
  
  زةــ غ–الجامعة اإلسالمية 

  ياـــات العلـعمادة الدراس
  ةــية التربيـــــــكل
  م المناهج وطرق التدريسـقس
  
  
  
  
  
  
  

 المقرر على طلبة الصف العاشر  الثقافة التقنيةتقويم المحتوى العلمي لمنهاج
  .ساسي في ظل أبعاد التنور التقنياأل

  
  
  

  إعداد الطالب
  ةمحمد فؤاد أبو عود

  
  ف األستاذ الدكتورإشرا

  محمد عبد الفتاح عسقول
  
  

دراسة مقدمة كمتطلب أساسي لنيل درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس 
  من كلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة

  
  م٢٠٠٦ –ه ١٤٢٧



ب  

  
  
  
  
  

  بسم ا الرمحن الرحيم
  

  
اْلُمْؤِمُنوَن َوَسُتَردُّوَن ِإَلى َعاِلِم اْلَغْیِب َوُقِل اْعَمُلوْا َفَسَیَرى الّلُھ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُھ َو"

  "َوالشََّھاَدِة َفُیَنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن

  
 )١٠٥ :التوبة(                                                             

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ج  

  
  إهــــــــــــداء

  
  

  :ُأهدي هذا البحث المتواضع
  

الذين نزفت دمـائهم    ... إلى الشهداء األبرار  ...  أكرم منا جميعاً   إلى من هم   -
 ...الطاهرة لتسقي تراب فلسطين

  
وسام شـرف   ... الذين علمونا أن الجراح في سبيل اهللا      ... إلي كل الجرحى   -

 ...علي صدر األمة
 

 ...إلي المعتقلين األحـرار خـلف القضبـان  -
 

 ...إلي أمـي وأبـي مستودع الحنان والعطاء  -
 

 ...إلي زوجـتـي الغـاليــة رعـاهـا اهللا -
 

 ...إلي إخـوانـي وأخـواتـي حفظهـم اهللا   -
 

 ...إلي كل ناشـد حكـمة أو طـالـب علـم  -
 

 ...إلي إخـوة اإليمـان واإلسالم في كل مكان -
 

 ...إلي كل من قدم لي العون واإلرشاد والتوجيه -
  
 

  لعلماء،،،مع عظيم وخالص تحياتي وتقديري لكل محب للعلم وا
  



د  

  شكـر وتقديـر
  

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم علي المبعوث رحمة للعالمين، الحمـد هللا             
حمد الشاكرين، الحمد هللا الذي وفقني علي إتمام هذه الدراسة والتي أسال اهللا العلى           

  .العظيم أن تكون نفعاً لإلسالم والمسلمين
  

 يشكر اهللا، ومن ال يعرف الفـضل لـذي          وانطالقاً من مبدأ من ال يشكر الناس ال       
أجد لزاماً علي أن أتقدم بعظيم شكري وتقديري للـصرح          . الفضل إال ذوو الفضل   

اإلسالمي الشامخ إلي الجامعة اإلسالمية بغزة، رائدة البحث العلمي والذي أسـال            
  .اهللا أن يحفظها ويديمها صرحاً علمياً شامخاً

  
  .لك انتمائي ولإلسالم والقيم****      ***لبيك جامعةً للحق فانتسبي     

  
كما أتقدم بخالص شكري وعظيم تقديري إلي أستاذي ومشرفي الفاضـل األسـتاذ      

 -نائب رئيس الجامعة للشئون األكاديميـة       . محمد عبد الفتاح عسقول   /  الدكتور
  قسم المناهج وطرق التدريس علي ما أبداه مـن رأي           -واألستاذ في كلية التربية     

 ونصح وتوجيه وإرشاد، والذي أسال اهللا تعالي في عليائه أن يسدد خطاه،        ومشورة
  .ويديم عطاياه، ليبقي علماً في ميادين العلم

  
كما وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل من ساهم وساعد علي إنجاح وإتمام هـذه              

  .الدراسة وأخص بالذكر
  .يس بالجامعة اإلسالمية رئيس قسم المناهج وطرق التدر- فتحية اللولو/ الدكتورة 
  .  المشرف في وزارة التربية والتعليم-  رباسم أبو قم/ الدكتور
  . عميد التخطيط في جامعة األقصى-جمال الزعانين / الدكتور

 علي ما بذلوه من دعم وتعزيز وإرشاد ساعدني علي تخطي صعاب إتمـام هـذه      
  .الدراسة



ه  

ساتذة الذين قـاموا بتحكـيم قائمـة    وال أنسي أن أتقدم بكل الشكر والتقدير لكل األ     
التنور التقني وأداة الدراسة علي ما بذلوه من جهد لالرتقاء بهذه الدراسة وأخـص      

  منير حسن/  ، واألستاذ أدهم بعلوجة/  بالذكر األستاذ 
  

 من مـساعدة  هكما وأخص بالذكر والدي وإخواني وأخواتي وزوجتي علي ما بذلو         
  .سواء كانت مادية أو معنوية

  
كما وأتقدم بعظيم الشكر والتقدير لوزارة التربية والتعليم لما أتاحته لي من تطبيق             

علي خليفـة ومـديري     / ألداة الدراسة علي مدارس محافظة عزة ممثلة بالدكتور       
  .ومديريات المدارس التي طبقت فيها الدراسة

  
  وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم

  
  
  

   الباحث                                                                               
   ةمحمد فؤاد أبو عود

 
  
  
  
  
  
  

  
  
  



و  

  وعاتــفهرس الموض
  

  رقم الصفحة  ــوعـــــالموضـ

  أ  عنوان الدراسة

  ج  اإلهداء

  د  تقديرشكر و

  و  فهرس الموضوعات

  ي  قائمة الجداول

  ل  قائمة المالحق

  م  ة باللغة العربيةملخص الدراس

   ٦ - ١   وأهميتهاخلفية الدراسة: الفصل األول 

  ٢  مقدمة الدراسة

  ٥  مشكلة الدراسة

  ٥   الدراسةفروض

  ٥  هداف الدراسةأ

  ٦  أهمية الدراسة

  ٦  حدود الدراسة



ز  

  ٦  مصطلحات الدراسة

  ١٧ - ٧  الدراسات السابقة: الفصل الثاني 

  ٨  مقدمة الفصل

  ٨  اسات تناولت الحديث عن التنوردر: ول الجانب األ

  ١٢  دراسات تناولت الحديث عن الثقافة: الجانب الثاني 

  ١٧  التعقيب علي الدراسات السابقة

  ٣٤ - ٢٠  اإلطار النظري: الفصل الثالث 

  ٢١  مفهوم الثقافة التقنية

  ٢٣  مفهوم التنور التقني

  ٢٦  خصائص التنور التقني

  ٢٧  بعاد التنور التقني أ

  ٢٩  كسابها للفرد كي يكون متنوراًخبرات التي ينبغي إال

  ٣٠  التنور التقني في برامج التعليم النظامي وغير النظامي

  ٣٢  مصادر التنور بصفة عامة

  ٣٣  التنور التقني ومقرر الدراسات الثقافية

  ٣٤  هل التنور مجرد موضوع فني

  ٣٤  أهداف التنور التقني



ح  

  ٤٩ - ٣٧  جراءاتالطريقة واإل: الفصل الرابع 

  ٣٨  منهج الدراسة

  ٣٨  مجتمع الدراسة

  ٣٩   عينة الدراسة

  ٤٠  دوات الدراسةأ

  ٤٠  قائمة أبعاد التنور التقني

  ٤٩  المعالجات اإلحصائية

  ٤٩  خطوات الدراسة

  ٨٩ – ٥٢  مناقشتهانتائج الدراسة و: الفصل الخامس 

  ٥٤  سئلة الدراسةول من أجابة علي السؤال األاإل

  ٥٤  سئلة الدراسةجابة علي السؤال الثاني من أاإل

  ٨٢  سئلة الدراسةاإلجابة علي السؤال الثالث من أ

  ٨٢  سئلة الدراسةابة علي السؤال الرابع من أجاإل

  ٨٥  سئلة الدراسةاإلجابة علي السؤال الخامس من أ

  ٨٨  توصيات الدراسة

  ٨٩  مقترحات الدراسة

  ٩٦ - ٩٠  المراجعقائمة 



ط  

  ٩٠  لعربيةالمراجع ا

  ٩٦  جنبيةالمراجع األ

  ٩٨  المالحق

    ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



ي  

  قائمة الجداول
 

  مسلسل عنوان الجدول  الصفحة

   .توزيع أفراد مجتمع الدراسة ٣٩

١- 

  .مواصفات الكتاب ٣٩

٢-  

 لدرجات جدول يبين ارتباط مجموع درجات كل بعد مع المجموع الكلي ٤٦

 .اإلختبار

 

٣-  

  .مواصفات االختبار المعرفي للتنور التقني ٤٨

٤-  

نتائج تحليل المحتوى العلمي لمنهاج الثقافة التقنية في ضوء البنود الرئيسة  ٥٥

 ".الجانب المعرفي"ألبعاد التنور التقني

 

٥-  

الفرعية نتائج تحليل المحتوى العلمي لمنهاج الثقافة التقنية في ضوء البنود  ٥٥

 ".الجانب المعرفي"ألبعاد التنور التقني

 

٦-  

نتائج تحليل المحتوى العلمي لمنهاج الثقافة التقنية في ضوء البنود الرئيسة  ٦٢

 ".الجانب المهاري"ألبعاد التنور التقني

 

٧-  

نتائج تحليل المحتوى العلمي لمنهاج الثقافة التقنية في ضوء البنود الفرعية  ٦٣

 ".الجانب المهاري"ور التقنيألبعاد  التن

 

٨-  

نتائج تحليل المحتوى العلمي لمنهاج الثقافة التقنية في ضوء البنود الرئيسة  ٦٩

 ".الجانب الوجداني"ألبعاد التنور التقني

 

٩-  

نتائج تحليل المحتوى العلمي لمنهاج الثقافة التقنية في ضوء البنود الفرعية  ٧٠
  ".وجدانيالجانب ال"يألبعاد التنور التقن

 
١٠-  



ك  

   .مستوى التنور التقني لدى الطلبة ٨٢

١١-  

للمقارنة بين مستوى التنور التقني لدى أفراد عينة الدراسة ) ت(نتائج اختبار  ٨٣

  ".طالب وطالبات"تبعاً لمتغير الجنس

 

١٢-  

للمقارنة بين مستوى التنور التقني لدى أفراد عينة الدراسة ) ت(نتائج اختبار  ٨٥

  ".علمي وأدبي"تغير التخصص تبعاً لم

 

١٣-  

جدول يوضح معامالت السهولة والصعوبة لمفردات االختبار المعرفي للتنور  ١٢٨

  .التقني

١٤ -    

   - ١٥  .جدول يوضح معامالت التمييز لمفردات االختبار المعرفي للتنور التقني ١٢٩

  -١٦  شرجدول يوضح وحدات منهاج الثقافة التقنية المقرر علي طلبة العا  ١٣٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



ل  

  قائمة المالحق
  

  رقم الصفحة  عنوان الملحق

  ٩٩  .قائمة المحكمين

  ١٠٠  .رسالة للمحكمين، لتحكيم قائمة التنور التقني

  ١٠١  .قائمة البعد المعرفي للتنور التقني المعدلة

  ١٠٣  .قائمة البعد المهاري للتنور التقني المعدلة

  ١٠٥  .التقني المعدلةقائمة البعد الوجداني للتنور 

  ١٠٨  .نموذج تحليل البعد المعرفي

  ١١٠  .نموذج تحليل البعد المهاري

  ١١٢  .نموذج تحليل البعد الوجداني

  ١١٥  .رسالة للمحكمين، لتحكيم االختبار

  ١١٦  .مقدمة االختبار

  ١١٧  صندوق اإلجابات

  ١١٨  .اختبار البعد المعرفي للتنور التقني المعدل مع الحذف

  ١٢٧  ئمة بأسماء المدارس التي طبق فيها االختبارقا

  ١٢٨  معامل السهولة والصعوبة والتمييز

  ١٢٩  معامل التمييز

  ١٣١  .خطاب لوزارة التربية والتعليم

  



م  

  
  

  ملخص الدراسة باللغة العربية
  

هدفت هذه الدراسة إلي تقويم المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علـي             
  .العاشر في ظل أبعاد التنور التقنيطلبة الصف 

  :وتحددت مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيسي التالي 
  

  .ما مدي تناول منهاج الثقافة التقنية المقرر على طلبة الصف العاشر ألبعاد التنور التقني 
  

  :وانبثق من السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية
ها في منهاج الثقافة التقنية المقرر علـى        ما أبعاد التنور التقني الواجب توافر      -١

  .الصف العاشر
 ما مدي توافر هذه األبعاد في محتوي منهاج الثقافة التقنية المقرر على الصف              -٢

  .العاشر
  . ما مستوي التنور التقني لطلبة الذين انهوا دراسة مقرر الثقافة التقنية-٣
ين مستوي التنـور التقنـي   ب )٠,٠٥ ≤α( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند    -٤

  ).ذكور، إناث(للطلبة  الذين  انهوا دراسة المقرر يعزي إلي الجنس 
بين مستوي التنـور التقنـي   ) ٠,٠٥ ≤α( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند     -٥

  ).علمي، أدبي(للطلبة الذين انهوا دراسة المقرر يعزي إلي التخصص 
  
 التنور التقني، حيث تضمنت القائمـة فـي         ولقد قام الباحث بوضع قائمة بأبعاد      -

 .صورتها النهائية أحد عشر بنداً رئيسياً ومئة وخمس وأربعون بنداً فرعياً

  
 تم تحليل المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية في ضوء أبعاد التنـور التقنـي               -

ل التي ينبغي مراعاتها في منهاج الثقافة التقنية، حيث وجد أن المنهاج قـد تنـاو               
 %).٩١,٤(بنداً رئيسياً أي بنسبة ) ٣٨(بنداً رئيسياً من أصل ) ٣٤(

  



ن  

 ولقد صمم الباحث اختباراً للتنور التقني تم التأكد من صدقه عن طريق االتساق              -
 من ثباته عن طريق حـساب معامـل الثبـات           دالداخلي  وصدق المحكمين وتأك    

وهـو  ) ٠,٩٥(وي  فوجد قيمة معامل  الثبـات تـسا        نبطريقة كودر ريتشارد سو   
 .معامل ثبات مرتفع

  
 طالب وطالبة من طلبة الصف العاشر األساسي في         ٣٣٠ وكانت عينة الدراسة     -

 .من أفراد المجتمع األصلي % ٣,٢محافظة غزة بواقع 

  
والذي جاء أقل من    %) ٦١,٢٤( وأوضحت الدراسة أن متوسط درجات الطلبة        -

ممـا  %) ٧٥(ة وتبناه الباحث وهو     المعيار الذي حدده الباحثون في دراسات سابق      
 .يشير إلي تدني مستوي التنور التقني لدي عينة الدراسة عن المعيار المقبول

 
 أثبتت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستوي التنور التقني             -

إذ بلـغ   ) ذكور، إناث (لدي طلبة الصف العاشر األساسي يعزي إلي عامل الجنس          
في حين بلغ متوسـط درجـات الطـالب         %) ٦١,٥٩(لطالبات  متوسط درجات ا  

 %).٦١,٢٤(يعني متوسط درجات الطلبة يساوي %) ٦٠,٩٠(
 
 كما أوضحت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مـستوي التنـور              -

علمـي،  (التقني لدي طلبة الصف العاشر األساسي يعزي إلي عامل التخـصص            
فـي حـين بلـغ      %)  ٦٩,٣٨( الفرع العلمي    ، إذ بلغ متوسط درجات طلبة     )أدبي

يعني أن متوسط درجات الطلبـة      %) ٥٥,٦١(متوسط درجات طلبة الفرع األدبي      
 توضـح بـشكل واضـح    ة، وهذه النتيج %)٦٢,٤٩(في الفرعين العلمي واألدبي     

 .وجلي أن طلبة الفرع العلمي هم أكثر تنوراً تقنياً عن غيرهم من الطلبة
 

 عنه نتائج الدراسة من نتائج تقدم الباحث بمجموعة مـن            وبناءاً علي ما أسفرت    -
التوصيات للقائمين علي برامج التعليم التي من شأنها إحداث تنور تقني لدي الطلبة          



س  

لتحقيق مستوي أعلي من التنور التقني للطلبة لكي يكونوا علي مستوي أعلي مـن              
 .التنور التقني في المستقبل

 
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  



 ١

  الفصــل األول   
  

  خلفيـة الدراسـة وأهميتهـا
  
  

  .مقدمة الدراسة* 
  

  .مشكلة الدراسة* 
 
  .أهداف الدراسة* 
  
  . الدراسةفروض* 
 
  .أهمية الدراسة* 
 
  .حدود الدراسة* 
 
  .مصطلحات الدراسة* 

  
  
  



 ٢

  : الدراسةمقدمة
  

يعتبر العصر الذي نعيشه هو عصر التقنية، لما يتسم به من سـرعة فـى انتـشار المعلومـات                
  .ر فى التقنياتوتطو

ومما الشك فيه أن التكنولوجيا والتقنيات اليوم أصبحت تؤثر في جميع جوانب حياتنـا اليوميـة                
صبح يقاس تقـدم    فلقد أ . في الزراعة والصناعة والهندسة والتجارة واإلجتماع وغيرها      ،  المختلفة

لذلك البد مـن تـضمين       إمتالكها للتقنيات وتنور أفرادها تقنياً وتكنولوجياً        األمم وتطورها بمدى  
  .أبعاد التنوير التقني في برامج التعليم بهدف تحقيق التنور التقني للجميع

  
أن المجتمع العـالمي المعاصـر يواجـه حاليـاً          ) ٤٤٩: ٢٠٠١نصير،  (هذا اإلطار يؤكد    وفي  

وثورة االتصال وهبوب ريـاح  ،  الثورة المعلوماتية والثورة التكنولوجية   :تحديات وتحوالت أهمها  
أمـا عـن   ، العولمة، الحروب البيولوجية والنووية فضالً عن اتفاقية التجارة العالمية بين الـدول      

مستقبل هذا المجتمع العالمي ضمن المتوقع أن تزداد حدة التحديات ولتحوالت الـى حـد ينـذر                
فإذا كان مجتمع اليوم يعيش عصر الفضاء فإن        " صدمة المستقبل   " بمضاعفات أسماها الباحثون    

تمع الغد سيعيش عصر السماوات المفتوحة، وإذا كان مجتمع اليوم يعـيش عـصر الهندسـة     مج
مجتمع الغد سيعيش الملكية الفكرية نتيجة ألخطار اإلنترنت، األمر         الوراثية فإن مجتمع اإلنترنت     

الذي استوجب علي مؤسسات التعليم تطوير مناهجها بشكل متكامـل لتواكـب تلـك التحـوالت         
  .والتغيرات

  

أن استشراف المستقبل خالل سنوات القـرن الحـادي والعـشرين    ) Barudt, 2000:2( يري و
  :يجعلنا نتنبأ بأمرين

 سوف يستمر في تأججه وثورته وسرعته الفائقة        )التقني( هو أن التغير التكنولوجي      : األمر األول 
  . التي تجعل من الصعب جداً على الناس مالحظته ومواكبته

ن هذه التغييرات التكنولوجية سوف تؤدي إلي تغييرات اجتماعيـة وسياسـية          فهو أ  :األمر الثاني 
وإقتصادية يترتب عليها العديد من القضايا والمشكالت التي تفـرض تثقيـف أفـراد المجتمـع                

  .وتنويرهم تكنولوجياً بما يمكنهم من مواجهة تلك القضايا، واتخاذ القرارات المناسبة لحلها
  

ت والمؤسسات والهيئات العلمية المعنية بمجال التربية والتعليم علـى          وقد دعت كثير من الجمعيا    
 العربي والعالمي إلي أهمية تنوير أفراد المجتمع تنويراً تكنولوجياً مـستمراً يواكـب              :المستويين

الطفرات التكنولوجية المتالحقة، وذلك من خالل برامج التربية التكنولوجيـة النظاميـة، وغيـر            
تلك الدعوة فلقد عقدت العديد من المشروعات والمؤتمرات، وورش العمل فـي            النظامية ولتلبية   



 ٣

  Technological  literacy workshopهذا اإلطار، ففي ورشة عمل التنـوير التكنولـوجي   
 وتمـت مناقـشة     )م١٩٩١ مـايو    ٨-٦(التي إنعقدت في واشنطن بالواليات المتحدة األمريكية        

حيث دعت ورشة العمـل هـذه       ،  المناهج الدراسية في تحقيقه   ودور  ،  برنامج التنوير التكنولوجي  
الى ضرورة تطوير وبناء مناهج وبرامج جديدة تركز على التنوير التكنولوجي كهـدف أساسـي       

   .                                                                         لها
                                                                                                               )jones, 1992:6-8 (  

  
 يوليو  ١٠-٥(وفي المنتدى الدولي للتنور العلمي والتكنولوجي للجميع المنعقد بباريس في فرنسا            

 بمشاركة وفود من جميع قارات العالم، تمت الموافقة على خطة المشروع الذي تنـاول           )م١٩٩٣
والمؤسسات والمنظمات، والحكومات اتخاذه من إجـراءات للعمـل معـاً           ،  ا يجب على األفراد   م

بهدف إعادة بناء وتطوير التربية العلمية والتكنولوجية لجميع المستويات حيث تركزت مناقـشات          
 طبيعـة التنـور العلمـي والتكنولـوجي         :المنتدى للمشروع حول ستة موضوعات محورية هي      

اجة إليه، والتنور العلمي والتكنولوجي من أجـل التنميـة، وبيئـة التـدريس              للجميع، ومدي الح  
والتعلم، وإعداد المعلم والقيادة، والتقيـيم والتقـويم، وأخيـراً وسـائل تنميـة التنـور العلمـي           

  )UNESCO, 1993(.                                         والتكنولوجي النظامية وغير النظامية

  
ذا االتجاه أعدت الرابطة القومية للتربيـة التكنولوجيـة مـشروع التكنولوجيـا لكـل                له اًوتأكيد

.                                                           األمريكيين، الذي بني على معايير التنور التكنولوجي التي يجب تحقيقها في المواطن األمريكي
                                                                                                      )Dugger, 2001:513-517(  

  
وعلي المستوى العربي فقد أدركت بعض الدول العربية أهمية وضرورة السعي لتنـوير أفـراد           

ـ             ي مجـال   مجتمعاتها علمياً وتكنولوجياً لمواكبة التطور المتالحق، لذي فقد بذلت جهوداً حثيثة ف
  .برنامج التنوير التكنولوجي على المستويين النظامي وغير النظامي

  
وفي إطار برنامج التنوير التكنولوجي عبر مناهج التعليم النظامي أقام مكتـب التربيـة العربـي         

  .لدول الخليج بالرياض بالمملكة العربية السعودية ندوتين في هذا المجال
ية إدخال مقرر التقانة فى مراحـل التعلـيم العـام المتوسـط              سبل إمكان  :الندوة األولى بعنوان   
 والثانوي في دول الخليج العربي، والتي أقيمت في الشارقة بدولة اإلمارات العربيـة              )اإلعدادي(

م وقد أوصي المشاركون في تلك الندوة بعدة توصيات         ١٩٩١ ابريل عام    ٣٠-٢٩المتحدة، يومي   
لتقنية الحديثة والمستحدثة ضمن مناهج التعليم العام وتطبيق         إدخال المجاالت والتطبيقات ا    :أهمها



 ٤

مجاالت التقنية في شكل مقررات الدراسية القائمة مع التركيز على الجانـب العلمـي، وإعـداد                
   .معلمين مؤهلين لتدريس التقنية بمجاالتها وأبعادها

  )١٩٩١مكتب التربية العربي لدول الخليج، (                                                                    
  

 جهود الدول األعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخلـيج فـي مجـال              :الندوة الثانية بعنوان  
-١٠إدخال مفردات التقانة فى مراحل التعليم العام، والتي أقيمت في مسقط بسلطنة عمان أيـام                

 تعزيز مفردات التقنية الواردة فـى       :همهام وقد أوصت تلك الندوة بتوصيات أ      ١٩٩٤ أكتوبر   ١٢
مناهج المواد الدراسية المختلفة بالدول األعضاء بتطبيقات عملية تتالءم وبيئة كل دولة، وإقامـة              
دورات تدريبية للمعلمين والموجهين وإختصاصي المناهج أثناء الخدمـة لتزويـدهم بـالخبرات             

                                                        . التعليم العامالالزمة حول مفردات التقنية التي تستحدث في مناهج
مكتــب التربيــة العربــي لــدول الخلــيج،                                                                                (          
١٩٩٤(  

  
وتأكيداً ألهمية برنامج التنوير التكنولوجي عبر التعليم العام ومواكبة لالتجاهات العالمية في هـذا       

عالي الفلسطيني اهتماما واضحاً تمثل فيما نصت عليـه         المجال فقد أولته وزارة التربية والتعليم ال      
الخطوط العريضة لخطة المنهاج الفلسطيني األول وذلك بتخصيص مادة دراسية أساسية للتربيـة      
التكنولوجية على مدار سنوات التعليم العام، ولها منهاج دراسي منفـصل عـن منـاهج العلـوم          

فقد بدأ العمل فى تنفيذ هذه الخطة من بدايـة          ومخصص لها حصتان دراسيتان أسبوعياً، وبالفعل       
 حيث بدأت فى الصف السادس بكتاب منفصل عن كتاب العلوم اسمه كتـاب   ٢٠٠٠/٢٠٠١العام  

التكنولوجيا حيث يدور الكتاب حول بعض المعلومات التكنولوجية والمهارات المتصلة بها والتي            
، واستمر التنفيذ وما زال حتى الـصف        من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف التربية التكنولوجية        

