهتمام الكاري بأهدا  التربية   إال ف  مناهج العلوم لامة والفثزيا           
ال تقـدم للطـبب مـا يحتاجوجـ  مـن معلومـات لـن المهـن   مـا فجهـا ،المهنية وجواجبها المدتلفـة

الفني  –والوظائ  التي يمهنهم مزاولتها ري الملتقبل وبعد اجتهائهم من تعليمهم الثاجو  ) العام 
العمل المتاحة ري مجا  العلم والتكنولوجيا حثي ف   ثثـر مـن  ت ما فجها ال تزودهم بإمهاجيا ،(

للمــي يقــدم للطــبب لثــوجههم إلــي اتدــاك القــرارات المهنيــة  المهــن العلميــة تحتــال إلــي إلــداد
ويمهنهم من المقارجة اثن قـدراتهم والقـدرات  ،المناسبة ويولثهم بمدتل  المهن المرتبطة بالعلم

 (  .3112 ،المطلوبة .) خالد لزااى لبد اللمي 
  ،لتدريلـيةو جظرا لما تعتري  هيو المناهج من بعا المشـهبت المنهجيـة مـن حثـي ا هـدا  ا

الصنالي ويؤ د كلن ما فشارت إلي  البحوث والدراسات التا اهتم  بالتعليم  ،المحتوى، والوسائل
وارورة تطوير مناهج  لمواكبة التغثرات التكنولوجية واحتياجات اللوق الملـتقبلية ومـن هـيو 

وخاصـة ( والتا فكدت للـا اـرورة ربـن المنـاهج 3112،خالد جودة محمد)الدراسات : دراسة  
و ــيلن التمــاد مبــدف التــدريأ المثــداجا للطــبب فثنــا   ،منــاهج العلــوم باحتياجــات ســوق العمــل

( 3113،راطمة محمد اللثد للا)ودراسة  ،التماد جظام متابعة الطبب را مواق  العمل،الدراسة
بلـوق العمــل يعتمـد للــا الثــاجو  الفنـي الصــنالي والتـا فكـدت للــا ف   ربـن منــاهج التعلـيم 

 ستراتيجيات التعليمية واحتياجات سوق العمل، واحتياجات وولا المتعلمثن مهنيا .اال
يجـأ ف  تشـتمل للـا العديـد مـن ا هـدا  والتـا يجـأ   واجطبقا مـن ف  منـاهج الفثزيـا      

تزويد التبمثي اها دلدادهم لملتقبل فرضل والتا من فهمها تنميـة االتجاهـات ومهـارات اتدـاك 
تم  التغثرات الملتقبلية التي يشهدها العصر الحالا للا هيو المناهج ارورة حثي تح ،القرار

جفلـهم هـم ف اتهث ة ودلداد ا رـراد  لـيس رقـن للتوارـق مـ  هـيو المتغثـرات اـل فيضـا لكـا يهوجـو 
الفنـي لـدى طـبب التعلـيم المهنـي  الولي ليا رأ  هنام ارورة  لتنمية  ،صناا لهيا الملتقبل

 ،يـدور حـولهم رراد قادرين للا تحمل المل ولية والتعامل والتعـر  للـا مـاودلداد ف الصنالي 
الطبيعي و يلن ربن ما تعلموو را المدرسة بمعطيات البث ة الدارجية وكلن ما يطلق للي  الي ا  

. 
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حو  مدى تضمثن مناهج الفثزيا   استبيا الباحثة لند إجرا    ومن خب  ما الحظت           
فشار موجها ومعلمي العلوم والفثزيا  إلي ف   ، هدا  التربية المهنية الصنالي  الفنيبالتعليم 
ال تحقق الكثثر من هيو ا هدا   ما إجها ال تشب  حاجات التبمثي  الفثزيا   الحالية قد  مناهج

 المهنية . 
 هدا   الفني الصنالي من هنا  اج  الحاجة إلي ارورة تضمثن مناهج الفثزيا  بالتعليم      

ــدراتهم  ــي تتناســأ مــ  ق ــة الت ــار المهن ــي للعمــل، واختي ــة  دشــباا حاجــة التبمث ــة المهني التربي
ودمهاجياتهم . والبحي الحالا يعد محاولة لدراسة واق  تدريس الفثزيا   ري او  فهدا  التربية 

اجويـة لـدى طـبب الثالطبيعـي والـي ا  المهنـي  الـولي المهنية و رعاليـة وحـدة مقترحـة لتنميـة 
       .الفنية الصناعية

 تحديد مشكلة البحث : 

رـي   الثاجو  الفني الصنالي اهج  الفثزيا  بالتعليم تتحدد مشهلة البحي الحالا را  قصور من
لـدى طـبب هـيو الطبيعي والي ا  المهني  الولي تحقثق فهدا  التربية المهنية واع  تنمية 

 المرحلة . 
 أهميـة البحث : 

 فهمية البحي من االلتبارات اآلتية :  تنب        
ــة والعالميــة االتجاهــات   -   ــادى بــ  الدراســات والبحــوث العربي يعــد البحــي اســتجابة لمــا تن

( 0111،الحديثة والمعاصرة  المؤتمرات والندوات العلمية ) الجمعية المصـرية للتربيـة العلميـة
( John , Abbott, 1997 )،(3111،)حلـثن  امـل ،(3111 ،)محرا لبـدو يوسـ  الغنـام،

ودجرا   لامة ومناهج الفثزيا  خاصة ري توصياتها من ارورة تطوير وتحديي مناهج العلوم
 .ومتطلبات سوق العمل  ،تغثرات جوهرية بما يلاير  تغثرات القر  الحادى والعشرين

لتا تنا  التربية المهنية وا ووه ئ يقدم البحي مجاال جديدا لتطوير مناهج الفثزيا  ري او  -   
 .اهتماما  بثرا للا الصعثدين المحلا والعالمي 

الثاجو  الفني الصنالي لدى طبب الطبيعي والي ا  المهني  الولي يلعا البحي إلي تنمية  -
بما يجعلهم فكثر مقدرة للا ادجتال ري الحياة االقتصادية و يمهنهم مـن مزاولـة مهنـتهم رـي 

 .حياتهم الملتقبلية 
 ائمة با هدا  العامة والللو ية للتربية المهنية .يقدم البحي ق -

 منهـج البحـث : 
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التجريبا للتعر  للا رعالية الوحـدة المصـالة  رـي شب  يلتددم البحي الحالا المنهج       
لـدى طـبب الطبيعـي والي ا  المهني  الولي او  فهدا  التربية المهنية  ري تنمية  ب من : 

ما يلتددم البحي المنهج الوصفا التحلثلـا رـا التعـر  للـا واقـ    ،الصناليالثاجو  الفني 
 تدريس الفثزيا  اهيو المرحلة را او  فهدا  التربية المهنية.

 اقتصر البحي الحالا للا مايلا :   حـدود البحـث :
 :   يلي لما (  وحدة )الفثزيا  الحديثة  تم اختيار -0 
 ،ومتطلبات سوق العمل الدارجاالفني ملا للتعليم الجاجأ العمحتوى الوحدة بربن إمهاجية  - 

 .كما ف  هيو الوحدة ملث ة بالمعلومات التا تفثد  ثثر من المهن 

الثـاجو  الفنـي الصـنالي الصـ  الثالـي  تطبثق فدوات البحي للـا لثنـة مـن طـبب اقتصر-3
 بمدرسة سفاجا الثاجوية للصنالات البحرية 

 الي ا  الطبيعا ،المهنا الولي : البحي للا تنمية  ب من   اقتصر-3
 أسئلة البحـث : 

 للبحي للا النحو التالي :  االلؤا  الرئيل تحدد
ما واقـ  تـدريس الفثزيـا   رـي اـو  فهـدا  التربيـة المهنيـة ومـا رعاليـة وحـدة مقترحـة لتنميـة 

 ؟        المرحلة الثاجوية الصناعيةلدى طبب الطبيعي والي ا  المهني  الولي 
 فس لة البحي الفرعية للا النحو التالا :  تتحددو     

 .الللو ية ( للتربية المهنية   –ما ا هدا  ) العامة  -0
 هــدا  التربيــة الثــاجو  الفنــي الصــنالي تحقثــق منــاهج الفثزيــا   بالصــ  الثالــي واقــ  مــا  -3

 المهنية من وجهة جظر معلما وموجها العلوم والفثزيا ؟

الثاجو  الفني لدى طبب الص  الثالي المهني  الولي ترحة را تنمية ما  رعالية وحدة مق -3
 ؟الصنالي 

الثاجو  الفني لدى طبب الص  الثالي  الطبيعي ما  رعالية وحدة مقترحة را تنمية الي ا   -4
 ؟الصنالي 

 إجـراءات البحـث : 

ــًا لإلجرا ات اآلتثـة :               ســار البحي ورق
 ةالدراسات اللابقة وا دايات كات الصلة بمواوا البحي الحالا لبستفاداالطبا للا تم  -0

 للبحي وبنا  موادو وفدوات .    منها را إلداد ادطار النظر 
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ادطبا للا بعا البحـوث والمراجـ  التـي تناولـ  التربيـة تم للبحي:   إلداد ادطار النظر  -3
 ،فجماطها محتواهـا طـرق تدريلـها ،جهاارام،فهدارها ،رللفتها ،المهنية : مفهومها وخصائصها

ــالتعليم  ــاهج الفثزيــا  ب ــاجو  الفنــي الصــناليلبقتهــا بمن ــة  ،الث ــ الــولي تنمي ــي ا   ،يالمهن ال
 و يفية تنمثت  لدى الطبب بالمرحلة الثاجوية الصناعية .الطبيعي 

 الللو ية ( للتربية المهنية  ما يلا : –إلداد قائمة با هدا  ) العامة  -3
واقـ  منـاهج  مل استبيا  الستطبا رفى القائمثن للـا تـدريس العلـوم والمـوجهثن حـو  ل -4

 الفثزيا  بالنلبة  هدا  التربية المهنية    

وكلن للا او  طبيعة الثاجو  الفني الصنالي إلداد وحدة مقترحة لطبب  الص  الثالي  -3
 ورللفة فهدا  التربية المهنية 

 الوحدة المقترحة  إلداد دلثل للمعلم لتدريس 
للا مجمولة من المحهمثن والمتدصصثن ري التربيـة العلميـة والوحدة لرض الدلثل  -

 .والعلوم 
 الطبيعي مقياس الي ا   ،المهنا الولي قياس : م البحـي  يإلـداد فدات -4
ودجرا  التعديبت البامـة  ،را صورتها ا ولية للا اللادة المحهمثن البحي يداتلرض ف -2

 لا صورتهـا النهائية . إو  للوص

إجرا  التجربة االستطبعية للا لثنة استطبعية من طبب الص  الثالي الثاجو   -2
 وكلن لضبن فدوات القياس إحصائثـًا . الصنالي 

 البحي للا المجمولة التجريبية قبليًا .  داتيتطبثق ف -2  
  .ثاجوية الصناعيةتجريأ الوحدة للا لثنة من طبب الص  الثالي بالمرحلة ال -2
 البحي للا المجمولة التجريبية بعديًا .  اتيتطبثق فد - 1

 إجرا  المعالجات ادحصائية المناسبة والوصو  إلا النتائج وتحلثلها وتفلثرهـا . -01

 مصطلحات البحث 

 من خب  الدلفية النظرية للبحي تم التوصل إلا التعريفات ادجرائية التالية :     
    Career Education ةلمهنيالتربية ا

هي تلن التربية التي تهتم اتوعية الطبب بمتطلبات المهن ري المجتم  بما يتناسأ            
وكلن اتهث تهم  ،ودلدادهم التداك القرار جحو اختيار المهنة المناسبة ،م  استعداداتهم وقدراتهم
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 ،ا االتجاهات اديجااية جحـو العمـلوتأهثلهم للتكيف م  الحياة العملية من خب  إكلااهم بع
 لجعلهم والثن مهنيا .    ةوالمهارات والمفاهيم المهنية البام

   The Industrial Technical Educationيالصناع التعليم الفني

هو كلن النوا من التعليم الي  يهـد  إلـا إكلـاب الفـرد قـدرا مـن الثقارـة والمعلومـات 
دلـداد و  ،ي تمهن  من إتقا  فدا  لمل ، وتنفثيو للا الوج  ا كمـلالفنية والمهارات العملية الت

 الصناعية . والمطلوب لسوق العمل الداخلي والخارجي في المجاالت الفني المتطور المناسأ
 Career Awareness :المهني  الوعي 

ــة الصــناعية لعــدد مــن المفــاهيم و المهــارات والقــيم    ــة الثاجوي هــو إدرام طــبب المرحل
تجاهــات الداصـــة بــالمهن المدتلفـــة مـــن خــب  الوحـــدة المقترحـــة اهــد  تـــولثتهم مهنيـــا  واال 

 ودلدادهم الختيار مهنة الملتقبل . 
 : Naturalist Intelligenceالذكاء الطبيعي 

 للـا تعـر  النمـاكل وا شـها  رـا طبب المرحلة الثاجويـة الصـناعيةويقصد ب  قدرو 

الحلاسية لمناظر الكو   ويتضمن ،وموادن حثواجات وجباتات وما اها م ،رهم الطبيعةو  ،الطبيعة
   موارد البث ة را مجا  تدصصهم.، والقدرة للا تشهثل واستغب الطبيعية  اللحأ والصدور
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 اإلطار النظري للبحث

تعتبر التربية المهنية، لدى الكثثر من المهتمثن التربويثن، مفهومًا إصبحيًا للنظام التربو       
د ثغرة مهمة ري إلداد الفـرد اـد ًا بالمرحلـة ا ساسـية رـي الحيـاة المدرسـية، وتلـتمر حثي تل

إلا تزويد الطلبة  باداارةحتا جهاية المرحلة الجامعية، وليا رقد لمدت فهدا  التربية المهنية 
بالمعررة المهنية كات الملاس بحياتهم الثومية، إلا لرس الولي والحس المهني ري المراحل 

رة من حياة الطالأ الدراسية، فما ري المراحل الدراسية البحقة رقد لمـدت فهـدا  التربيـة المبه
 المهنية إلا تنمية االتجاهات اديجااية جحو المهن والعاملثن اهيو المهن.

         Career Educationنشأة التربية المهنية  

بأمريهــا و ــا   تابــ     0112م اــدف االهتمــام بالتوجــ  المهنــي للــا يــد رراجــن بارســوتر لــا     
لتوجيــ  التبمثــي مهنيــًا وتزويــدهم بمعلومــات لــن  يفيــة اختيــار  أاختيــار المهنــة   فو  مــا  تــ

 (0113،02،)لويد سلطا  المشعا   مهنتهم
المهنـي وكلـن بلـبأ   التي طورت من لملية التوجي تثم ادف ظهور العديد من المؤسلا      

الرابطـة المهنيـة  ،لمهتأ التوجي  المهنـي ابرو لـث تيو المؤسلاالتقدم العلما اللري  ومن ه
ــة والمــدارس ،بلويلــرا  ــة والعمــل  ،المهني )محمــد ولجنــة ســوق العمــل رــي اللــويد إدارة التربي

ورا خب  هيو الفترة  ا  المصطلح ا كثر اجتشارًا واستدداما هو  ،(0112،02،مصطفا ايدا 
Vocational Education  ا ساسي للتربية وقتها إلداد التبمثي لبلتحاق حثي  ا  الهد  

 بالمهن الثدوية والعمل الثدوى . 
وبدف  ،ادفت المناداة بضرورة ربن المدرسة بالعالم الدارجي وسوق العمل 0124ورا سنة        
   School - to- Work ,   Tech prep based Work : ثثر من المصطلحات مثلظهور 

حثي تم التأكثد للا ربن المدرسة ادراسة لالم العمل  0124فثدرالـا سنة لن طريق المهتأ ال
ثـم توالـ  المراكـز التـي  و يفية اختيارها واالستمرار اها  ،الدارجي و يلن فهمية ادلداد للمهنة

ــة  ــة المهني  Brown Bettina ،(Michael E. Wonacott ,2003)اهتمــ  بالتربي

Lankard,1994))  ا ومتطلبات  ل مهنـة ومنهـا: مر ـز التربيـة المهنيـة مهنيوتوجي  الطبب
                              . المهنيةمر ز التربية المهنية بهاليفورجيا مر ز دينيفر  التربية  ا،بهولومبي
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 مفهوم التربية المهنية 

هم مهنيا وملالدتهم للا تحديـد قـدراتهم ومثـول المهنية هي لملية توجي  الطبب التربية     
واستعداداتهم التي تمهنهم من اختيار جوا الدراسة التي تناسـبهم وتـوجههم مهنيـا جحـو اختثــار 

للداللـة للـا معـاجا  ثثـرة   Career Education وقد اسـتددم مصـطلح   ،المهنة المناسبـة
 والتربية المهنية   ،التربية للعمل ،منها التربية للحياة العملية

بأجهـا  ـل تعلـيم يعـد الفـرد لمهنـة فوسـ  رهـو يشـمل  ـل شـا  لـن  وتعر  التربية المهنيـة    
وهـا تشـثر إلـا مجـاالت معثنـة هـي :  ،مجتم  العمل الـي  يـدرس مـن الحضـاجة إلـا الجامعـة

 .Grant Leroy  l)اددرام المهنـي وادلـداد المهنـي  ،االستكشـا  المهنـي،المهني الـولي 

,1993,168)    
الجز  ا ساسي من جليج النظام التعليما الي  تعمل المدرسة   ما تعر  فيضا بأجها كلن      

للا تقديم  لتبمثيها مبهرا ري الحياة المدرسية الكتلاب لادات العمل المنـتج ومجمولـة مـن 
وفيضا تنمية مجمولة من مهارات  ،القيم الشدصية المرتبطة بقيم العمل ومهارات صن  القرارات

ل كلـن لتيلـثر لمليـة التحـو  مـن المدرسـة إلـا مجتمـ   ـ ،البحي لن العمـل والحصـو  لليـ 
 . (0112934،للا فحمد مقرب)العمل 

التربية المهنية بأجها جمن تعليما تدريبا موج  ( 02، 0112 ،ويعر  محمد لبد الكريم فاو سل
دلداد التبمثي للعمل ري مهنة معثنة بشهل يهث هم لممارسة فجشطة لامة تطبيقية ري مجاالت 

لمدتلفـة ويلـالدهم للـا استكشـا  اتجاهـاتهم ومـواهبهم الداصـة ومـدى تـوارقهم مـ  المهن ا
العمل والمهنة الملتقبلية من خـب  اكتلـاب العديـد مـن المهـارات والدبـرات ا ساسـية البامـة 

 .ليلن
التربية المهنية بأجها لملية ملالدة التبمثي للا   :Keith  F. Taylor (1994) )ويعر    

 هنة المناسبة وتقرير ملتقبلهم بشهل يضمن لهم تكيفا مهنيا مرايا .اختيار الم
بأجها  ل الجهود والملالي للنظام  ةالتربية المهني Ken Hoyt)   ,(1996,57, ويعر       

وتوجثههـا  ،التربو  والمجتم  الواس  لملالدة التبمثي لكا يصبحوا فكثر توا ما م  قيم العمل
ويطبقـوا هـيا بشـهل يشـب  حـاجتهم  ،لتـتب م مـ  قـيمهم الشدصـية وتوحثـدها ،لصالح المجتم 

 المهنية . 
وتعر  التربية المهنية فيضاً بأجها   إلداد التبمثي للحياة العملية وتوجثههم مهنيا من خب      

إكلااهم الدبرات التي تلالدهم ري تكوين وتطوير قدراتهم ري التدطـين للعمـل واختيـار المهـن 
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المؤسلــات  ،رجــا  ا لمــا  ،اآلبــا  ،لــن مــن خــب  مشــار ة العديــد مــن الهث ــاتالمناســبة، وك
بأجها ملالدة التبمثـي رـي  Linshويعررها   ( ( Jane A. Williams,2002,78التربوية   

جمي  ا لمار ورا مدتل  الملتويات التعليمية لتهث تهم للعمل كهنيا واجتماعيا وروحيا بشهل 
 Linsh S .Reese لملهـم الدائمـة التغثـر والمعقـدة تكنولوجيـا يجعلهـم جـاجحثن رـي مواقـ 

,2001,33))  
 التربية المهنية والتربية الحرفية 

من التعريفات اللابقة للتربية المهنية ومن تأكثد العديـد مـن المؤسلـات والمراكـز العلميـة      
ة هنا إلا الفرق ليا يجأ ادشار  Career Educationللا ف  مصطلح التربية المهنية يقاال 

حثي يشثر المصطلح  Vocation Educationاثن هيا المصطلح ومصطلح التربية الحر ية 
التبمثي وتزويدهم بالولي المهنـي لمجـاالت العمـل  إلدادا و  وهو التربية المهنية إلا لملية 

رات وتمهـــنهم مــن اتدـــاك قـــراراتهم المهنيــة مـــن خـــب  تزويــدهم بالمعلومـــات والمهـــا ،المدتلفــة
 واالتجاهات المهنية البامة الختيار التدصل ا رضل لهم لبلتحاق بالمهنة المناسبة .

بأجها كلن النوا من التربيـة التـي تقـدم رـي التعلـيم النظـاما بة للتربية الحر ية رتعر  فما بالنل
ميـة والي  تقـوم بـ  المؤسلـات التعلي ،الي  يتضمن ادلداد التربو  ودكلاب المهارات المهنية

لغــرض إلــداد لمــا  مــاهرين رــي مدتلــ  التدصصــات الصــناعية  ،بملــتوى الدراســة الثاجويــة
 .(0111902،محمد لبد الكريم فاو سل)لهم لقدرة للا التنفثي وادجتال  ،والزراعية والصحية

ليا رإ  الهد  منها هو ملالدة فول ن اليين يزمعو  ترم التعليم المدرسـا رـي فيـة مرحلـة   
و ــيلن اكتلـــاب  ،دو  ف  تتــوارر لــديهم النيــة والصـــبحية لمزاولــة مهــن معثنــةمــن مراحلــ  

وتلهل اختيارهم للمهنـة  ،تهماتهم ودمهاجيااالتجاهات العقلية وطرق التفكثر الكفثلة وايادة قدر 
  (Sims ,2000 ،(0113930،سـعثد التـل رخـرو   .)وتمهـنهم مـن مواصـلة تـدريبهم المهنـي

(Ali Yardarm &  
 ربية المهنيةأهمية الت

المهنة التي تتب م م  قدراتهم ودمهاجاتهم وتحديد  رللا  اختيا الطبببملالدة تهتم        
التي تلالدهم للا رهـم العبقـة  تحثي فجها تزودهم بالمعلومات والمهاراالمهني ملتقبلهم 

فرصة ري إشباا الوظيفية والمهنية  ما تتيح لهم ال تاثن التعليم والعمل والتأكثد للا المهارا
 (Kerka ,Sandra , 2000) حاجاتهم المهنية  وددرام تحديات الملتقبل وسوق العمل
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وتعد التربية المهنية  فحـد فجمـاا التربيـة الحديثـة التـي تلـالد رـي تنميـة ا لثـروة البشـرية     
 James)وايـــــادة ادجتـــــال ومقاالـــــة احتياجـــــات ســـــوق العمـــــل،  حثـــــي تؤ ـــــد دراســـــة 

D.McWilliam,2002) للتبمثـــي مــ  حلـــو  القــر  الحـــادى المهنــي  دللــا فهميــة ادلـــدا
  اوالعشرين وكلن من خب  تقديم معلومات ومعار  تدتل بمهن تعتمد للا دراسـة التكنولوجيـ

 توفهميــة الفهــم الجثــد لبــرامج التربيــة المهنيــة ودتقــا  مهــارة اتدــاك القــرارا ،والتجـارة والصــنالة
  .المهنية

 .Radford Talley & Coy ,2004، Thomas G)لعديد من الدراسات وتشثر ا         

Xiawang Blomberg, 2005، إلا فهمية التوعية المهنيـة رـي  ( 0111 ،الحوشا إاراهيم
رـي هـيو الفتـرة يتمثـزو  بمـرورهم رـي  الطـببالمرحلة الثاجوية وكلـن    وخب  الفترة ما قبل 

صــرار للــا االســتقب  رــي شــ وجهم الداصــة ولــدم مرحلــة المراهقــة التــي يشــعرو  خبلهــا باد
وهم ري هيو المرحلة ال يعررـو   يفيـة االسـتفادة مـن هـيا  ،الرغبة ري تحهم مجتم  الكبار اهم

لـيا رـإ  تـوجثههم مهنيـا وتزويـدهم بالمعلومـات الضـرورية الختيـار  ،االستقب  فو هـيو الحريـة
 مهنة الملتقبل يمثل ارورة ملحة .

ربـدو    Gate Way To The Futureية المهنيـة الطريـق لعبـور الملـتقبل تعد التربحثي 
مـن معلومـات ومعـار  ال   لعالم العمـل والـي  يجـأ ف  يهـو  اـمن مـا يدرسـوج الطببإلداد 

 ( (Delanne  Eastin ,2000 .يالة واحتوا  متطلبات سوق العمليلتطيعو  ص
 خصائص التربية المهنية 

طلح يــربن اــثن العمــل والتربيــة وهــا اــيلن تؤ ــد للــا فهميــة العمــل التربيــة المهنيــة مصــ      
وتتلم التربية ،را المراحل العمرية المبهرةالمهني وادجتال ليا رها تقوم للا ادلداد التربو  و 

 Gordon Sandy &* Walker ):للـا الطـببالمهنية بأجهـا لمليـة ترمـا إلـا ملـالدة 

Annette,2003)  
 و الصورة تتمثز بأجها متكاملة تنمية صورة اليات وهي -
 تقبل الدور الي  يقوم ب  ري لالم العمل  -

تحقثق صورتهم لن فجفلهم ري مثدا  العمـل حثـي يـؤدى كلـن إلـا تحقثـق المنفعـة لهـم  -
 ولمجتمعهم . 

 تجريأ  الصورة التي  وجوها لن فجفلهم ولن دورهم ري العمل .  -
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 Secretary's Commission ) اآلتيــة  مـا فجهـا الاــد وف  تتـوارر رثهــا الدصـائل    

Achieving Necessary Skills ,1991)  
ارتباطها با هدا  التعليمية والتربوية من جاحية وبعالم العمل وادجتال وبالحياة من جاحية  -

 فخرى .
 ارتباطها بالتنمية الوطنية وبالتهث ة وادلداد للعمل ري مدتل  جواجأ خططها  -

 فردية ري إطار احتياجات المجتم  تلبية االحتياجات ال -

 مواكبتها للتطورات التكنولوجية  -
 توارر التكامل اثن التطبيقات العلمية والنشاطات البث ية والحياتية -
 مرالاتها القتصاديات العمل واهتمامها بعناصر ادجتال . -

ا لديهم القدرة اتلامها بالمروجة والتنوا بحثي تلبا االحتياجات المدتلفة للتبمثي وتنم -
 للا التعلم الياتا ورق قدراتهم ومثولهم 

 الملالدة  للا رهم قيم العمل اللائدة ري اللياق االجتماا والثقارا للمجتم   -
مـن ا جمـاا   تتلم التربية المهنية بمجمولة من الدصـائل التـي تمثزهـا لـن لثرهـا  كما    

  (Dennis R, Herschbach ,2002)التربوية المدتلفة وتتمثل هيو الدصائل  يما يلا 
تعد التربية المهنية الطريق لعبور تحديات الملتقبل االقتصادية والعلمية حثي فجها تقاال  -

و ـيلن ترشـدهم إلـي العمـل رـي   ،احتياجات التبمثي لمعررـة التوجهـات المهنيـة المدتلفـة
والعملية لديهم  الملتقبل وتلالدهم للا تحمل المل ولية من خب  تنمية القيم الشدصية

 . 
 ،والتدطـين للعمـل ،تلالد التربية المهنية التبمثـي للـا تطـوير قـدراتهم رـي قيـادة الـيات -

 والعبقة اثن العمل والتربية والتدريأ . 

فو التربيـة الحر يـة  اـل  Vocation Education التربية المهنية ليل  مرادرـا لمـا يلـما -
لـدمج اـثن إدرام ورهــم العمـل فو المهنــة وبـثن إلــداد إجهـا جمـن مــن فجمـاا التربيــة يـتم  يــ  ا

 ا كاديمي لهيا العمل وكلن من خب  لمليات وبرامج تعليمية مدططة . 
من شأج  اـل إجهـا جـز  ال يتجـزف  لالتربية المهنية ليل  ملتقلة لن ادلداد التربو  وال تقل -

 . علمية من جليج التربية ال

ثي للا تحمل المل ولية وتمهنهم من مهـارات اتدـاك القـرار مـن تلالد التربية المهنية التبم -
ــق ف ــال، وتحقث ــة،فو التدطــين لإلجت ــي إيجــاد العمــل خــب  ادلــداد للبحــي لــن وظيف هــدارهم ر
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وقد تم االستعاجة  بالعرض اللااق  همية وخصائل التربية المهنية ري إلداد قائمة  ،المناسأ
 .رئيلة لألهدا  العامة للتربية المهنية

 أهداف التربية المهنية 

للتربية المهنية فهدا  لامة وفخرى خاصة ترسم من خبلها معالم النجـاح والفشـل للتلمثـي     
رها تحول  إلا طاقة خبقة ومنتجة حثي فجهـا تهـد  إلـا مقاالـة احتياجاتـ  المهنيـة ودلـدادو 

 .  للتحمل مل ولثت  ري الملتقب
لـــنظم التعليميـــة رــي اـــو  فســس ورللـــفة اجتماعيـــة وتتحــدد فهـــدا  التربيــة المهنيـــة رــي ا

واقتصادية وجفلية تدتل  باختب  رللفة المجتم  ومدى اتجاه  جحو تنمية القـوى البشـرية 
اعيــــة والتقــــدم العلمــــا القــــادرة للــــا ادجتــــال وتحمــــل الملــــ ولية ومواكبــــة التغثــــرات االجتم

  (Juliet V., Miller ,1997وفهم  ا هـدا  العامــة التربيـة المهنيـة هــا: والتكنولـوجا،
(Mitchell V. Russell A.E(1990  تلبيـة احتياجـات المجتمـ  مـن القـوى البشـرية رـي

 واالقتصاد  . و يلن النمو االجتمالي  ،التدصصات المهنية لتحقثق االكتفا  الياتامدتل  

 ،وحاجاتهمتشب  طموحاتهم  ،تلبية احتياجات ا رراد اتورثر مجاالت مهنية متنولة ومتعددة -
وتهثئ لهم ررص االختيار ا رضـل المناسـأ للقـدرات واالسـتعدادات وادمهاجيـات الشدصـية 

 والتا تمهنهم من مواجهة متطلبات الحياة انجاح .

 ربن المجا  النظرى بالتطبثق والدراسة بالحياة . -

 (0112،30،محمد لبد الكريم فاوسل:)كما تهد  التربية المهنية إلا 

 ات اديجااية الحترام العمل والنظر إلي   أحد القيم الرئيلية التي يلـتمد تنمية االتجاه
 منها المجتم  توجهات جموو .