العاشر األساسي، ولخصوصية الصف العاشر في كونه الصف الدراسي الذي يفـصل مرحلـة              
التعليم األساسي عن مرحلة التعليم الثانوي التي من خاللها يشق المتعلم طريقه التعليمي والمهني              

علـيم   وزارة التربيـة والت باختياره التخصص الذي يتناسب مع قدراته واهتماماتـه فقـد أقـرت    
خر يهدف إلى تنوير الطلبة تنويراً تقنياً وتكنولوجيا أسمته الثقافة التقنية           الفلسطينية مبحثاً دراسياً آ   

                                                 .وخصصت له ثالث حصص أسبوعياً حصتان نظريتان وأخري عملية
  )١٩٩٦خطة المنهاج الفلسطيني األول، (                                                                                            

  
وفي ضوء ما سبق يري الباحث أنه من المناسب أن يتم الكشف عن مدي تناول منهـاج الثقافـة         

ا المنهاج هـو    التقنية المقرر على الصف العاشر إلبعاد التنور التقني حيث أنه من أهم أهداف هذ             
  .تنوير الطلبة تنويراً تقنياً وتكنولوجيا
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  :مشكلة الدراسة

  المقرر علـى  ألبعاد التنور التقنيتسعي هذه الدراسة للكشف عن مدي تناول منهاج الثقافة التقنية 
مستوي التنور التقني لدي الطلبة في ظل أبعاد التنور التقني فـي  ، وي الصف العاشر األساس طلبة

  .تضمن الدراسةسبيل ذلك ت
  :السؤال الرئيسي التالي

  . ما مدي تناول منهاج الثقافة التقنية المقرر على طلبة الصف العاشر ألبعاد التنور التقني
  :ةوينبثق من هذا السؤال األسئلة التالي

  . ما أبعاد التنور التقني الواجب توافرها فى منهاج الثقافة التقنية المقرر على الصف العاشر-١
  . مدي توافر هذه األبعاد فى محتوي منهاج الثقافة التقنية المقرر على الصف العاشرما -٢
  . ما مستوي التنور التقني لطلبة الذين انهوا دراسة مقرر الثقافة التقنية-٣
لطلبة  الذين   ل  بين مستوي التنور التقني       )٠,٠٥ ≤α( عند  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية      -٤

  ).، إناثذكور(يعزي إلي الجنس انهوا دراسة المقرر 
لطلبة الـذين   ل بين مستوي التنور التقني      )٠,٠٥ ≤α( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند         -٥

  .)، أدبيعلمي(انهوا دراسة المقرر يعزي إلي التخصص 
  

  : الدراسةفروض
 الذين  لطلبةل بين مستوي التنور التقني      )٠,٠٥ ≤α( فروق ذات داللة إحصائية عند       دال توج  -١

  ).، إناثذكور(انهوا دراسة المقرر يعزي إلي الجنس 
لطلبة الذين  لبين مستوي التنور التقني     ) ٠,٠٥ ≤α( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند       -٢

 .)، أدبيعلمي(انهوا دراسة المقرر يعزي إلي التخصص 

  
   :أهداف الدراسة

  -: تسعي الدراسة لتحقيق األهداف التالية
 أبعاد التنور التقني الواجب توافرها في محتوي منهاج الثقافة التقنية المقرر على             لي إ  التعرف -١

  .طلبة الصف العاشر
 األبعاد في محتوي منهاج الثقافة التقنيـة المقـرر   أبعاد التنور التقني  الكشف عن مدي توافر      -٢

  .على طلبة الصف العاشر
عاشر الذين انهوا دراسة مقرر الثقافـة        الكشف عن مستوي التنور التقني لدي طلبة الصف ال         -٣

  .التقنية
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  :أهمية الدراسة

  :تستمد الدراسة الحالية أهميتها من أنها
 قد تفيد هذه الدراسة مطوري المناهج الفلسطينية وخاصة مطوري منهاج الثقافة التقنية فـى               -١

ي يفترض أن تتـوافر  مراحل التعليم العام في فلسطين من خالل توفيرها ألبعاد التنور التقني والت    
  .في هذا المنهاج

  . تعرف المعلم بأبعاد التنور التقني التي يجب التركيز عليها عند تدريس هذا المنهاج-٢
 قد تفيد هذه الدراسة المشرفين التربويين ومدربي معلمي الثقافة التقنية من خـالل توفيرهـا                -٣

  .ألبعاد التنور التقني
، ويـستفيد منهـا      من الدراسات والبحوث حول هذا الموضوع      من المتوقع أن تفتح المجال لمزيد     

  .طلبة الدراسات العليا في أنها توفر أداة لتحليل المحتوي واختباراً للتنور التقني
  

  :حدود الدراسة
  :تنحصر دراسة الباحث بالمحددات التالية

بعاد التنـور   تحليل محتوي منهاج الثقافة التقنية المقرر على طلبة الصف العاشر في ضوء أ             -١
 . التقني

-٢٠٠٥فظة غـزة للعـام الدراسـي        في محا  الطلبة الذين انهوا دراسة مقرر الثقافة التقنية       -٢
٢٠٠٦. 

  :مصطلحات الدراسة
   :التنور التقني *

يعرف الباحث التنور التقني بأنه هو القدرة علي توظيف المعارف واالتجاهات والمهـارات فـي           
  .ههاحل المشكالت التقنية التي يواج

  :تقويم المحتوي *
هو عملية اصدار حكم علي مدي تضمن محتوي منهاج الصف العاشر للثقافـة التقنيـة ألبعـاد                 
التنور التقني وقياس ذلك باستخدام أداة تحليل المحتوي وقياس مستوي التنور التقني لدي الطلبـة              

  . باستخدام االختبار المعد لذلك
  :الثقافة التقنية *

لومات التي يحصل عليها الفرد بالوسائل المختلفة والمتعلقة بالتقـدم العلمـي            هي عبارة عن المع   
والتقني وأساليب الوصول اليها، مما يسهم في زيادة التوعية بالتقنيات الحديثـة والتكيـف معهـا      

  .واالستفادة منها بأفضل الطرق وذلك للتغلب علي مايواجهه الفرد من مشكالت في المجتمع



 ٧

  
  
  
  
  

  نيالفصــل الثا
  

  الدراســات الســابقـة
  
  
  
  

  .دراسات تناولت الحديث عن التنور: أوالً
   

دراسات تناولت الحـديث عـن الثقافـة التقنيـة والعلميـة والحاسـوبية              : ثانياً
  .والبيولوجية

  
  .التعقيب علي الدراسات السابقة: ثالثاً
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  الفصـل الثـاني
  

  الـدراســات الســابقـة
  

  
   :صلمقدمة الف

  
يهدف هذا الفصل إلي عرض الدراسات السابقة التي لها عالقة بالدراسة الحالية ومن خالل إطالع               
الباحث وجد أن هناك دراسات عديدة بحثت في موضوع التنور ومن دول مختلفة وبيئات مختلفـة                
 علي فئات مختلفة ومدارس متنوعة وجامعات مختلفة ولكن اغلبها تحدث عن التنور بشتى صوره              
ولم تتطرق إحداها إلي التنور التقني، ورغم ذلك يوجد نقاط تشابه واختالف فيما بينهمـا ونقـاط                 

هذا ولكن لم يجد الباحث أيا مـن الدراسـات التـي           . تشابه واختالف بينها وبين الدراسات الحالية     
هـذه  تناولت الحديث عن التنور التقني  في تدريس الثقافة التقنية ولذلك قـام الباحـث بتـصنيف                 

  : تفصيله فيما يليمالدراسات  إلي جانبين وهذا ما سيت
  
  

  .   دراسات تناولت الحديث عن التنور:دراسات الجانب األول
  

  .  دراسات تناولت الحديث عن الثقافة:دراسات الجانب الثاني
  
  

  .دراسات تناولت الحديث عن التنور: دراسات الجانب األول
  
دراسة إلى تحديد التنور التربوي لدي الطالبـات المعلمـات           هدفت ال  ).١٩٩١" (صابر" دراسة   *

بكلية التربية للبنات بجدة، حيث اختيرت عينة الدراسة من طالبات الفرقة الرابعة جميـع الـشعب                
طالبـة،حيث اتبعـت   ) ٢١٦-٨١(بكلية التربية للبنات بجـدة وعـددهن     )  األدبي –العلمي  (القسم  

  .الدراسة هي اختبار من متعددالدراسة المنهج الوصفي، وكانت أداة 
  : وأشارت نتائج الدراسة إلي

بجدة بـالرغم   ألقسام بكلية التربية للبنات      الفرقة الرابعة جميع ا     تدنى مستوي التنور التربوي لدى    
بينما كانت هناك فروق    ) المناهج والتربية العملية  (من وجود فروق لصالح األقسام العلمية في مادة         

  .بية في مادة الوسائللصالح األقسام األد



 ٩

  
 هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوي التنور العلمي البيولـوجي   ).١٩٩٢" (شبارة  " دراسة   *

لدي الطالبات المعلمات بالشعب األدبية في الكلية المتوسطة بمسقط بسلطنة عمان، حيث تم اختيار              
 قبـل   –المرحلة االبتدائيـة    معلمات  (عينة الدراسة بصورة قصدية من بين طالبات الشعب األدبية          

  .طالبة معلمة، حيث اتبعت الدراسة المنهج الوصفي) ١٣٨(وقد بلغت عينة الدراسة ) الخدمة
  : وأشارت نتائج الدراسة إلي

  .تدنى مستوي التنور العلمي في مجال البيولوجي لدي عينة الدراسة 
 
 
لتنـور التكنولـوجي لـدي      هدفت الدراسة إلي معرفة مستويات ا     . )١٩٩٦" (مهران  " دراسة   *

كليات للتربية موزعـة    ) ٨(طالباً وطالبة من    ) ٢٤١٨(المعلمين، حيث اشتملت عينة الدراسة علي       
  :علي بعض الجامعات المصرية وتنوعت العينة فشملت طالب التخصصات التالية

الجتماعيـة،     اللغة العربية، واللغة اإلنجليزية أو الفرنسية، والرياضيات، والعلوم، والدراسـات ا         
  .التعليم الصناعي

  :   وأشارت نتائج الدراسة إلي
   أن مستويات التنور العام أو النوعي متدنية ولم تبلغ في احـد التخصـصات مـستوي التنـور                

 :المطلوب حيث رتبت متوسطات أداء الطلبة ترتيباً تنازلياً فكان الترتيب كما يلي
 
 التنور الرياضي :  أوالً  -  

 التنور اللغوي  :  ثانياً -  

 التنور في مجاالت الدراسات االجتماعية:  ثالثاً  -  

 التنور في مجاالت العلوم:  رابعاً -  

  التنور في المجاالت الفنية :  خامساً-  
  
  

هدفت الدراسة إلي تحديد عناصر التنور البيئي الالزمة لطالبـات           .)١٩٩٧" (الرافعي  " دراسة   *
طالبـة مـن    ) ٢٥٠(المملكة العربية السعودية، حيث بلغت عينة الدراسـة         كليات التربية للبنات ب   

طالبة من كـل    ) ٢٥(وقد تم اختيار  . طالبات كلية التربية لألقسام األدبية واألقسام العلمية بالرياض       
  .قسم من أقسام الكليتين بطريقة عشوائية

  :وأشارت نتائج الدراسة إلي 



 ١٠

طالبات كليات التربية للبنات بالمملكة العربية  السعودية يقـل   أن المستوي العام للتنور البيئي لدي       
  .عن حد الكفاية علي اختبار التنور البيئي

  
  
 هدفت الدراسة إلي قياس مستوي التنور التكنولوجي لـدي معلمـي            ).١٩٩٩" (أحمد  " دراسة   *

كيميـاء  (سي العلوم حيث كانت عينة الدراسة مدر    . العلوم بالمرحلة الثانوية العامة في أثناء الخدمة      
) ٥٤(بمدارس المرحلة الثانوية العامة بمحافظة اإلسماعيلية وقد بلـغ عـددهم            )  أحياء – فيزياء   –

  .مدرس ومدرسة مابين حديثي وقديمي التخرج
  :وأشارت نتائج الدراسة إلي

توي تدني مستوي معلمي الكيمياء والفيزياء واألحياء في المعرفة التكنولوجية أي ليس لديهم المـس             
المطلوب للتنور التكنولوجي الذي يمكنهم من مواجهة التغيرات العلمية والتكنولوجية الحادثة فـي             

  .المجتمع
 
 
 هدفت الدراسة إلى التعرف على مـدي تـوافر بعـض    ).٢٠٠٠" ( والزعانين   ،األغا" دراسة   *

سة محتوي كتـب    عناصر التنور العلمي في كتب العلوم للمرحلة االبتدائية، حيث كانت عينة الدرا           
  .العلوم الستة في المرحلة االبتدائية

  : نتائج الدراسة إليت وأشار
%) ٥٥,٧(أن محتوي كتب العلوم للمرحلة االبتدائية تركز على المعرفة العلميـة البحثـة بنـسبة              

ونسبة المحتوي الذي يعالج    %) ١٧,٦(وتركز على العالقة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع بنسبة         
%) ١١,٤(ونسبة المحتوي الذي يشير إلى االتجاهات العلميـة هـو           %) ١٥,٣( العلم هو    عمليات

  .وهي نسبة متدنية
  
  
 هدفت الدراسة إلى تقييم محتوي مناهج العلوم بالمرحلتين االبتدائية          ).٢٠٠٠" (الغنام  " دراسة   *

تـب العلـوم    واإلعدادية في ضوء أبعاد التنور العلمي، حيث كانت عينة الدراسة هي محتـوي ك             
  .، واستخدم الباحث اداة لتحليل المحتويبالمرحلتين االبتدائية واإلعدادية العشرة

  : وأشارت نتائج الدراسة إلي
وجود بعض القصور في تضمين محتوي مناهج العلوم بالمرحلتين االبتدائية واإلعداديـة ألبعـاد              

  .التنور العلمي



 ١١

إلى الكشف عن مستوي التنور العلمـي لـدي          هدفت الدراسة    ).٢٠٠١" (أبو سلطان   " دراسة   *
طالـب مـوزعين   ) ٢١٧(طلبة الصف التاسع في محافظة شمال غزة، حيث بلغت عينة  الدراسة             

طالبة موزعين على أربع شعب ثم اختيارهم بطريقة عشوائية عنقودية          ) ١٩٦(على خمس شعب،    
  .من طلبة الصف التاسع بمدارس وكالة الغوث

  : إلي وأشارت نتائج الدراسة
  %).٤٩,٣( انخفاض مستوي التنور العلمي لدي الطلبة حيث بلغ المتوسط النسبي للطلبة حوالي 

  
  
 هدفت الدراسة إلى تحديد مستوي التنور البيئـي لـدي تالميـذ    ).٢٠٠١" (العفيفـي  " دراسة   *

الصف السادس األساسي بمحافظة رفح وعالقته ببعض المتغيرات، حيث بلغـت عينـة الدراسـة          
طالباً وطالبة من طلبة الصف السادس في مدارس وكالة الغـوث والمـدارس الحكوميـة               ) ٤٠٠(

  .بمدينة رفح حيث تم اختيارهم بطريقة عشوائية
  :وأشارت نتائج الدراسة إلي

أن مستوي التنور البيئي لدي أفراد عينة الدراسة دون المستوي المقبـول لهـذه الدراسـة وهـو                  
ن السكن ونوع المؤسسة التعليميـة ومـستوي التحـصيل          بغض النظر عن الجنس ومكا    %) ٨٠(

  .الدراسي
 
  
 
 هدفت الدراسة إلى تحديد مستوي التنـور فـي  مـستحدثات             ).٢٠٠٣" (الشرقاوى  " دراسة   *

تكنولوجيا التعليم لدي طالب كلية التربية الشعبة الصناعية ومعلمي التعلـيم الثـانوي الـصناعي،             
 سـنوات نـسيج     ٥ سنة إلـى     ١ومعلمة حديثي التخرج من     معلم  ) ٤٠(حيث بلغت عينة الدراسة     

 سـنوات نـسيج ومالبـس،    ١٠ سنوات إلى ٦معلم ومعلمة قديمي التخرج من   ) ٤٠(ومالبس، و   
طالب وطالبة من الفرقة الرابعة بكلية التربية شعبة نسيج ومالبس تم اختيارهم من مـدارس          ) ٨٠(

  .محافظة الدقهلية ومحافظة الغربية
  :الدراسة إليوأشارت نتائج 

انخفاض مستوي طالب كلية التربية ومعلمي التعليم الثانوي الصناعي في التنور فـي مـستحدثات      
  .تكنولوجيا التعليم

  
 



 ١٢

 هدفت الدراسة إلي تحديد مدي توافر مجـاالت التنـوير           ).٢٠٠٤" (محمد  وصبري،  " دراسة   *
ير في ضوء قائمة مجاالت التنـوير       التكنولوجي وأبعاده في محتوي مناهج التكنولوجيا وتنمية التفك       

التكنولوجي وأبعاده في صورتها النهائية، حيث كانت عينة الدراسة مناهج التكنولوجيا في المرحلة             
 .صفحة) ٦١٩(وحدة دراسية وبلغت عدد الصفحات ) ٢٠(اإلعدادية وبلغت عينة الدراسة 

  : وأشارت نتائج الدراسة إلي 
ونـسبة مجـال مفهـوم      %) ٥(يا في كتب التكنولوجيـا هـي        أن نسبة مجال أخالقيات التكنولوج    

وهي نـسبة   %) ٢٠(ونسبة مجال عالقة التكنولوجيا بالعلم والمجتمع هي        %) ١٠(التكنولوجيا هي   
وهي نسبة تشير إلي االهتمام الكبير فـي        %) ٣٠(جيدة ونسبة مجال عالقة التكنولوجيا بالعلم هي        

، ولـوحظ أن مجـاالت التنـوير        %)٣٥(لحديثـة هـي     هذا المجال ونسبة تطبيقات التكنولوجيا ا     
التكنولوجي لم توزع توزيعاً عادالً علي كتب التكنولوجيا ولوحظ أن كتاب الفصل الدراسي الثـاني         

 بالمجـاالت   للصف األول اإلعدادي اهتم بمجاالت التطبيقات التكنولوجية الحديثة فقط ولـم يهـتم            
  .األخرى

  
  
فت الدراسة إلي التعرف علي مستوي الوعي البيئي وعالقتـه           هد ).٢٠٠٥" (نأبو اللب "دراسة   *

ببعض المتغيرات لدي طلبة كلية التربية في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة، حيث تكونـت              
طالب وطالبة من طلبة كلية التربية بالجامعات الفلسطينية في المـستوي           ) ٤٧٢(عينة الدراسة من    

من المجتمع األصلي، وقد تم اختيار عينة عـشوائية مـن           ) %٥,٥(األول والرابع، وتمثل حوالي     
) ١٣٧(من طلبة جامعة األزهر،     ) ١٠٧(من طلبة الجامعة اإلسالمية،     ) ١٤٤(هؤالء الطلبة، منهم    

 .من طلبة جامعة القدس المفتوحة) ٨٤(من طلبة جامعة األقصى، 

  :وأشارت نتائج الدراسة إلي 
%) ٨٥(ولقد جاء أقل من المعدل االفتراضـي  %) ٧٩,٠٩٣(أن مستوي الوعي البيئي لدي الطلبة     

  . إلي تدني الوعي البيئي لدي عينة الدراسة عن المعيار المعقولرمما يشي. الذي وضعه الباحث
  

دراسات تناولت الحديث عن الثقافة التقنيـة والعلميـة والحاسـوبية           :  دراسات الجانب الثاني  
  :والبيولوجية

  
هدفت الدراسة إلي تطوير مقرر الثقافة العلمية الذي يدرس لطالبات           ).١٩٩٢" (فودة  " دراسة   *

األقسام األدبية بكلية التربية للبنات بجدة عن طريق تقدير احتياجات الطالبات في هـذا المجـال،                 
واقتصرت الدراسة علي عينتين من طالبات كلية التربية للنبات بجدة الملتحقـات بأقـسام الكليـة                



 ١٣

ولي من طالبات الفرقة األولي والثانية من طالبات الفرقة الرابعة حيث تكونـت             األدبية المختلفة األ  
ه يمـثلن أقـسام     ١٤٠٧-١٤٠٦طالبة من الملتحقات بالفرقة األولي لعام       ) ١٥٠(العينة األولي من  

طالبة لكل تخـصص، وتكونـت العينـة    ) ٣٠(الكلية المختلفة في التخصصات األدبية وهي بواقع   
  .طالبة لكل تخصص) ١٨(ه بواقع ١٤٠٩لبة من الفرقة الرابعة لعام طا) ٩٠(الثانية من 

  :وأشارت نتائج الدراسة إلي
 المجموعتان علي أهمية القضايا والموضوعات التي تتصل بثقافة المجتمع الذي تعيش فيـه              قا تفا 

الطالبة وبحياتها الشخصية عن تلك التي تمثـل قـضايا أو اهتمامـات علميـة عالميـة وأيـضا                   
وعات الطريفة والغريبة واختلفت المجموعتان علي بعض الموضـوعات والقـضايا التـي             الموض

  .ترتبط بمراحل العمر المختلفة
  
  
هدفت الدراسة إلي الكشف عن مستويات الثقافة العلمية لدي معلمي          . )١٩٩٥" (عطيو  " دراسة   *

الفرقة الرابعة بـشعبة    طالباً من طالب    ) ٣١٥(المرحلة االبتدائية، حيث تكونت عينة الدراسة من        
التعليم االبتدائي والدارسين بالمستوي الرابع ببرنامج تأهيل معلمي المرحلة االبتدائيـة بالمـستوي             

حيث تم اختيـارهم    . الجامعي وذلك في كليات التربية بجامعات حلوان، وعين شمس، والمنصورة         
  .بطريقة عشوائية

  : وأشارت نتائج الدراسة إلي
  ة العلمية لدي طالب الفرقة الرابعة بشعبة التعليم االبتدائي  تدني مستوي الثقاف

  %).٧٥(بكليات التربية حيث كان المستوي أقل من حد الكفاية الذي حدده الباحث وهو 
  
  
هدفت الدراسة إلي تحديد مستوي الثقافة العلمية الـذي         . )١٩٩٦" (، ملكاوي   العبد اهللا " دراسة   *

في األردن، حيث تكونت عينة الدراسة من جميع معلمـي العلـوم         يحتاجه خريج المدرسة الثانوية     
الذين اشتركوا في تصحيح أوراق الثانوية العامة للفصل الدراسي الثـاني مـن العـام الدراسـي                 

  .من أفراد المجتمع%) ٥٢(معلمة أي نسبة ) ٥٥(معلماً و) ١٤٤(م والبالغ عددهم ١٩٩٥-١٩٩٤
  :وأشارت نتائج الدراسة إلي

لثقافة العلمية لدي المعلمات يزيد عن مستوي الثقافة العلمية لدي المعلمـين حيـث أن              أن مستوي ا  
المعلمة تقضي وقتاً طويالً في البيت مما يتيح لها فرصة أكبر بدراسـة المزيـد مـن المعـارف                   

  .والمعلومات العلمية
 



 ١٤

الرابع ي الكشف عن مدي اكتساب طلبة الصف         هدفت الدراسة إل   ).٢٠٠٢" (مصالحة  " دراسة   *
المعرفة العلمية، عمليات العلـم،  (االبتدائي المعاقين بصريا لعناصر الثقافة العلمية بأبعادها األربعة   

المتضمنة في الكتب العلمية المدرسـية، حيـث تكونـت عينـة            ) االتجاه نحو العلوم، القيم العلمية    
 بمركز النـور لتأهيـل      الدراسة من جميع طلبة الصف الرابع االبتدائي المعاقين بصريا المسجلين         

 :م والبالغ عددهم٢٠٠١-٢٠٠٠المعاقين بصريا التابع لوكالة الغوث الدولية بغزة للعام الدراسي 

  . طالبات٥ طالب، ٥منهم :  من الطلبة المكفوفين١٠ -              
 . طالبة١ طالب، ٤منهم :  من الطلبة المبصرين جزئيا٥ -              

لطلبة المعاقين بصريا فقد شملت الدراسة المجتمع األصلي كله وشملت عينـة               ونظرا لقلة عدد ا   
الدراسة أيضا تحليل محتويات كتب العلوم المقررة علي الصفوف األربعة الـدنيا مـن المرحلـة                

  .االبتدائية
  : نتائج الدراسة إليت   وأشار

مـل قـضايا التفاعـل          أن كتب العلوم بمجملها تركز علي المعرفة العلمية بشكل واضـح وته           
حيث كان مـستوي الثقافـة      . المشترك بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع واالتجاهات والقيم العلمية       

العلمية بعناصرها األربعة لدي طلبة الصف الرابع االبتدائي في مجمله لم يصل إلي حـد اإلتقـان           
  %).٨٠(الذي حدده الباحث والذي يساوي 

  
  
هدفت الدراسة إلي وضع تصور مقترح لتضمين الثقافة التقنية في           .)٢٠٠٣" ( حسين "دراسة   *

منظومة التعليم األساسي بالمملكة العربية السعودية، حيث كانت عينـة الدراسـة طلبـة التعلـيم                
  .األساسي في المملكة العربية السعودية

  : إلينتائج الدراسة وأشارت
ايجابية جيدة نحـو    في اكتسابهم اتجاهات  أن دراسة الطالب لنصوص الثقافة التقنية لها أثر واضح        

 .العمل واكتساب المهن

  
 
 هدفت الدراسة إلي معرفة مستوي الثقافة الحاسوبية لدي طلبـة           ).٢٠٠٣" (الكحلوت  " دراسة   *

جامعة األقصى والكشف عن أبعاد الثقافة الحاسوبية المالئمة لطلبة جامعة األقصى، حيث كانـت              
فـي الفـصل   ) ذكور، إناث(التربية بجامعة األقصى في الفرق األربع عينة الدراسة من طلبة كلية     

  .م٢٠٠٣-٢٠٠٢الدراسي األول من العام الجامعي 
  : وأشارت نتائج الدراسة إلي
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في الثقافة الحاسـوبية وفـي جوانبهـا        %) ٩٠(أن البرنامج المقترح حقق كفاءة أعلي من المعدل         
مقياس الحقيقي لمعرفة أن الطالب فهم المادة العلميـة       الثالثة وخاصة في الجانب األدائي ألنه هو ال       

  .علي أن هناك تنمية في االتجاه الوجداني
  
  
هدفت الدراسة إلي دراسة فاعلية برنامج مقتـرح فـي الثقافـة           ). ٢٠٠٣" (الوسيمي  " دراسة   *

البيولوجية من خالل اختيار احدي وحداته وإعدادها في صورة موديالت تعليمية كأحـد مـداخل               
لتعليم الذاتي علي تحصيل المفاهيم والمعلومات والمستحدثات البيولوجية وتنمية مهارات التفكيـر            ا

الناقد وتنمية االتجاهات نحو مادة البيولوجيا لدي طالب الصف الثاني الثانوي، حيـث اسـتهدفت               
فظـة  باحدي مدارس المرحلـة الثانويـة بمحا  " القسم األدبي "الدراسة طالب الصف الثاني الثانوي      

  .م٢٠٠٣-٢٠٠٢القاهرة خالل الفصل األول من العام الدراسي 
  :وأشارت نتائج الدراسة إلي

عـن المعلومـات البيولوجيـة      " القـسم األدبـي   "ضعف معلومات طالب الصف الثاني الثـانوي        
والمستحدثات المرتبطة بها هذا من ناحية ومن ناحية أخري تشير هذه النتيجة إلي فاعليـة وحـدة                 

إلنسان المستخدمة في الدراسة في إكساب هؤالء الطالب المفاهيم والمعلومات األساسية           بيولوجيا ا 
  . باإلضافة إلي المستحدثات البيولوجية المرتبطة بها

  
  
هدفت الدراسة إلي التعرف علي دور برنامج إعـداد معلمـي           . )٢٠٠٤" (الشهراني  " دراسة   *

قافة العلمية لدي معلمي المستقبل، حيث تكونت عينـة  العلوم بكلية التربية بأبها في تنمية مستوي الث    
طالبـاً فـي المـستوي    ) ١٢٧(طالباً في المستوي األول و    ) ١٤٩(طالباً منهم   ) ٢٧٦(الدراسة من   

  .الرابع
  :وأشارت نتائج الدراسة إلي

  تدني مستويات الثقافة العلمية لدي طالب المستوي األول والمستوي الرابع في كلية التربية بأبهـا              
  .في التخصصات العلمية

  
  
 هدفت الدراسة إلي الكشف عن مستويات تقـدير الـدعاة لفاعليـة             ).٢٠٠٤" (شرف  " دراسة   *

الثقافة العلمية والتكنولوجية وتطوير الخطاب الديني وموجهات تطـويره، والـسلوكيات العلميـة             
ب أثناء الخدمـة لـدي      والتكنولوجية، والعالقة بينهما، في ضوء متغيرات الخبرة، المؤهل، التدري        
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داعيـة ذوي   ) ٢٠٠(الدعاة والتفاعل فيما بينهما علي مستوي التقدير، حيث بلغت عينة الدراسـة             
خبرات مختلفة من الدعاة المكلفين بوزارة األوقاف بمحافظة المنوفية حيـث تـم اختيـار العينـة           

  .بطريقة عشوائية
  :وأشارت نتائج الدراسة إلي
ان مرتفعا فيما يتعلق بالثقافة العلمية والثقافة التكنولوجيـة،   وتطـوير   أن مستويات تقدير الدعاة ك 

الخطاب الديني وموجهات التطوير، إال انه كـان متوسـطاً فيمـا يتعلـق بالـسلوكيات العلميـة                  
  .والتكنولوجية
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  :التعقيب علي الدراسات السابقة
  : الحديث عن جانبينباستعراضنا لدراسات السابقة نالحظ أن الدراسات السابقة تناولت

  
  . دراسات تناولت الحديث عن التنور:الجانب األولدراسات 
   . دراسات تناولت الحديث عن الثقافة:الجانب الثانيدراسات 

  
  : إلي ماتم عرضه من دراسات سابقة حول مستوي التنور يتضح األتية بالنسب

  .اتفاق جميع الدراسات علي أهمية التنور للطالب -
 ، ودراسـة  )١٩٩١صابر،(ية الدراسات إلي تحديد مستوي التنور لدي الطلبة كدراسة        هدفت غالب  -
، نأبـو سـلطا   (ودراسـة   ) ١٩٩٩أحمد،  (، ودراسة   )١٩٩٦مهران،  (، ودراسة   )١٩٩٢ ،شبارة(

، )٢٠٠٥،  نأبو اللب ( ودراسة   ،)٢٠٠٣الشرقاوي،  (، ودراسة   )٢٠٠١العفيفي،  (، ودراسة   )٢٠٠١
هدفت بعض الدراسات إلي التعرف علي مدي تـوافر بعـض           وا  ، كم )١٩٩٧الرافعي،  (ودراسة  

، )٢٠٠٠الغنـام،  (ودراسـة   ) ٢٠٠٠الزعـانين،   االغا و (نور في كتب العلوم كدراسة      عناصر الت 
 ).٢٠٠٤ومحمد،  صبري(ودراسة 

 أداة تحليل فـي ضـوء       م الدراسات المنهج الوصفي التحليلي في دراستها باستخدام        اتبعت معظ  -
 .عناصر التنور

أما بالنسبة لعينة الدراسة نجد أن غالبية الدراسات السابقة اتبعت الطريقة العشوائية في اختيـار                -
ـ (، ودراسـة    )١٩٩١صابر،  (عينة الدراسة مثل دراسة      الرافعـي،  ( ودراسـة    ،)١٩٩٦ران،  مه

 ،)٢٠٠١العفيفـي،  ( ودراسـة  ،)٢٠٠١، نأبو سلطا( ودراسة ،)١٩٩٩أحمد، ( ودراسة  ،)١٩٩٧
 وبعض الدراسـات الـسابقة اتبعـت        ،)٢٠٠٥،  نأبو اللب ( ودراسة   ،)٢٠٠٣،  شرقاويال(ودراسة  

 كما أن بعـض الدراسـة       ،)١٩٩٢شبارة،  (الطريقة القصدية في اختيار عينة الدراسة مثل دراسة         
كانت عينة الدراسة هي محتوي كتب العلوم والتكنولوجيا في المرحلتين اإلعدادية واالبتدائية مثـل             

حيث أنها استهدفت محتوي كتب العلوم في المرحلة االبتدائيـة          ) ٢٠٠٠الزعانين،  األغا و (دراسة  
استهدفت محتوي كتب العلوم في المرحلة اإلعدادية واالبتدائية ودراسـة          ) ٢٠٠٠الغنام،  (ودراسة  

 .استهدفت مناهج التكنولوجيا في المرحلة اإلعدادية) ٢٠٠٤، صبري ومحمد(

 مثل  ار من نوع االختيار من متعدد كأداة لقياس مستوي التنور         استخدمت معظم الدراسات االختب    -
 وبعض الدراسات استخدمت أداة التحليل لتحليـل    )١٩٩٢شبارة  (، ودراسة   )١٩٩١صابر  (دراسة  

  ).٢٠٠٤صبري، ومحمد ( مثل دراسة مناهج العلوم والتكنولوجيا
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شير جميعهـا إلـي تـدني       في ضوء ما تقدم من هذه الدراسات في هذا الجانب فان الدراسات ت             -
مستوي التنور عند الطلبة وتوصي بان يعاد النظر في المناهج بحيث تتضمن المنـاهج التعليميـة                

 .أبعاد التنور
 
 

 :أما بالنسبة إلي ما تم عرضه من دراسات سابقة حول الحديث عن الثقافة يتضح اآلتي

  
، ودراسة  )١٩٩٥عطيو،  ( كدراسة    هدفت غالبية الدراسات إلي تحديد مستوي الثقافة لدي الطلبة         -
كما وهدفت بعـض الدراسـات الـي        ) ٢٠٠٢مصالحة،  (، ودراسة   )١٩٩٦العبد اهللا وملكاوي،    (

ودراسـة  ) ٢٠٠٣حـسين،   (ودراسـة   ) ١٩٩٢فـودة،   (تطوير مقرر الثقافة العلمية مثل دراسة       
  ).٢٠٠٣الوسيمي، (الوسيمي 

  . اتفقت جميع الدراسات علي أهمية الثقافة للطلبة-
 . اتبعت معظم الدراسات المنهج الوصفي في دراستها والبعض استخدم المنهج الوصفي التحليلي-

 بالنسبة لعينة الدراسة نجد ان غالبية الدراسات السابقة اتبعت الطريقة العشوائية في اختيار عينة               -
 ،)٢٠٠٤الـشهراني،   (، ودراسـة    )٢٠٠٣عطيو،  (، ودراسة   )١٩٩٢فودة،  (الدراسة مثل دراسة    

اال أن بعض الدراسات السابقة اتبعت الطريقة القصدية في اختيار عينة           ). ٢٠٠٤شرف،  (ودراسة  
حـسين،  (، ودراسة )٢٠٠٢مصالحة، (، ودراسة )١٩٩٦العبد اهللا وملكاوي، (الدراسة مثل دراسة  

 ).٢٠٠٣الوسيمي، (، ودراسة )٢٠٠٣

فة وبعض الدراسات استخدمت أداة      استخدمت معظم الدراسات االختبار كأداة لقياس مستوي الثقا        -
 .التحليل لتحليل المناهج والبعض استخدم التحليل واالختبار

 في ضوء ما تقدم من هذه الدراسات في هذا الجانب فان الدراسات تشير جميعهـا إلـي تـدني                    -
ن مستويات الطلبة في الثقافة سواء كانت الثقافة علمية، أوحاسوبية، أوبيولوجية، أو تقنية حيث كـا              

 .المستوي في الجانب الثقافي عند الطالب اقل من حد الكفاية
  
  
  

وهنا يتفق الباحث مع ما جاء من الدراسات السابقة علي أهمية التنور لـدي الطلبـة، ويهـدف                  
الباحث من وراء هذا البحث الي تحديد مستوي التنور التقني لدي الطلبة، كما ويتفق الباحـث مـع      

ها استخدمت المنهج الوصفي التحليلي باستخدام أداة لتحليل المحتوي         بعض الدراسات السابقة في أن    
في ظل أبعاد التنور التقني واستخدم االختبار من نوع االختيار من متعدد وذلك لقيـاس مـستوي                 
التنور التقني ويختلف مع الدراسات االخري التي استخدمت منهج آخر، ويتفق الباحث مع بعـض               
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قة العشوائية في اختيار عينة الدراسة حيث أن الباحث اتبـع الطريقـة          الدراسات التي اتبعت الطري   
العشوائية في اختيار عينة الدراسة ويختلف مع الدراسات التي اتبعت طرق اخري في اختيار عينة               

                                                                                                                                                                                                                                                               .                                                                                                  الدراسة
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 الفصـل الثــالـث

  
  ــريـــار النظــاإلط

  
  

  .ةمفهوم الثقافة التقني* 
  
  .مفهوم التنور التقني* 
 
  .خصائص التنور التقني* 
 
  .أبعاد التنور التقني* 
  
  .الخبرات التي ينبغي إكسابها للفرد كي يكون متنوراً* 
 
  .التنور التقني في برامج التعليم النظامي وغير النظامي* 
 
  .مصادر التنور بصفة عامة* 
 
  .التنور التقني ومقرر الدراسات الثقافية* 
 
  .هل التنور مجرد موضوع فني* 
 
 .أهداف التنور التقني* 
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  الفصل الثالث
  اإلطــار النظــري

  
  : مفهوم الثقافة التقنية* 
  

تمثل الثقافة التقنية مجاال من مجاالت التنور بصفة عامة حيث أصبح جانبا مهما وضـروريا فـي            
  . في جميع الدولتعليم المواطنين

 اهتماما واضحاً تمثـل      والتعليم العالي الفلسطينية أولت هذا المجال       لذلك نالحظ أن وزارة التربية    
فيما نصت عليه الخطوط العريضة لخطة المنهاج الفلسطيني األول وذلك بتخصيص مادة دراسـية          

 الدراسي الذي يفصل مرحلة التعليم األساسي عن        للصف العاشر األساسي في كونه الفصل     أساسية  
 من خاللها يشق المتعلم طريقه التعليمي والمهني باختياره التخـصص           مرحلة التعليم الثانوي التي   

عليم الفلـسطينية مبحثـاً دراسـياً       الذي يتناسب مع قدراته واهتماماته فقد أقرت وزارة التربية والت         
يهدف إلى تنوير الطلبة تنويراً تقنياً وتكنولوجيا أسمته الثقافة التقنية وخصصت له ثالث حـصص               

       .نظريتان وأخري عمليةأسبوعياً حصتان 

  
لم يبرز مصطلح الثقافة التقنية في األدبيات و الدراسات التربوية إال في منتصف الثمانينات ولـم                و

وقد ظهر االهتمام الواضح الكبير بموضوع الثقافـة  . يعرف في األدبيات العالمية إال في التسعينات   
 )CTTE(س المعلمين التربويين التكنولـوجيين      التقنية في الكتاب السنوي لالجتماع األربعين لمجل      

. م من أجل تقديم تعريف موحد للثقافة التقنيـة ١٩٩١الذي عقد في الواليات المتحدة األمريكية عام    
وقد توصلوا إلى أنه من الصعوبة الحصول على مثـل هـذا التعريـف، وذلـك بـسبب تنـوع                    

 الثقافـة التقنيـة ال زال فـي مراحلـه        التخصصات المرتبطة بالتقنية هذا باإلضافة إلى أن مفهوم       
                                .األولى

Hansen and Froelich, 1994:13)                                                                                           (  
  

ي الدراسات العربية، فان الباحـث      ونظرا لتباين اآلراء حول تعريف الثقافة التقنية، وندرة تناوله ف         
سوف يعرض بعض تعريفات الثقافة التقنية التي أمكن االطالع عليها، وفي هذا اإلطـار عـرف                

مصطلح  يتضمن ثالث جوانب هي االرتياح مع " الثقافة التقنية بأنها  ) Roy,1986: 134(روي 
  " التقنية، التمكن من التقنية، التحكم بالتقنية
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 بأنه الحالة التـي يكـون فيهـا    )Control with Technology(ياح مع التقنية وقد عرف االرت
تطيع تقييم آثارها على األشـخاص      اإلنسان معتادا على الوسائل التقنية التي يستخدمها ولكنه ال يس         

  .المجتمعو
  

 فيمكن تحقيقـه عنـدما يكـون    )Competency in technology(أما التمكن من مفهوم التقنية 
لديه مهارات يمكن أن يستخدمها بطريقة متمكنة وخاصة مع الوسائل الضرورية لتحقيـق             اإلنسان  
  .الهدف

  
يتطلب مستوى من الفهم للعمليات التقنية مـن أجـل   ) control of technology(التحكم بالتقنيةو

  .تشكيلها وتكليفها كلما دعت الضرورة لتحقيق أهداف جديدة
  

 في تعريفه للثقافة التقنية علـي تطـوير الفهـم العقلـي أو      فيركز   (Hunter,1992:26)أما هنتر   
إدراك " الفكري للتقنية، ولكن دون الدعوة للقدرة علي تطبيق التقنية، فقد ذكر أن الثقافة التقنية هي                

المنهج العلمي كطريقة قوية للمعرفة، والقدرة علي التفريق بين التقنية والعلـم، وكـذلك إدراك أن              
يه أصبح تقنياً، وليس فقط علي مستوي قطاع اإلنتاج ولكن في جميـع أنظمـة              العالم الذي تعيش ف   

  "الحياة 
  

رات األساسية التي ينبغي أن تمـنح       وهناك آخرون عرفوا الثقافة التقنية علي أساس أنها أحد المها         
ـ " لشباب اليوم حتى يمكنهم تطوير قدراتهم التقنية، فقد عرفوا التنور التقني بأنه           ادف االستخدام اله

   "مليات تفي باالحتياجات اإلنسانيةللمعرفة والخبرة والموارد بغرض ابتكار منتجات وع
                                                                (Chinien, et .al,1996:9)  

 
                                                                                                                                

يري الباحث ان هناك اتفاق في التعريفات التي وضعها الباحثون السابقون للثقافة التقنية، حـين أن                
جميع التعريفات أعتبرت أن الثقافة التقنية هي عبارة عـن مجموعـة مـن المعـارف المكتـسبة        

يعرف الباحث الثقافة التقنية بأنها المعلومات التي يحصل        يستخدمها الفرد  لتلبية حاجاته، ومن هنا        
عليها الفرد بالوسائل المختلفة والمتعلقة بالتقدم العلمي والتقني وأساليب الوصول اليه، ممـا يـسهم        
في زيادة التوعية بالتقنيات الحديثة والتكيف معها واالستفادة منها بأفضل الطرق وذلك للتغلب علي              

  . مشكالت في المجتمعمايواجهه الفرد من
  
   



 ٢٣

   :مفھوم التنور التقني* 

 في مطلع الثمانينات تقريباً مـن القـرن   )technological literacy(ظهر مصطلح التنور التقني 
العشرين حيث أشارت األدبيات إلى ظهور هذا المصطلح لم يكن إال رد فعل طبيعي واكب الثورة                

ر من القرن الفائت، ذلك التأجج الذي بلغ ذروتـه مـع            التقنية التي بدأ تأججها خالل النصف األخي      
  .مطلع القرن الحادي والعشرين

وقد تباينت اآلراء في تحديد معنى التنور التقني حيث ذهبت بعض اآلراء إلى أن هذا المـصطلح                  
يصعب تعريفه على نحو إجرائي دقيق، فيما ذهبت بعض اآلراء األخرى إلى إمكانية تعريفه مـن                

 characteristics of Technologically(مات أو صفات الشخص المتنور تقنيـاً  خالل تحديد س

literate person(بينما اجتهدت بعض اآلراء األخرى في وضع تعريف محدد لهذا المصطلح .  

يمكن تعريف التنور التقني على المستوى اللغوي بتعريف تلك الكلمتين المكونتين لهذا المـصطلح              
 كلمة قديمة تعني معرفة القـراءة والكتابـة أو          )Literacy(ن كلمة تنور،    وفي هذا اإلطار نرى أ    

 وال عجـب فـي   )استضاء( أو استنار )تنور(محو أمية الفرد واألصل اللغوي لها مشتق من الفعل  
 وقديماً كانوا يصفون الشخص الذي يعرف القراءة والكتابة بأنـه  )إن العلم نور  (ذلك فالحكمة تقول    
ور العلم والتقنية لم يعد هذا المصطلح بمعناه القديم كافيـاً لوصـف الـشخص               متنور، لكن مع تط   

القادر على التعامل مع تلك المستحدثات والتفاعل معها ومن ثم كان البد من ظهور مجاالت جديدة                
التـي تمثـل    ) Technological ()تقني(للتنور، كالتنور العلمي، والتنور التقني وغيرها أما كلمة         

 ومع  )تكنولوجيا( من المصطلح فهي مشتقة من كلمة تقنية وهي الترجمة العربية لكلمة             الشق الثاني 
 فإن البعض اآلخر من     )تكنولوجيا(أن بعض الدول العربية تستخدم الكلمة المعربة بلفظها األجنبي          

 واألصـل فـي كلمـة    )تقنيـة (تلك الدول يفضل استخدام الترجمة العربية للكلمة األجنبية وهـي        
 بمعنى حرفـة أو     )Techno() تكنو(يا أنها كلمة التينية مكونة من مقطعين المقطع األول          تكنولوج

 بمعنى فن أو علم وتشير بعض األدبيات إلى أن المقطـع            )Logy( )لوجي(صنعة والمقطع الثاني    
 بمعنى منطق وسواء كان هذا أو ذاك فإن الكلمة كاملة تعني            )Logic( )لوجيك(الثاني، الكلمة هو    

 والمـرادف لكلمـة     )منطق الحرفة أو الـصنعة    ( أو   )علم أو فن الصنعة   ( أو   )أو فن الحرفة  علم  (
  . بمعنى تقنية أو تقانة)Technique(تكنولوجيا في اللغة اإلنجليزية هي 

أن مصطلح التنور التقني أكثر حداثة مـن مـصطلح التنـور    " إلى (miller, 1986; 195)ويشير
  " الذي تمتد بذوره التاريخية إلى مدى أطول وأعمق)Scien tific literacy(   العلمي
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 ويتفق ذلك مع وجهة النظر القائلة بأن التنور التقني ينتمي في نشأته وأصله إلى التنـور العلمـي                
حيث كان مجاالً فرعياً منه ثم تمايز عنه في مجال مستقل منذ قرابة عقدين من الزمان كرد فعـل                   

 ويبدو أن وجهة النظر هذه منطقية وكيف ال ؟ والعالقـة بـين        مباشر لتطور التقنية وتأجج ثورتها    
  .العلم والتقنية عالقة تالزمية حتمية حميمة

القدرة على فهم تطبيقات العلـوم والهندسـة   ( التنور التقني بأنه (miller, 1986; 195) ويعرف 
وى الفهـم   حيث أشـار إلـى أن مـست   )ودورها في حل المشكالت الواقعية في حياة الفرد اليومية      

المقصود هنا هو الحد األدنى من الفهم الذي يمكن الفرد من توظيف التقنية توظيفاً فعاالً نافعاً لـه                  
  :ولمجتمعه وفي اإلطار ذاته يميز ميللر بين ثالثة مستويات لخبرة الفرد التقنية هي

مل كل من ال  ويش)Technologically literate( ويشير إلى غير المتنور تقنياً :المستوى األول 
  .يملك الحد األدنى من التنور التقني

  يشير إلى المستوى المتوسط من التنور التقني وينتمي إليه كل من يملك الحـد  :والمستوى الثاني  
  .)Minimal Technology(األدنى من التنور التقني 

 Higher Level of(  ويشير إلى المستوى العالي المتقدم من الخبـرة التقنيـة   :المستوى الثالث 

Technology(ويضم الفنيين والخبراء والمتخصصين في هذا العلم .  