 لطــببالملــاهمة رــي تحقثــق تنميــة متوااجــة للقــدرات الجلــدية والعقليــة والوجداجيــة ل، 
وللقـيم ا خبقيـة والجماليـة لـديهم بشـهل يتجـاوب مـ  حاجـاتهم ورغبـاتهم ويلـهم رــي 

 رص الحياتية فمامهم تحلثن الف

  الموا مة اثن المهارات التي يحصلو  للثها وبثن حاجات المجتم  ومتطلبات التنميـة
 االقتصادية 

 للا رهم المبادى  العلمية والتطبيقات الداصة بالمهن . تعزيز القدرة 

 .  تعمثق االتجاهات جحو العمل الجمالا بأبعادو ومتطلبات 
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 ,.Jean A)  (Sherry Buss,2000)ات والمؤسلـات لـيا تشــثر العديـد مــن الدراســ    

Williams ,2002)  تلـالد  رهـا ،فهدا  مهارية ووجداجية ومعر يـة ةإلا ف  للتربية المهني
للا التمهن مـن العديـد المهـارات وفهمهـا مهـارات اتدـاك القـرار وكلـن مـن خـب  تحديـد الطبب 
تقثيم  ل اختيار من المهن المدتلفـة  ،حةالمتا تادصغا  لبختيارا ،جم  المعلومات ،)فهدارهم
تقريـر ا هــدا  تطـوير خطــن العمـل للوصـو  لألهــدا  (  مـا تنمــا التربيـة المهنيــة  ،ومتابعتـ 

العمـل  –العديد من المهارات ا خرى منها المهارات االجتماعية وتتضمن ) البحي لـن المهنـة 
مهارة التعامل  -ارة القيادة الجماعية مه - مهارة التدطين للعمل –مهارات االتصا   –التعاوجا 

ــل المهــن باالشــترام  -مــ  اآلخــر  ــة مهــارة تحلث مهــارة حــل المشــهبت المتصــلة باختيــار المهن
 .الحقيقا فو التمثثلا ري لمليات استكشا  هيو المهن 

تكفلهـا التربيـة  ف  هنـام العديـد مـن المهـارات التـي )23-33ص  3113)سعثد جمثـل  ) ويرى 
 ومن هيو المهارات : طببالمهنية لل

: وكلـن مـن خـب  التأكثـد للـا ف  ججـاح فى لمـل ال  work in Teem * العمـل رـي رريـق 
يتحقق إال بجهود  ارة العاملثن  ي  ري إطار لمل جمالا يؤثر  ل ررد  ي  ويتأثر بأدا  بـاقا 

 الفريق  
مـة اـثن االحتياجـات وكلـن مـن خـب  تحقثـق فكبـر قـدر مـن الموائ :Flexibility  * المروجـة 

 االقتصادية للمجتم  وبثن رغبات التبمثي االجتماعية والنفلية 
وها الحاجة إلا اقتناص ررصة لبستددام والعمل   Employability*القاالية لبستددام :  

بشرا ف  تكو  االختيارات رشثدة وتتم للا فساس يبئم ما  ،والتنارس اثن المتقدمثن للوظائ 
 تبمثي من قدرات واستعدادات يتمت  ب  ال

: فى مواجهة الظرو  المتغثرة للعمل من خب    Qualitfiables Skills* المهارات التكيفية 
  .ايادة قدرتهم للا التكيف بالمواقف التي يمهن ف  يواجهوها ري حياتهم العملية 

 مجاالت وبرامج التربية المهنية 

مثي  مواطنثن منتجثن قادرين للا االستمرار ري تعليمهم م  تزايد اهتمام الدو  بإلداد التب   
الجامعا فو ري المدارس الفنية فو ري ارامج العمل باداارة إلا القدرة للا اكتلاب المهارات 
التــي تمهــنهم مــن تحقثــق فهــدارهم وملــالدتهم للــا التكيــف رــي رتــرة االجتقــا  مــن المدرســة 

 :ر العديـد مـن فشـها  اـرامج التربيـة المهنيـة ومنهـاادلدادية إلـا المراحـل التاليـة مـن هنـا ظهـ
((Susan Goldberger &  Chery  Almedia ,2000  
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  School – To – Career* برامج من المدرسة إلى العمل 

وتورثر رؤية شاملة لن ررص العمل المهني وتعتمد هيو البرامج للا تكامل التعليم ا كاديما و  
حثـي تـورر هـيو البـرامج خبـرات وفجشـطة داخـل  ،ي سـوق العمـلومتطلبات الوظائ  الحقيقية ر

وخارل المدرسة م  تورثر مشار ة فلضا  من فصحاب ا لما  ومؤسلات التعليم العالا وهنام 
كيلن رحبت مثداجية  ماكن العمل وفيام يقضثها التبمثي ري التدريأ العملـا رـي فمـاكن العمـل 

وبجاجــأ هــيو  ،الدبــرات العلميــة بشــطة الفعليــة الكتلــاوفيــام مفتوحــة لممارســة ا ج ،الحقيقيــة
 البرامج توجد ارامج محلية تشمل العناصر الثبثة اآلتية :

 Learning based work  * تعلم قائم على العمل 

ووجهـة  وظـائ  بـأجور متابعـة لمهـا  العمـلوهو ارجامج مدطن لدبرات العمل يشتمل للـا    
 جظر شاملة لن سوق العمل 

  School – based Learningذاتى بالمدرسة  تعلم* 

المدرسـة  وهـو ارجـامج دراسـا لمـدة سـنة بعـد ،ويشمل إرشـادات الختيـار المهنـة الملـتقبلية   
 لند الطببويتم  ي  تقثيم منظم ودور  لجواجأ الضع   ،الثاجوية

   Connecting Activities*أنشطة الترابط والتعاون 

وتـدريأ عاو  اثن المدرسـة وفصـحاب ا لمـا  رابن واالتصا  والتوتشمل جهود التنلثق والت   
 David J Pucel) ) وهنـام فيضـا اـرامج فخـرى  ،ودلم المرشدين وتنمية مهاراتهم ،المعلمثن

 مثل :  2001).,
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 .Tech – Prep: الفني برامج اإلعداد 

الثاجويـة بعـامثن  مـن المدرسـة اآلخـرين(  جها تربن اثن العـامثن 3+3ويطلق للثها ارامج )   
ومن خبلها يتم التعاو  اثن المدرسة الثاجوية والكليات الفنية وفصحاب ا لما  الثاجو  التعليم 

ومناهج هيو البرامج تدلم المقررات ا كاديمية بالتر ثز للا تطبيقات مناهج الرياايات والعلوم 
 واالتصا  وتر ز للا مهارات المشار ة الفعلية وحل المشهبت 

 Youth Apprenticeship المهنية امج التلمذة بر

والدبرات القائمة للا العمل م  التر ثز للا التدريأ الثاجو  وما بعد الثاجو  وتشمل التعليم     
ويتيح هيا النظام فجور للطبب المتدربثن مما يعود للثهم بالدخل  ،يقدم  فصحاب ا لما الي  

ــرامج ــي هــيو الب ــاب  المشــار ثن ر ــة متقدمــة لتطــوير  ،كمــا ات ــة ورني ويــزودهم  ادراســات فكادمي
والتدريأ  ، ما يتم لمل مقاابت شدصية لتنمية خطن المهنية ،المهارات المرتبطة بلوق العمل

 .للا لمل دراسات ملحية وملفات لللثرة الياتية
  Career Academiesالمهنية والحرفية   تاألكاديميابرامج 

المدرسة داخـل المدرسـة وتر ـز للـا مجـاالت مهنيـة   محـدودة وها ارامج تقوم للا جموكل   
المحاسبة المالية حثي ف  هـيو المجـاالت تـورر ررصـا جثـدة للعمـل رـي اللـوق  ،مثل : الصحة

سـتة   04اليين يفشلو  رـي التعلـيم االاتـدائا وتقـدم رـا سـن  تا كاديمياالمحلا  وتددم هيو 
  القـرار ويـدرس التلمثـي رثهـا فربعـة مقـررات بحثي يهو  هنام شراكة للقطـاا الدـاص رـا صـن

  .ثبث منها فكاديما وواحد رنا ،دراسية را الفصل الدراسا
 أنماط برامج التربية المهنية :     

مهنيا ومن اثن هيو ا جماا إدخا  التربية المهنية توجي  الطبب تدتل  فسالثأ وفجماا         
 وف  تقدم  ،لدراسية ري المراحل التعليميةكمادة منفردة تدخل امن إطار المناهج ا

المعلومات من المهن المدتلفة بشهل متدرل ومتعاقأ ينتقل بالتبمثي من مرحلة إلا فخرى حتا 
يتأكد  ل منهم من التعر  للا المجا  ا كثر ارتباطا بمثول  وقدرات  ويمهن توايح بعا هيو 

ــاا  ــي النق ــاا ر ــةا جم  Hyslop Margison Emery ,2001 ) ،Huteau :التالي

(Michel,2001  
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 * النمط المستقل :

و ي  تقدم التربية المهنية  مبحي ملـتقل لـ  فهدارـ  الداصـة ومحتـواو يتكـو  رـي الغالـأ مـن 
 جشاطات مرتبطة بقطالات العمل وادجتال ومن خب  فلما  إجتاجية ومشاري  مرتبطة بالبث ة 

 * النمط التكاملى :

فهدا  التربية المهنية من خـب  المـواد الدراسـية لتقـديم التوعيـة المهنيـة و ي   يتم تحقثق    
للتبمثي اتضمثن ارامج التربية المهنية ري المواد الدراسية المدتلفة وخاصة مادة العلوم حثي 

و  ،يتم تنمية جمي  المهارات ا دائية والنشاطات العلمية والوظيفية من خب  المادة الدراسية
ري الحياة مما يلالد المهني ن المعلم التأكثد للا الجواجأ كات الصلة بالعمل يتطلأ كلن م

واكتشـا  قدراتـ  ومثولـ  ويؤهلـ  التدـاك القـرار المناسـأ المهنـي التلمثي للـا تنميـة الحـس 
بدصوص مهنة الملتقبل  وقد التزم البحي اهيا الـنمن رـي تـدريس الوحـدة المقترحـة وكلـن 

 لألسباب اآلتية:
ثق هيا النمن ال يؤثر للا خطن الواارة من حثي الفترة الزمنية والمصرورات وفمـاكن ف  تطب -

الدراسة حثي تم تدريس بعا المواولات الداصـة بـالمهن والتـا تـتب م مـ   مواـولات 
 ما ف  ا جشطة الملتددمة يمهن تنفثيها رها ال  ،الوحدة بجاجأ تدريس مواولات الوحدة

 تحتال إلا ترتثبات خاصة .
 * نمط النشاط الالصفى :

ــنمن مــن خــب  مجمولــة مــن        ــة بموجــأ هــيا ال ــة المهني ــ  تحقثــق فهــدا  التربي ويــتم  ي
ــة المــواد الدراســية  ــق مــن طبيع ــة وال تنبث ــي تتلــم لــادة بالمروج النشــاطات البصــفية الت

 ،ويتم تنفثي اـرامج التربيـة المهنيـة خـارل لررـة الصـ  رـي الـور  ،ومتطلباتها المنهجية
 حتـاوالمؤسلات ادجتاجية والنواد  العلميـة والـرحبت والنشـاطات الهادرـة لددمـة البث ـة 

 يتمهن التبمثي من الحصو  للا خبرات قوية لن لالم المهن
 محتوى برامج التربية المهنية 

لما  اج  التربية المهنية تهد  إلا ملـالدة التبمثـي رـي جميـ  ا لمـار ورـا مدتلـ           
وكلـن لتهث ـتهم للعمـل : كهنيـا واجتماعيـا واقتصـاديا واجفعاليـا مـن خـب   ،ات التعليميةالملتوي
بعا المفاهيم والعادات والقيم والمهارات التي تلالدهم  ودكلااهملديهم المهني  الولي تنمية 

ليا رإ  محتوى ارامج التربية المهنيـة يجـأ ف  تتضـمن جشـاطات  ،للا اختيار مهنة الملتقبل
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تبمثي مجمولة من المعار  واالتجاهات والمهارات لن المهن المراد دراستها ولبقتها تكلأ ال
 بالبث ة المحيطة وتعررهم بمجاالت العمل المدتلفة .

للا ف  المناهج الدراسية تعتبر  ( 0114،حات الدطثأ محمد ان ش) حثي يؤ د التربويو   ،  
وكلن من خب  ربن  ،عليم ا ساسي بحلقتي وسثلة رعالة للتوعية المهنية وخاصة ري مراحل الت
وفهمية البد  ري التدطين لملتقبل وظيفـا  ،الدراسة بالواق  االجتمالي وطبيعة المهن اللائدة

 مناسأ . 
ولملية اختيار المحتـوى يتبـ  ثـبث خطـوات وهـا اختيـار المواـولات الرئيلـية واختيـار ا ركـار 

حلما فحمد الو ثل )با ركار ا ساسية  ةر المادة الداصا ساسية التا تحتويها المواولات واختيا
 (  3114 ،ومحمد فمثن المفتا

لن محتـوى منـاهج  (Nancy  Danly & Christine Waters ,2002) ورا دراسة        
 ،المشار ة ،ارورة ف  يشتمل المحتوى للا مفاهيم المواطنة  التربية المهنية فكدت الدراسة للا

كمـا  ،الملـ ولية ،االتجاو جحو العمل ،رالتطوي ،الوظيفية ،الجودة ،التفكثر الناقد ،ادلداد المهنا
إلـا ف  محتــوى  منـاهج التربيـة المهنيـة يجــأ ف   (Huiling Peng ,2001) فشـارت دراسـة

مفهـوم  ،فجشطة للتعر  للا مثولهم المهنيـة ،يتضمن تعليم التبمثي مهارات اتداك القرار المهنا
   .االختيار المهنا

                                                          طرق تدريس التربية المهنية 

تدريس ارامج التربية المهنية ل  طبيعة خاصة رهو دراسة للبث ة المحيطـة رـي شـتا  إ        
 ،ف  تكو  دراستها قائمة للا المبحظة والعمـل والممارسـةالطبيعي ليا من  ،صورها ومظاهرها

وبالتالا رإ  االلتماد  لية للا الطرق التي تعتمد للا التلقثن وتجعل التلمثي سلبا ري لملية 
ليا  ،(Henande S. Bartels,1990)التعلم ال يمهن ف  يلالد ه للا التهث ة  لعالم العمل 

وتعلمـ   يفيـة  ،يجأ استددام طرق تدريلية تلمح للتلمثي بالتفكثر  يما يتعلم ولمـاكا يـتعلم ؟
وتكـو  لديـ  القـدرة  ،وتكلب  مهارات التحلثل والفهـم ،الوصو  إلا مصادر المعلومات والمعررة

للا الدلـق واداـداا واكتلـاب مهـارات التفكثـر العليـا واسـتراتيجيات حـل المشـهبت التـي تعـدو 
 للمواطنة ولممارسة فدوارو المدتلفة 

قـدم رثهـا بعـا  Lankard (Brown  Bettina  Lankard,2003  ) دراسـة  ورـا      
النماكل والطرق التدريلية التي يمهن ف  تحقق فهدا  ارامج التربية المهنية ومن هيو الطرق 

 مـا فكــد رـي دراســت  للــا ف   ،الزيـارة لمواقــ  العمـل العمــل رـي مجمولــات ،: الرحلـة التعليميــة



 م3103( يناير 33) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العدد

 - 320 - 

لـااهم مهـارات للتبمثـي ودكالمهنـي  الـولي تقـوم لليـ  هـيو الطـرق  هـو تقـديم الـي  ا ساس 
 .والقيادة  ،والمروجة ري العمل ،التدطين

ومن االسـتراتيجيات التـا يمهـن اسـتددامها لتـدريس اـرامج التربيـة المهنيـة مـن خـب  منـاهج  
تمثثـل  ،و المناقشـة طريقـة الحـوار  ،طريقـة الـتعلم باالكتشـا  ،العلوم : فسلوب حل المشهبت

 ( 3113،)مجدى لزيز ااراهيم  يقة المشرولاتطر  ،التعلم التعاوجا ،ا دوار والمحاكاة
 الفيزياءالتربية المهنية وتدريس 

 ،يقــ  للــا لــاتق منــاهج الفزيــا  دور  بثــر يجــأ ف  تلتــزم بــ  حيــا  كلــن رــي فهــدارها      
 ولملياتها التعليمية بمدخبتها ومدرجاتها ويتلدل هيا الدور ري : 

واالستماا ري معظم ما يتعرض ل  التعلم تر ز العملية التعليمية للا لنصرى الدهشة -
ري مدتل  مراحل التعليم من مضامثن وفجشطة . ومن هنا تنمو الرغبة ري التعلم الياتا 

 واالاتكار واداداا الولي وتفتح رراق 

اللـعا إلــا تكــوين ادجلـا  المتكامــل للــا مدتلــ  ملـتويات التعلــيم وحلــأ مراحــل  -
 ا جشطة والمجاالتلظهور المبدلثن ري مدتل   ،النمو

توسي  ررص المناقشة والتلاؤ  ومجاالت العمل الجمـالا إدراكـا  هميـة المشـار ة وتبـاد   -
 الرفى .