ولسنا نهدف بالطبع من التنور التقني في عالمنا العربي إعداد جيل من خبراء التقنيـة، لكـن مـا                  
نقصده هنا هو تزويد الفرد العربي بقدر مناسب يمثل الحد األدنى من الخبرات التقنية التي تمكنـه                 

   .                   مل والتفاعل بأمان وفعالية مع تطبيقات تلك التقنيةمن التعا

 مع ما ذهب إليه ميللر حيث أشـار إلـى أن   )Hansen, and Froelich, 1993; 13-19(ويتفق 
 )القدرة على اختيار واستخدام وعرض وتقويم التقنية المناسبة على نحـو دقيـق     (التنور التقني هو    

التقني وفقاً لذلك على المفردات والمصطلحات التي ينبغـي لعامـة النـاس             ويشتمل مجال التنور    
معرفتها لكنه ال يشمل بالطبع المعلومات الفنية التفصيلية الدقيقة التـي يجـب أن يعرفهـا فقـط                  

  .المتخصصون في التقنية

 بعاد يتضمن بالضرورة القـدرة أن التنور التقني مصطلح متعدد األ (Louda, 1994; 44-48)أما 
 والقدرة على فهم القضايا الناتجـة  )Practical Dimension(على استخدام التكنولوجيا بعد عملي 

 وإدراك وتقـدير  )Civic Dimension( )بعد مدني أو ميداني أو حضري(عن التقنية واستخدامها 
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ـ )Cultural Dimension(  )بعد ثقافي(معنى التقنية وأهميتها  ي  وقد يرى البعض أن التنور التقن
 لكن هناك اختالف واضح بـين  )Computer Literacy( )الكمبيوتري(يرادف التنور الحاسوبي 

 في معجم مـصطلحات     )الكمبيوتري(المصطلحين وفي هذا اإلطار يعرف جين التنور الحاسوبي           
المعرفة الواسعة عن كيفية استخدام الحاسوب في ( بأنه )Dictionary of Computer(الحاسوب 

 وتنمية الوعي بوظائف البرمجيـات والمكونـات وفهـم التـضمينات المجتمعيـة              حل المشكالت 
 وهذا ال يعني أن التنور الحاسوبي يتطلب دراسة فنية تفصيلية دقيقة لكـل مـا يتعلـق                  )للحاسوب

بتقنية الحاسوب فذلك أمر يتواله الخبراء والمتخصصون في هذا المجال لكنه يعني الحد األدنى من               
  . في التعامل مع تلك التقنيةالمعرفة والمهارة

 إلى ضرورة التفرقة بين التنور الحاسوبي والتنور التقني ذلـك           )٢٢١: ١٩٩٩،  هيوماكي(ويشير   
ان التنور التقني هو اإلطار العام الذي يتعدى حدود تقنية الحاسوب إلى غيره من التقنية الحديثـة                 

ات التعليم االنتقال من التنـور      والمستحدثة األخرى حيث يجب على المجتمعات وخصوصاً مؤسس       
   .الحاسوبي إلى التنور التقني بمعناه العام

  Technological( الثقافـة التقنيـة   :ويتداخل مصطلح التنور التقني مع مصطلحات أخرى مثل

Culture( والتربية التقنية )Technologicay  Education  (     حيـث يـستخدم الـبعض هـذه 
ن ثم فارق بينهما يمكن تحديده بإيجاز شديد في أن مفهوم الثقافة           المصطلحات على نحو مترادف لك    

التقنية أكثر اتساعاً وشموالً من مفهوم التنور التقني، ذلك ألن مفهوم الثقافة متسع بطبيعته والفارق               
بين الثقافة التقنية، والتتور التقني هو فارق في الدرجة وليس فارق فـي النـوع إذ أن المـصطلح        

لى مستوى متقدم من الخبرات التقنية، بينما يشير المصطلح الثاني إلى الحـد األدنـى   األول يشير إ  
من تلك الخبرات، أما مفهوم التربية التقنية فيعني العملية التي تستهدف تزويـد الفـرد بمجمـوع                 

 التقنية الالزمة لتنويره وتثقيفـه تقنيـاً وبـذلك      )إلخ… المعارف، المهارات، االتجاهات    (الخبرات  
كن القول أن الثقافة التقنية تمثل مستوى أعلى ال يصل إليه الفرد ما لم يمتلك الحد األدنـى مـن            يم

 وأن السبيل الوحيد إلى تنوير الفرد وتثقيفـه تقنيـاً ال            )أي ما لم يكن متنور تقنياً     (الخبرات التقنية   
  .يكون إال من خالل التربية التقنية

 يعني ببساطة شديدة محو أمية الفرد التقنيـة أي  )تقنيالتنور ال(وعلى ضوء ما سبق فإن مصطلح        
تزويده بالحد األدنى من المعارف والمهارات واالتجاهات التي تمكنه من التعامـل مـع تطبيقـات         
التقنية الحديثة والمستحدثة والتفاعل معها إيجابياً بما يحقق أقصى استفادة له ولمجتمعه وبما يرسـم    

اعية الستخدام تلك التطبيقات واآلثار السلبية التي قد تعود عليه وعلى           له الحدود األخالقية واالجتم   
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مجتمعه عند تجاوز تلك الحدود وحول هذا المعنى دارت العديد من التعريفات االصطالحية للتنور              
  .التقني

  

  : خصائص التنور التقني* 

   ):٣٥-٣٣ :٢٠٠٤، صبري، وتوفيق(عرضها ي كما  وهييتصف التنور التقني بعدة خصائص

مواصـفات   يصعب تحديـد مـستوياته، ذلـك ألن          أنه يصعب تحديد مفهومه بشكل مطلق كما       -
الشخص المتنور تقنياً تختلف من بلد آلخر، ومن وقت آلخر في البلد الواحد، فعلى سـبيل المثـال       
 نرى أن استخدام الحاسوب في بعض الدول النامية يعد نوعاً من الترف والرفاهية التقنية، في حين               
يمثل استخدامه في بعض الدول المتقدمة جانباً أساسياً مثل تعليم الكتابـة والقـراءة فـي عالمنـا                  

  .العربي

ال يمكن تحقيق التنور التقني في مدى قصير من الزمن فهو من األهداف البعيدة المـدى التـي                   -
غه مـن التنـور     يلزم تحقيقها وقتاً طويالً، حيث يتوقف الوقت المستغرق على المستوى المراد بلو           

  .التقني والخبرات الالزمة له

ليست المؤسسات التعليمية هي الوحيدة المسئولة عن تنوير األفراد تقنياً فـي  المجتمـع حيـث              -
يمكن لهؤالء األفراد اكتساب خبرات تقنية مفيدة خارج نطاق هذه المؤسسات مثل ما يتعلمه الفـرد            

  .مقروءة والمسموعة والمرئيةمن أسرته أو ما يتعلمه من وسائل اإلعالم ال

    يتغير التنور التقني بتغير الزمن فما كان يمثل قمة التقنية منـذ عـشر سـنوات أصـبح اآلن         -  
  .فيهما  من مخلفات التقنية، ويرجع ذلك إلى تراكمية العلم والتقنية والتطور المستمر والمتالحق 

عات بالتطورات العلمية العالمية كمـا يتـأثر        يتأثر التنور التقني للفرد في أي مجتمع من المجتم         -
كذلك بالعوالم المحلية من حيث طبيعة الحياة في المجتمع والقيم والعادات والتقاليد والمشكالت التي              

  .تعترض المواطن في أمور حياته اليومية

 يتخـذ    فالمواطن العادي الذي ال    )األخصائيين(ليس التنور التقني حكراً على المشتغلين بالتقنية         -
التقنية ميداناً لتخصصه ال يكتمل إعداده للمشاركة المثمرة في مجريات أمور مجتمعه بدون التربية              

  .التقنية التي تكسبه القدر المناسب من التنور التقني
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ليس التنور التقني في نظم التعليم مسئولية منهج دراسي محدد، بل هو هدف مـن أهـداف أي                   -
يقه من خالل درس أو وحدة تعليمية أو حتى مقرر تعليمي متخـصص      نظام تعليمي، وال يمكن تحق    

بل يمكن تحقيقه من خالل دمج الخبرات التقنية المناسبة في محتوى جميع المناهج على اخـتالف                
  .هتخصصاتها كل حسب طبيعة موضوعات

 كـل   تحقيق أهداف التنور التقني بـل علـي       ال يمكن لمعلمي تخصص واحد القيام بكل العمل ل         -
  .لمعلمين أياً كانت تخصصاتهم وكل من له صلة بتربية الفرد عموماً لهم أدوارهما

 التنور التقني هو هدف تربوي تناط به جميع المؤسسات التربوية النظامية وغير النظاميـة فـي         -
  .المجتمع

 التنور التقني يتطلب تحقيقه إكساب المواطن العادي قدر مناسب من الخبرات فـي كثيـر مـن                  -
الت والموضوعان المرتبطة بالعلوم والتقانة ليس فقط علي مستوي البعد المعرفي، بل أيـضا          المجا

  .علي مستوي البعد المهاري والعملي، والبعد الوجداني

ــق،             (                                                                                        ــبري، وتوفي -٣٣ :٢٠٠٤ص
٣٥(  

وهنا يتفق الباحث مع ماجاء به صبري وتوفيق من خصائص للتنور التقني ويري أنه علـي وزارة   
  . التربية والتعليم أن تراعي الخصائص السابقة عند تخطيطها لمثل هذه المناهج

  :أبعاد التنور التقني* 

م التنـور   على ضوء مفهـو )٢٠٠٠:صبري، وكامل ( كما حددها  أبعاد التنور التقني   يمكن تحديد  
التقني الذي ورد سابقاً، وعلى ضوء سمات أو خصائص الشخص المتنـور تقنيـاً والتـي يمكـن            

  .إجمالها في األبعاد التالية

  : البعد المعرفي

المعلومات الالزمة لفهم طبيعة التقنية ) COGNITIVE  DIMENSION(يشمل البعد المعرفي 
القضايا الناتجة عن تفاعلها مع العلم والمجتمـع        وخصائصها ومبادئها وعالقتها بالعلم والمجتمع، و     

كما يشمل المعلومات األساسية حول تطبيقات التقنية وطرق التعامل معها، وحدود استخدامها هـذا              
  .لدى األفراد حول التقنية وتطبيقاتها) الخاطئة(إلى جانب تصويب األفكار والمفاهيم البديلة 
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  : مهاريالبعد ال

 جميع أنواع المهارات التي ينبغي إكسابها للفرد العادي في إطـار تنـويره              ويشتمل هذا البعد علي   
  . تقنياً، حيث تضم المهارات العقلية والعملية واالجتماعية الالزمة للتعامل مع التقنية، وتطبيقاتها

  :البعد الوجداني

 ويشتمل هذا البعد علي جميع المخرجات ذات الـصلة بالجانـب االنفعـالي العـاطفي كـالوعي                
التكنولوجي، والحس التكنولوجي، والميـول التكنولوجيـة، واالتجاهـات التكنولوجيـة، والقـيم             

ويكون ذلك علي كافة مستويات الجانـب الوجـداني   . التكنولوجية، وأوجه تقدير العلم والتكنولوجيا   
األخالقـي  كما أنه يشمل الجانب . ممثلة في االستقبال، واالستجابة، وتمثل القيم، والتنظيم، والتمييز       

  :المتعلق بأخالقيات التقنية وهي علي مستويين هما

 وهو مستوى إنتاج التقنيات وبحوث تطويرها وهو خاص بالعلماء والباحثين فـي             :المستوى األول 
  .مجال التقنية

 وهو مستوى استخدام التطبيقات التقنية في مجاالت الحياة اليومية وهذا المستوى            :المستوى الثاني 
 العاديين الذين يستخدمون التقنية وهو ما يجب التركيز عليـه فـي إطـار التنـور         خاص باألفراد 

                             .التقني

ــل،  (                                                                                                                ــبري، وكامـ صـ
٢٠٠٠(  

اد التنور التقني ومجاالته، لكن ثمة فارق بينهما فأبعاد التنور التقنـي تعنـي              يخلط البعض بين أبع   
أوجه أو جوانب التعلم التي يجب أن يكتسبها الفرد لكي يكون متنوراً تقنياً أمـا مجـاالت التنـور                   

  .التقني فتشير إلى الميادين المختلفة للتقنية وتطبيقاتها

فالبد من معرفة المجاالت التي تحتويها هـذه األبعـاد          بعاد التنور التقني    وفي إطار الحديث عن أ    
وهي تقنيات المعلومات و تقنيات االتصاالت و تقنيات التعليم والحاسـبات والفـضاء، والتقنيـات               

 والطاقة والتعدين، والزراعة والصناعة والبنـوك والمعـامالت         ةالحيوية وتقنيات الهندسة الوراثي   
  .ج والتقنيات الطبيةالمالية والمواصالت والدواء والعال
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وغير ذلك من مجاالت التقنية التي يجب على الفرد العادي امتالك الحد األدنى من الخبرات حولها                
  .لكي يكون متنوراً تقنياً

والجدير بالذكر هنا أن هذه األبعاد يمكن أن تكون أهدافا أساسية للتنور التقني وفي الوقت ذاته هي                 
 وال يمكن عزل هذه األبعـاد عـن         .تحقيقها في الفرد المتنور تقنيا    المخرجات والنواتج التي ينبغي     

  .بعضها فهي متداخلة ومتفاعلة فيما بينها، يؤثر كل منها في اآلخر ويتأثر به

والبد أن نؤكد هنا أن تنوير الفرد العادي تقنيا ال يتطلب إكسابه الحد األقصى من أبعـاد التنـور                   
  .ذي قد يكون الحد األدنى من هذه األبعاد في تلك المجاالتهذه، بل يتطلب فقط القدر المناسب ال

وفي جانب أخر يري البعض أن مجاالت التنور التقني تتحدد في المجاالت الفرعيـة للتكنولوجيـا               
تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا التعليم، التكنولوجيا الحيوية، التكنولوجيا الطبية، تكنولوجيـا          : مثل

 الزراعة، تكنولوجيا الصناعة، حيث يجب علي الفرد المتنـور تكنولوجيـا          المواصالت، تكنولوجيا 
  .اكتساب الحد االدني من الخبرات في تلك المجاالت بأبعادها المعرفية، المهارية، الوجدانية

  

  ):٢٠٠٠:صبري، وكامل( الخبرات التي ينبغي إكسابها للفرد كي يكون متنوراً وهي كما يعرضها *

  .ية وطبيعة عالقتها بالعمل من ناحية، وبالمجتمع من ناحية أخرىفهم طبيعة التقن -١

  .متابعة التطورات المتالحقة والمستمرة في شتى مجاالت وميادين التقنية -٢

فهم القضايا الناتجة عن تفاعل العلم والتقنية والمجتمع، وتحليـل أسـبابها ونتائجهـا واتخـاذ             -٣
  .القرارات المناسبة حيالها

بادئ والمفاهيم والنظريات العلمية التي قامت عليهـا التطبيقـات التقنيـة ومعرفـة              معرفة الم  -٤
  . المعلومات الخاصة بتركيب هذه التطبيقات وقواعد التعامل معها واستخدامها

 استخدام التطبيقات التقنية الموجودة في حياته اليومية لرفاهيته وحل مشكالته وذلك بأسـلوب               -٥
  .مجتمعه ويحافظ على تلك التطبيقاتصحيح يحقق الفائدة له ول

  .إتقان المهارات العملية والعقلية الالزمة للتعامل مع األجهزة والمواد التقنية -٦
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تحديد الحدود األخالقية الستخدام التقنية، وفهم اآلثار االجتماعية والشرعية والقانونية المترتبة            -٧
  .على تخطي تلك الحدود

  .الحد األدنى من تلك اللغة والتعامل بهاإتقان لغة التقنية، وفهم  -٨

  .الوعي بأهمية التقنية في حياة البشر وتقدير دورها في رفاهيتهم -٩

  .الوعي بأوجه التقنية اآلخري واألضرار التي تترتب على سوء استخدامها -١٠

  )٢٠٠٠صبري، كامل، (

  : التنور التقني في برامج التعليم النظامي وغير النظامي* 

العصر حقاً هو عصر التقنية ومن يتخلف عن اللحاق بهذا العصر وال يشارك بفاعلية فيما               يعد هذا   
يحدث فيه من تطورات متالحقة من اكتشافات علمية وابتكارات تقنية لن يكون له وجود يذكر فيه،                
حيث أصبحت القوة فيه للعلم والتقنية، والكلمة لمن يملك ناصية التطور التقني، لـذلك البـد مـن                 

مين أبعاد التنور التقني في برامج التعليم النظامي وغير النظامي بهدف تحقيق التنـور التقنـي            تض
  . للجميع

فضالً عن ذلك، فإن هناك أسباب أخرى تدعو إلى االهتمام بهذا األمـر، نطرحهـا مـن خـالل            
   لماذا التنور التقني للجميع ؟: اإلجابة على سؤال مهم وهو

إلي أن التنور التقني أصبح ضرورة لجميع أفـراد       ) ٢٠٠٠: وكامل صبري،(ويرجع ذلك كما يري     
  :المجتمع لعدة أسباب من أهمها

  :  التسارع المذهل في االكتشافات العلمية واالبتكارات التكنولوجية.١

لقد عم المجتمع العالمي المعاصر ثورة علمية تقنية جعلته يتسم بالتسارع المذهل في االكتـشافات                
كارات التكنولوجية التي يمثل أحد مداخل القرن الحادي والعشرين، فهناك تسارع في            العلمية واالبت 

المواصالت واالتصاالت واالتصال بالقمر الصناعي وإنتاج الطاقة البديلة مثل الطاقـة الشمـسية             
والطاقة النووية وإنتاج أجهزة ومعدات أكثر تطوراً مثل الصناعة بمساعدة الكمبيوتر والحاسـبات             

، وابتكار أجهزة تقنية لها القدرة على توليد صور ثالثية األبعاد كما أصبحت كثير من الـسلع       اآللية
  .تعتمد على إنتاج المعارف ومعالجتها وتخزينها ونقلها واالستفادة منها



 ٣١

  

  

  : الطبيعة االقتحامية للتقنية.٢ 

مرغوب فيها، وذلـك    تقتحم التقنية المجتمعات سواء كانت تلك المجتمعات في حاجة إليها أو غير             
بسبب ما تقدمه من سلع وخدمات جديدة أو بما تولده من حاجة إلى سلع جديد أو خـدمات، ومـا                    
تقدمه من ابتكارات جديدة كل يوم تتسم بجودة األداء وربما تتسم بالرخص وقد تكون أصغر حجماً                

  .أو تكون أقل استهالكاً للطاقة مما يولد الحاجة إليها ويتزايد الطلب عليها

وال يستطيع أي مجتمع من المجتمعات في عصر التقنية أن يستغني عن مـا تنتجـه فـي كافـة                    
المجاالت وبصفة خاصة في مجال االتصاالت والحاسبات اآللية والمعلومات فإن أي مجتمع يحتاج             
إلى تنمية وأي تنمية تحتاج إلى تقنيات حديثة، ولذلك فإن المجتمع يجب أن يعد أفراده للتعامل مـع        

  .هذه التقنيات حتى يستطيع أن يلحق بركب التقدم

  : تأثير التقنية على العمالة.٣

أظهرت العديد من الدراسات والبحوث إلى أن أي تقدم تقني يساهم في تقليل الحاجة إلـى العمالـة       
اليدوية، سواء كان هذا في مجال الزراعة أو الصناعة وينتظر أن تقل الحاجة إليهم وتكتفـي بمـا                 

فقط من مجموع العمال، وحتى هؤالء سيكون معظمهم من العمال ذوي المهـارات            ) %١٠ (يعادل
 ألف كندي عاطل    ٤٢٠العالية أو الفنيين وقد أشارت إحدى الدراسات التي أجريت في كندا إلى أن              

 ألف وظيفة شاعرة تطلب مهارات علمية وتقنية ال تتوفر          ٦٠٠عن العمل، في حين توجد أكثر من        
  .اطلين عن العملفي هؤالء الع

وال يختلف األمر كثيراً في العالم العربي عن هذا الوضع، فبينما تزداد البطالـة توجـد وظـائف                  
شاغرة تحتاج إلى عمالة ماهرة تملك القدرة على التعامل مع التقنيات الحديثة، ومـن هنـا تبـرز                  

  . أهمية التنور التقني كمطلب ضروري لتحقيق أهداف التنمية الوطنية

  : حاجة المتزايدة إلى الحديث والجديد ال.٤
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نظراً ألن التقنية الجديدة عادة ما تكون أكثر تقدماً وأكثر تعقيداً فقد أدى ذلك إلـى حاجـة أفـراد                    
 مـن تقنيـات   ثوهذا الجديد أو الحدي   . المجتمع إلى كل ما هو جديد أو حديث والتخلص من القديم          

  .مل مع هذه التقنيات الحديثةمختلفة يحتاج إلى أفراد لديهم قدرة على التعا

  

  :  الحاجة إلى المعلوماتية.٥

أصبح العصر الحالي يسمى بعصر المعلوماتية حيث زاد الطلب كثيراً على المعلومات ومع سهولة              
االتصال اللحظي أصبح للمعلومات قيمة عالية سواء لحل المشاكل أو للتبادل وأصبح كثيـراً مـن                

تقدمة وكثير من الدول النامية يعتمد على أجهزة استشعار وتحكـم           األجهزة والمعدات في الدول الم    
وتشغيل دون تدخل اإلنسان ولكن باالعتماد على المعلومات المنقولة التي تعمـل بـذكاء ووصـل        
األمر اآلن إلى حشد تشخيص األعطال بواسطة هذه األجهزة الذكية بمـا يطلـق عليـه الـذكاء                  

  .نساناالصطناعي الذي يحاول تقليد تصرف اإل

  )٢٠٠٠كامل، وصبري، (         

كل هـذه  ويري الباحث أن هذه األسباب هي التي جعلت هناك اهتماماً كبيراً بالتكنولوجيا ويري أن      
ستفادة منهـا    تنور تقني يستطيع التعامل معها واال      مفرد لديه أ إلى    تحتاج المستجدات والمستحدثات 

، لذا يري الباحث أننـا بحاجـة الـي          مكن ذلك دون خوف أو تردد بل والمشاركة في إنتاجها إن أ         
تطوير قدرات األفراد لكي يستطيعوا التعامل مع هذه التكنولوجيا الحديثة دون ان يسببوا أضـرار               
ألحد، ويري أن هذا يقع علي عاتق وزارة التربية والتعليم العـالي وعلـي المؤسـسات التقنيـة                  

    .والمهنية 

   

  :مصادر التنور بصفة عامة* 

كامـل،  وصـبري،   (عالمي كما حـددها      التنور علي عوامل مختلفة بعضها محلي واآلخر         يعتمد
  : ومن ذلك)٢٠٠٠

  .  التقدم العلمي في جميع المجاالت -١
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 مشاكل المجتمع حيث تعتبر هي العنصر األساسي في الثقافة العلمية والتكنولوجية ومن             -٢
ية والتقنيـة والزراعيـة والـصناعية       ذلك مشاكل التغذية والمرض والتلوث والسكان والثقافة البيئ       

 .وغيرها من مشاكل المجتمع

 االتجاهات العالمية ومن ذلك القضايا التي أثرت فـي بعـض األمـاكن بالعـالم مثـل            -٣
 .المفاعالت النووية ودفن النفايات وغيرها

  )٢٠٠٠كامل، وصبري، (

، حيث يري الباحـث     من مصادر للتنور التقني   ) صبري، وكامل (وهنا يتفق الباحث مع ما جاء به        
 ألي فرد دون وجود تقدم في التكنولوجيا، ودون وجود مشاكل فـي المجتمـع،               يأن التنور ال يأت   

ودون وجود اتجاهات عالمية، حيث يري أن هذه المصادر الثالثة السابقة هي التي تفـتح المجـال           
 المصادر الثالثـة الـسابقة   أمام األفراد لكي يكونوا متنورين تقنياً وتكنولوجياً، واال لوال وجود هذه   

لما كان هناك تطور في مجال التكنولوجيا ولما احتجنا  إلي أفراد متنورين ولبقيت عجلة التطـور                 
  . ثابتة

 

  : ومقرر الدراسات الثقافيةلتقنيالتنور ا* 
  
أحد مجاالت الدراسة المناسبة لقراءة التكنولوجيا هي الدراسات الثقافية، وذلك لسببين منفـصلين               
  :هماو   )٤٨-٤٧ :١٩٩٩علي، ومحمد،( يري كما مامات

  
 هو أن مقرر الدراسات الثقافية يركز علي تحديـد األشـكال الثقافيـة المعاصـرة                :السبب األول 

ورغـم أن   . كما أن تطبيق هذه الدراسات علي التكنولوجيا يمكن أن يكون له فائدة كبيرة            . وتحليلها
ـ          لمثل تلك الدراسات صلة باللغة اإلنجليز       مـن  اية فإنها تتعدي النصوص األدبية إلـي مـا ورائه

وهي أيضا تنفصل عن دراسات اإلعالم في نظرتهـا إلـي الوسـائل المطبوعـة            . سياقات أخري 
  .والمسموعة المنتمية إليها

  
 هو أن هذا المقرر ليس مادة دراسية، ومن المستبعد أن يكون كذلك وبدال من ذلـك         :السبب الثاني 

  .دول األعمال وسلسلة من األسئلة واالتجاهات لصياغة إطار سياسي وعقليفهي وسيلة لتشكيل ج
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واعتقد أن محاوالت كتاب الدراسات الثقافية في التاريخ لمخاطبة التعليم العالي للتكنولوجيـا لهـا               
  :صلة قوية بتنفيذ المعلمين لتكنولوجيا المنهج القومي، فهذه المحاوالت

  .التجاهات للتكنولوجيا عبر المنهجتمد بمجموعة مميزة ومترابطة من ا -
تشير إلي التعريف الثقافي الممتد للتنور التكنولوجي القائم علـي القـدرة فـي معالجـة                 -

 . وقراءة، التكنولوجيا كنص
 

ويتطلب التنور التكنولوجي الوصول إلي المرحلة التي يصبح فيها التكنولوجيون متنـورين، وهنـا     
الدراسات الثقافية علي نطاق واسـع وفـي علـم اجتماعيـات     أؤكد علي أن هذا يعني القراءة في      

التكنولوجيا وفي دراسات اإلعالم واالتصال وتاريخ التعليم والتكنولوجيا باإلضـافة طبعـا إلـي               
  .المقاصد المحرزة والتذوق النقدي لوجهات النظر

   
  

  هل التنور مجرد موضوع فني ؟ * 
  

كل الطرق التي يفكر الناس بها، والتـي يـرون        إن التنور يش  " )٢٠٨ :١٩٩٩علي، محمد،    ( يري
من خاللها العالم، فهو يجعل المثقفين يرون األشياء بطريقة مختلفة، ويكون التنور كذلك تكنولوجيا              
النقل والتطوير لألفراد والمجتمعات، وال ينفصل التنور عن االستيعاب والـسياق ويتـصل بفهـم               

عية والسياقات الثقافية والرسمية، وهو أكثر من كونه        الواقع، ويطوي في إطار الممارسات االجتما     
سلسلة مجردة من المهارات خالية من القيم المعتدلة الفنية التي يمكن أن تدرس في معـزل عـن                  
سياقها االجتماعي كونها مرتبطة بالتقدم والتطور االقتصادي، وقد أصبح التنور نتيجة لذلك مجاال              

 الناس والمنظمات، فاستخدام التنور يعتمـد علـي الظـروف           فكريا ومهارة اجتماعية تستخدم بين    
ويعتمد التنور الكافي علي    . االجتماعية، ومن ثم ال يمكن أن يكون هناك معيار مطلق لبلوغ الغاية           

  ."سياق الفرد والمجتمع الموجود
 

  ).٢٠٨ :١٩٩٩علي، محمد،   (

  
  :أهداف التنور التقني* 

  

ي مجتمع فيما يمكن أن يحقق من أهداف مهمة وضرورية ألفراد           تبرز أهمية التنور التقني ألفراد أ     
وفي هذا اإلطار تجدر اإلشارة إلي إن الهدف الرئيسي لبرنامج التنور التقني النظاميـة      ،  أي مجتمع 

هو إعداد الفرد المتنور تقنيا بمستوي يتواكـب مـع متغيـرات الثـورة العلميـة      " والغير نظامية  
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 من  ولتحقيق هذا الهدف الرئيسي ينبغي العمل علي تحقيق عدداً        " اتها  التكنولوجية الحديثة ومستجد  
  : وهي)٢٧-٢٤: ٢٠٠٣صبري، ( كما يري األهداف الفرعية

  
 :الحاجات الشخصية -١

  :األهداف التي تندرج تحت هذا المحور هي
  .تنمية فهم األفراد لتأثيرات العلم والتكنولوجيا علي كل من الفرد والمجتمع -
 .اد لطبيعة العلم والتكنولوجيا وطبيعة العالقة بينهماتنمية فهم األفر -

 .تنمية فهم األفراد لمجاالت العلم والتكنولوجيا والقدرة علي التمييز بينهما -

 .تنمية فهم األفراد لمجاالت العلم والتكنولوجيا والقدرة علي التمييز بينهما -

 ذلـك بمـا يظهـر مـن      وربط.تزويد األفراد بمبادئ وأسس العلم والتكنولوجيا الحديثة  -
 .تطبيقات التكنولوجيا

واستخدام العلم والتكنولوجيا في حـل مـا        ،  تدريب األفراد علي ممارسة التفكير العلمي      -
 .يواجههم من قضايا ومشكالت في حياتهم اليومية