 وتوجثههم مهنيا.  المهني توعية التبمثي بمجاالت النمو  -
والتا استهدر  إلداد تصـور مقتـرح لمـنهج الفثزيـا  للصـ   ( :0112،لزة شديد)ورا دراسة 

الحاجات  –ري او  ا هدا  المعاصرة للتربية العلمية وها ) ادلداد ا كاديمي الثاجي الثاجو  
وشـمل  فدوات الدراسـة  ،(المهنـي بمجـاالت العمـل  الـولي  –القضايا المجتمعية  –الشدصية 

المهنــي بمجــاالت العمــل  الــولي اســتمارة اســتطبا ررا  الطــبب جحــو تحقثــق الوحــدة لهــد  
 1و 012حثي الغ  المهني بمجاالت العمل  الولي جلبة االهتمام بوفشارت النتائج إلا اع  

%. 
والتــا اسـتهدر   تطــوير منـاهج العلــوم  ( Roy D. Merritt ,1994)كمـا فكـدت  دراســة  

وتضـمن التطـوير اسـتددام  ،بالمرحلة الثاجوية ورقا لتوجهات ومفاهيم القر  الحـاد  والعشـرين
 ،وللـم ادجلـاجيات واالجتماعيـات ،در الـتعلم المدتلفـةفجظمة تطوير متعددة ا بعاد شمل  مصا

ــا )  ،وتــم اســتددام المــنهج الوصــفا والتجريبــا ،ومجــاالت ســوق العمــل واقتصــر التطــوير لل
 وا جشطة (، واستددام جظام التطوير ري ظل المتغثرات   ،وا هدا  ،المحتوى 
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نيـة رـي تـدريس العلـوم بـأ  اسـتددام التربيـة المه ( (Jerry & Nancy,2002وتؤ د دراسـة 
وتزويدهم بالتوجهات والمتطلبات البامة لمهنة  ،يلالد التبمثي للا تقثيم قدراتهم واهتماماتهم

وتقدم لهم المعلومات البامة  ، ما تتيح لهم معررة فهمية دراسة العلوم واالهتمام ب  ،الملتقبل
  .لن العمل

: وكلن من خب  الفثزيا حقثق الكثثر لتعليم وتعلم لت التربية المهنية لها من الممثزات ما يؤهلهاو 
Downlood Microm , 2002) 

يس تحقق التربية المهنية العديد من ا هدا  لند تدر  حثي *  إلداد ا رراد للوق العمل:
و يلن  ،وخاصة المواولات التي ترتبن بالمجاالت والصنالات المدتلفة الفثزيا مواولات 

  ية والثروة المعدجية .اعوالصن الموارد الطبيعية

يمهن ف  :  ـ  Jennifer Merritt and Louis Lavelle ,2005))تحقثق التعلم الفعـا  *
ــدى  ــرو ل ــي  يبقــا فث ــتعلم الفعــا  وال ــة ال ــة المهني ــة مــن خــب   الطــببتحقــق التربي لفتــرة طويل

 .الفثزيا  المواولات التي يدرسوجها ري مادة 
ما تهد  إلي  التربية المهنية وما يلعا إلا تحقيق   مما سبق يتضح ف  هنام لبقة اثن

را رهم العلـم رهمـا تطبيقيـا مـن جهـة  الطببرهما يعدا مجااًل خصبا يلالد  الفثزيا ، تدريس 
 لعالم العمل الدارجي وتولثتهم مهنيًا   ومن جهة فخرى يلالد را إلدادهم

   الصناعية : المرحلة الثانوية الفنيةالتربية المهنية وفلسفة وأهداف 

يعتبر التعليم الفني هو فساس التنمية التكنولوجية ري المجتمعات الحديثة ومن هنا جا ت       
لقطاا التعليم الفني لبرتقا  بجودت  حتا تـتم مواجهـة التحـديات  فهمية وا  معايثر فكاديمية

 التـــــــــــــــــــــي يتعــــــــــــــــــــــرض لهـــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــوطن رـــــــــــــــــــــي الوقــــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــــراهن.
ــو  ــد فصــبح اســتمرار التطــوير والتق يم ســمة فساســية مــن ســمات العصر,وااــحي تطبيقهمــا وق

 .واستحداث رليات لتفعثلهما ارورة اللني لنها ري  ل مناحي حياتنا
ودشباا مثولهم اتزويدهم بالقـدر  الطببوتهد  هيو المرحلة إلا تنمية قدرات واستعدادات     

لتــي تتفــق وظــرو  الضــرورى مــن القــيم واللــلو يات والمعــار  والمهــارات العمليــة والمهنيــة ا
بحثي يمهن لمن يتم مرحلة التعليم ا ساسي ف  يواصل تعليم  ري ف  مرحلة  ،البث ات المدتلفة

  .فللا فو ف  يواج  الحياة من فجل ف  يهو  مواطنا منتجا ري اث ت  ومجتمع 
ثقارة من خب  الجم  اثن البضرورة االهتمام اهيا النوا من التعليم ليا ينادى التربويو        

من مواصـلة التعلـيم حلـأ قـدراتهم قية ري تكامل لضوى يمهن الطبب النظرية والثقارة التطبي
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 ،جصــر إاـراهيم) لطيفــة واسـتعداداتهم واختيـار جــوا التعلـيم حلــأ مجـا  العمـل المفضــل لـديهم 
3111 ،030 ) 
كمـا  ،نـتهم لملهـم ومه للحيـاة ويهثـ هم لمتابعـة الطـببيهثـئ  الصنالي الثاجو  رالتعليم    

يلهم ري التوجي  المهني    لهم من خب  الكش  لـن مثـولهم وتحفثـزهم للتطبيقـات العمليـة 
 ( 3113،سليما  الدطثأ.)ري مجاالت متعددة 

فمـر اـرور  لـربن الصـنالي الثـاجو  الفنـي ليا تعد التربية المهنيـة ورـق رللـفة التعلـيم       
 وكلـن اتزويــدهم  ،يم بالعمــلوالتعلـ ،لفكـر بالممارســةهــيو المرحلـة بالبث ــة والحيـاة وربــن ا طـبب

  بالمعار  والمهارات البامة دشباا حاجاتهم المهنية الختيار ما يناسبهم من مهن ري الملتقبل
( Tracey M. ,Shea , 2000) ( Sandra Kere,2000) 

التــي  رــي هـيو المرحلـة رــي حاجـة إلـا التعـر  للــا النـواحا المهنيـةطـبب الولمـا  ـا       
ف   الطببرإج  يصبح من مل ولية التربية العلمية لهؤال   ،تمهنهم من مزاولة مهنة الملتقبل

فو رروا  ،، وكلن اتناو  المهن العلمية المدتلفةمدتلفةتواح لهم إمهاجات العمل ري مجاالت 
مهـن من خب  مجاالت القرا ة الواسعة لن هيو ال ،العلم ا ساسية التي تدخل ري هيو المهن

ويـتم هـيا رـا  ،فو ا حاديي لن بعـا التدصصـات المهنيـة رـي بعـا النـدوات والمحااـرات
المدارس الرسمية فو يتم للا الملتوى لثر الرسما لن طريق التدريأ را فماكن العمل لن 
طريق ما يلما التلمية الصناعية فو لن طريق المدرسة الثاجوية للتدريأ للا المهن ) ديفثد 

  (.32، 3110،وللو  
 ,Scott D.  Johnson Benson, Angela D. Duncan )ولقد فكدت الدراسات وا دايات

John,2000) (Allan Jim ,(2002) ، (Margret A Harkis,2000)   إدرام ا رراد  ف
سنة وف  ججاح الطبب ري  02إلا 1المدتلفة تبدف   ري سن مبهرة من سن للمهن وفواالها 

هم رـي اختيـاراتهم المهنيـة  يمـا بعـد يتوقـف للـا الدبـرات المهنيـة االلتحاق بالجامعـة وججـاح
من خـب  مـا يتعلموجـ  مـن اتجاهـات  ،والعملية التي يتلقوجها ري مراحل تعليمهم قبل الجامعا

وكلـــن يلـــتوجأ التعـــاو  اـــثن المدرســـة  ،إيجاايـــة ومهـــارات وظيفيـــة وفكاديميـــة جحـــو العمـــل
 ارجي . والمؤسلات المدتلفة ري لالم العمل الد

 :المهنى الوعي التربية المهنية وتنمية 

ـــة     ـــولي يعتبـــر تنمي ـــي  ال ـــةالمهن ـــة المهني  .Robert's J)) مـــن فهـــم فهـــدا  التربي

Sandra,2004),( Susan  Imel ,2003)   رإ  التربية المهنية تنما لدى التبمثـي العديـد
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ددام التكنولوجيـا رـي سـوق من االتجاهات منهـا تنميـة االتجاهـات اديجاايـة جحـو العمـل واسـت
 ،تقدير المل ولية ،وتقديرهم للمهن المدتلفةالمهني تنمية ولا التبمثي بمجاالت العمل  ،العمل

 ،المشار ة ري العمل ،المحارظة للا المهنة ،احترام العمل وتقدير اآلخرين ،تقدير وتقثيم اليات
 االلتماد للا النفس 

ف   ,Laura & Mark,2000).  (Ellen McWhirter  Hawleyويـرى  ـب مـن    
 : حثي فجها تحقق ما يلا  لدى الطبب المهني  الولي تنما التربية المهنية 

 ف  يفهموا حقيقة كاتهم وقدراتهم ملالدتهم.  
 للا اتداك القرارات المناسبة تجاو مهنتهمتهم ملالد.  

 التعر  للا الفرص المناسبة والمهن المتاحة.  

 العامة والداصة التي تتطلبها  ل مهنة التعر  للا القدرات.  

رــي هــيو المرحلــة  الطــببالتربيــة المهنيــة مطلــأ فساســا لمرحلــة المراهقــة حثــي يهــتم ر      
ليا  ،تفكثرهم ري المهنة وجوا الدراسة التي تناسأ مثولهم واهتماماتهم ويبدفبملتقبلهم التعليما 

والتدصصـات المدتلفـة وكلـن بإمـدادهم  رهم ري حاجة إلا ملالدتهم ري اكتشا  لالم المهن
بمعلومات لن احتياجاتهم البث ية والمحلية من حثي ا لما  والمهن المتواررة م  تعـريفهم بمـا 

 .تتطلب   ل مهنة من دراسة متدصصة ومهارات وقدرات تناسأ قدراتهم 
سـليمة للـا اختيـار التدصـل انـا  للـا فسـس  الطـببكما ف   التربية المهنية تلالد      

حثــي تتــيح التربيــة المهنيــة الفرصــة للتبمثــي قبــل التحــاقهم اتدصصــاتهم الكتشــا  المهــارات 
الوظيفيـة وكلــن سـو  يلــالدهم للــا اختيـار مجــا  تدصصـهم انــا  للــا فسـس ســليمة ممــا 

 ,Jennifer Donaldson & Richard Hinton) يلـالد كلـن للـا تـولثتهم  مهنيـا 

Linda Nelson ,1996)  
 

 المهنية وتنمية الذكاء الطبيعى: التربية

سبعة  "Frames of mind" را  تاب  (Gardener , 1993 , 18 ) قدم جاردجر            
الـي ا    الي ا  المهاجي البصـر   الي ا  المنطقي ،  الي ا  اللغو : المتعددة وهي فجماا للي ا ات
جمطًا فاا   ثم،شدصي الداخليلي ا  الا،االجتمالي الي ا  ،الي ا  الموسيقي ،الجلمي الحر ي

 ويقصـد بـ  قـدرو الفـرد للـا تعـر  النمـاكل وا شـها  رـا :الـي ا  الطبيعـي  ثامنـًا للـي ا  وهـو
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الحلاسـية  ويتضـمن ،وما اها من حثواجـات وجباتـات ،فى قدرة الفرد للا رهم الطبيعة ،الطبيعة
 . لمناظر الكو  الطبيعية  اللحأ والصدور

 ف  هيو الي ا ات ود   اج  منفصـلة لـن بعضـها (Gardner ,2000 , 78 )فواح جاردجرو 

يهمــل  اـل إجهــا تعمـل بصـورة توارقيــة منلـجمة ،تشـريحيًا إال فجـ  مــن النـادر ف  تعمـل ملــتقلة
إكا تيلر للفرد التشـجي   ،الكفا ة يمهن تنمية  ل ك ا  إلا ملتوى مناسأ من ,،بعضها بعضاً 

دراسـات لديـدة لتنميـة الـي ا ات المتعـددة لـدى  جريـ وبالفعـل ف. وادثـرا  والتوجيـ  ،المناسـأ
التا هدر  إلا  (Lazear ,1992) دراسة  ،الدراسات را المراحل المدتلفة . ومن هيو الطبب

 مـا يمهـن  ،ويمهـن تعلمـ  بلـهول  ويلـر ،فبعـادًا وفجـ  لثـر ثااـ   ميـاً  التحقـق مـن ف  للـي ا 
دور  بثر  البث ة لها. الي ا ات تغيى لتنمو وتزداد : الدراسة إلا النتائج التالية وتوصل  ،تنمثت 

  .را تنشين الي ا ات

استهدر  انا   ( دراسة3110،ورشد   امل ،الدردير   )إسمالثلفما را البث ة العربية رقد فجر  
الدراسـة  وقد فكدت ،الواحد ارجامج را تدريس العلوم لتنمية الي ا  المتعدد لدى معلمات الفصل

ـــــاا ملـــــتوى  ـــــ ارتف ـــــات لثن ـــــدى المعلم ـــــا فجماطـــــ  اللـــــبعة ل ـــــي ا  ر  . البحـــــي ال

 3112كما فجري  بعا الدراسات لتنمية فحد فجماا الي ا  ومنها دراسة إيناس راروق العشر  )
 ،لـدى لثنـة مـن فطفـا  مـا قبـل المدرسـة ( والتا استهدر  انا  ارجامج لتنمية الي ا  الطبيعـي

 ،لـدى ا طفـا  لثنـة البحـي ،الـي ا  الطبيعـي نميـةوفسفرت الدراسة لن رالليـة البرجـامج رـا ت
  .فو را القدرة للا التواصل م  الطبيعة ،الطبيعة سوا  را القدرة للا تصنيف لناصر من

إكا  ،وفجـ  يمهـن التـدخل لتنمثتـ  ،للـا ف  الـي ا  لـيس ثااتـاً  والدبصة ف  هيو الدراسات تؤ ـد
 ،وا جشطة المناسبة للي ا ات المتعـددة ،يجياتواستددم رثها االسترات ،فلدت البرامج المناسبة

 والتـا التبـرت ف  مفهـوم ،للـي ا ات المتعـددة Gardner الرؤيـة الجديـدة لنظريـة  وتلـن هـي

  . وفكثر تحررًا من النظريات التقلثدية ،الي ا  فكثر اتلالًا ومروجة
لكل جمن  مؤشرات ولقد قدم  ل من  توماس فرملتروجج  و  لندا  امبل  قائمة تتضمن مجمولة

مبدئيًا للكش  لن ك ا ات  وفكدا للا ف  هيو القائمة تمثل مؤشراً  ،من فجماا الي ا ات المتعددة
 –را او  المؤشرات  –مبحظة مقننة  وفج  يمهن االستفادة منها را تصميم بطاقة ،التبمثي

 .(33، 3112،للتقثيم الدقثق لي ا ات التبمثي )فماجي خميس
 

 ,Armstrong) تبمثـيو مـن ا سـالثأ التاليـة للكشـ  لـن ك ـا ات ادرـادةعلم كما يمهن للم
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يلـئ التبمثـي اللـلوم رـا حجـرة  المبحظة البليطة : حثي يبحظ المعلـم  يـف (115, 1999
والتلمثي القو  را الي ا  االجتمالي  ،دورو الدراسة ؛ رالتلمثي القو  لغوياً سو  يتحدث را لثر

 ،جلميًا وحر يًا سو  ال يلتقر را مهاجـ  .... وههـيا والنامي ،الجتماليسيمثل إلا التفالل ا
لن فكثر الطرق التـا يـودو  ف   –لن طريق فجماطهم اللث ة  – و أ  هؤال  التبمثي يلمحو  

 . يتعلموا من خبلها
وبداصة الحقائق الملتوحاة  المتعلم الي  يتص  اهيا النوا من الي ا  يحأ التعلم الحيو     
يهـو  لديـ   ،الفصـل الدراسـي والـرحبت والمشـرولات، ويحـأ الـتعلم خـارل الواقـ  الطبيعـي من

التمثثز اثن ا شيا  الطبيعية، جمادات وجباتات ،: استددم الموارد البث ية ورقا لمهنت القدرة للا
يلــتمت  ازيــارة الحــدائق وحــدائق الحثــوا ، .وحثواجــات، وتصــنيفها ورهــم مبمحهــا وخصائصــها

  الطبيعيــة، المتــاح  المائيــة، ومتــاح  النباتــات التدثثـــم والدــرول رــي الطبيعــة مــن المتــاح
وبيلن رعن  ويوظ  إمهاجات البث ة من حول . يهتم بالمشهبت البث ية،ا جشطة المحببة جدا ل 

طريق ارامج التربية المهنية وطرقها واستراتيجياتها المدتلفة وا جشطة الدارجيـة وايـارة مواقـ  
 لدى الطبب .الطبيعي يمهن تنمية الي ا   العمل

 البحث  فرضا

( اثن متوسطات درجات طـبب المجمـولتثن 1010توجد رروق دالة إحصائيًا لند ملتوى ) -0
  المهني  الولي التجريبية والضابطة ري التطبثق البعد  لمقياس 

المجمـولتثن  ( اثن متوسطات درجات طـبب1010توجد رروق دالة إحصائيًا لند ملتوى ) -3
 التجريبية والضابطة ري التطبثق البعد  لمقياس الي ا  الطبيعي  