 . له من مشكالتنتنمية قدرة األفراد علي اتخاذ القرارات المناسبة حيال ما يتعرضو -

د في التعامل اآلمن مع تطبيقات التكنولوجيا الحديثة وحسن ترشـيد           تنمية مهارات األفرا   -
 .استخدامها

تنمية قدرة األفراد علي المفاضلة بين منتجات وتطبيقات التكنولوجيا التي تـزودهم بهـا             -
 .األسواق، واختيار أفضل هذه المنتجات جودة وأكثرها مناسبة وأقلها خطرا

 .ض المنتجات التكنولوجية وقواعد التعامل معاتنمية وعي األفراد بمواطن الخطر في بع -

  
 :القضايا االجتماعية -٢

  :   األهداف التي تندرج تحت هذا المحور هي
تنمية فهم األفراد للقضايا والمشكالت االجتماعية التي سببها بالفعل استخدام التكنولوجيـا        -

  .في المجتمع
 .ها واتخاذ القرار المناسبتنمية قدرة األفراد علي مواجهة تلك القضايا، والتصدي لحل -

تنمية فهم األفراد للحدود االجتماعية واألخالقية المرتبطة بتطبيقات العلم والتكنولوجيـا             -
 . تجاوزها في هذا الخصوصيوالمحددات الشرعية التي ال ينبغ

تنمية فهم األفراد لألسس والقواعد القانونية المرتبطة بحقوق إنتاج واسـتخدام تطبيقـات         -
 .كنولوجيا في أي مجال من المجاالتالعلم والت



 ٣٦

تنمية احترام األفراد لحقوق الملكية الفكرية، وعدم التعدي علي حقوق اآلخـرين فيمـا               -
 .يتعلق باالختراعات واالبتكارات العلمية والتكنولوجية

  
 :اإلعداد األكاديمي -٣

  :األهداف التي تندرج تحت هذا المحور هي
  .م األكاديمي في مجال العلم والتكنولوجياتنمية معارف األفراد ورفع مستوي نموه -
 .تنمية اهتمام األفراد بمتابعة كل ماهو جديد في مجال العلم والتكنولوجيا -

تنمية الميول األكاديمية لدي األفراد للمشاركة في نشاطات العلم والتكنولوجيا كمراسـلة             -
وات ومؤتمرات معنية بهذا    هيئات وجهات علمية وتقنية لمتابعة كل ماهو جديد، أو المشاركة في ند           

 .األمر

  
 :اختيار المهنة -٤

  .    األهداف التي تندرج تحت هذا المحور هي
  .مساعدة األفراد في التعرف علي فرص العمل المتاحة في مجاالت العلم والتكنولوجيا -
تعريف األفراد بمتطلبات ومواصفات العمل في مجاالت العلـم والتكنولوجيـا وطبيعـة              -

 .التي يجب القيام بهااألدوار والمهام 

 .تعريف األفراد بايجابيات وسلبيات العمل في مجاالت العلم والتكنولوجيا -

تنمية مهارات األفراد وقدراتهم التي تؤهلهم للعمل في مجـاالت العلـم والتكنولوجيـا،               -
 .وتدريبهم ميدانيا علي ممارسة هذه المهارات وتلك القدرات

عمل في مجاالت العلم والتكنولوجيا وتـرغيبهم فـي         تنمية أوجه تقدير األفراد ألهمية ال      -
 .االلتحاق بتلك المجاالت

 )٢٧-٢٤ :٢٠٠٣صبري، (

  
         متنورين تقنيا يستطيعوا إفادة أنفـسهم       أري انه إذا تحققت هذه األهداف فبالتالي سيكون لدينا أفراد 

ور االستهالكي فـي  يتخلوا عن الدسوإفادة المجتمع، وبالتالي سيسهموا في تقدم ركب التكنولوجيا و       
  .مجال التكنولوجيا

  
وفي ضوء ما سبق من تعريفات للثقافة التقنية والتنور التقني واستعراضـاً لخـصائص الـشخص         
المثقف تقنياً يري الباحث ان الثقافة التقنية مصطلح متعدد األبعاد يتناول الحد األدنى من الخبـرات      

ألساس العلمي الذي تقوم عليه التطبيقات التقنيـة        التي ينبغي أن يكتسبها الفرد، وتشتمل علي فهم ا        



 ٣٧

، والمهـارات العلميـة     )بعـد معرفـي   (والمصطلحات األساسية المتعلقة بها ومجاالت استخدامها       
األساسية المتعلقة بكيفية استخدام األدوات واآلالت والمهارات العقلية كالتفكير الناقد وكيفية اتخـاذ             

والقدرة علي معرفة األخالقيـات المرتبطـة       ) بعد مهاري (امها  القرارات الصائبة المتعلقة باستخد   
باستخدام التطبيقات التقنية وحدود استخدامها، وفهم القضايا والموضوعات التي تبرز عن طريـق             

  .استخدام التقنية وإدراك أوجه التفاعل بين العلم والتقنية والمجتمع
  

  
  
  
  

  
  الفصـل الرابـع

  
  الطـريقـة واإلجــراءات

  
  
  
  .منهج الدراسة* 
  

  .مجتمع الدراسة* 
  

  .عينة الدراسة* 
  
  .أدوات الدراسة* 
  

  .المعالجات اإلحصائية* 
  

  .خطوات الدراسة* 



 ٣٨

  
  
  
  
  
  

  عـل الرابـالفص
  راءاتــة واإلجـريقـالط

  
يصف هذا الفصل اإلجراءات التي تنتهجها الدراسة الحالية والتي تشمل المنهج المتبع، والمجتمـع              

، وعينة الدراسة، وأدوات الدراسة، واألسلوب اإلحصائي المـستخدم فـي هـذه             األصلي للدراسة 
  .وفيما يلي وصفًا تفصيلياً للعناصر السابقة. الدراسة، والخطوات المتبعة

  
  . منهج الدراسة: أوالً

  :اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي
ناول دراسة أحداث وظواهر وممارسات كائنـة،    المنهج الذي يت  " ويقصد بالمنهج الوصفي التحليلي     

وموجودة ومتاحة للدراسة والقياس كما هي، دون تدخل الباحث في مجرياتها، ويـستطيع الباحـث      
: ١٩٩٧االغـا،       (   "                                                                ان يتفاعل معها فيصفها ويحللهـا     

٤١(  

  
 طريقة في البحث عن الحاضر، تهدف إلي تجهيز بيانات إلثبات فروض معينـة              والبحث الوصفي 

تمهيدا لإلجابة علي تساؤالت محددة سلفًا بدقة تتعلق بالظواهر الحالية، واألحداث الراهنـة التـي               
  . يمكن جمع المعلومات عنها وذلك باستخدام أدوات مناسبة

ــا، (                                                                                                                    ٧٣: ١٩٩٧االغ
(  

                                             
حيث استخدم الباحث هذا األسلوب في وضع قائمة بأبعاد التنور التقني من خالل البحث واستشارة               

ومن ثم تحليـل  . وجيا التعليم والمناهج وطرق التدريسالكثير من المحكمين المتخصصين في تكنول  
المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية، ومن ثم معرفة مستوي التنور التقني لـدي طلبـة الـصف               

  ).علمي، أدبي(والتخصص ) ذكر، أنثي(العاشر األساسي والفرق الذي يعزي إلي متغير الجنس 



 ٣٩

  
  .مجتمع الدراسة: ثانياً

راسة من المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علي طلبة الصف العاشـر    يتكون مجتمع الد  
األساسي في فلسطين، هذا باإلضافة إلي طلبة الصف العاشر األساسي في مدارس محافظة غـزة               

م ويبلـغ عـددهم   ٢٠٠٦-٢٠٠٥من الذكور واإلناث في المدارس الحكومية، خالل العام الدراسي  
  .شعبة) ٢٦١(ة ممثلين في طالباً وطالب) ١٠٨٦١(
  .والجدول التالي يوضح توزيع مجتمع الدراسة األصلي حسب متغير الجنس 

  
  )١(دول ــج

  .م٢٠٠٦-٢٠٠٥للعام الدراسي ) طالب وطالبات(توزيع أفراد مجتمع الدراسة 
  

  المجموع  الطالبات  الطالب  المؤسسة التعليمية
  ١٠٨٦١  ٥٧٣١  ٥١٣٠  المدارس الحكومية في محافظة غزة

   
  .عينة الدراسة: ثالثاً

  :تمثلت عينة الدراسة في جزئين
 منهاج الثقافة التقنية المقرر علي طلبة الصف العاشر من مرحلة التعليم األساسي في              :الجزء األول 

فلسطين حيث تم تحليل كتاب الثقافة التقنية المقرر علي الطلبة فـي الفـصلين الدراسـيين األول                 
م، وفيما يلي مواصفات الكتاب كما هـو موضـح فـي            ٢٠٠٥-٢٠٠٤سي  والثاني من العام الدرا   

  .الجدول
  )٢(جدول 

  مواصفات الكتاب

عدد الموضوعات  عدد الصفحاتعدد الوحدات  الطبعة  جهة التأليف  الصفالفصل الدراسي  الكتاب المقرر

وزارة التربية   العاشر األساسي  األول والثاني  الثقافة التقنية
  والتعليم

  ٢٦  ١٢٠  ٦  م٢٠٠٥-٢٠٠٤

  
 طالباً وطالبة من    ٣٣٠ انه تم اختيار عينة الدراسة من مجتمع الدراسة بحيث تشمل            :الجزء الثاني 

في المدارس الحكومية بمحافظة غـزة،      البسيطة  طلبة الصف العاشر األساسي بالطريقة العشوائية       
  .من أفراد المجتمع األصلي للدراسة %)٣,٢ (بواقع

  "العينة العشوائيةالشكل التوضيحي الختيار "
  



 ٤٠

   مدارس حكومية٨                                                
  
  

   مدارس إناث٤            مدارس ذكور                                                 ٤           
  

   شعب٤              شعب                                                       ٤              
                                                                        

  طالبة ١٨٥                                                                 طالب ١٤٥             
  

  :أدوات الدراسة: رابعاً
  

  :يانات وهياستخدم الباحث األدوات التالية لجمع وتحليل الب
  
 . أداة تحليل المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية -

 .اختبار التحصيل في الثقافة التقنية -
 
  

أداة تحليل المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علي طلبة الصف العاشـر              :األداة األولي 
  .األساسي

نية المقرر علي طلبة الـصف العاشـر        استخدم الباحث لتحليل المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التق       
  :األساسي أداة تحليل، وتم إعداد أداة التحليل علي النحو التالي

  
إعداد قائمة بأبعاد التنور التقني التي ينبغي مراعاتها في منهاج الثقافة التقنيـة المقـرر                -١

 .علي طلبة الصف العاشر األساسي

  
بند فرعي وتم   ) ١٤٥(نداً رئيسياً وانبثق عنها     ب) ١١(تكونت القائمة في صورتها النهائية من       حيث  

تحديد قائمة األبعاد التي ينبغي مراعاتها في منهاج الثقافة التقنية المقرر علي طلبة الصف العاشـر      
في ضوء البحث الذي أجراه الباحث في هذا المجال وباإلضافة إلي بعض الدراسات السابقة التـي                

  .أجريت في هذا المجال
  

  . للقائمةوليةالصورة األ* 



 ٤١

في ضوء اإلجراءات السابقة التي تم التوصل إلي الصورة األولية لقائمة المعـايير التـي ينبغـي                 
بنـود رئيـسية    ) ١٠(مراعاتها في منهاج الثقافة التقنية، حيث تكونت الصورة األولية للقائمة من            

  .بنداً فرعياً) ١٣٤(و
  

  .ضبط القائمة* 
لية وتم عرضها علي مجموعة من المحكمين والمختـصين فـي           تم إعداد القائمة في صورتها األو     

تكنولوجيا التعليم والمناهج وطرق التدريس وبعض من موجهي ومدرسي مادة التكنولوجيا والثقافة            
التقنية لتحديد أهمية تضمين هذه البنود رئيسية كانت أم فرعية في منهاج الثقافة التقنيـة المقـرر                 

ـ    علي طلبة الصف العاشر األساسي      مناسـبا  ه وكذلك حذف البنود الغير مناسبة وإضافة مـا يرون
  .ومهما من قضايا أخري

ولقد أوضح التحكيم مناسبة فقرات القائمة التي ينبغي مراعاتها في منهـاج الثقافـة التقنيـة كمـا                  
  .أضيفت بعض البنود وأعيدت صياغة بعض البنود سواء كانت رئيسية أم فرعية

  .بنداً فرعياً) ١٤٥(بنداً رئيسياً و) ١١ (نورتها النهائية مكونة موبذلك تصبح القائمة في ص
  

  .الصورة النهائية للقائمة* 
بعد إجراء التعديالت التي أشار إليها المحكمون ثم وضع القائمة في صورتها النهائيـة الموضـحة     

القائمـة  ، حيث أشار المحكمون بأن القائمة مناسبة وأضافوا بعض البنود، فتضمنت            )٢(في ملحق   
  :أحد عشر بنداً رئيسياً وهي

، القنوات الفضائية، التكنولوجيا النووية، التكنولوجيا الحيويـة،        ةاألقمار الصناعية، الهندسة الوراثي   
ـ              ةتكنولوجيا االتصاالت والمواصالت، تكنولوجيا اإلنتاج وتـصنيع الغـذاء، تكنولوجيـا الماكين

  .لمصادر المائية، صحة اإلنسان ومرضهالزراعية، تكنولوجيا التعامالت التجارية، ا
  .ومئة وخمس وأربعون بنداً فرعياً

 
  . الهدف من أداة التحليل-٢

 مدي تناول منهاج الثقافة التقنية المقرر علـي         تحديدتهدف عملية تحليل المحتوي في هذه الدراسة        
في القائمة التي تـم     طلبة الصف العاشر ألبعاد التنور التقني الرئيسية والفرعية والتي تم تضمينها            

  .إعدادها سابقا في هذه الدراسة
  
  . عينة التحليل-٣



 ٤٢

تمثلت عينة التحليل بمنهاج الثقافة التقنية المقرر علي طلبة الصف العاشر مـن مرحلـة التعلـيم                 
األساسي في فلسطين حيث تم تحليل كتاب الثقافة التقنية المقرر في الفـصليين الدراسـيين األول                

  .م٢٠٠٥-٢٠٠٤م الدراسي والثاني من العا
  
  . التحليلوحدة -٤
 األبعاد التي ينبغي مراعاتها في منهاج الثقافة التقنية لكونهـا           قائمةاعتمدت الدراسة الحالية علي      

 المتبعة في هذه الدراسة هي الـصفحة حيـث قـام             التحليل  ووحدة األنسب لتحقيق هدف الدراسة   
  .وافر األبعاد في كل صفحة من صفحات المنهاجالباحث بتحليل المحتوي العلمي بناءاً علي ت

  
  . فئات التحليل-٥

أعد الباحث قائمة بأبعاد التنور التقني الرئيسية والفرعية التي تم تحديدها سابقا ووضع أمام فئـات                
التحليل مقياساً مدرجاً يحدد مدى تناول موضوعات الكتاب للبنود الرئيسية والفرعية ألبعاد التنـور         

  ).ليتناول، واليتناو( في مستويين التقني وذلك
  
  . ضوابط عملية التحليل-٥
  :ألجل ضبط عملية التحليل روعيت الضوابط التالية أثناء عملية التحليل 
  .أن يتم التحليل في ضوء أبعاد التنور التقني -
يشتمل التحليل علي المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علي طلبـة الـصف               -

  .اسيالعاشر األس

 .التحليل يشمل األنشطة والهوامش واألسئلة التكوينية والختامية -

 التحليل وفئاته للمحتوي العلمـي لمنهـاج        ةاستخدام جداول لرصد النتائج وتكرار وحد      -
 .الثقافة التقنية

 
  . صدق أداة التحليل-٦

جله، فتقيس  مدي تحقيق األداة للغرض الذي أعدت من أ       "لمعرفة صدق أداة التحليل الذي يقصد به        
".                                                         لقياسه ويعتمد مدي تمثيل بنود المقياس تمثيالً سليماً للمجال الذي يراد قياسهتما وضع

ــا، (                                                                                                                    : ١٩٩٧األغــ
٦٠ (  

  
وقد تم االستدالل علي صدق التحليل من خالل صدق القائمة التي استدل علي صدقها من خـالل                 
صدق المحكمين، فقد عرضت القائمة علي مجموعة من المحكمين المختصين في تكنولوجيا التعليم             



 ٤٣

 كمـا هـو     وجهي ومدرسي مادة التكنولوجيا والثقافة التقنيـة      والمناهج وطرق التدريس وبعض م    
، وذلك إلبداء آرائهم في إمكانية تحليل محتوي منهاج الثقافـة التقنيـة             )١(موضح في ملحق رقم     

والتعرف علي مدي توافر أبعاد التنور التقني في منهاج الثقافة التقنية باستخدام هـذه األداة، وقـد                 
األداة لالستخدام في عملية التحليل من حيث البنود والمقيـاس مـع            أشار المحكمون إلي صالحية     

  .إضافة بعض التعديالت علي القائمة
   
  . ثبات أداة التحليل-٧

استقرار نتائج القياس   " بعد التأكد من صدق القائمة تم إجراء معرفة ثبات التحليل، ويقصد بالثبات             
    )٢٨٤: ١٩٩٧عدس، (                                                   "           إذا ما أعيد تطبيقه علي نفس العينة 

 أسـابيع مـن     ثالثـة وللحكم علي ثبات عملية التحليل فقد قام الباحث بتحليل المحتوي العلمي بعد             
التحليل األول، ومن ثم حسبت نسبة االتفاق بين التحليلين األول الثاني باسـتخدام معادلـة كـوبر                 

  .للثبات
  

  عدد مرات االتفاق                                                                     
  %١٠٠                                                                  X=                   نسبة االتفاق 

  ختالفعدد مرات اال+  عدد مرات االتفاق                                     
  

" ويقصد بـه    ) االتفاق عبر األشخاص   (يلمعرفة الثبات وهو ما يعرف بثبات المقدرين أو ما يسم         
ت التحليـل   وصول المحللين إلي النتائج نفسها عند تحليلهم للمحتوي، وذلـك بأتبـاعهم إجـراءا             
: ١٩٩٠زيتـون،  (والتـصنيف نفـسها                                                                   

٨٤(  
  

يدل علي   وهي نسبة اتفاق عالية مما %)٩٣(وكانت نسبة االتفاق بين نتائج التحليل في المرتين 
فما فوق تعتبر % ٧٠ثبات التحليل حيث تؤكد بعض المراجع علي ان نسبة االتفاق التي تساوي 

)                                                                            ٤٤: ١٩٦٨النجدي، (                                                      .             مقبولة
  

  .االختبـار :األداة الثانية
  

  . الهدف من تصميم االختبار-١
من أجل التعرف علي مستوي التنور التقني لدي طلبة الصف العاشر االساسـي، قـام                -

ة الصف العاشر االساسي في مدارس وزارة التربية والتعليم الحكوميـة           الباحث باعداد اختبار لطلب   



 ٤٤

في محافظة غزة، حيث تم اختيار اداة االختبار كجزء من االدوات لمعرفة مستوي التنور التقنـي                
 .لدي طلبة الصف العاشر 

 
  . إعداد االختبار-٢

الخوة المطلعين في هـذا   علي ضوء ماسبق االطالع عليه من اختبارات التنور، واسترشادا باراء ا          
المجال، فقد حدد الباحث المجاالت والمفردات التي اشتمل عليها االختبـار مراعيـا خـصوصية               

  .االستخدام في الواقع الفلسطيني
  
  
  
  . وضع مفردات االختبار-٣

قام الباحث بتصميم االختبار في صورة أسئلة باسلوب االختيار من متعدد، بحيث تغطـي أسـئلة                
  . الجوانب المراد قياسهااالختبار كل

كما قام الباحث باعداد تعليمات وبنود االختبار بلغة واضحة وموجزة وسهلة، تناسب الفئة العمرية              
المستهدفة في هذه الدراسة وهي طلبة الصف العاشر االساسي، بحيث يكون مـن اليـسير قـراءة       

  .االسئلة واالجابة عليها
 كثير من األهداف وخاصة في ميدان التذكر واكتـساب           ويستخدم هذا النوع من األسئلة في قياس      

  .      المعلومات، ومعرفة المصطلحات والحقائق، وقياس الفهم والقدرة علي تفسير عالقات النسب
ــ (                                                                                                     ــو حط ــان، بأب : ١٩٦٩ وعثم

٢٨٥(  
  

  :وبشكل عام، فقد تم مراعاة الخطوات التالية عند صياغة اسئلة االختبار
  .أن تكون االسئلة علي مستوي ثقافة افراد العينة -١
 ان يكون هنالك بديل واحد صحيح من بين كافة البدائل المحتملة  -٢

 .تناسب عدد االسئلة بصورة تخدم أغراض الدراسة -٣
 
  . تعليمات االختبار-٥
  .الهدف من االختبارتم تحديد  -
 .تم شرح مثال توضيحي لطريقة حل األسئلة -

 . التوصية بضرورة قراءة االسئلة جيدا قبل البدء باإلجابة -

 .التوصية بعدم ترك اسئلة بدون إجابة -
 



 ٤٥

  . تقدير الدرجات علي االختبار-٦
  .كل إجابة صحيحة تعطي درجة واحدة -
 . درجة٤٠المجموع الكلي لدرجات المقياس  -

  
 
  .ربة استطالعية لالختبار تج-٧

بعد تعديل الفقرات في اراء المحكمين ثم تطبيق اداة الدراسة التي تكونت من اختبار من متعدد تـم      
  .طالبة) ٤٦(تطبيق االختبار علي عينة استطالعية بلغ عددها 

  :وقد كان الغرض من العينة االستطالعية
  .نور التقنيحساب معامالت السهولة والتمييز الختبار المعرفي للت -
 .تحديد الزمن الالزم لالجابة عن اداة الدراسة -

 . التأكد من سالمة التعليمات ووضوح االسئلة والعبارات وسهولة فهمها -

 .تحديد الصدق والثبات لالختبار -
 
  . التأكد من سالمة التعليمات ووضوح األسئلة والعبارات وسهولة فهمها-٨

 التأكـد مـن سـالمة التعليمـات، ووضـوح األسـئلة                                                                                                                    عند التطبيق علي العينة االستطالعية تم     
  .والعبارات وسهولة فهمها، بناء علي ذلك تم تغيير بعض المفردات

 
  .االستطالعية الخطوات التي اجريت بعد تطبيق االداة علي العينة -٩

 االجابات، وحددت الـدرجات بحيـث تكـون      صندوققام الباحث بتصحيح بنود االختبار بواسطة       
وبذلك تكون الدرجة التي يمكن للطالب الحصول عليهـا محـصورة       ) سؤال(درجة واحدة لكل بند     

  .درجة) ٤٠ -صفر (مابين 
  

  :حساب صدق االختبار ومعامل الثبات -١٠
 .صدق االختبار -١

  :كمينصدق المح
 المحكمين المختصين في    عرضها علي وقد تحقق صدق االختبار المعرفي للتنور التقني من خالل          

تكنولوجيا التعليم والمناهج وطرق التدريس وبعض موجهي ومدرسي مادة التكنولوجيـا والثقافـة             
ـ          ،)١( كما هو موضح في ملحق رقم        التقنية اس  علي مدي تمثيل بنود االختبار للبنود المحـددة لقي

وكذلك مناسبتها للصف العاشر األساسي، وصحة الصياغة العلمية واللغوية، وكذلك مـن خـالل              
  .معامل السهولة، كما أجمع المحكمون علي أنها صالحة لما وضعت لقياسه من بنود تقنية



 ٤٦

  

  :االتساق الداخلي 

ي عينة الدراسة وقد تم تطبيق اختبار التنور التقني المعد في هذه الدراسة بصورته النهائية، عل

 طالبة للتأكد من مدي مالئمة أبعاده لمحتوي التنور التقني، وذلك من )٤٦(االستطالعية وعددها 

خالل حساب معامل االرتباط بين مجموع درجات كل بعد من أبعاد االختبار، ومجموع درجات 

   .يبين ذلك) ٣(االختبار ككل، والجدول رقم 

  )٣(جدول رقم 

  رجات كل بعد مع المجموع الكلي لدرجات االختباريبين ارتباط مجموع د

   بيرسونمعامل االرتباط  األبعاد

  ٠,٨٤   تذكر-

  ٠,٧٩   فهم-

  ٠,٨٠   تحليل-

  
  ٠,٠١ ≤ αمستوي الداللة ** 
  ٠,٠٥ ≤ αمستوي الداللة  * 

  
 .ثبات االختبار -٢

 )٠,٩٥(لفا     فوجد أن قيمة أ    KR21قام الباحث بحساب معامل الثبات بطريقة كودر ريتشاردسون         
  .وهو معامل ثبات مرتفع ويفي بمتطلبات التطبيق

  : حيث أن 
  ٣٣,١٥)= M(المتوسط 

  ٤٠)= K(عدد أسئلة االختبار 
  ١٠,٧٨)= S(االنحراف المعياري 

M(K-M)  
K(S)2  R=  1-  



 ٤٧

  .وهو معامل ثبات مرتفع) ٠,٩٥(وبالتالي فان معامل الثبات يبلغ حوالي 
  
  .الختبارمعامل السهولة لبنود ا -  

يحدد معامل السهولة للفقرة الواحدة من فقرات االختبار بعدد المفحوصين الـذين أجـابوا إجابـة                
صحيحة علي الفقرة، مقسوما علي مجموع عدد اإلجابات الصحيحة والخاطئة علي الفقرة مضروبا             

  .في مائة حسب المعادلة التالية
  

   حيحة عن الفقرةعدد الذين أجابوا إجابة ص
  =معامل السهولة للفقرة 

  العدد الكلي للمفحوصين
  

بيد أنه  . في حال اسئلة االختيار من متعدد     %) ٧٥-%٥٠(يفضل أن يتراوح معامل السهولة مابين       
بشرط أن يكون معدل    %) ٩٠-%١٠ (تي تتراوح درجة سهولتها مابين      من الممكن قبول البنود ال    

  %). ٥٠(الصعوبة للفقرات ككل في االختبار في حدود 
 ٣١٠: ١٩٩٤ابوناهيـــة، (                                                                              

(  
                  

  %).٦٩(وقد بلغ معامل السهولة لفقرات االختبار المعرفي للتنور التقني ككل 
  
  . معامل التمييز-  

االختبار علي التمييز بين المجموعات المتباينة      قدرة كل مفردة من مفردات      " يقصد بمعامل التمييز    
          "       لالفراد المفحوصين، أي بين أفراد المجموعة العليا والدنيا 

ــة، (                                                                                                               : ١٩٩٨ابوناهيـــ
١٥١(  

  
  

من المجموع الكلـي  %) ٢٥(ء عليه تم حصر الطالب الذين حصلوا علي أعلي درجات بنسبة      وبنا
من %) ٢٥(للعينة، وكذلك حصر الطالب الذين حصلوا علي الدرجات المتدنية في االختبار بنسبة             
  .المجموع الكلي للعينة االستطالعية، للمقارنة بينهم وحساب معامل التمييز لبنود االختبار

  
   دمج _ ع مج                     

  =م ت : ييز االختبارمعامل تم
  ٢/ ن 

  
  :حيث أن



 ٤٨

  .عدد المفحوصين الذين أجابوا علي الفقرة بشكل صحيح من بين أفراد المجموعة العليا: عمج
  

  .عدد المفحوصين الذين اجابوا علي الفقرة بشكل صحيح من بين أفراد المجموعة الدنيا: دمج
  .فحوصين في المجموعتين العليا والدنياالعدد الكلي للم: ن

  )١-، ١(+معامل التمييز وتتراوح قيمته بين : م ت
  . تقبل وكلما ارتفعت كان أفضل%٢٠> م ت اذا كانت 

  . هذا يعني انها سهلة جدا وصعبة جدا أوغامضة جدا لذا يجب حذفهاصفر= م ت
   هذا يعني انها ضعيفة ويجب حذفها وتعديلها %٢٠< م ت 
  ) ٣١١: ١٩٩٤أبو ناهية،   (                                                                                                    

يوضح معامالت الـسهولة    ) ١٠( ،   )٩(ملحق) ٠,٥٢(وقد بلغ متوسط معامل تمييز بنود االختبار        
       .                    التمييز لبنود االختباروالصعوبة و

 
  . حساب زمن االختبار- 

  .انهي اإلجابة عند تطبيق العينة االستطالعية تم حساب زمن أول طالب أنهي اإلجابة وآخر طالب
  

  زمن األخير+ زمن األول 
  =زمن التطبيق لألداة 

٢  
   دقيقة٣٠= 

  
 االجابـة   دقيقة واخر طالب انهـي ٢٠علما بان أول طالب انهي االجابة علي فقرات االختبار بعد     

  ). دقيقة٣٠( دقيقة  فيكون زمن التطبيق )٤٠(بعد زمن قدره 
  

  . الصورة النهائية لالختبار-    
راء المحكمين أصبح االختبـار فـي       وفي ضوء أ  في ضوء ما أسفرت عنه التجربة االستطالعية،        

فـي  مفردة، والجدول  التالي يوضح مواصفات االختبـار المعر        ) ٤٠(صورته النهائية يتكون من     
) ٧(للتنور التقني المتعلق بالمحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية كما كما يوضـح الملحـق رقـم                 

الصورة النهائية لمفردات االختبار المعرفي للتنور التقني الخاص بالمحتوي العلمي لمنهاج الثقافـة             
قنـي المتعلـق    مفتاح تصحيح االختبار المعرفـي للتنـور الت       ) ٦(كما يوضح الملحق رقم     . التقنية

  .  بالمحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية
  
  

  )٥(جدول رقم 



 ٤٩

  مواصفات االختبار المعرفي للتنور التقني المتعلق بالمحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية
  

  ارقام االسئلة   عدد االسئلة  النسبة المئوية  القضايا  م
  ٢،٤،٦،١٤،٢١،٢٤،٣٠  ٧  %١٧,٥  األقمار الصناعية  -١
  ١٢،١٥  ٢  %٥  ةالهندسة الوراثي  -٢
  ٥،٨  ٢  %٥  القنوات الفضائية  -٣
  ١٦،١٧،١٨  ٣  %٧,٥  التكنولوجيا النووية  -٤
  ٩،١٠،١١،١٣،٣٨  ٥  %١٢,٥  التكنولوجيا الحيوية  -٥
  ٢٢،٢٣،٣٣،٤٠،٢٠  ٥  %١٢,٥  تكنولوجيا االتصاالت والمواصالت  -٦
  ٢٥،٣،١  ٣  %٧,٥  تكنولوجيا اإلنتاج وتصنيع الغذاء  -٧
  ٣٥،٢٦  ٢  %٥   الزراعيةةتكنولوجيا الماكين  -٨
  ٢٧،٢٨  ٢  %٥  تكنولوجيا التعامالت التجارية والمصرفية  -٩
  ٣٧،٣٦،٣٩  ٣  %٧,٥  صحة االنسان ومرضه  -١٠
  ١٩،٧،٢٩،٣١،٣٢،٣٤  ٦  %١٥  المصادر المائية  -١١

  ٤٠ - ١  ٤٠  %١٠٠  
  
 

  :المعالجات اإلحصائية: خامساً
  : للقيام بالمعالجات اإلحصائية التاليةSPSSلرزم اإلحصائية قام الباحث باستخدام برنامج ا

واستخدمت في إيجاد النسب المئوية إلجابات أفراد العينة ككل، ونسبة أفراد :  النسب المئوية-
 )متغير الجنس ،متغير التخصص(العينة حسب المتغيرات 

 . التوزيعات التكرارية-

  . االنحراف المعياري-
 .حص الفروق بين المتوسطات ومعرفة مستوي الداللةلف: T-test اختبار -
  
  

  :خطوات الدراسة: سادساً
استهدفت الدراسة الحالية تقويم المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علي طليـة الـصف               

  :العاشر األساسي ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بالخطوات التالية
  
التقني التي ينبغي مراعاتها في منهاج الثقافة التقنيـة المقـرر علـي    إعداد قائمة بأبعاد التنور     -١

 :طلبة الصف العاشر األساسي، وقد مرت القائمة بعدة خطوات



 ٥٠

 . اإلطالع علي األدب التربوي والدراسات السابقة في المجال التكنولوجي-

تـدريس   توجيه سؤال مفتوح لبعض المتخصصين في تكنولوجيا التعلـيم والمنـاهج وطـرق ال            -
  .وبعض مدرسي وموجهي مادة التكنولوجيا والثقافة التقنية

  
ما هي أبعاد التنور التقني التي ينبغي مراعاتها في منهاج الثقافـة التقنيـة المقـرر            : والسؤال هو 

  .علي طلبة الصف العاشر األساسي بناءاً علي خبرتكم في هذا المجال
  
  : عشر بنود وهيإعداد القائمة في صورتها األولية، وتضمنت - ٢

، القنوات الفضائية، التكنولوجيا النووية، التكنولوجيا الحيوية،       ة األقمار الصناعية، الهندسة الو راثي    
ـ              ةتكنولوجيا االتصاالت والمواصالت، تكنولوجيا اإلنتاج وتـصنيع الغـذاء، تكنولوجيـا الماكين

  .ان ومرضهالزراعية، تكنولوجيا التعامالت التجارية والمصرفية، صحة اإلنس
  .ومائة وأربع وثالثون بنداً فرعياً

ن القائمة مناسبة وأضيف بنداً رئيسياً أخر وهـو         رضها علي المحكمين وتم اإلقرار بأ     ومن ثم تم ع   
بند المصادر المائية وأحد عشر بنداً فرعياً وبهذا يصبح عدد البنود الرئيسية أحد عشر بنداً، وعدد                

وبذلك تكون األداة   . ن بنداً فرعياً، وعدلت بعض فقرات القائمة      البنود الفرعية مائة وخمس وأربعو    
  .صادقة

حلل المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علي طلبة الصف العاشر األساسي من قبـل               -٣
الباحث حيث قام الباحث بتحليل المحتوي العلمي مرة أخري بعد عدة أسابيع وبلغ معامـل الثبـات         

  .يدل علي أن القائمة ثابتةوهذا %) ٩٣(الكلي 
 بعد التأكد من صدق وثبات التحليل، قام الباحث بإعداد أداة لتحليل المحتوي العلمـي لمنهـاج                -٤

  .الثقافة التقنية لمعرفة مدي توافر أبعاد التنور التقني التي ينبغي مراعاتها في منهاج الثقافة التقنية
 الثقافة التقنية في ضوء أبعاد التنور التقني التي كما قام الباحث بتحليل المحتوي العلمي لمنهاج

  .ينبغي مراعاتها في منهاج الثقافة التقنية
  .تم رصد النتائج وتفسيرها وتحليلها -٥
 .إعداد اختبار من أجل التعرف علي السؤال الثالث من أسئلة الدراسة وهو -٦
 

  .نيةما مستوي التنور التقني لطلبة الذين انهوا دراسة مقرر الثقافة التق
  

  : االختبار وفق الخطوات التاليةإعدادوتم 



 ٥١

اإلطالع علي األدب التربوي في مجال االختبارات، والشروط التي ينبغي مراعاتها في             -
  .االختبارات وإجراءات االختبارات

 .تم إعداد اختبار للجانب المعرفي -

أضافوا تم عرض االختبار علي مجموعة من المحكمين، وتم اإلقرار بأنها مناسبة كما              -
بعض األسئلة وعدلوا بعض األسئلة االخري الغير واضحة وبذلك أصبحت األداة صـادقة بنـاءاً               

 .علي صدق المحكمين

 التأكد من االختبار -

اخذ اإلذن من وزارة التربية والتعليم في إجراء االختبار علي طلبة الـصف العاشـر                -
 .األساسي

لصف العاشر األساسي حيث بلـغ      تم تطبيق االختبار علي عينة استطالعية من طلبة ا         -
طالبة ومن ثم تم حساب معامل السهولة والـصعوبة ومعامـل التمييـز للعينـة               ) ٤٦(عدد العينة   
 .االستطالعية

بعد التأكد من معامل السهولة والصعوبة والتمييز وصدق وثبات االختبار تـم تطبيـق               -
ظة غـزة وبلـغ عـددهم       االختبار علي عينة من طلبة الصف العاشر األساسي من مدارس محاف          

طالب وطالبة في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم وذلك في بداية مـايو              ) ٣٣٠(
 . التي من شأنها المساهمة في إنجاح عملية التطبيقتم بعد اتخاذ اإلجراءات واالحتياطيا٢٠٠٦

 .تم رصد النتائج وتفسيرها -

 .تحليل النتائج ودراستها وتفسير النتائج -

صياغة التوصيات في ضوء نتائج الدراسة ومن ثم اقتراح الدراسات المكملـة لمجـال             -
  . الدراسة الحالية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصــــل الخـــــامس
  

  نتــائــــج الـدراســــــة ومناقشــــــتھا
  
  
  
  
  

  
  

 :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول -
 
 :ة باإلجابة عن السؤال الثانيالنتائج المتعلق -
 
 :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث -
 
 :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع -
 
 :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الخامس -
 
 :توصیات الدراسة -
 



 ٥٣

 :مقترحات الدراسة -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الخامس
  تهاــة ومناقشــائج الدراســنت

  
هدفت الدراسة إلي معرفة ما يتضمنه المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقـرر علـي طلبـة     
الصف العاشر األساسي ألبعاد التنور التقني، ومن ثم قياس مدي اكتساب طلبة الـصف العاشـر                 

  .األساسي ألبعاد التنور التقني
  

  :وقد تكونت الدراسة الحالية من ثالثة أقسام رئيسية وهي
  
 استهدف بناء قائمة بأبعاد التنور التقني التي يجب تضمينها فـي المحتـوي العلمـي               :لقسم األول ا

  .لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علي طلبة الصف العاشر األساسي
  

 استهدف تحليل المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علـي طلبـة الـصف             :القسم الثاني 
اسة الواقع الحالي للمحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية، في ضوء ما           العاشر األساسي، بغرض در   

  .تتضمنه من أبعاد للتنور التقني
  

 استهدف قياس مدي اكتساب طلبة الصف العاشر األساسي ألبعـاد التنـور التقنـي               :القسم الثالث 
  .المتضمنة في المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية



 ٥٤

  
  :لية عن نتائج متنوعة، وهذا بيانهاوقد أسفرت الدراسة الحا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول وهو:القسم األول
  

  "ما أبعاد التنور التقني الواجب توافرھا في منھاج الثقافة التقنیة المقرر على الصف العاشر" 
  

نولوجي، والدراسات الـسابقة،    تمت اإلجابة عن هذا السؤال بعد اإلطالع علي األدب التربوي التك          
  . واألخذ بآراء الخبراء في الميدان التكنولوجي

وقد احتوت قائمة التنور التقني في صيغتها النهائية مئة وخمسة وأربعون بنداً تقنياً فرعياً، توزعت               
البعـد المعرفـي، والبعـد      : بنداً رئيسياُ موزعة علي ثالث أبعاد تقنية وهي       ) ٣٨(بالتساوي علي   

  .اري، البعد الوجدانيالمه
  ).٢( كما هو موضح في الملحق 

أن أبعاد التنور التقني المقترح تضمينها في المحتـوي العلمـي لمنهـاج             ) ٢(ويتضح من الملحق    
البعد المعرفـي،   : شملت أبعاد تقنية وهي   . الثقافة التقنية المقرر علي طلبة الصف العاشر األساسي       

بنداً رئيسياً انبثق منها مئة     ) ٣٨(وشملت هذه األبعاد الثالثة علي    والبعد المهاري، والبعد الوجداني،     
  . وخمسة وأربعون بنداً فرعياً

وتتميز نتائج هذه الدراسة عن نتائج الدراسات السابقة في أنها أضافت أبعاد للتنور التقنـي وبنـود         
  .رئيسية وفرعية جديدة

  
  
  

  : الثاني وهو النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال:القسم الثاني



 ٥٥

  
ما مدي توافر ھذه األبعاد في المحتوي العلمي لمنھاج الثقافة التقنیة المقرر على الصف العاشر " 

  "األساسي 
  

بعد االنتهاء من بناء قائمة بابعاد التنور التقني، تم في ضوئها تحليل المحتـوي العلمـي لمنهـاج                  
، يتـضح  م٢٠٠٤/٢٠٠٥ في فلسطين لعام الثقافة التقنية المقرر علي طلبة الصف العاشر االساسي    

  .الوحدات الدراسية التي تناولها منهاج الثقافة التقنية) ١١(من الملحق رقم 
  

  :وكشفت عملية التحليل عن النتائج التالية
  
  
  
  

  .)البعد المعرفي( الرئيسية ألبعاد التنور التقني بنود فيما يتعلق بال:أوالً
 

ي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية للبنود الرئيسية المنبثقة عـن        يوضح مدي تناول المحتو    )٦(الجدول  
  .البعد المعرفي البعاد التنور التقني

  )٦(جدول 
 الرئيسية ألبعاد التنور التقني من حيث عدد بنودنتائج تحليل المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية في ضوء ال
  "الجانب المعرفي" المرات التي تناولها المنهاج

  
  التكــرار  البنود الرئيسية التي تم تناولها  .م
  ٣  األقمار الصناعية  .١
  ١٨  التكنولوجيا الحيوية  .٢
  ٢  ةالهندسة الو راثي  .٣
  ٤  التكنولوجيا النووية  .٤
  ١٩  تكنولوجيا االتصاالت والمواصالت  .٥
  ٢  تكنولوجيا اإلنتاج وتصنيع الغذاء  .٦
  ٣  تكنولوجيا الماكينة الزراعية  .٧
  ٤  تكنولوجيا التعامالت التجارية المصرفية  .٨
  ٢٦  المصادر المائية  .٩
  ١٠  صحة اإلنسان ومرضه  .١٠
  %٩٠,٩   المئويـةةـالنسب  



 ٥٦

  
 أن المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علي طلبة الصف العاشر            )٦(الجدول  يتضح من   

وهذه البنود هـي    %) ٩٠,٩(رئيسياً بنسبة   بنداً  ) ١١(بنود رئيسية من اصل     ) ١٠(االساسي تناول   
ـ     ، التكنولوجيـا النوويـة، تكنولوجيـا    ةاألقمار الصناعية، التكنولوجيا الحيوية، الهندسة الـو راثي

االتصاالت والمواصالت، تكنولوجيا اإلنتاج وتصنيع الغـذاء، تكنولوجيـا الماكينـة الزراعيـة،             
في حين اغفل   .  المائية، صحة اإلنسان ومرضه    تكنولوجيا التعامالت التجارية المصرفية، المصادر    

، وهذا يشير الي عدم اهتمام المحتوي العلمي بهذا البند،          المنهاج بنداً رئيسياً وهو القنوات الفضائية     
.                                                                  وهذا يتطلب االهتمام بهذا البند عند تطوير هذه المناهج

  
  ).البعد المعرفي( الفرعية ألبعاد التنور التقني فيما يتعلق بالبنود :ثانياً

جاء تناول المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية البعاد التنور التقني، حيث تناول المحتوي العلمي              
ووزعت هـذه   %) ٧٥,٩(بنداً فرعياً بنسبة    ) ٥٤(بنداً فرعياً من اصل     ) ٤١(ج الثقافة التقنية    لمنها

النسبة علي جميع البنود الرئيسية العشر التي تم تناولها في البعد المعرفي، وفيمـا يلـي عـرض                  
  .مفصل لهذا التساؤل

  
  "األقمار الصناعية" البنود الفرعية المنبثقة عن البند الرئيسي  -١

 يوضح مدي تناول المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية للبنود الفرعية المنبثقة عـن              )٧(ول  الجد
  "األقمار الصناعية"البند الرئيسي 

  )٧(جدول 
األقمار  " ي لمنهاج الثقافة التقنية للبنود الفرعية المنبثقة عن البند الرئيسيمدي تناول المحتوي العلم

  "الصناعية
  

  التكــرار  البنود الفرعية  .م
  ٢  دور األقمار الصناعية في دراسة البيئة  .١
  ١  دور األقمار الصناعية في دراسة االتصاالت  .٢
  ١  اآلثار الناتجة عن االقمار الصناعية في مجال االقتصاد  .٣

  
 أن المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علي طلبة الصف العاشر            )٧(الجدول  يتضح من   
من اصل  " األقمار الصناعية "بنود فرعية من البنود المنبثقة عن البند الرئيسي         ) ٣(تناول  االساسي  

وهذه البنود هي دور األقمار الصناعية في دراسة البيئـة،  دور      %) ٣٧,٥(بنود فرعية بنسبة    ) ٨(
االقمار الصناعية في دراسة االتصاالت،  اآلثار الناتجة عـن االقمـار الـصناعية فـي مجـال                  



 ٥٧

وقد أغفل المنهاج البنود الفرعية التالية وهي دور االقمار الصناعية في الكـشف عـن               . صاداالقت
دراسة البيئة، دور اطالق االقمار الصناعية في الحرب والسلم، دور األقمار الصناعية في رصـد               
 تلوث البحار والشواطئ، اآلثار الناتجة عن االقمار الصناعية في مجال السياسة، االثـار الناتجـة              

  .عن االقمار الصناعية في مجال االجتماع
  
   "التكنولوجيا الحيوية"البنود الفرعية المنبثقة عن البند الرئيسي  -٢

يوضح مدي تناول المحتول العلمي لمنهاج الثقافة التقنية للبنود الفرعية المنبثقة عـن             ) ٨(الجدول  
  " التكنولوجيا الحيوية"البند الرئيسي 

  
  

  
  

  )٨(جدول 
التكنولوجيا  "ة المنبثقة عن البند الرئيسي الفرعيي لمنهاج الثقافة التقنية للبنودلمحتوي العلممدي تناول ا

  "الحيوية
  

  التكــرار  البنود الفرعية  .م
  ٢  تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في مجال البيئة  .١
  ٤  المعالجة البيولوجية  .٢
  ١  تربية النحل  .٣
  ١  المقاومة الحيوية  .٤
  ٤  لمحاصيل الزراعيةتحسين ا  .٥
  ٤  تكنولوجيا اإلنتاج الحيواني  .٦
  ٢  تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في مجال الطب والصناعات الدوائية  .٧
  ٢  تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في مجال انتاج الطاقة  .٨
  

العاشر  أن المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علي طلبة الصف            )٨(الجدول  يتضح من   
مـن  " التكنولوجيا الحيوية   " بنود فرعية من البنود المنبثقة عن البند الرئيسي         ) ٨(االساسي تناول   

حيث تناول المنهاج جميع البنود الفرعية المنبثقة عن البنـد  %) ١٠٠(بنود فرعية بنسبة    ) ٨(اصل  
وية فـي مجـال البيئـة،       وهذه البنود هي تطبيقات التكنولوجيا الحي     " التكنولوجيا الحيوية "الرئيسي  

المعالجة البيولوجية، تربية النحل، المقاومة الحيوية، تحسين المحاصـيل الزراعيـة، تكنولوجيـا             



 ٥٨

اإلنتاج الحيواني، تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في مجال الطب والـصناعاة الدوائيـة، تطبيقـات              
  .التكنولوجيا الحيوية في مجال انتاج الطاقة

  
  "الهندسة الوراثية "ة المنبثقة عن البند الرئيسي الفرعيالبنود -٣

رعية المنبثقة عـن     يوضح مدي تناول المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية للبنود الف          )٩(الجدول  
  "الهندسة الوراثية  " البند الرئيسي 

  )٩(جدول 
الهندسة  " ن البند الرئيسيعية المنبثقة ع الفري لمنهاج الثقافة التقنية للبنودمدي تناول المحتوي العلم

  "الوراثية
  

  التكــرار  البنود الفرعية  .م
  ١  االستنساخ البشري  .١
  ١  تحسين الهجن الوراثية  .٢

  
 أن المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علي طلبة الصف العاشر            )٩(الجدول  يتضح من   

من اصل  " الهندسة الوراثية   " ن البند الرئيسي    بنداً فرعياً من البنود المنبثقة ع     ) ٢(االساسي تناول   
حيث تناول المنهاج جميع البنود الفرعيـة المنبثقـة عـن البنـد             %) ١٠٠(بنداً فرعياً بنسبة    ) ٢(

  .وهذه البنود هي االستنساخ البشري،  تحسين الهجن الوراثية" الهندسة الوراثية " الرئيسي 
  
  "التكنولوجيا النووية "يسي البنود الفرعية المنبثقة عن البند الرئ-٤

 يوضح مدي تناول المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية للبنود الفرعية المنبثقة عن             )١٠(الجدول  
   "التكنولوجيا النووية" البند الرئيسي   

  )١٠(جدول 
التكنولوجيا  " الرئيسي ي لمنهاج الثقافة التقنية للبنود الفرعية المنبثقة عن البندمدي تناول المحتوي العلم

  "النووية 
  

  التكــرار  البنود الفرعية  م
  ١  استخدام الطاقة النووية في الغراض العسكرية  .١
  ٢  أضرار التكنولوجيا النووية  .٢
  ١  مزايا التكنولوجيا النووية  .٣

  



 ٥٩

 أن المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علـي طلبـة الـصف              )١٠(الجدول  يتضح من   
التكنولوجيا النوويـة  " بنود فرعية من البنود المنبثقة عن البند الرئيسي   ) ٣(االساسي تناول   العاشر  

وهي استخدام الطاقة النووية في الغراض العـسكرية،        %) ٦٠(بنود فرعية بنسبة    ) ٥(من اصل   " 
 البنـد   وقد أغفل المنهاج بندان فرعيان من     . أضرار التكنولوجيا النووية، مزايا التكنولوجيا النووية     

وهي مفهوم التكنولوجيا النووية، استخدام الطاقـة النوويـة فـي           " التكنولوجيا النووية   " الرئيسي  
  .االغراض السلمية

  
  "تكنولوجيا االتصاالت والمواصالت " البنود الفرعية المنبثقة عن البند الرئيسي-٥

للبنود الفرعية المنبثقة عن     يوضح مدي تناول المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية          )١١(الجدول  
  "تكنولوجيا االتصاالت والمواصالت " البند الرئيسي   

    
  
  

  )١١(جدول 
تكنولوجيا  " ي لمنهاج الثقافة التقنية للبنود الفرعية المنبثقة عن البند الرئيسيمدي تناول المحتوي العلم

  "االتصاالت والمواصالت 
  

  التكــرار  البنود الفرعية  .م
  ٥  كنولوجيا االتصاالتمزايا ت  .١
  ١  الفيديو كونفرنس  .٢
  ٤  الهاتف  .٣
  ٣  النقال  .٤
  ٥  مزايا تكنولوجيا المواصالت  .٥
  ١  البريد االلكتروني  .٦

  
 أن المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علـي طلبـة الـصف              )١١(الجدول  يتضح من   

تكنولوجيـا  " لمنبثقـة عـن البنـد الرئيـسي         بنود فرعية من البنود ا    ) ٦(العاشر األساسي تناول    
وهـي مزايـا تكنولوجيـا      %) ١٠٠(بنود فرعية بنسبة    ) ٦(من اصل   " االتصاالت والمواصالت   

  .االتصاالت، الفيديو كونفرنس، الهاتف، النقال، مزايا تكنولوجيا المواصالت، البريد االلكتروني
  
  "لوجيا اإلنتاج وتصنيع الغذاءتكنو "قة عن البند الرئيسي الفرعية المنبث البنود -٦



 ٦٠

 يوضح مدي تناول المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية للبنود الفرعية المنبثقة عن             )١٢(الجدول  
  "تكنولوجيا اإلنتاج وتصنيع الغذاء" البند الرئيسي 