 الدراسة التجريبية تالبحث وإجراءا اتاأد
 أوال : تحديد وصياغة أهداف التربية المهنية

 وتم كلن من خب  ما يلا :    
ا: شــروا إلـداد قائمـة با هـدا  العامـة للتربيــة المهنيـة ودلـادة صـيالتها رــي اـو  مـا الـ -

 رللفة وطبيعة التربية المهنية ، ومعايثر صيالة ا هدا
تحلثـل ا هــدا  العامــة )  ــل هــد  للــا حــدو ( وصــيالتها رــا صــورة فهــدا  ســلو ية مــ   -

 مرالاة استبعاد ا هدا  المتكررة منها 

العامـة واللـلو ية المندرجــة تحتهـا وكلـن بعراــها للـا مجمولـة مــن   اـبن قائمـة ا هــدا -
  (.0) ملحق  ة فساتية المناهج و طرق تدريس العلوماللاد
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: بعد إجرا  التعديبت  (3)ملحق التوصل للصورة النهائية لقائمة ا هدا  العامة والللو ية -4
( 04تم إلداد قائمة ا هدا  العامة والللو ية للتربية المهنيـة رـا قائمـة جهائيـة تكوجـ  مـن )

 وها : لو يا( هدرا س321هدرا لاما يندرل تحتها )
تنمية لـادات وسـلو يات إيجاايـة لممارسـة  -المهني تنمية االتجاهات اديجااية جحو العمل  -

 المهنة
اكتلــاب االتجاهــات والمهــارات والمعــار  البامــة لفهــم الــيات ومعررــة القــدرات وادمهاجيــات  -

 العقلية والجلمية البامة الختيار المهنة 
     المهني  الولي تنمية  - 
 تنمية مهارات اتداك القرارات المهنية  -
 تنمية مهارة التدطين للدخو  ري مهنة معثنة   -
  –مشـهلة ادلـداد المهنـي  –تنمية  مهارات حل المشهبت المهنية ) مشهلة اختيار المهنـة  -

 مشهلة سو  التوارق المهني (       
 المهنيةتنمية مهارة رحل وتحديد مصادر الحصو   للا المعلومات   -
 تنمية مهارة البحي لن وظيفة   -
 تنمية مهارة المشار ة االجتماعية داخل  مجتم  المهنة وخارجها -
ا ماجا الستددام ا جهزة  والمواد الدطرة ري بعـا المهـن واكتلـاب فسـالثأ  الولي تنمية  -

 التوعية الصحية  للمحارظة واالرتقا  بالمهنة
 م  رئيس وامب  العمل تنمية مهارة التعامل والحوار -
 إكتلاب مهارة  لأ ا صدقا   داخل جطاق المهنة -
إكلاب مفاهيم ومهارات واتجاهات لن الوسائل والعمليات التكنولوجية وفثرها للا تطور لالم  -

 المهن 
 معررة المعلومات والبياجات الكا ية لن المعاهد والكليات وشروا االلتحاق اها -

ومـن هنـا يمهـن القـو  فجـ  تـم ادجابـة لـن اللـؤا  ا و  للبحـي وهـو : مـا ا هـدا  العامــة 
 والللو ية للتربية المهنية

 إعداد االستبيان  :ثانيا :
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رـا اــو    الفثزيـا واقـ  تــدريس* الهـد  مـن االسـتبيا  :هــد  االسـتبيا  إلـا التعــر  للـا 
من وجهة جظـر معلمـا ومـوجها  ة الصناعيةفهدا  التربية المهنية لدى طبب المرحلة الثاجوي

 . العلوم والفثزيا 
( عبارة تتضمن س  42* الصورة ا ولية لبستبيا  :تكو  االستبيا  را صورت  ا ولية من )
ــدريأ المعلمــثن    ،لمحتــوى ا -ا هــدا  -محــاور رئيلــة هــا :  مــدى تضــمثن  ــل مــن : ت

 فسالثأ التقويم ،عليميةالوسائل وا جشطة الت،استراتيجيات وطرق التدريس 
 :  االستبيا  وثبات صدق * التأكد من 

 فلفـامعامل ثبات حلاب لن طريق   هل االستبيا تم حلاب معامل ثبات : االستبيان ثبات  * 
 ( وهــو معامــل ثبــات1.22حثــي الــ  )، (SPSS 13) البرجــامج ادحصــائي باســتددامكروجبــا  

 .مرتف  
          : االستبيانصدق 

وكلن  ،لرض االستبيا   للا مجمولة من اللادة فساتية المناهج وطرق تدريس العلوم تم    
صــحة صــيالة العبــارات لغويــا   ، خــي ررائهــم حــو  مــدى : مناســبة العبــارات للتربيــة المهنيــة

همو  بعا المقترحات التـا للـا فساسـها تـم التوصـل للصـورة وقد فادى اللادة المح ،وللميا
 (.3ملحق النهائية لبستبيا )

 . بثرة  جلبة( وها ٫ 13)  يلاوى  ووجد فج   الصدق الياتاكما تم حلاب 
 بمـدينتيوالفثزيـا  لعلـوم تطبثق االسـتبيا  للـا لثنـة مـن  معلمـثن ا: تم االستبيا  * تطبثق 
 (31وبل  لدد المعلمثن والموجهثن ) ،بمحارظة البحر ا حمر (رفس لارب،الغردقة)سفاجا،

مــن هــيو الدطــوة رــي التعــر  للــا مــدى تضــمثن منــاهج العلــوم بالمرحلــة  وقــدم تــم االســتفادة
 من وجهة جظر معلما وموجها العلوم والفثزيا  ادلدادية  هدا  التربية المهنية

 :ودليل املعلم : إعداد وصياغة الوحدة  املقرتحة اثلثا
 وتم كلن ورقا لما يلا :     

وحــدة وهــا : محتــوى مــنهج الفثزيــا تتناســأ وحــدة لار  تــم اختيــ: تحديــد مواــوا الوحــدة -0
 الفثزيا  الحديثة 

 وكلن لألسباب اآلتية :( اللثزر -ا طيا  اليرية ) وتتضمن  
بمـا يتـيح الفرصـة لتقـديم العديـد مـن ، دة للعديد من المواولات المتنولةتضمثن هيو الوح -

 ،مهنة فمثن المعمل ،ائاالكهربمهنة رنا الكتروجيات المهن المتعلقة اهيو المواولات مثل : 
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 ،المعلـممهنـة  ،مهنة مهندس الكتروجيات ، هربا مهنة فخصائا ورنا  ،مهندس  هربا مهنة 
 مهنة فخصائا ورنا ا شعة

 الصنالاالثاجو  الفني مناسبتها لطبب الص  الثالي   -
  مثـلسـع  الوحـدة إلـا تحقثـق بعـا فهـدا  التربيـة المهنيـة  تحديد الهد  من الوحـدة : -3

 لدى الطببالطبيعي ، والي ا  المهنا الولي تنمية 
 :انا  وصيالة الوحدة ورقا للدطوات التالية -3
تحديــد بعــا المهــن العلميــة وتضــمثنها رــي  ،تحديــد ا هــدا  اللــلو ية للوحــدة المقترحــة -  

 –وقــد تضــمن لــرض المهــن اآلتــا ) التعريــف بالمهنــة  ،ســياق  ــل درس بالوحــدة المقترحــة
المواد التي تدرس للعمل  – وا خبقي  الجاجأ اآلدائا –فو المعهد ومدة الدراسة اهما الكلية 

 فهمية المهنة للفرد والمجتم (  –بالمهنة 
تحديد فسالثأ التدريس المناسبة : تم تحديد فسالثأ التدريس ورقا لفللفة وفهـدا  التربيـة  -

 ،ا  هنام : فسلوب العمل ري مجمولاترك ،المهنية وتنول  ورقا للمواقف وا هدا  التعليمية
 طريقة المشرولات ،الطريقة المعملية ،المحاارة ،العروض العملية ،المناقشة والحوار

إلداد الوسائل التعليمية واختيارها :ومن فهم هيو الوسائل : الزيارات المثداجية لبعا مواقـ   -
 .يةالور  الكهربائ -المصن  –الملتشفا  –العمل : مر ز ا شعة 

لمــل  ،تنظــيم جــدوات واستضــارة بعــا فصــحاب المهــن العلميــة إلــداد ا جشــطة التعليميــة : -
  ، تقويم الوحدةمشرولات صغثرة لبستفادة من خبرات العمل اها

 تم إلداد دلثل المعلم لثتضمن ما يلا : إعداد دليل المعلم:
م بأهدا  وفهمية التربية مقدمة الدلثل  وتشمل :رللفة الوحدة  وقد تضمن  :تعريف المعل -0

ا هـدا   –لمهنية  أحد ا هدا  ا ساسية التي يلعا إلثها القـائمو  للـا منـاهج العلـوم 
 العامة التربية  المهنية

 المهن المتضمنة بالوحدة:  مواولات و دروس الوحدة ،مضمو  الوحدة، 
دة فساتية المناهج وتم كلن من خب  لرا  للا مجمولة من اللا ،دلثل المعلمالوحدة و ابن 

وطرق التدريس وموجها العلـوم رـي المرحلـة ادلداديـة وكلـن للتحقـق مـن مـدى مب مـة دلثـل 
 فهدا  وفسالثأ تدريس وتقويم الوحدة المقترحة ،المعلم لما يلا :رللفة وفهدا  التربية المهنية

  للـا مناسـبة فسفرت معظـم اآلراوقد ،إادائهاإاارة فية مقترحات يرلأ اللادة المحهمثن ري 
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  الــدلثل صــالحا   الوحــدة ووبــيلن فصــبح،الــدلثل وفســلوب صــيالت  لتــدريس الوحدةالوحــدة و 
  (2، 4)ملحق للتطبثق

 البحث  : إعداد أداتى رابعا

 وتم إلدادو ورقا للدطوات التالية :المهني  الوعي مقياس  –أ
وكلن للتعر  للا مهني ال الولي ل  انا  مقاييس ادطبا للا بعا الدراسات التي تناو  -0

)  هد  المقياس : يهد  إلا ومن ثم تم تحديد ما يلا : ،طبيعة خطوات انا  هيو المقاييس
انا  المقياس : وتم كلن من خب   ، ولا مهنامجمولة البحي من  الطببقياس ( ما لدى 

 :ما يلا 
ة للمقيـاس وهـا )  تحديد المحاور الرئيلية المهوجة للمقياس : تم تحديد س  محاور رئيلي -

متطلبات وقـواجثن  وتنظيمـات  -وفخبقيات المهنةقيم  –واستددام التقنيات التكنولوجية  المهن
والعائد  المهنة -وتنمية المهارات االجتماعية والمهنية  المهنة –وتقدير اليات  المهنة –العمل 

 المادى واالقتصادى ( 
الرئيلــية إلــا مفــردات ررعيــة لتحديــد ســلوم تحديـد مفــردات المقيــاس : تــم تحلثــل المحــاور  -

 التبمثي وررائهم ورغباتهم تجاو العمل والمهن العلمية ورقا للمحاور اللتة الرئيلية
صيالة مفردات المقياس : تم صيالة مفردات المقياس ري صورة جمل فو عبـارات بلـيطة  -

 تل بللو يات العمل فو الللأ جحو ما يد بتمثل االستجابة لنها  رفى التبمثي باديجا
  * تعليمـــات المقيـــاس : تـــم صـــيالة بعـــا التعليمـــات للمقيـــاس تضـــمن  المحـــاور الرئيلـــية 

 و يفية االستجابة لمفردات المقياس وكلن ري ورقة منفصلة لن المقياس  ،سللمقيا
 ابن المقياس : تم ابن المقياس من خب  ما يلا : -3
اتية المناهج وطرق تدريس وموجها  العلـوم لرض المقياس للا مجمولة من اللادة فس - 

وكلن الستطبا ررائهـم حـو  مـا يلـا :مناسـبة عبـارات المقيـاس لملـتوى التبمثـي مجمولـة 
تعــديل فو  ،مــدى تمثثــل المفــردات الفرعيــة للمحــاور الرئيلــية لكــل محــور للــا حــدو ،البحــي

 ،عبارات من المقياس (3ورا او  اآلرا   تم حي  )  ،إاارة مفردات فخرى إكا تطلأ ا مر
 كما تم تعديل بعا المفردات 

 إجراء تجربة استطالعية للمقياس :

تــم  تطبثــق المقيــاس للــا لثنــة مــن طــبب المرحلــة الثاجويــة الصــناعية بمحارظــة البحــر 
معامـل ثبـات  ( طالبـا وكلـن لحلـاب  ـب مـن :32ا حمر بمدرسة الصنالات البحرية قوامهـا ) 
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ــات لــاب حلــن طريــق  المقيــاس  هــل ــا   فلفــامعامــل ثب ــامج ادحصــائي باســتددام روجب  البرج
(SPSS 13)(  وهو معامل ثبات1011، حثي ال )   مرتف. 

صبحية المقياس لقياس الجواجأ المراد قياسها بإلطائ  درجة تعد  ب  ويقصد صدق المقياس :
لديـدة  طـرق  موهنـا. (3111،30 ،)صـبح الـدين محمـود لـبم  اجعهاسا فو تمثثب لقدرة الفـرد

 المنطقــي، الصــدق اســتدداماقتصــر للــا ف  إال  المقيــاستلــتددم رــي حلــاب معامــل صــدق 
 والصدق الياتا 

 : )الظاهر ( المنطقي الصدق -
تــم فثنــا  إلــداد المقيــاس مرالــاة ف  تكــو  مفرداتــ  ممثلــة للمثــدا  فو المجــا  الــي  واــع   

تعليمات المقيـاس ادقـة وتمتعـ   لقياس  بحثي واع  عبارات المقياس بشهل وااح وصيغ 
 مـا تـم لـرض المقيـاس للـا مجمولـة مـن اللـادة  فسـاتية المنـاهج  ،ادرجة من المواوعية
 رعب ماقيس وموجها ومعلما العلوم اهد  معررة ما إكا  ا  المقياس ي ،وطرق تدريس العلوم

يمهـن  لـيا  ،مـن مبحظـات فاـدوورـي اـو  مـا   المفـردات تعـديل بعـا ، وقد تم وا  لقياس 
 ويقيس ما وا  من فجل  ،منطقياً صادق  فصبح  المقياسف    القو 

 بثـرة تـد   جلـبة( وها ٫ 14)  يلاوى  المقياس الصدق الياتا ف وجد    :الياتي الصدق 
 . المقياس للا ارتفاا الحد ا للا لمعامل صدق

ا  التجربــة تــم حلــاب الوقــ  الملــتغرق رــي تطبثــق المقيــاس فثنــا  إجــر  : *  امــن المقيــاس
 ( دقيقة22وكلن بحلاب متوسن امن ادجابة  ووجد فج  يلاوى )  ،االستطبعية

مـن سـ  فبعـاد ( 2)ملحق تكو  المقياس ري صورت  النهائية  :المقياس ري صورت  النهائية 
عبــارة فو مفــردة وقــد تــم توايــ  المفــردات لشــوائيا حتــا ال يعــر  التلمثــي 23رئيلــية تضــمن  

 ( يواح كلن تفصثليا  0لمفردات المهوجة للمقياس وجدو  ) االتجاو العام ل
 الرئيلية  بعادللا االمهني  الولي ( تواي  مفردات مقياس 0جدو  )

 العبارات ا بعاد الرئيلية 
 01 -2 -2 – 1 - 2-2 -4 -3 المهنة واستددام التقنيات التكنولوجية   0
-32 -02-02-02 -03 -03 -00-3 -0 قيمة العمل وفخبقيات المهنة 3

32- 43-22-04- 02- 42 
-21 -33 -34 -33 -33 -30 -31 -01 متطلبات وقواجثن وتنظيمات العمل 3

33- 34 



 م3103( يناير 33) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العدد

 - 323 - 

-41-32-32-32-32-30-31-31-32 المهنة وتقدير اليات 4
41-31-40-22-32 

ـــة  2 ـــة المهـــارات االجتماعي ـــة وتنمي المهن
 والمهنية

43-44-42-42-42-21-23-22-22-
20-23- 24-21 

 20 -23-23 المهنة والعائد المادى واالقتصادى 2

 تحديد طريقة تصحيح المقياس:

لما  ا  ها المقياس من النوا الثبثا ليا اتب  رـي لمليـة تحديـد وا  االسـتجابات المدتلـ   
وها ف  تعطا لكل استجابة درجة تبعا لدرجة الموارقة  ،الطريقة القائمة للا ا واا  االلتبارية

ولثــر موارــق  ،(0لثــر متأكــد ) ،( درجــات3ا للــا كلــن  ــا  تصــحيح   ــاآلتا : موارــق )وبنــا 
 .صفر



 م3103( يناير 33) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العدد

 - 323 - 

 الطبيعي إعداد مقياس الذكاء -ب

 ورقًا للدطوات التالية: الطبيعي تم إلداد مقياس  الي ا  
 لدى طببالطبيعي الي ا  تحديد الهد  من المقياس: تحدد الهد  من المقياس ري قياس   -

 الصنالاالثاجو  الفني  لثاليالص  ا
مقياس: تـم صـيالة المفـردات رـي صـورة مجمولـة مـن العبـارات يلـي  ـل الصيالة مفردات  -

ال فوارق(. وتكو  المقياس ري صورت   -لثر متاكد –منها ثبث استجابات رقن هما )فوارق 
 ( مفردة..31ا ولية من )

 ،واديجــاا ،والواــوح ،الدقــةورولــي رــي صــيالة التعليمــات مقيــاس  : الصــيالة تعليمــات  -
 من الناحية اللغوية والعلمية. الصيالةوسبمة 

لبستجابة الصحيحة وصفر لبستجابة  س: تم تقدير  ل عبارة ادرجتثنمقياالطريقة تصحيح  -
 الدطأ.