  )١٢(جدول 
تكنولوجيا اإلنتاج  " لبند الرئيسيللبنود الفرعية المنبثقة عن امدي تناول المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية 

  "وتصنيع الغذاء 
  

  التكــرار  البنود الفرعية  .م
  ٢  طرق المحافظة علي الغذاء المصنع  .١

  
 أن المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علـي طلبـة الـصف              )١٢(الجدول  يتضح من   

تكنولوجيـا اإلنتـاج    " لبند الرئيسي   بند فرعي من البنود المنبثقة عن ا      ) ١(العاشر األساسي تناول    
وهي طـرق المحافظـة علـي الغـذاء         %) ٥٠(بند فرعي بنسبة    ) ٢(من اصل   " وتصنيع الغذاء   

وهي  " تكنولوجيا اإلنتاج وتصنيع الغذاء     " وقد أغفل المنهاج بنداً فرعياً من البند الرئيسي         . المصنع
  .صناعة الفيتامينات

  
  "تكنولوجيا الماكينة الزراعية "البند الرئيسيالفرعية المنبثقة عن    البنود-٧

 يوضح مدي تناول المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية للبنود الفرعية المنبثقة عن             )١٣(الجدول  
  "تكنولوجيا الماكينة الزراعية " البند الرئيسي 

  )١٣(جدول 
تكنولوجيا  " لمنبثقة عن البند الرئيسيبنود الفرعية امدي تناول المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية لل

  "الماكينة الزراعية 
  

  التكــرار  البنود الفرعية  .م
  ١  مفهوم الماكينة الزراعية  .١
  ٢  استخدام الماكينة الزراعية  .٢

  
 أن المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علـي طلبـة الـصف              )١٣(الجدول  يتضح من   

تكنولوجيـا الماكينـة   "  بنداً فرعياً من البنود المنبثقة عن البند الرئيسي   )٢(العاشر األساسي تناول    
وهي مفهوم الماكينة الزراعيـة، اسـتخدام       %) ١٠٠(بنداً فرعياَ بنسبة    ) ٢(من اصل   " الزراعية  

  .الماكينة الزراعية
  



 ٦١

  "تكنولوجيا التعامالت التجارية المصرفية "البنود الفرعية المنبثقة عن البند الرئيسي -٨
 يوضح مدي تناول المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية للبنود الفرعيـة المنبثقـة              )١٤(الجدول   

  "تكنولوجيا التعامالت التجارية المصرفية" عن البند الرئيسي 
  )١٤(جدول 

جيا تكنولو " بند الرئيسي الفرعية المنبثقة عن الي لمنهاج الثقافة التقنية للبنودمدي تناول المحتوي العلم
  "التعامالت التجارية المصرفية

  
  التكــرار  البنود الفرعية  .م
  ٢  برامج المحاسبة االلكترونية  .١
  ١  الشراء االلكتروني  .٢
  ١  نظام الصراف اآللي  .٣

  
 أن المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علـي طلبـة الـصف              )١٤(الجدول  يتضح من   

تكنولوجيا التعامالت  "  فرعية من البنود المنبثقة عن البند الرئيسي         بنود) ٣(العاشر األساسي تناول    
وهـي بـرامج المحاسـبة      %) ١٠٠(بنـود فرعيـة بنـسبة       ) ٣(من اصل   " التجارية المصرفية   

  .االلكترونية، الشراء االلكتروني، نظام الصراف اآللي
  
 "المصادر المائية "لرئيسي االبنود الفرعية المنبثقة عن البند -٩

 يوضح مدي تناول المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية للبنود الفرعيـة المنبثقـة              )١٥(ل  الجدو 
  "المصادر المائية" عن البند الرئيسي 

  )١٥(جدول 
  "المصادر المائية"  الرئيسي ج الثقافة التقنية للبنود الفرعية المنبثقة عن البندمدي تناول المحتوي العلمي لمنها

  
  التكــرار  البنود الفرعية  .م
  ٤  مصادر الماء في الطبيعة  .١
  ٤  أهمية الماء في البيئة  .٢
  ٢  تلوث الماء  .٣
  ٢  المخلفات الصناعية  ٤.
  ١  المواد المشعة  .٥
  ٢  المبيدات الكيميائية  .٦
  ٣  المخلفات البشرية  .٧
  ٢  المحافظة علي الماء من التلوث  .٨



 ٦٢

  ٣  ترشيد استهالك الماء  .٩
  ٣  فات البشرية السائلةمعالجة المخل  .١٠

  
 أن المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علـي طلبـة الـصف              )١٥(الجدول  يتضح من   

" المصادر المائية   " بنود فرعية من البنود المنبثقة عن البند الرئيسي         ) ١٠(العاشر األساسي تناول    
 الطبيعة،  أهمية المـاء فـي        وهي مصادر الماء في   %) ٩٠,٩(بنداً فرعياً بنسبة    ) ١١(من أصل   

البيئة،  تلوث الماء،  المخلفات الصناعية،  المواد المـشعة،  المبيـدات الكيميائيـة،  المخلفـات                   
البشرية،  المحافظة علي الماء من التلوث،  ترشيد استهالك الماء،  معالجة المخلفـات البـشرية                 

وهـي  تـأين المـاء       " المصادر المائية   " ي  وقد أغفل المنهاج بنداً فرعياً من البند الرئيس       . السائلة
  .النقي

  
 "صحة اإلنسان ومرضه "البنود الفرعية المنبثقة عن البند الرئيسي -١٠

 يوضح مدي تناول المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية للبنود الفرعيـة المنبثقـة              )١٦(الجدول   
  "صحة اإلنسان ومرضه" عن البند الرئيسي 

  )١٦(جدول 
صحة اإلنسان  " ي لمنهاج الثقافة التقنية للبنود الفرعية المنبثقة عن البند الرئيسيلمحتوي العلممدي تناول ا

  "ومرضه
  التكــرار  البنود الفرعية  .م
  ٢  األمراض المعدية  .١
  ٢  اللقاحات واألمصال  .٢
  ٥  أمراض العصر  .٣
  ١  طب األعشاب  .٤

  
لثقافة التقنية المقرر علـي طلبـة الـصف          أن المحتوي العلمي لمنهاج ا     )١٦(الجدول  يتضح من   

صـحة اإلنـسان    " بنود فرعية من البنود المنبثقة عن البند الرئيـسي          ) ٤(العاشر األساسي تناول    
وهـي األمـراض المعديـة، اللقاحـات        %) ١٠٠(بنود فرعية بنـسبة     ) ٤(من أصل   " ومرضه  

  .واألمصال، أمراض العصر، طب األعشاب
  

  "البعد المهاري" الرئيسية ألبعاد التنور التقني دفيما يتعلق بالبنو :ثالثاً
  



 ٦٣

نتائج تحليل المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية في ضوء البنود الرئيسية ألبعاد التنـور التقنـي              
  "البعد المهاري" من حيث عدد المرات التي تناولها المنهاج 

  )١٧(جدول 
 الرئيسية ألبعاد التنور التقني من حيث عدد ية في ضوء البنودج الثقافة التقننتائج تحليل المحتوي العلمي لمنها

  "البعد المهاري"المرات التي تناولها المنهاج 
  التكــرار  البنود الرئيسية التي تم تناولها  .م
  ٣  اكتساب بعض المهارات الفنية في مجال الزراعة  .١
  ١  اكتساب مهارة حفظ األغذية وتخزينها  .٢
  ٤  رات في مجال مقاومة الحشرات الضارة بالنباتاكتساب بعض المها  .٣
  ٣  اكتساب بعض مهارات االتصال  .٤
  ٤  اكتساب بعض المهارات في عمل وقاية من بعض األمراض المنتشرة  .٥
  ٢  اكتساب بعض المهارات في معرفة تشخيص بعض األمراض البسيطة  .٦
  ٣  القدرة علي عمل أجهزة بسيطة لمعالجة المخلفات البشرية  .٧
  ٢  تصميم وبناء خلية لتربية نحل العسل  .٨
  ٣  القدرة علي حماية الموارد البيئية وحسن استغاللها  .٩

  %١٠٠  ةـة المئويـالنسب  
 أن المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علـي طلبـة الـصف              )١٧(الجدول  يتضح من   

وهذه البنـود   %) ١٠٠(رئيسية بنسبة   بنود  ) ٩(بنود رئيسية من أصل     ) ٩(العاشر األساسي تناول    
هي اكتساب بعض المهارات الفنية في مجال الزراعة، اكتساب مهارة حفظ األغذيـة وتخزينهـا،               
اكتساب بعض المهارات في مجال مقاومة الحشرات الضارة بالنبات، اكتـساب بعـض مهـارات               

، اكتساب بعـض    االتصال، اكتساب بعض المهارات في عمل وقاية من بعض األمراض المنتشرة          
المهارات في معرفة تشخيص بعض األمراض البسيطة، القدرة علي عمل أجهزة بسيطة لمعالجـة              
المخلفات البشرية، تصميم وبناء خلية لتربية نحل العسل، القدرة علي حماية الموارد البيئية وحسن              

  .استغاللها
  

  ".عد المهاريالب" الفرعية ألبعاد التنور التقني فيما يتعلق بالبنود: رابعاً
  

جاء تناول المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية ألبعاد التنور التقني، حيث تناول المحتوي العلمي              
ووزعت هـذه   %) ٨٠(بنداً فرعياً بنسبة    ) ٣٠(قضية فرعية من أصل     ) ٢٤(لمنهاج الثقافة التقنية    

د المهاري، وفيمـا يلـي عـرض        النسبة علي جميع البنود الرئيسية التسع التي تم تناولها في البع          
  .مفصل لهذا التناول



 ٦٤

  
 اكتساب بعض المهـارات الفنيـة فـي مجـال          "  البنود الفرعية المنبثقة عن البند الرئيسي      -١

  "الزراعة
 يوضح مدي تناول المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية للبنود الفرعية المنبثقة عن             )١٨(الجدول  

  مهارات الفنية في مجال الزراعة اكتساب بعض ال" البند الرئيسي 
  
  )١٨(جدول 

اكتساب بعض  " ي لمنهاج الثقافة التقنية للبنود الفرعية المنبثقة عن البند الرئيسيمدي تناول المحتوي العلم
  "المهارات الفنية في مجال الزراعة 

  
  التكــرار  البنود الفرعية  .م
  ١  مهارة وضع النبات في التربة  .١
  ١  زروعاتمهارة ري الم  .٢
  ١  مهارة تسميد المزروعات  .٣

  
 أن المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علـي طلبـة الـصف              )١٨(الجدول  يتضح من   

اكتـساب بعـض    "بنود فرعية من البنود المنبثقة عن البند الرئيـسي          ) ٣(العاشر األساسي تناول    
وهي مهارة وضع   %) ١٠٠(رعية بنسبة   بنود ف ) ٣(من أصل   " المهارات الفنية في مجال الزراعة      

  .النبات في التربة، مهارة ري المزروعات، مهارة تسميد المزروعات
  
  "اكتساب مهارة حفظ األغذية وتخزينها " البنود الفرعية المنبثقة عن البند الرئيسي -٢
نبثقـة   يوضح مدي تناول المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية للبنود الفرعيـة الم            )١٩(الجدول   

  "اكتساب مهارة حفظ األغذية وتخزينها"عن البند الرئيسي 
  )١٩(جدول 

اكتساب مهارة  " ي لمنهاج الثقافة التقنية للبنود الفرعية المنبثقة عن البند الرئيسيمدي تناول المحتوي العلم
  "حفظ األغذية وتخزينها

  
  التكــرار  البنود الفرعية  .م
  ١  مهارة تبريد وتجفيف األغذية  .١

  
 أن المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علـي طلبـة الـصف              )١٩(الجدول  يتضح من   

اكتساب مهارة حفـظ  " بنداً فرعياً من البنود المنبثقة عن البند الرئيسي         ) ١(العاشر األساسي تناول    



 ٦٥

 األغذيـة   وهي مهارة  تبريد وتجفيف    %) ٥٠(بنداً فرعياً بنسبة    ) ٢(من أصل   " األغذية وتخزينها   
وقد أغفل المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علي طلبة الصف العاشر األساسي مهـارة               

  .تعقيم األدوات المستخدمة في صناعة األغذية
  
مقاومـة  اكتساب بعض المهارات في مجال  " البنود الفرعية المنبثقة عن البند الرئيسي     -٣

  " الحشرات الضارة بالنبات 
 يوضح مدي تناول المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية للبنود الفرعية المنبثقة عن             )٢٠(الجدول  

  "اكتساب بعض المهارات في مجال مقاومة الحشرات الضارة بالنبات" البند الرئيسي 
  
  
  
  
  
  

  )٢٠(جدول 
اكتساب بعض  " ئيسيية المنبثقة عن البند الر الفرعي لمنهاج الثقافة التقنية للبنودمدي تناول المحتوي العلم

  "المهارات في مجال مقاومة الحشرات الضارة بالنبات 
  

  التكــرار  البنود الفرعية  .م
  ١  مهارة استخدام مصائد الحشرات  .١
  ١  مهارة استخدام الحشرات في المقاومة الحيوية لآلفات  .٢
  ١  مهارة استخدام الشبك لمنع وصول الحشرات للنبات  .٣
  ١  مبيدات الحشريةمهارة استخدام ال  .٤

  
 أن المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علـي طلبـة الـصف              )٢٠(الجدول  يتضح من   

اكتـساب بعـض    " بنود فرعية من البنود المنبثقة عن البند الرئيـسي          ) ٤(العاشر األساسي تناول    
%) ١٠٠( بنسبة   بنود فرعية ) ٤(من أصل   " المهارات في مجال مقاومة الحشرات الضارة بالنبات        

وهي مهارة استخدام مصائد الحشرات، مهارة استخدام الحشرات في المقاومة الحيويـة لآلفـات،              
  .مهارة استخدام الشبك لمنع وصول الحشرات للنبات، مهارة استخدام المبيدات الحشرية

  
  " اكتساب بعض مهارات االتصال"البنود الفرعية المنبثقة عن البند الرئيسي  -٤



 ٦٦

 يوضح مدي تناول المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية للبنود الفرعية المنبثقة عن             )٢١(الجدول  
  "اكتساب بعض مهارات االتصال" البند الرئيسي 

  )٢١(جدول 
اكتساب بعض  "ي لمنهاج الثقافة التقنية للبنود الفرعية المنبثقة عن البند الرئيسيمدي تناول المحتوي العلم

  "مهارات االتصال
  

  التكــرار  البنود الفرعية  .م
  ١  مهارة استخدام التلفون  .١
  ١  مهارة استخدام االنترنت والبريد االلكتروني  .٢
  ١  مهارة استخدام الفاكس  .٣

  
 أن المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علـي طلبـة الـصف              )٢١(الجدول  يتضح من   

اكتـساب بعـض    "د المنبثقة عن البند الرئيـسي       بنود فرعية من البنو   ) ٣(العاشر األساسي تناول    
وهي مهارة استخدام التلفون، مهارة     %) ١٠٠(بنود فرعية بنسبة    ) ٣(من أصل   " مهارات االتصال 

  .استخدام االنترنت والبريد االلكتروني، مهارة استخدام الفاكس
  
من اية   اكتساب بعض المهارات في عمل وق       "بثقة عن البند الرئيسي    الفرعية المن  البنود -٥

  "بعض األمراض المنتشرة 
 يوضح مدي تناول المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية للبنود الفرعية المنبثقة عن             )٢٢(الجدول  

  "اكتساب بعض المهارات في عمل وقاية من بعض األمراض المنتشرة "البند الرئيسي 
  )٢٢(جدول 

اكتساب بعض  " بنود الفرعية المنبثقة عن البند الرئيسيي لمنهاج الثقافة التقنية للمدي تناول المحتوي العلم
  "المهارات في عمل وقاية من بعض األمراض المنتشرة 

  
  التكــرار  البنود الفرعية  .م
  ١  مهارة عمل وقاية لألمراض البسيطة  .١
  ١  مهارة التعامل مع المريض  .٢
  ١  مهارة الحجر الصحي  .٣

  
علمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علـي طلبـة الـصف            أن المحتوي ال   )٢٢(الجدول  يتضح من   

اكتـساب بعـض    " بنود فرعية من البنود المنبثقة عن البند الرئيـسي          ) ٣(العاشر األساسي تناول    
%) ٧٥(بنود فرعية بنسبة    ) ٤(من أصل   " المهارات في عمل وقاية من بعض األمراض المنتشرة         



 ٦٧

. رة التعامل مع المريض، مهارة الحجر الـصحي       وهي مهارة عمل وقاية لألمراض البسيطة، مها      
وقد أغفل المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علي طلبة الصف العاشر األساسي مهـارة               

  .تقديم الدواء الذي وصفه الطبيب للمريض في الوقت المناسب
  
ـ         "  الرئيسي البنود الفرعية المنبثقة عن البند     -٦ ة اكتساب بعـض المهـارات فـي معرف

  "تشخيص بعض األمراض البسيطة 
 يوضح مدي تناول المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية للبنود الفرعية المنبثقة عن             )٢٣(الجدول  

  ."اكتساب بعض المهارات في معرفة تشخيص بعض األمراض البسيطة" البند الرئيسي 
  )٢٣(جدول 

اكتساب بعض  " نود الفرعية المنبثقة عن البند الرئيسيي لمنهاج الثقافة التقنية للبمدي تناول المحتوي العلم
  "المهارات في معرفة تشخيص بعض األمراض البسيطة 

  
  التكــرار  البنود الفرعية  .م
  ١  مهارة اكتشاف أعراض المرض وتشخيصه  .١
  ١  مهارة الحفاظ علي المريض  .٢
 المقرر علـي طلبـة الـصف         أن المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية      )٢٣(الجدول  يتضح من   

اكتـساب بعـض    " بنداً فرعياً من البنود المنبثقة عن البند الرئيـسي          ) ٢(العاشر األساسي تناول    
بنـود فرعيـة بنـسبة      ) ٣(من أصـل    " المهارات في معرفة تشخيص بعض األمراض البسيطة        

وقـد  . وهي مهارة اكتشاف أعراض المرض وتشخيصه، مهارة الحفاظ علـي المـريض   %) ٧٥(
أغفل المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علي طلبة الصف العاشـر األساسـي مهـارة                

  .استخدام األجهزة البسيطة مثل جهاز فحص الضغط وجهاز قياس الحرارة المشخصة للمرض
  
القدرة علي عمل أجهزة بـسيطة لمعالجـة         "الفرعية المنبثقة عن البند الرئيسي     البنود -٧

  "المخلفات البشرية
 يوضح مدي تناول المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية للبنود الفرعية المنبثقة عن             )٢٤(الجدول  

  ."شريةالقدرة علي عمل أجهزة بسيطة لمعالجة المخلفات الب" البند الرئيسي 
  )٢٤(جدول 

القدرة علي عمل  " لرئيسيي لمنهاج الثقافة التقنية للبنود الفرعية المنبثقة عن البند امدي تناول المحتوي العلم
  "أجهزة بسيطة لمعالجة المخلفات البشرية 

  
  التكــرار  البنود الفرعية  .م



 ٦٨

  ١  مهارة عمل جهاز فلترة  .١
  ١  مهارة عمل جهاز امتصاص  .٢
  ١  مهارة عمل جهاز تدوير للمخلفات  .٣

  
 طلبـة الـصف      أن المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علـي         )٢٤(الجدول  يتضح من   

القدرة علـي عمـل   " بنود فرعية من البنود المنبثقة عن البند الرئيسي    ) ٣(العاشر األساسي تناول    
وهي مهارة  %) ١٠٠(بنود فرعية بنسبة    ) ٣(من أصل   " أجهزة بسيطة لمعالجة المخلفات البشرية      

  .عمل جهاز فلترة، مهارة عمل جهاز امتصاص، مهارة عمل جهاز تدوير للمخلفات
  
  "تصميم وبناء خلية لتربية نحل العسل "لبنود الفرعية المنبثقة عن البند الرئيسيا -٨

 يوضح مدي تناول المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية للبنود الفرعية المنبثقة عن             )٢٥(الجدول  
  ."تصميم وبناء خلية لتربية نحل العسل" البند الرئيسي 

  
  
  

  )٢٥(جدول 
تصميم وبناء  " ي لمنهاج الثقافة التقنية للبنود الفرعية المنبثقة عن البند الرئيسيمدي تناول المحتوي العلم

 "خلية لتربية نحل العسل 
  

  التكــرار  البنود الفرعية  .م
  ١  مهارة عمل خلية لتربية النحل  .١
  ١  مهارة عمل براويز للنحل  .٢

  
ية المقرر علـي طلبـة الـصف         أن المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقن      )٢٥(الجدول  يتضح من   

تصميم وبنـاء خليـة   " بنداً فرعياً من البنود المنبثقة عن البند الرئيسي ) ٢(العاشر األساسي تناول   
وهي مهارة عمـل خليـة لتربيـة        %) ٥٠(بنود فرعية بنسبة    ) ٤(من أصل   " لتربية نحل العسل    

ج الثقافة التقنية المقـرر علـي       وقد أغفل المحتوي العلمي لمنها    . النحل، مهارة عمل براويز للنحل    
  .طلبة الصف العاشر األساسي مهارة عمل الداخون، مهارة عمل الغداية

  
القدرة علي حماية المـارد البيئيـة وحـسن     "البنود الفرعية المنبثقة عن البند الرئيسي    -٩

  "استغاللها



 ٦٩

لفرعية المنبثقة عن    يوضح مدي تناول المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية للبنود ا          )٢٦(الجدول  
  ."ة المارد البيئية وحسن استغاللهاالقدرة علي حماي"البند الرئيسي 

  )٢٦(جدول 
القدرة علي  "  المنبثقة عن البند الرئيسي الفرعيةي لمنهاج الثقافة التقنية للبنودمدي تناول المحتوي العلم

  "حماية المارد البيئية وحسن استغاللها 
  

  ــرارالتك  البنود الفرعية  .م
  ١  مهارة ترشيد المياه  .١
  ١  مهارة حماية البحار من التلوث  .٢
  ١  مهارة حماية النبات  .٣

  
 أن المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علـي طلبـة الـصف              )٢٦(الجدول  يتضح من   

علي حمايـة   القدرة  " بنود فرعية من البنود المنبثقة عن البند الرئيسي         ) ٣(العاشر األساسي تناول    
 مھ ارة ترش ید     وهـي %) ٧٥(بنود فرعية بنـسبة     ) ٤(من أصل   " المارد البيئية وحسن استغاللها     

وقد أغفل المحتوي العلمـي لمنهـاج   . المیاه، مھارة حمایة البحار م ن التل وث، مھ ارة حمای ة النب ات      
  .رالثقافة التقنية المقرر علي طلبة الصف العاشر األساسي مهارة تجميع مياه األمطا

  
  "البعد الوجداني" الرئيسية ألبعاد التنور التقني تعلق بالبنود فيما ي:خامساً

  
نتائج تحليل المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية في ضوء البنود الرئيسية ألبعاد التنـور التقنـي              

  "البعد الوجداني" من حيث عدد المرات التي تناولها المنهاج 
  )٢٧(جدول 

 الرئيسية ألبعاد التنور التقني من حيث عدد ج الثقافة التقنية في ضوء البنودتوي العلمي لمنهانتائج تحليل المح
  "البعد الوجداني" المرات التي تناولها المنهاج

  
  التكــرار  البنود الرئيسية التي تم تناولها  .م
  ٥  .تقدير دور األقمار الصناعية في مجاالت الحياة اليومية  .١
  ٨  .كنولوجيا الحيوية في الحد من تلوث البيئةتقدير دور الت  .٢
  ٢  .تقدير خطورة الطاقة النووية علي البيئة  .٣
  ١٥  .تقدير أهمية االتصاالت والمواصالت في الحياة اليومية  .٤
  ٧  .يكتسب الميل نحو تطبيقات المكافحة الحيوية علي الزراعات والمحاصيل في فلسطين  .٥
  ٣  .دارة مزارع نحل العسل في فلسطينيكتسب الميل نحو إنشاء وإ  .٦
  ٣  .يكتسب الميل نحو إدارة المزارع الحيوانية ورعايتها  .٧



 ٧٠

  ١  .يكتسب اتجاهات ايجابية نحو صحة اإلنسان ومرضه  .٨
  ٩  .تقدير دور الصناعات االلكترونية في إحداث التطور  .٩
  ٩  .تقدير الدور الذي يقوم به المزارعون  .١٠
  ٨  .لتعليم الهندسياالتجاه نحو ا  .١١
  ١٥  .االتجاه نحو التعليم الصناعي  .١٢
  ١٢  .االتجاه نحو استخدام التكنولوجيا في التعامالت التجارية والمصرفية  .١٣
  ٣  .االتجاه نحو استخدام التكنولوجيا في إنتاج وتصنيع الغذاء  .١٤
  ٧  .ثةيكتسب الميل نحو أعمال التحضير واالستزراع النباتي بطرقه الحدي  .١٥

  %٨٣,٣  النسبـة المئويـة  
  

 أن المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علـي طلبـة الـصف              )٢٧(الجدول  يتضح من   
وهذه البنود  %) ٨٣,٣(بنداً رئيسياً بنسبة    ) ١٨(بنداً رئيسياً من أصل     ) ١٥(العاشر األساسي تناول    

يومية، تقدير دور التكنولوجيا الحيويـة فـي     هي تقدير دور األقمار الصناعية في مجاالت الحياة ال        
الحد من تلوث البيئة، تقدير خطورة الطاقة النوويـة علـي البيئـة، تقـدير أهميـة االتـصاالت                   
والمواصالت في الحياة اليومية، يكتسب الميل نحو تطبيقات المكافحة الحيويـة علـي الزراعـات         