للتأكـد مـن اللـادة المحهمـثن  مجمولـة مـن للـا مقياس  للا اللادة المحهمثن: ال لرض -
ــ صــ ــاس ومب مت ــق، دق المقي ــثن للتطبث ــد فظهــرت ررا  اللــادة المحهم ــاس المب مــة  وق مقي

 بعد إجرا  بعا التعديبت المقترحةللتطبثق 
إجـرا  التجربـة االسـتطبعية لبختبـار للـا حثي تم  لمقياس: لالتجربة االستطبعية إجرا   -

ت للصنالابمدرسة سفاجا الثاجوية  طالأ 32( ال  لددها 3/0طبب رصل لثنة لشوائية )
 : يليو ا  الهد  من إجرا  التجربة االستطبعية للمقياس ما ،البحرية

من  %22تم حلاب الزمن المناسأ لتطبثق المقياس لن طريق حلاب الزمن الي  استغرق   -
 .( دقيقة02) وقد ال  كلن الزمنالمقياس،  لن جمي  عباراتجابة ادري  التبمثي

معامل حلاب لن طريق  المقياس  هلامل ثبات مقياس :تم حلاب معالحلاب معامل ثبات  -
( وهو معامل 1022، حثي ال  )(SPSS 13) البرجامج ادحصائيباستددام  روجبا   فلفاثبات 
 . من الثبات. لاليةيتمثز ادرجة  المقياسللا ف  مرتف  ويد   ثبات

وطرق تم لرض المقياس للا مجمولة من اللادة  فساتية المناهج  حلاب صدق االختبار: -
وا   رعب ماقيس وموجها ومعلما العلوم اهد  معررة ما إكا  ا  المقياس ي ،تدريس العلوم

ف    القو يمهن  ليا  ،من مبحظات فادووري او  ما   المفردات تعديل بعا ، وقد تم لقياس 
و تم التأكد من صدق المقياس من ،ويقيس ما وا  من فجل  ،منطقياً صادق  فصبح  المقياس
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( 3لاب معامل االرتباا اثن  ل عبارة من عبارات المقياس والدرجة الكلية ل  وجدو  )خب  ح
 يو اح كلن.

 ( يواح معامبت االرتباا اثن درجة  ل مفردة من مفردات المقياس والدرجة الكلية ل  .3جدو  )

معااااااااااااااام    م
 االرتباط

مسااااااااااااااااااا و  
 الداللة

معااااااااااااااام    م
 االرتباط

مسااااااااااااااااا و  
 ةالدالل

0 22 ٫ 10 ٫ 01 22 ٫ 10 ٫ 
3 21 ٫ 10 ٫ 00 21 ٫ 10 ٫ 
3 21 ٫ 10 ٫ 03 22 ٫ 10 ٫ 
4 23 ٫ 10 ٫ 03 22 ٫ 10 ٫ 
2 21 ٫ 10 ٫ 04 21 ٫ 10 ٫ 
2 21 ٫ 10 ٫ 02 23 ٫ 10 ٫ 
2 22 ٫ 10 ٫ 02 21 ٫ 10 ٫ 
2 22 ٫ 10 ٫ 02 21 ٫ 10 ٫ 
1 21 ٫ 10 ٫ 02 22 ٫ 10 ٫ 

و ( وهـا قـيم  21-و 21ت االرتبـاا الغـ  مـا اـثن )يتضح من الجدو  اللااق ف  قـيم معـامب
و مما يدلو إلا الثقة را النتائج التا يمهن التوصل إلثها لند  10لند ملتوى  دالة احصائيا

 استددام المقياس.
:بعـد اـبن المقيـاس إحصـائيًا فصـبح المقيـاس رـي لمقياسلالوصو  إلا الصـورة النهائيـة  -

 . (2) ملحق  عبارة02يتكو  من  صورت  النهائية 
 خامساً: تنفيذ تجربة الدراسة:

 الهدف من تجربة الدراسة: -2

واق  تـدريس الفثزيـا   رـي اـو  فهـدا  التربيـة هدر  تجربة البحي إلا التعر  للا         
  الص  الثالي لدى طببالطبيعي والي ا  المهني  الولي المهنية و رعالية وحدة مقترحة لتنمية 

       .الي الثاجو  الفني الصن
 الدراسة:اإلعداد لتجربة التصميم التجريبي و -1

لتحقثق الهد  من تجربة البحي تم إتباا المنهج التجريبي تصميم القياس القبلا والبعد  
 البحي لمتغثرات الدراسة التابعة لمجمولتثن 
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ة رصـلثن تـم اختيارهمـا بصـور  طـبباختيار مجمولتي البحي: تمثل  مجمولتا البحـي مـن  -0
بمحارظـة البحـر  للصنالات البحرية  لشوائية من اثن ثبثة رصو  بمدرسة سفاجا الثاجوية

 ، اثنمـا مثـل طـبب(0/3فحد الفصلثن المجمولة التجريبيـة )رصـل  طبب االحمر، حثي مثل
 . (0/3الفصل اآلخر المجمولة الضابطة ) رصل 

ورقا  هدا  ري الوحدة المصالة  متغثرات الدراسة وفسالثأ ابطها: تمثل المتغثر الملتقل -3
لمجمولــة مجمولـة البحـي التجريبيــة والوحـدة الموجـودة بالكتـاب المدرسـا ل التربيـة المهنيـة

والـي ا  المهنـي  الـولي البحي الضابطة، وتمثلـ  المتغثـرات التابعـة لكلتـا المجمـولتثن رـي 
  .الطبيعا

 يلي:الدراسة وتضمن  ما ادجرا ات العملية لتنفثي تجربة  -3
الضــابطة( منهــا مــا يتعلــق اــبن مجمولــة مــن المتغثــرات لمجمــولتي البحــي )المتغثــرات  -0

 ،لـام(، 02-02ري المجمولتثن اثن   الطببمثل العمر الزمني )حثي تراوح لمر  بالطبب
كمـا تـم التأكـد مـن تكـارؤ المجمـولتثن التجريبيـة ،والملتوى االجتمالي واالقتصاد  والثقاري

  .والي ا  الطبيعاالمهني  الولي  من تنفثي تجربة البحي ري  لوالضابطة قبل 
وفسفرت النتائج لن لدم وجود رروق كات داللة إحصائية  ،من خب  تطبثق فدوات البحي قبلياً 

 ( التالي:3اثن المجمولتثن  ما هو مواح بجدو  )
ن التجريبية والضابطة ري المجمولتث طبب قيمة  ت  وداللتها ادحصائية اثن متوسطي درجات( 3جدو  )

 والي ا  الطبيعاالمهني  الولي لمقياس التطبثق القبلي 

االجحرا   المتوسن العدد المجمولة الملتوى 
 المعيار  

قيمة  ت  
 المحلوبة

 تجريبية المهنا الولي مقياس 
 اابطة

31 
31 

32002 
32043 

2011 
2001 0030 

 تجريبية الطبيعي مقياس الي ا  
 اابطة

31 
31 

1.01 
1013 

3024 
3011 0044 

ــ اللــااق يتضــح مــن الجــدو  ــاس   ت  المحلــوبة ةف  قيم ــولي لمقي ــي  ال ــي ا  المهن وال
ويعني هيا لدم  .(1010( وكلن لند ملتوى داللة )3022فقل من قيمة  ت  الجدولية ) الطبيعي 
، تغثراتري هيو الم مجمولتي البحي التجريبية والضابطةطبب إحصائيًا اثن  ةق دالووجود رر 

   اوللا كلن رإ  مجمولتي البحي متكار ت
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للـا  يفيـة تــدريس الوحـدة مواـوا البحـي وكلـن باالسـتعاجة اــدلثل  الفثزيـا تـدريأ معلـم  -3
 المعلم.

ومها  التدريس بالوسـائل التعليميـة وا جهـزة وا دوات البامـة لدراسـة  ور  العملتجهثز  -3
 ل وا دوات قبل استددامها.الوحدة مواوا البحي، وتجربة هيو الوسائ

 ةتدريس الوحدة المقترحة باالشترام م  معلما الفصو  التي تطبق رثها الدراسـة التجريبيـ -4
  3103/ 31/4حتا م3103/ 4/ 0وقد تم التدريس  ري الفترة من ،للبحي

                        البحي :                                                    ـااتالتطبثق البعد   د -2

) مجمولــة  بعــديا للــا الطــبب الطبيعــي والــي ا  المهنــي  الــولي مقيــاس تــم تطبثــق       
الضابطة ري ظرو  مشااهة للظرو  التي تم رثها تطبثق ا دوات قبليا  –البحي ( التجريبية 

  3103/ 33/4ري 

 :نتائج البحثعرض 

ا تـم اسـتددام ا سـالثأ ادحصـائية المناسـبة ري او  مشهلة الدراسة وفهدارها وتلاؤالته
كلن ها و يما يلي توايح ثاالختبار صحة رر لإلجابة لن فس لة البحي الثاجا والثالي والراب  و 

: 

الوسـائل ا وا جشـطة  ،) طرق التدريس واق  تدريس الفثزيا  حو    االستبياتحلثل جتائج  -3
مـن وجهـة جظـر معلمـا ومـوجها العلـوم المهنيـة لتعليميـة وفسـالثأ التقـويم (  هـدا  التربيـة ا

 :والفثزيا  بمحارظة البحر ا حمر 
واق  تـدريس حو  مدى  موجها ومعلما العلوم والفثزيا نتائج استطبا ررا   الفسفر تحلثل   

 هدا  التربية المهنية لدى طبب المرحلة الثاجوية الصناعية  لن لدة جتائج   مناهج الفثزيا
 لا :تمثل   يما ي

وولــا (  لتــدريأ 01موالــة  مــا يلــا : )  ( ســؤا  41االســتبيا  )إجمــالي فســ لة الــ  لــدد   
 ( 2يجيات وطــرق التــدريس  و )الســترات (  2) (للمحتــوى 2) و لألهــدا  (  2و ) المعلمــثن 
  :وكلن  ما هو مواح را الجدو  التالا ، سالثأ التقويم (2وا جشطة التعليمية و ) للوسائل
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 هدا    حو  مدى تحقثق مناهج الفثزيا ( جتائج استطبا ررا   موجها ومعلما العلوم والفثزيا 4)   جدو 
 التربية المهنية لدى طبب المرحلة الثاجوية الصناعية

لدد  المحور
 نالمعلمث

 لدد
 النلبة م الدرجة ا س لة

 %03 3 34 2 31 المعلمثنوولا تدريأ 
 %33 4 02 2 31 ا هدا 

 %01 4 30 2 31 وى المحت
 %33 4 02 2 31 واستراتيجيات التدريس

 الوسائل
 وا جشطة

31 2 02 3 31% 

 %03 3 34 2 31 فسالثأ التقويم
 %02 30 031 41 31 المجموا

  %02 %011   الكلية ةالنلب
 

 من الجدو  اللااق يمهن التوصل إلا ما يلا :
  هـدا  التربيـة المهنيـة لـدى طـبب  ثزيامدى تحقثق مناهج الف استجابات المعلمثن لنف   

فكدت للا ف  جلبة تحقثـق هـيو المنـاهج  هـدا  التربيـة المهنيـة  المرحلة الثاجوية الصناعية
( درجــة انلــبة ال تتعــدى 031درجــة مــن إجمــالي الــدرجات ) 30حثي ال تتعــدى ،جلــبة اــعيفة

 ،ق مجاالت التربية المهنيةوقد يرج  اللبأ را كلن إلا ف  المعلمثن لثر معدين لتطبث ،02%
باداـارة إلـا لـدم مرالـاة المنـاهج  ،طباهـمو يلن لدم ولثهم بأهمية التربية المهنية دلداد 

 ( لفللفة ومحتوى التربية المهنية... ،وطرق تدريس ،من ) محتوى 
ومـا تتضـمن  مـن بالمرحلـة الثاجويـة الصـناعية   منـاهج الفثزيـامن النتـائج اللـابقة يتبـثن ف  

فســالثأ تقــويم ( ال تحقــق  –وســائل وفجشــطة تعليميــة  –طــرق تــدريس  –محتــوى  –فهــدا  )
ما  :بة للا اللؤا  الثاجا للبحي وهوفهدا  التربية المهنية وبيلن يمهن القو  فج  قد تم ادجا

 هدا  التربية المهنيـة بالنلبة الثاجو  الفني الصنالي الفثزيا   بالص  الثالي  واق  تدريس
 ؟ة  جظر معلما وموجها العلوم والفثزيا  بمحارظة البحر ا حمرمن وجه
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 واإلجابة عن السؤال الثالث للبحث ::األول اختبار صحة الفرض  -1

( اـثن متوسـطات 1010) للا فج    توجد رروق دالة إحصائيًا لند ملتوى  ينل الفرض ا و 
 ، المهني  الولي د  لمقياس المجمولتثن التجريبية والضابطة ري التطبثق البع درجات طبب

 :( و اج  النتائج  التالاspss13والختبار صحة هيا الفرض تم استددام البرجامج ادحصائا )
 والبعد       –مقارجة متوسطات درجات المجمولة التجريبية ري التطبيقثن   القبلا  -0

                                    ( كلن تفصثليا :         2ويواح جدو  )  ،المهنا الولي لمقياس      
 قيمة   ت   وملتوى الداللة ،االجحرا  المعيار   ،(  المتوسن الحلااي2جدو  )

 والبعد    لطبب المجمولة التجريبية –ري التطبيقثن   القبلا 

 قيمة "   " ) ع ( ) م ( ) ن ( ال طبيق
الداللاااااااااااااااااااااااااة 

 اإلحصائية

 2٫2 220٫5 20 البعدي
27٫5 

   دالاااااااااة ع اااااااااد
 1٫2 50٫5 20 القبلى ٫02

ــة إحصــائيا اــثن متوســطات درجــات  المجمولــة 2مــن الجــدو  ) ( يبحــظ ف  هنــام رروقــا دال
المهنا، وكلن لصالح التطبثق  الولي البعد       لمقياس  –التجريبية ري التطبيقثن   القبلا 

 لدى  مجمولة البحي  . المهني  الولي المهنية  ري تنمية  ،البعد 
الضـابطة   رـي التطبثـق البعـد   –مقارجة متوسطات درجات مجمولة البحي   التجريبيـة  -3 

 ( كلن تفصثليا .2، ويواح جدو  )المهنا الولي لمقياس 
 قيمة   ت   وملتوى الداللة ري التطبثق ،االجحرا  المعيار   ،( المتوسن الحلااي2جدو  )

 الضابطة   –بحي   التجريبية لألرراد مجمولة الالمهني  الولي لمقياس البعد  
 الداللة اإلحصائية قيمة "   " ) ع ( ) م ( ) ن ( اجملموعة

 9٫2 220٫5 20 ال جريبية
 1٫7 22٫5 20 الضابطة ٫ 02دالة ع د 50٫22

( يبحظ ف  هنـام رروقـا دالـة إحصـائيا اـثن متوسـن درجـات مجمولـة 2من الجدو  )     
،  وكلن لصالح المهنا الولي  ري التطبثق البعد  لمقياس  الضابطة   –البحي    التجريبية 
 طــببدرجــات  اتإحصــائيًا اــثن متوســط ةدالــ اً قــو يــد  للــا ف  هنــام رر  ،المجمولــة التجريبيــة

المجمولـة الضـابطة لصـالح درجـات المجمولـة التجريبيـة طبب المجمولة التجريبية، ودرجات 
  .ا و الفرض  قبو وللا هيا ا ساس تم 
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الضـابطة   رـي التطبثـق البعـد   –جة متوسطات درجات مجمولـة البحـي   التجريبيـة مقار 
 ( كلن تفصثليا 2 ل بعد للا حدو ويواح جدو  )المهني  الولي لمقياس 
و قيمة   ت   وملتوى الداللة ري التطبثق البعد  ،و االجحرا  المعيار  ،(  المتوسن الحلااي2جدو  )

 الضابطة     ل بعد للا حدو –ولة البحي   التجريبية لدى مجمالمهني  الولي لمقياس 

 ) ع ( ) م ( ) ن ( ال طبيق بعاداأل
قيماااااااااااااااااااة 

" " 

الداللاااااااااااااااااااااااااااااااااة 
 اإلحصائية

واساااااااااا  دام  امله اااااااااة
 ال ك ولوجية ال ق يا 

 5٫2 72٫4 20  ال جريبية
70٫4 

 02دالاااة ع اااد  
 7٫7 9٫2 20 الضابطة ٫

قاااااااااااايم  و أخ قيااااااااااااا 
 امله ة

 7٫4 72٫5 20 ال جريبية
77٫72 

 02 دالاااة ع اااد 
 2٫7 22٫2 20 الضابطة ٫

قوانني وت ظيما  امله ة و 
 العمل

 2٫2 77٫5 20 ال جريبية
74٫4 

 02 دالاااة ع اااد 
 7٫9 9٫1 20 الضابطة ٫

 وتقدير الذا  امله ة
 4٫2 70٫2 20 ال جريبية

 7٫2 20٫2 20 الضابطة ٫ 0دالة ع د    70٫7
 وت ميااااااة املهااااااارا  مله ااااااةا

 االج ماعية وامله ية
 

 2٫2 70٫2 20 ال جريبية
72٫2 

 02  دالاااة ع اااد
 7٫2 9٫9 20 الضابطة ٫

والعائاااااد املااااااد   امله اااااة
 واالق صاد 

 4 72٫2 20  ال جريبية
20 

 02 دالاااة ع اااد 
 7٫2 9٫1 20 الضابطة ٫

( يبحــظ ف  هنــام رروقــا دالــة إحصــائيا اــثن متوســطات درجــات مجمولــة 2ومــن الجــدو )
لند  ل بعد للا المهني  الولي الضابطة   ري التطبثق البعد  لمقياس  –لبحي   التجريبية ا

إحصــائيًا اــثن  ةدالــ اً قــو يــد  للــا ف  هنــام رر  وهــيا،حــدو  وكلــن لصــالح المجمولــة التجريبية
ــة، ودرجــات  طــببدرجــات  اتمتوســط  المجمولــة الضــابطة لصــالح طــببالمجمولــة التجريبي

  .ا و الفرض  قبو وللا هيا ا ساس تم  المجمولة التجريبية
 المهني  الولي قياس رعالية استددام الوحدة المقترحة ري تنمية  -4

( التـالي جلـبة الكلـأ المعـد  2تم حلاب جلبة الكلأ المعد  لبلين، ويواـح جـدو  )  
  لبلين:

 الولي البعد   لمقياس  –لقبلا ( داللة جلبة الكلأ المعد  للمجمولة التجريبية ري التطبيقثن   ا 2جدو   ) 
 المجمولة التجريبية طببلالمهني 
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 ال هاية العظمى )د( امل وسط )م( بياان  االخ بار
نسااااااابة الكسااااااا  

 املعدل

داللااااة نساااابة الكساااا  
 املعدل

 220٫5 ال طبيق البعدي )ص(
 ذا  داللة 2٫22 221

 50و5 ال طبيق القبلى )س(

وهيو القيمة تق  م  المدى الي  0٫33أ المعد  تلاوى ( ف  جلبة الكل2يتضح من الجدو  )
وبالتالي رإ  هيو النلبة تد  للا رعاليـة اسـتددام الوحـدة  0٫3حددو ابم  ما فجها فكبر من 

وبـيلن يهـو  قـد تمـ  ادجابـة لـن  لـدى  مجمولـة البحـيالمهنـي  الـولي المقترحة ري تنمية 
 .اللؤا  البحثا الثالي 

 الثانى واإلجابة عن السؤال الرابع للبحث :ض اختبار صحة الفر)ب(  

( اثن متوسطات 1010) ينل الفرض الثاجا للا فج    توجد رروق دالة إحصائيًا لند ملتوى 
 ،  الطبيعيالمجمولتثن التجريبية والضابطة ري التطبثق البعد  لمقياس الي ا   درجات طبب

 :  التالي( و اج  النتائج spss13) ئيادحصاوالختبار صحة هيا الفرض تم استددام البرجامج 
لمقياس والبعد     –مقارجة متوسطات درجات المجمولة التجريبية ري التطبيقثن   القبلا  -0

 ( كلن تفصثليا :                                            1ويواح جدو  )الي ا  الطبيعي 
 ة   ت   وملتوى الداللةقيم ،االجحرا  المعيار   ،( المتوسن الحلااي1جدو  )

  رراد المجمولة التجريبيةلمقياس الي ا  الطبيعي والبعد    الختبار  –ري التطبيقثن   القبلا 

 قيمة "   " ) ع ( ) م ( ) ن ( ال طبيق
الداللاااااااااااااااااااااااااة 

 اإلحصائية

 2٫2 29٫4 20 البعدي
74٫2 

دالاااااااااة ع اااااااااد   
 2٫9 22٫4 20 القبلى ٫02

ام رروقـا دالـة إحصـائيا اـثن متوسـطات درجـات  المجمولـة ( يبحظ ف  هنـ1من الجدو  )
وكلـن لصـالح التطبثـق  ،لمقيـاس الـي ا  الطبيعـيالبعـد     –  القبلا  التجريبية ري التطبيقثن

فدى استددام الوحدة المصالة طبقا لبعا فهدا  التربية المهنية   ف  وهيا يد  للا  ،البعد 
 .ثاجاالفرض ال قبو وللا هيا ا ساس تم  ،البحي الي ا  الطبيعي لدى مجمولة إلا تنمية 
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الضابطة   ري التطبثق  البعـدى   –مقارجة متوسطات درجات مجمولات البحي   التجريبية  -3
 ( كلن تفصثليا  01لمقياس الي ا  الطبيعي ويواح جدو ) 

لتجريبية مجمولتي البحي ا طبب درجات اتقيمة  ت  وداللتها ادحصائية اثن متوسط (01جدو  )
 لمقياس الي ا  الطبيعيالتطبثق البعد   والضابطة ري

 الداللة قيمة " " درجة احلرية االحنراف املعياري امل وسط العدد اجملموعة الدرجة

24 
 1و2 31023 31 جتريبية

31 0201 
ع اااااااااد مسااااااااا و   دالاااااااااة

 4,2 02043 31 ضابطة (1010)

فكبر من قيمة  ت  مقياس الي ا  الطبيعي لف  قيمة  ت  المحلوبة  اللااقجدو  اليواح 
(، وهـيا يـد  للـا ف  31( ودرجـة معياريـة )1010وكلن لند ملـتوى داللـة ) (3022الجدولية )

 ببطـالمجمولـة التجريبيـة، ودرجـات  طـبب درجـات اتإحصائيًا اـثن متوسـط ةدال اً قو هنام رر 
الفـرض  قبـو ا سـاس تـم  وللـا هـيا ،المجمولة الضابطة لصالح درجات المجمولة التجريبية

 .الثاجا
ولحلــاب رالليــة الوحــدة المقترحــة رــي تنميــة  الــي ا  الطبيعــي تــم حلــاب جلــبة الكلــأ 

 ( جلبة الكلأ المعد  لبلين:00ويواح جدو  )لين المعد  لب
 مقياس الي ا  الطبيعي( جلبة الكلأ المعد  لبلين  ري 00جدو  )

الخ بااااااااااار ام وساااااااااط درجاااااااااا  
 القبلي

الخ باااااااار ا م وساااااااط درجاااااااا 
 البعدي

ال هايااااااااااااااااة العظماااااااااااااااااى 
 ل خ بار

نسااااااابة الكسااااااا  املعاااااااادل 
 لب ك

 الداللة

 كبري 0.2 24 31023 03.4

مقياس الي ا  الطبيعي يتضح من الجدو  اللااق ف  قيمة جلبة الكلأ المعد  لبلين ري 
 د يـ(. و 003)وهـو ( وهيو القيمة فللا من الحد الفاصل للفاللية الي  حددو اليـن 0.2الغ  )
مجمولــة البحــي  طــببلــدى رالليــة الوحــدة المقترحــة رــي تنميــة  الــي ا  الطبيعــي  للــا هــيا 

 .التجريبية

 سابعاً: تفسير نتائج البحث:

 تدريس الفيزياء فى ضوء أهداف التربية المهنية بالنسبة لواقع أوال : 

 عية لـم تحقـق فشارت جتائج البحي إلا ف  مناهج الفثزيا  بالمرحلة الثاجويـة الفنيـة الصـنا
وتتفـق هـيو وكلن من وجهة جظر معلما ومـوجها العلـوم والفثزيـا  فهدا  التربية المهنية 

، (3113راطمــة محمــد اللــثد ) ،(3112جــودة ) د: خالــالنتــائج مــ  جتــائج دراســة  ــل مــن 
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 ،(3112ســعثد جمثــل )المهنــي  الــولي وجتــائج الدراســات التــا لنثــ  باالهتمــام اتنميــة 

Robert's J. Alexander( 2004),  Gorden McCloskey (2002) –، Linda 

Beke & Michele Roy (2002)   ويرج  لدم تحقثق مناهج الفثزيا  الحاليـة  هـدا
 التربية المهنية إلا لدة فسباب منها :

 التر ثز ري ا هدا  المواولة للا الجواجأ النظرية دو  التطبيقية والعملية والمثداجية  -
 بأهمية توجي  وتهث ة التبمثي لعالم العمل  الولي و  اع  االهتمام -
 لن الواق  الفعلا لعالم العمل والمهن  محتوى الفثزيا بعد معظم  -
لدم توارر موارد مادية للصر  للا الزيارات المثداجية لمواق  العمـل ولمـل لقـا ات وجـدوات  -

 م  فصحاب الشر ات والمهن المدتلفة 
للا التلقثن والحفظ وبعدها لن التدريأ العملا للتلمثي وواع  ري  التماد فسالثأ التدريس -

 مواقف اتداك القرار 
 والنفلا المهني من قبل إدارة المدرسة بأهمية ا خصائا االجتمالي و  الولي قلة  -
 ف  ارامج إلداد المعلمثن بهليات التربية ال تولا اهتماما  ا يا اتدريس فهدا  التربية المهنية -

الثاجو  طبب الص  الثالي لدى المهني  الولي نلبة لفعالية الوحدة المقترحة ري تنمية * بال
 الفني الصنالي 

( اـثن متوسـطات 1و10فشارت جتائج البحي إلـا ف  هنـام رروقـا دالـة إحصـائيا لنـد ملـتوى )
المهنـي  الـولي الضابطة   ري التطبثق البعد  لمقياس  –درجات مجمولة البحي   التجريبية 

وهيا يد  للا رعالية استددام الوحدة  ،لند  ل بعد للا حدو  وكلن لصالح المجمولة التجريبية
 المهنا، وقد يرج  كلن  إلا: الولي المقترحة ري تنمية 

الفرصـة لطـبب الصـ   ف  الوحدة المقترحة والمصالة طبقا  هدا  التربية المهنية فتاحـ  -
العديـد مـن االتجاهـات اديجاايـة والتـا منهـا تقـدير  الكتلـابالثـاجو  الفنـي الصـنالي الثالي 

 ،المروجة ،والدقة ،االلتماد للا النفس ،احترام العمل وتقديرو ،تقدير المل ولية ،وتقثيم اليات
العمــل رــي رريــق وهــيو القــيم واللــلو يات تعتبــر فســاس  ،مرالــاة صــالح الجمالــة ،العقبجيــة
 .المهني  الولي لتنمية ارورى 
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ــي قــدم  الو  - ــارات التــا اادت مــن ثقــة التبمث حــدة المقترحــة بعــا ا جشــطة والمواقــف والعب
باداارة إلا بعا المعلومـات لـن بعـا   جفلهم وتقديرهم للمل ولية وااللتماد للا النفس

 للطبب.المهني  الولي المهن مما ااد من 
الثاجو  الص  الثالي  لدى طببالطبيعي * بالنلبة لفعالية الوحدة المقترحة ري تنمية الي ا  

 الفني الصنالي 
( اـثن متوسـطات 1و10فشارت جتائج البحي إلـا ف  هنـام رروقـا دالـة إحصـائيا لنـد ملـتوى )

 الطبيعـي الضابطة   ري التطبثق البعد  لمقياس الـي ا   –درجات مجمولة البحي   التجريبية 
الوحـدة المقترحـة رـي تنميـة  وهيا يد  للا رعالية اسـتددام ،وكلن لصالح المجمولة التجريبية

 وقد يرج  كلن  إلا: ،الي ا  الطبيعا
م الثومية  وتقديم  بشهل مبلن وربط  بمتطلباتهم ومشاكله الطبيعي حداثة مفهوم الي ا  

رهم  .وبمواوا هام جدا بالنلبة لهم وهو اختيار مهنة الملتقبل فدى إلا تنمية تفكث  
لثومية والمهن المدتلفة المحيطة اهم وارتباا هيو تقديم بعا المواقف المرتبطة بحياتهم ا -

المواقف بمواولات الدراسة فدى إلا ايادة المشـار ة االيجاايـة للطـبب وتنميـة مهـارات 
 التعامل م  معطيات البث ة .

والمشـار ة رـي  ،تكليف التبمثي ابعا ا جشطة مثل : التدطين لبعا الزيارات المثداجية -
 من ثقتهم بأجفلهم وجما ك ا هم الطبيعا. تنظيم بعا اللقا ات ااد 

 لتوصيات والمقترحاتسادسا : ا

 يمهن صيالة بعا التوصيات والمقترحات النابعة من إجرا ات وجتائج البحي  ما يلا :       
اـمن مـا يدرسـ  طـبب  ليـة التربيـة ودلـداد المهنـي إدخا  مقرر التوجيـ  والتثقيـف   -

 ا لدخو  المهنةالمعلمثن ري رترة إلدادهم ا ساس
تدريس ارامج التربية المهنية بمراحل التعليم المدتلفة إما ري صورة مقررات منفصلة فو  -

 دمجها م  المواولات الدراسية بشهل تكاملا 
ــوم بالحيــاة العمليــة ومتطلبــات لــالم العمــل  - اــرورة ربــن الجاجــأ النظــرى لمنــاهج العل

 الدارجا 

ية وتهث ة التبمثي للعمل للا مرحلة معثنة ال لدم اقتصار تدريس ارامج التربية المهن -
ينبغا ف  تبدف التهث ـة منـي المراحـل المبهـرة رـي حيـاة الطفـل وتلـتمر معـ  للـا مـدى 
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رلكــل مرحلــة لمريــة  ،ســنوات الدراســة جميعهــا وحتــا جهايــة تعليمــ  الجــامعا والعــالا
  وجوعية التهث ة لعالم العمل المناسبة لها ،يجتااها الفرد متطلباتها

ارورة االهتمام اتضمثن فهدا  ومحتوى مناهج العلوم بأهدا  ومواولات  -
 التربية المهنية وكلن دلداد التبمثي للوق العمل الدارجا 

ارورة حدوث تعاو  اثن القائمثن للا العملية التعليمية ووااعا المناهج لامة وبثن  -
..........( ،لمصـاج ا ،مؤسلات العمل الدارجية ) الشر ات وهث ات ومهاتأ التوظيف

 للوقو  للا متطلبات هيو المؤسلات وتدريأ التبمثي لمليا للثها 

ارورة تضمثن بعا المهن العلمية والتكنولوجية رـي منـاهج العلـوم لتوعيـة التبمثـي  -
 بأهم هيو المهن ودكلااهم االتجاهات االيجااية جحو العمل اها 

دلو التبمثــي لممارســة المهــارات وطــرق تــدريس تــ تادكثــار مــن اســتددام اســتراتجيا -
 العملية واستددام مهارات التفكثر واتداك القرار 

إلداد ارامج تدريبية للمعلمثن فثنا  الددمة وتزويدهم بأرضل الطرق والمقاييس للتعر   -
 للا قدرات تبمثيهم ودكلااهم مهارات اتداك القرارات المهنية 

لمن  ،لعاملثن ري المؤسلات المدتلفةولقا ات مفتوحة م  ا ،تنظيم مقاابت شدصية -
مـ  االهتمـام  ،و يفيـة الورـا  اهـا ،يرلأ من الطبب لتعريفهم بمتطلبات سـوق العمـل

االختيـار  ،بإكلاب هؤال  الطبب المزيـد مـن المعـار  حـو  : طـرق البحـي لـن لمـل
  الللو يات الرشثدة ولثر الرشثدة ري حياة العمل ،الناجح ولثر الناجح لمجا  العمل

 البحوث المقترحة سابعا: 

يمهن صـيالة بعـا البحـوث التـي تحتـال إلـا توجيـ  واهتمـام البـاحثثن والدارسـثن جحوهـا     
  يما يلا :

* ارجامج مقترح لتهث ة طبب المرحلة الثاجوية التجارية  للعمـل رـي اـو  فهـدا  التربيـة       
 رجامج المهنية وراللية وحدة مقترحة لتحقثق بعا فهدا  هيا الب

  رعاليـــة ارجـــامج مقتـــرح رـــي اـــو  فهـــدا  التربيـــة المهنيـــة دكلـــاب تبمثـــي المرحلـــة
 الثاجوية الصناعية بعا المهارات المهنية والحر ية

  دور منــاهج العلـــوم بالمرحلـــة ادلداديـــة رـــي تحقثــق بعـــا فهـــدا  التربيـــة المهنيـــة
ة المتعلقـة اـبعا وراللية وحدة مقترحـة لتنميـة بعـا المهـارات االجتماعيـة والحياتيـ

 المهن العلمية 
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   ارجــامج مقتــرح لتهث ــة طــبب المرحلــة الثاجويــة لعــالم العمــل رــي اــو  بعــا فهــدا
 التربية المهنية 

  ــرامج ــة لعــالم العمــل رــي اــو  ا ــة الفني ــة الثاجوي ــة طــبب المرحل ــامج مقتــرح لتهث  ارج
 التلمية الصناعية 

 ــة المه ــامج مقتــرح رــا اــو  فهــدا  التربي ــة بعــا المفــاهيم رعاليــة ارج ــة رــا تنمي ني
 والمهارات المهنية لدى التبمثي المعاقثن بصريًا 

  ارجامج مقترح لتهث ة طبب  لية العلوم لعالم العمل ورعاليـة رـا حـل بعـا المشـهبت
 المهنية   

  ري اـو  فهـدا  التربيـة المهنـة الثاجو  تصور مقترح لمنهج الفثزيا  بالص  الثاجا
 لتنمية مهارات اتداك القرار لدى الطببورعالية وحدة مقترحة 

   ــاجا ــا   بالصــ  الث ــنهج الكيمي ــاجو  تصــور مقتــرح لم ــة الث رــي اــو  فهــدا  التربي
 .المهنة ورعالية وحدة مقترحة لتنمية بعا المهارات الحياتية والمهنية لدى الطبب

 
 
 
 
 
 

 :أوال المراجع العربية

فرررري اخ يررررار دالررررث المررررداره ال ا و ررررة  لم ررررن ح ( : العوامررررل المرررر  م  2990إبررررماايح ال و رررر       .2
المجلـــة العربيـــة للبحـــوث  ،واتجاهررات ح   رررو م نررة ال علررريح فرري الجم ور رررة العم يررة اليمنيرررة

ــة -221  ،تررو   ،المنظمررة العم يررة لل م يررة وال اافررة والعلررو  ،1، المجلررد 8العررد   ،التربوي
211 
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العلرو   امج تردر يي ما رمف فر  تردر  ( : بم ر1002ر دي ف  ري اامرل   ،م مد الدر يمي  إسماعيل .1
البحــي رــا  مجلـة ،ل نميرة الراااا الم عررد  لردي معلمررات الاصرل الوا ررد م عرد  المسرر و ات

 .3العد   ،21المجلد  ،المنيا جامعة ،الية ال م ية ،التربية وللم النفس

أدارا  مرا لردي عينرة مر   أ م بم امج ما مف ل نمية الاااا الطييعري:(1002إيناه فاروق العشمي    .3
  دنطا جامعة ،الية ال م ية ،منشور  ،رسالة  ا وراه  ،قيل المدرسة

 ،منـــاهج التعلــيم اـــثن الواقــ  والملـــتقبل( : 1002فارعرررة  سرر  م مررد   ،أ مررد  سرري  اللاررا    .4
 عالح الك ث ،الااهم 

ـــؤتمر العلمـــا( : 2111الجمعيرررة المصرررم ة لل م يرررة العلميرررة   .5 ـــوم للقـــر   الم ـــي منـــاهج العل     الثال
أبرررو  ،فنرردق لالمررا ،مماررت تطررو م تررردر   العلررو  ،(الحــادى والعشــرين )رؤيـــة ملــتقبلية 

 يوليو.  12 – 12سلطان 

 ( : فعاليرة بم رامج م كامرل لطارل مرا قيرل المدرسرة فر  ةروا  ظم رة1002أما ي خمي  ع مران    .1

 .جامعة  لوان ،الية ال م ية ،غيم منشور  ،رسالة ماجس يم ،الااااات الم عد  

رؤ ة للمس ايل في إدار إ جرااات ال سرعينات فري مجرا  ال علريح : ( 1000  اامل ب اا الدي    سي  .1
إلرري المرر تمم العم رر  ا قليمرري  ررو  ال علرريح   للجميررت تام ررم جم ور ررة مصررم العم يررة الماررد

 .الااهم  ،المر ز القوما للبحوث التربوية والتنموية ،(1000للجميت   تاييح عا  

ا ســـس  ،العناصـــر ،المفهـــوم ،المنـــاهج( :  1004وم مرررد أمررري  الما ررر     لمررر  أ مرررد الوايرررل  .8
 .مك بة األ جرلو المصم ة  ،الااهم  ،التطوير ،التنظيمات

لمصررم فرر  ةرروا معرراييم ال ررا وي الصررناعي تطررو م منرراهج ال علرريح : ( 1001م مررد   خالررد جررو    .9
طـوير منـاهج التعلـيم الؤتمر العلما التاس  لشـر، ت ،الجمعية المصرية ،الجو   الشاملة

 ،3المجلرررد  ،، جامعرررة عررري   رررم 1001 ،يوليرررو 11 -15 رـــا اـــو  معـــايثر الجـــودة،
919-993 

(: فاعلية بم امج ما مف ف  مرا   تكنولوجيرا ال يم رد وتكييره ال رواا 1001عيد السميت    خالد عتااى  .20
ب ال علريح قائح عل  المدخل المنظوم   كسراب الم رارات العمليرة وتنميرة ا بردا  لردى درا

    .جامعة التقاا ق ،الية ال م ية ،رسالة  ا ورا  غيم منشور  ،ال ا وي الصناعي

 ،212العرد   ،مجلـة التربيـة ،( : مااايح العلو  وال انية للارمن الارا  2112خليل يوسف الخليل     .22
 .162-112 ،اللجنة الودنية الاطم ة لل م ية وال اافة والعلو 
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تمجمرة  ،والتدريأ را لـالم العمـل المتغثـرالمهني الفني التعليم  صبحإ( : 1002 يايد ولسرون   .21
 .31-32 ،221العد  ،اليو سكو ،مس ايليات ،مجدى م دى

 ، مجلـــة العلـــوم االجتماعيـــة ،( :ال م يرررة ال ياتيرررة فررري المم لرررة االب دائيرررة2122سرررعد ال ا رررل    .23
 . 61-32 ،جامعة الكو ت ،الية ال م ية ،32المجلد ،2العد ،

ــة(: 2993د ال ررل رخررمون  سررعي .24 ــادى  التربي ــي مب األر ن،  ار  ،عمرران ،الطبعررة األولرر  ،المرجــ  ر
 .الشموق للنشم وال وا ت 

( : ال  يئة لعالح العمل ما وم را وألعا هرا فري ترل ت رديات الييرم فري 1001سعيد جميل سليمان    .25
 ،ام  فرري مصرررمالعررالح المعا ررم فرري : ال  يئررة لعررالح العمرررل للدارسرري  لررال عليح غيررم النظرر

 .63-33ص  ،المر ز القوما للبحوث التربوية والتنمية ،الااهم 

 ،ةيــمجلــة العلــم العرب ،( : ال م يررة الم نيررة وموقع ررا فرري ال علرريح األساسرر 1003سرليمان الخطيررث    .21
 .43-21  ،واار  ال م ية في الجم ور ة العم ية  السور ة ،2العد  

فساسيات  وتطبيقاتـ   ،قياس والتقويم التربوى والنفلاال ( : 1000 اف الدي  م مو  عا      .21
  ار الاكم العم    ،الااهم  ،وتوجهات  المعاصرة

 للطباعة ا ار الوفا ،، ا سكندر ةاللياسات التعليمية وصن  القرار( : 1001عيد الجوا  لكم    .28

اسرر  ومرردى إ را  ( : واقررت ال م يررة الم نيررة فرري مم لررة ال علرريح األس2993عيرد المررنعح ف مرر  سررعد    .29
 203-11،،35العد   الية ال م ية، ، مجلة تربية ا اهر ،ال اميا ألهداف ا ومااايم ا

تصررور ما ررمف لمررن ج الايت ررراا للصررف ال ررا ي ال ررا وي فررري "( : 2116  عررت   ررديد م مررد عيرررد ه  .10
 ال م ية الية  ،جامعة ا سكندر ة ،، رسالة  ا وراه "ةوا األهداف  المعا م  لل م ية العلمية

مجلــة  ،فرري مصررم  راسررة ت ليليررة  األساسرري( : ال م يررة الم نيررة وتطررو م ال علرريح 2991علرر  أ مررد ماررمب   .12
 58-11 ،جامعة المنيا الية ال م ية، ،20المجلد  ،3العد  ،البحي ري التربية وللم النفس

 .مك بة الااف  ،، الكو تالتوجي  المهني( :  2113عو د سلطان المشعان     .11

لالم  ،لسوق العملالم ني ال ا وي ( :  راسة ماار ة لم ط ال عليح 1001ة م مد السيد عل   فادم  .13
  12 -22 ،1، السنة 6العد   ،التربية

الاراهم  عرالح الك رث ،الطبعرة األول  ،دور التعليم ري تعزيز االجتما ( : 1000لطياة ابماايح  صم   .14
. 
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ــيم( 1000لرري  أولسررون   .15 الجمعيررة المصررم ة  ،الارراهم  ،كمى عيررد المررنعحتمجمررة  رر ،: ثــورة رــا التعل
 31 ،لنشم المعمفة وال اافة العالمية

مك برررة األ جلرررو ،الااهم  ،اســـتراتيجيات التعلـــيم وفســـالثأ الـــتعلم( : 1003مجررردى عت رررت ابرررماايح     .11
 المصم ة 

( :  راسررررة ت ليليررررة لم  رررروى منرررراهج العلررررو  لررررالمم ل ي  ا ب دائيرررررة 1000م ررررما عيررررده يوسررررف   .11
التربيـــة العلميـــة  ،المـــؤتمر العلمـــا الرابـــ  ،العلمررر  عدا يرررة فررري  ةررروا ألعرررا  ال نررروروا 

 أغسط 3-يوليو  32ا سماعيلية    ،الجمعية المصم ة لل م ية العلمية ،للجمي 

  ار الاكم للطباعة والنشم  ،الطبعة األول ، الااهم  ، مدخل إلا التربية المهنية( : 2998م مد أبو سل    .18

( : ال وجيرررل الم نررري فررري ال علررريح الجرررامع  لالمملكرررة العم يرررة 2111 ات الخطيرررث  م مرررد بررر   ررر  .19
  213-11،  6مجلد  ،مجلة جامعة الملن سعود ،السعو ية

( : أ م ال ااعل بي  ال م  بموفيل وأسراليث  رنت الارمار و عرق درمق 1001 وا  م مد  لي     .30
ق الاضررايا الييولوجيررة بات ال رردر   علرر    ال  صرريل وتنميررة م ررار  اتخرراب الاررمار فرري لعرر

 ،1المجلرد  ،1العرد  ،مجلة البحي التربـوى  ،الطييعة الجدلية لدى داب المم لة  ال ا و رة
 211 -212، 1جتا 

األساسرر  فري مصررم  ( : ما رو  خيررم  العمرل وتطييااتررل فري مم لررة ال علريح2112 روا   صرم أ مررد   .32
 .222-12 ، 1المجلد ،22 العد  ،مجلة ملتقبل التربية العربية ، راسة  مائية

(: 1003واار  ال م يررة وال علرريح لاال رر ما  مررت اليو سرركو والمماررت الارروم  للب رروم ال م و ررة وال نميررة   .31
 ،الااهم 1025-1001الخطة الودنية لل عليح للجميت م  

( : فعالية بم امج الك مو ي ما مف ل كنولوجيرا ال يم رد وال كييره فر  1001سعد م مو  أ مد  ياسر   .33
رسررالة  ا ررورا  غيررم  ،ال ررا وي يررة ال نررور ال كنولرروج  وا برردا  ال انرر  لرردى درراب ال علرريح تنم

 جامعة التقاا ق.    ،الية ال م ية ،منشور 
 اثنيااا : املراجااع األج بيااة

34. Abbott, John (1997) : Upside Down and Inside 0ut : Why Good  Schools 

Alone will Never be Good Enough to Met the Challenges 0f the 21 st 

Century , Paper    Presented at  the Innu Conference  and Exhibit of 

the Association of Baltimore ,MD Supervision and Curriculum 

Development   March 22-25 , , Available at :http : // orders .edrs .com  / 

members / sp . cfm? AN=ED437146 
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 الملخص

هدر  الدراسة إلا التعر  واق  تدريس الفثزيا  را او  فهدا  التربية المهنية وراللية وحدة مقترحة را 
 لـدى طبب المرحلة الثاجوية الصناعيةالطبيعي والي ا  المهني  ولي التنمية 

 ،( طالأ للمجمولة الضـابطة31) ،( طالأ للمجمولة التجريبية31) ،( طالأ21، وتكوج  لثنة الدراسة من )
وقد تم إلداد قائمة  هـدا  التربيـة المهنيـة واسـتبيا  السـتطبا رفى معلمـا ومـوجها العلـوم والفثزيـا  حـو  

صـيالة وحـدة )الفثزيـا  وتم إلداد  تثأ للطالأ تـم  يـ   ،واق  تضمثن مناهج الفثزيا   هدا  التربية العلمية
وكلـن  3103/ 3100بالفصل الدراسي الثاجي للعام الدراسـي الصنالي ب الص  الثالي الثاجو  لطب الحديثة (

وتم  ،شاد ب  را تدريس الوحدة مواوا الدراسة ما تم إلداد دلثل للمعلم لبستر  ،طبقا  هدا  التربية المهنية
ــا الدراســة وهمــا مقيــاس  ــولي إلــداد فدات ــي  ال ــم اــبطهما إحصــائيا المهن ــد ت ــي ا  الطبيعــا، وق ــاس ال ومقي

 وتطبيقهما بعديا للا الطبب )مجمولة البحي (.

 هــدا  لصـنالي افشـارت جتـائج الدراســة إلـا مـا يلــي : لـدم تحقثـق منــاهج الفثزيـا  بالصـ  الثالــي الثـاجو  
المهنـي  الـولي التربية المهنية وراللية اسـتددام الوحـدة المصـالة ورقـا  هـدا  التربيـة المهنيـة  رــي تنميـة 

 لـدى طبب الص  الثالي الثاجو  الصنالي. الطبيعي والي ا  
Summary 

     The current Study aimed to identify  Actual of teaching  physics   in the light 

of the Objectives of Career Education  and Effectiveness of Suggested Unit for 

Achieving Awareness Career and Naturalist Intelligence to students The 

Industrial Secondary Stage .The study sample consisted of (60) students,(30)  

students of the Experimental group and (30)of the control group, Designing an 

inventory of the general as well as the behavioral objectives of   career Education 

, Determining Extent included physics  

Curricula to the Goals of Career  Education  

A hand book has been prepared for  students which contains Reformulation to 

the second unit assessed on the students in the second semester 2011/2012, 

according to the Objectives of Career Education  .in addition , A instructor 

manual has been to guide in teaching the unit of the subject of the  study has been 

prepared also which were (Awareness  career and Naturalist Intelligence scale), 

which has been reset statistically and apply after that on students ( research 

group). 

 The results of study pointed to the following - physics Curricula in the third 

Secondary  don't match with the Objectives of Career Education, Results also 

indicated that suggested Unit was  Effective in developing the Awareness  career 

and Naturalist Intelligence  to  students of the Industrial Secondary third.  