مزارع نحل العسل في فلسطين، يكتسب      والمحاصيل في فلسطين، يكتسب الميل نحو إنشاء وإدارة         
الميل نحو إدارة المزارع الحيوانية ورعايتها، يكتسب اتجاهات ايجابيـة نحـو صـحة اإلنـسان                
ومرضه، تقدير دور الصناعات االلكترونية في إحداث التطور، تقـدير الـدور الـذي يقـوم بـه       

لصناعي، االتجـاه نحـو اسـتخدام    المزارعون، االتجاه نحو التعليم الهندسي، االتجاه نحو التعليم ا      
التكنولوجيا في التعامالت التجارية والمصرفية، االتجاه نحو استخدام التكنولوجيا في إنتاج وتصنيع            

فـي حـين اغفـل    . الغذاء، يكتسب الميل نحو أعمال التحضير واالستزراع النباتي بطرقه الحديثة    
ضائية في إحـداث التنـور، تقـدير دور         المنهاج ثالث قضايا رئيسية وهي تقدير دور القنوات الف        

األعشاب الطبية في عالج الكثير من األمراض، يكتسب اتجاهات ايجابية نحو ترشيد المياه وفصل              
  .الملوثات

  
  ).البعد الوجداني( الفرعية ألبعاد التنور التقني فيما يتعلق بالبنود: سادساً

  
عاد التنور التقني، حيث تناول المحتوي العلمي       جاء تناول المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية ألب       

ووزعت هـذه   %) ٧٦,٦(بنداً فرعياً بنسبة    ) ٦٠(بنداً فرعياً من أصل     ) ٤٦(لمنهاج الثقافة التقنية    
النسبة علي جميع البنود الرئيسية الخمسة عشر التي تم تناولها في البعد الوجـداني، وفيمـا يلـي                  

  .عرض مفصل لهذا التناول



 ٧١

  
مجـاالت   تقدير دور األقمار الصناعية في   "رعية المنبثقة عن البند الرئيسي    البنود الف  -١

  "الحياة اليومية
 يوضح مدي تناول المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية للبنود الفرعيـة المنبثقـة              )٢٨(الجدول   

  " تقدير دور األقمار الصناعية في مجاالت الحياة اليومية" عن البند الرئيسي 
  )٢٨(جدول 

تقدير دور  " ي لمنهاج الثقافة التقنية للبنود الفرعية المنبثقة عن البند الرئيسيمدي تناول المحتوي العلم
  "األقمار الصناعية في مجاالت الحياة اليومية 

  
  التكــرار  البنود الفرعية  .م
  ٣  .اقدر دور األقمار الصناعية في مجال البحث العلمي  .١
  ٢  .اعية في مجال الطبأعظم دور األقمار الصن  .٢

  
 أن المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علـي طلبـة الـصف              )٢٨(الجدول  يتضح من   

تقـدير دور األقمـار   " بنداً فرعياً من البنود المنبثقة عن البند الرئيسي ) ٢(العاشر األساسي تناول    
وهي اقـدر دور    %) ٤٠( بنسبة   بنود فرعية ) ٥(من أصل   " الصناعية في مجاالت الحياة اليومية      

وقـد  . األقمار الصناعية في مجال البحث العلمي، أعظم دور األقمار الصناعية في مجال الطـب             
أغفل المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علي طلبة الصف العاشر األساسـي الجوانـب               

ت، اقدر دور األقمار الصناعية في      الوجدانية التالية اقدر دور األقمار الصناعية في مجال االتصاال        
  .مجال الطقس، احترم دور األقمار الصناعية في ترسيخ الحريات

  
 تقدير دور التكنولوجيا الحيوية في الحد مـن          "البنود الفرعية المنبثقة عن البند الرئيسي      -٢

  "تلوث البيئة 
بنود الفرعيـة المنبثقـة      يوضح مدي تناول المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية لل         )٢٩(الجدول   

  " تقدير دور التكنولوجيا الحيوية في الحد من تلوث البيئة"عن البند الرئيسي 
  )٢٩(جدول 

تقدير دور  " للبنود الفرعية المنبثقة عن البند الرئيسيمدي تناول المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية 
  "التكنولوجيا الحيوية في الحد من تلوث البيئة 

  التكــرار  بنود الفرعيةال  .م
  ٥  أعظم فكرة التكنولوجيا الحيوية في مجال البيئة  .١
  ١  احترم جهود العلماء في مجال التكنولوجيا الحيوية  .٢
  ٢  أفضل التكنولوجيا الحيوية كحل بيئي عن الحلول التقليدية  .٣



 ٧٢

  
 علـي طلبـة الـصف        أن المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر       )٢٩(الجدول  يتضح من   

تقـدير دور   " بنود فرعية من البنود المنبثقـة عـن البنـد الرئيـسي             ) ٣(العاشر األساسي تناول    
وهـي  %) ١٠٠(بنود فرعية بنـسبة  ) ٣(من أصل   " التكنولوجيا الحيوية في الحد من تلوث البيئة        

التكنولوجيـا  أعظم فكرة التكنولوجيا الحيوية في مجال البيئة، احترم جهود العلمـاء فـي مجـال                
  .الحيوية، أفضل التكنولوجيا الحيوية كحل بيئي عن الحلول التقليدية

  
  "اقة النووية علي البيئة تقدير خطورة الط "بند الرئيسي الفرعية المنبثقة عن البنودال -٣
 يوضح مدي تناول المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية للبنود الفرعيـة المنبثقـة              )٣٠(الجدول   

  " تقدير خطورة الطاقة النووية علي البيئة"د الرئيسي عن البن
  )٣٠(جدول 

تقدير خطورة  " عن البند الرئيسي الفرعية المنبثقةبنودللمدي تناول المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية 
  "الطاقة النووية علي البيئة

  
  التكــرار  البنود الفرعية  .م
  ٢  أتفهم مبررات الطاقة النووية  .١

  
 أن المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علـي طلبـة الـصف              )٣٠(الجدول  تضح من   ي

تقدير خطورة الطاقة   " بنداً فرعياً من البنود المنبثقة عن البند الرئيسي         ) ١(العاشر األساسي تناول    
 وهي أتفهـم مبـررات الطاقـة      %) ٣٣,٣(بنود فرعية بنسبة    ) ٣(من أصل   " النووية علي البيئة    

النووية وقد أغفل المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية الجوانب الوجدانية التالية ارفض فكـرة أن          
  .الطاقة النووية إيجابياتها أكثر من سلبياتها، أرفض االستخدامات السلبية للطاقة النووية

  
 فـي   تقدير أهمية االتصاالت والمواصالت "بند الرئيسي الفرعية المنبثقة عن ال    بنودال -٤

  "الحياة اليومية 
 يوضح مدي تناول المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية للبنود الفرعيـة المنبثقـة              )٣١(الجدول   

  ".تقدير أهمية االتصاالت والمواصالت في الحياة اليومية" عن البند الرئيسي 
  
  )٣١(جدول 

تقدير أهمية  "  المنبثقة عن البند الرئيسيي لمنهاج الثقافة التقنية للبنود الفرعيةمدي تناول المحتوي العلم
  "االتصاالت والمواصالت في الحياة اليومية 



 ٧٣

  
  التكــرار  البنود الفرعية  .م
  ٥  أقدر دور التكنولوجيا في مجال االتصاالت  .١
  ٢  أشعر بارتياح عند استخدام الهاتف في االتصاالت  .٢
  ١  رئيةأميل الستخدام الفيديوكونفرنس في المؤتمرات الم  .٣
  ٤  أشعر بسعادة عند استخدام تكنولوجيا المواصالت في السفر  .٤
  ٣  أميل الستخدام البريد االلكتروني في المراسالت  .٥

  
 أن المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علـي طلبـة الـصف              )٣١(الجدول  يتضح من   

تقـدير أهميـة    " عن البنـد الرئيـسي      بنود فرعية من البنود المنبثقة      ) ٥(العاشر األساسي تناول    
وهـي  %) ١٠٠(بنود فرعية بنـسبة     ) ٥(من أصل   " االتصاالت والمواصالت في الحياة اليومية      

أقدر دور التكنولوجيا في مجال االتصاالت، أشعر بارتياح عند استخدام الهاتف في االتـصاالت،               
ادة عنـد اسـتخدام تكنولوجيـا       أميل الستخدام الفيديوكونفرنس في المؤتمرات المرئية، أشعر بسع       

  .المواصالت في السفر، أميل الستخدام البريد االلكتروني في المراسالت
  

 يكتسب الميل نحـو تطبيقـات المكافحـة          "ئيسي الر البنود الفرعية المنبثقة عن البند     -٥
 "الحيوية علي الزراعات والمحاصيل في فلسطين

نهاج الثقافة التقنية للبنود الفرعيـة المنبثقـة         يوضح مدي تناول المحتوي العلمي لم      )٣٢(الجدول   
يكتسب الميل نحو تطبيقات المكافحة الحيوية علي الزراعات والمحاصيل فـي           " عن البند الرئيسي    

  " فلسطين
  )٣٢(جدول 

يكتسب الميل  " فة التقنية للبنود الفرعية المنبثقة عن البند الرئيسيمدي تناول المحتوي العلمي لمنهاج الثقا
  " تطبيقات المكافحة الحيوية علي الزراعات والمحاصيل في فلسطين نحو

  
  التكــرار  البنود الفرعية  .م
أرغب في التزود بمعلومات عن أضرار استخدام المبيدات الحشرية علي صحة   .١

  الكائنات الحية والبيئة
٢  

  ٣  اشعر بسعادة عند استخدام المكافحة الحيوية لحماية المحاصيل في فلسطين  .٢
  ٢  أشارك في عرض نماذج الستخدام المكافحة الحيوية لمعالجة المحاصيل  .٣

  
 أن المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علـي طلبـة الـصف              )٣٢(الجدول  يتضح من   

يكتسب الميل نحـو    " بنود فرعية من البنود المنبثقة عن البند الرئيسي         ) ٣(العاشر األساسي تناول    



 ٧٤

بنـود فرعيـة   ) ٣(من أصل " افحة الحيوية علي الزراعات والمحاصيل في فلسطين       تطبيقات المك 
وهي أرغب في التزود بمعلومات عن أضرار استخدام المبيدات الحـشرية علـي    %) ١٠٠(بنسبة  

صحة الكائنات الحية والبيئة، اشعر بسعادة عند استخدام المكافحة الحيوية لحماية المحاصيل فـي              
  .ض نماذج الستخدام المكافحة الحيوية لمعالجة المحاصيلفلسطين، أشارك في عر

  
 يكتسب الميل نحو إنـشاء وإدارة مـزارع          "البنود الفرعية المنبثقة عن البند الرئيسي      -٦

 "نحل العسل في فلسطين 

 يوضح مدي تناول المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية للبنود الفرعيـة المنبثقـة              )٣٣(الجدول   
  " يكتسب الميل نحو إنشاء وإدارة مزارع نحل العسل في فلسطين " يسي عن البند الرئ

  )٣٣(جدول 
يكتسب الميل  " لثقافة التقنية للبنود الفرعية المنبثقة عن البند الرئيسيمدي تناول المحتوي العلمي لمنهاج ا

  "نحو إنشاء وإدارة مزارع نحل العسل في فلسطين 
  

  التكــرار  البنود الفرعية  .م
  ١  قدر أهمية العسل من الناحية الغذائية والعالجيةأ  .١
  ١  أحبذ االتصال بمراجع بها معلومات أساسية ومتجددة عن مزارع نحل العسل  .٢
  ١  أشارك في الزاوية االقتصادية لمزارع العسل  .٣

  
 أن المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علـي طلبـة الـصف              )٣٣(الجدول  يتضح من   

يكتسب الميل نحـو    " بنود فرعية من البنود المنبثقة عن البند الرئيسي         ) ٣(ر األساسي تناول    العاش
وهـي  %) ١٠٠(بنود فرعية بنسبة    ) ٣(من أصل   " إنشاء وإدارة مزارع نحل العسل في فلسطين        

أقدر أهمية العسل من الناحية الغذائية والعالجية، أحبذ االتصال بمراجع بهـا معلومـات أساسـية           
  .ددة عن مزارع نحل العسل، أشارك في الزاوية االقتصادية لمزارع العسلومتج

  
الحيوانية  يكتسب الميل نحو إدارة المزارع        "بند الرئيسي  الفرعية المنبثقة عن ال    بنودال -٧

 "ورعايتها

 يوضح مدي تناول المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية للبنود الفرعيـة المنبثقـة              )٣٤(الجدول   
  "  يكتسب الميل نحو إدارة المزارع الحيوانية ورعايتها"ند الرئيسي عن الب

  )٣٤(جدول 
يكتسب الميل  " بند الرئيسي الفرعية المنبثقة عن القنية للبنودمدي تناول المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة الت

  "نحو إدارة المزارع الحيوانية ورعايتها 



 ٧٥

  
  التكــرار  البنود الفرعية  .م
ي إدارة المزارع الحيوانية من حيث انه يمكن استخدامها كحقل للتجارب أتطوع ف  .١

  واالستفادة العلمية منها
١  

  ١  احترم العاملين في هذا المجال  .٢
أحبذ التعامل مع بعض نماذج تربية الحيوانات في دول العالم من حيث أنها يمكن أن   .٣

  تشكل عمود االقتصاد في الدول كما في هولندا
١  

  
 أن المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علـي طلبـة الـصف              )٣٤(الجدول   من   يتضح

يكتسب الميل نحـو    " بنود فرعية من البنود المنبثقة عن البند الرئيسي         ) ٣(العاشر األساسي تناول    
وهي أتطوع فـي    %) ١٠٠(بنود فرعية بنسبة    ) ٣(من أصل   " إدارة المزارع الحيوانية ورعايتها     

 المزارع الحيوانية من حيث انه يمكن استخدامها كحقل للتجارب واالستفادة العلميـة منهـا،               إدارة
احترم العاملين في هذا المجال، أحبذ التعامل مع بعض نماذج تربية الحيوانات في دول العالم مـن            

  .حيث أنها يمكن أن تشكل عمود االقتصاد في الدول كما في هولندا
  
يكتسب اتجاهـات ايجابيـة نحـو صـحة          "بند الرئيسي  عن ال   الفرعية المنبثقة  بنودال -٨

 "اإلنسان ومرضه

 يوضح مدي تناول المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية للبنود الفرعيـة المنبثقـة              )٣٥(الجدول   
  " يكتسب اتجاهات ايجابية نحو صحة اإلنسان ومرضه" عن البند الرئيسي 

  )٣٥(جدول 
يكتسب اتجاهات  " نهاج الثقافة التقنية للبنود الفرعية المنبثقة عن البند الرئيسيي لممدي تناول المحتوي العلم

  "ايجابية نحو صحة اإلنسان ومرضه 
  

  التكــرار  البنود الفرعية  .م
  ١  احترم التصرفات االيجابية نحو صحة اإلنسان ومرضه  .١

  
لمقرر علـي طلبـة الـصف       أن المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية ا      ) ٣٥(الجدول  يتضح من   

يكتـسب اتجاهـات    " بنداً فرعياً من البنود المنبثقة عن البند الرئيسي         ) ١(العاشر األساسي تناول    
وهـي احتـرم    %) ٥٠(بنداً فرعيـاً بنـسبة      ) ٢(من أصل   " ايجابية نحو صحة اإلنسان ومرضه      

هاج الثقافة التقنيـة    التصرفات االيجابية نحو صحة اإلنسان ومرضه وقد اغفل المحتوي العلمي لمن          
المقرر علي طلبة الصف العاشر الجوانب الوجدانية التالية وهي أرفض التصرفات الـسلبية نحـو             

  .صحة اإلنسان ومرضه



 ٧٦

  
تقدير دور الـصناعات االلكترونيـة فـي         "بند الرئيسي  الفرعية المنبثقة عن ال    بنودال -٩

 "إحداث التطور

 لمنهاج الثقافة التقنية للبنود الفرعيـة المنبثقـة          يوضح مدي تناول المحتوي العلمي     )٣٦(الجدول   
  " تقدير دور الصناعات االلكترونية في إحداث التطور" عن البند الرئيسي 

  )٣٦(جدول 
تقدير دور  " بند الرئيسي الفرعية المنبثقة عن البنودمدي تناول المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية لل

  " التطور الصناعات االلكترونية في إحداث
  

  التكــرار   الفرعيةبنودال  .م
  ١  أعظم دور الصناعات االلكترونية في إحداث تطور اجتماعي  .١
  ٥  اشعر بسعادة عند استخدام الصناعات االلكترونية في البلدان النامية  .٢
  ٣  احترم العلماء الذين كان لهم اثر كبير في النهضة الصناعية  .٣

  
محتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علـي طلبـة الـصف             أن ال  )٣٦(الجدول  يتضح من   

تقـدير دور   " بنود فرعية من البنود المنبثقـة عـن البنـد الرئيـسي             ) ٣(العاشر األساسي تناول    
وهي أعظم  %) ١٠٠(بنود فرعية بنسبة    ) ٣(من أصل   " الصناعات االلكترونية في إحداث التطور      

ث تطور اجتماعي، اشعر بسعادة عند اسـتخدام الـصناعات          دور الصناعات االلكترونية في إحدا    
  .االلكترونية في البلدان النامية، احترم العلماء الذين كان لهم اثر كبير في النهضة الصناعية

  
 "تقدير الدور الذي يقوم به المزارعون "بند الرئيسي الفرعية المنبثقة عن البنودال -١٠

لمي لمنهاج الثقافة التقنية للبنود الفرعيـة المنبثقـة         يوضح مدي تناول المحتوي الع    ) ٣٧(الجدول   
  "تقدير الدور الذي يقوم به المزارعون" عن البند الرئيسية 

  
  )٣٧(جدول 

تقدير الدور الذي  " بند الرئيسي الفرعية المنبثقة عن البنودمدي تناول المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية لل
  "يقوم به المزارعون 

  
  التكــرار   الفرعيةبنودال  .م
  ٣  أشعر بأهمية المزارع في نجاح عملية الزراعة  .١
  ٢  اقدر أهمية الزراعة في ضوء الحاجة لها في شتي المجاالت  .٢
  ٤  استجب لمتطلبات عمليات الزراعة ومشتقاتها  .٣



 ٧٧

  
 أن المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علـي طلبـة الـصف              )٣٧(الجدول  يتضح من   

تقـدير دور   " بنود فرعية من البنود المنبثقـة عـن البنـد الرئيـسي             ) ٣(العاشر األساسي تناول    
وهي أشعر  %) ١٠٠(بنود فرعية بنسبة    ) ٣(من أصل   " الصناعات االلكترونية في إحداث التطور      

بأهمية المزارع في نجاح عملية الزراعة، اقدر أهمية الزراعة في ضوء الحاجة لهـا فـي شـتي            
  .ت، استجب لمتطلبات عمليات الزراعة ومشتقاتهاالمجاال

  
 "االتجاه نحو التعليم الهندسي "بند الرئيسي الفرعية المنبثقة عن البنودال -١١

 يوضح مدي تناول المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية للبنود الفرعيـة المنبثقـة              )٣٨(الجدول   
  "االتجاه نحو التعليم الهندسي"عن البند الرئيسي 

  
  
  

  )٣٨(جدول 
االتجاه نحو  " بند الرئيسي الفرعية المنبثقة عن البنودمدي تناول المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية لل

  "التعليم الهندسي 
  

  التكــرار  البنود الفرعية  .م
  ١  أميل إلي الرسم الهندسي  .١
  ٣  أحب مجاالت الهندسة المختلفة  .٢
  ٢   في الهندسةأرحب بحاجات البلد لفروع معينة  .٣
  ٢  اشعر بارتياح عندما أشارك في التخصصات الهندسية التي تناسب مجاالت معينة  .٤

  
 أن المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علـي طلبـة الـصف              )٣٨(الجدول  يتضح من   

حو التعلـيم   االتجاه ن "بنود فرعية من البنود المنبثقة عن البند الرئيسي         ) ٤(العاشر األساسي تناول    
وهي أميل إلـي الرسـم الهندسـي، أحـب          %) ١٠٠(بنود فرعية بنسبة    ) ٤(من أصل   " الهندسي

مجاالت الهندسة المختلفة، أرحب بحاجات البلد لفروع معينة في الهندسة، اشعر بارتيـاح عنـدما               
  .أشارك في التخصصات الهندسية التي تناسب مجاالت معينة

  
 "االتجاه نحو التعليم الصناعي "ند الرئيسيب الفرعية المنبثقة عن البنودال -١٢



 ٧٨

 يوضح مدي تناول المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية للبنود الفرعيـة المنبثقـة              )٣٩(الجدول   
  "االتجاه نحو التعليم الصناعي" عن البند الرئيسي 

  )٣٩(جدول 
االتجاه نحو  " بند الرئيسيبثقة عن ال الفرعية المنبنودمدي تناول المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية لل

  "التعليم الصناعي 
  

  التكــرار  البنود الفرعية  .م
  ٤  اقدر نظم التعليم في العالم المتقدم من حيث احتوائها علي التعليم الصناعي  .١
  ١  احترم التعليم الصناعي في فلسطين  .٢
  ٢  أتفهم مبررات عدم وجود تعليم صناعي في فلسطين  .٣
  ٤   للتعليم الصناعيأميل  .٤

  
 أن المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علـي طلبـة الـصف              )٣٩(الجدول  يتضح من   

االتجاه نحو التعلـيم    "بنود فرعية من البنود المنبثقة عن البند الرئيسي         ) ٤(العاشر األساسي تناول    
عليم في العالم المتقدم مـن  وهي اقدر نظم الت%) ١٠٠(بنود فرعية بنسبة ) ٤(من أصل   " الصناعي

حيث احتوائها علي التعليم الصناعي، احترم التعليم الصناعي في فلسطين، أتفهم مبـررات عـدم               
  .وجود تعليم صناعي في فلسطين، أميل للتعليم الصناعي

  
  

االتجاه نحو اسـتخدام  التكنولوجيـا فـي          "بند الرئيسي  الفرعية المنبثقة عن ال    بنودال -١٣
 "ية والمصرفيةالتعامالت التجار

 يوضح مدي تناول المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية للبنود الفرعيـة المنبثقـة              )٤٠(الجدول   
  "االتجاه نحو استخدام  التكنولوجيا في التعامالت التجارية والمصرفية " عن البند الرئيسي 

  
  )٤٠(جدول 
االتجاه نحو  " بند الرئيسيالفرعية المنبثقة عن ال بنودمدي تناول المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية لل

  "استخدام  التكنولوجيا في التعامالت التجارية والمصرفية 
  

  التكــرار  البنود الفرعية  .م
  ٤  احترم استخدام التكنولوجيا في التعامالت التجارية والمصرفية  .١
  ٣  مصرفياشعر بسعادة عند استخدام التكنولوجيا في العمل التجاري وال  .٢
  ٥  أميل الستخدام التكنولوجيا في العمل التجاري و المصرفي  .٣



 ٧٩

 أن المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علي طلبة الـصف العاشـر األساسـي             )٤٠(الجدول  يتضح من   
بنـود  ) ٣(صـل  مـن أ " االتجاه نحو التعليم الصناعي"بنود فرعية من البنود المنبثقة عن البند الرئيسي    ) ٣(تناول  

وهي احترم استخدام التكنولوجيا في التعامالت التجارية والمصرفية، اشعر بـسعادة عنـد             %) ١٠٠(فرعية بنسبة   
  .استخدام التكنولوجيا في العمل التجاري والمصرفي، أميل الستخدام التكنولوجيا في العمل التجاري و المصرفي

 "تجاه نحو استخدام التكنولوجيا في إنتاج وتصنيع الغذاءاال"البنود الفرعية المنبثقة عن البند الرئيسي  -١٤

"  يوضح مدي تناول المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية للبنود الفرعية المنبثقة عن البند الرئيسي              )٤١(الجدول   
  "االتجاه نحو استخدام التكنولوجيا في إنتاج وتصنيع الغذاء 
  )٤١(جدول 

االتجاه نحو استخدام التكنولوجيا في " نهاج الثقافة التقنية للبنود الفرعية المنبثقة عن البند الرئيسي مدي تناول المحتوي العلمي لم
  "إنتاج وتصنيع الغذاء

   
  التكــرار  البنود الفرعية  .م
  ١  أتقبل فكرة استحالة المزاوجة بين السرعة والجودة في الطرق القديمة  .١
  ٢  إنتاج وتصنيع الغذاءأميل إلي استخدام التكنولوجيا في   .٢

  
 أن المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علي طلبة الـصف العاشـر األساسـي             )٤١(الجدول  يتضح من   

االتجاه نحو استخدام التكنولوجيا في إنتـاج وتـصنيع         " بنداً فرعياً من البنود المنبثقة عن البند الرئيسي         ) ٢(تناول  
وهي أتقبل فكرة استحالة المزاوجة بين السرعة والجـودة فـي           %) ٧٥(رعية بنسبة   بنود ف ) ٣(من أصل   " الغذاء  

الطرق القديمة، أميل إلي استخدام التكنولوجيا في إنتاج وتصنيع الغذاء وقد اغفل المحتوي العلمي لمنهـاج الثقافـة      
  .ج الغداءالتقنية الجوانب الوجدانية التالية أفضل االتصال بالمراجع القديمة لمعرفة طرق إنتا

يكتسب الميل نحو أعمال التحضير االسـتزراع النبـاتي         "البنود الفرعية المنبثقة عن البند الرئيسي        -١٥
 "بطرقه الحديثة

"  يوضح مدي تناول المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية للبنود الفرعية المنبثقة عن البند الرئيسي              )٤٢(الجدول   
  "ستزراع النباتي بطرقه الحديثة يكتسب الميل نحو أعمال التحضير اال

  )٤٢(جدول 
يكتسب الميل نحو أعمال التحضير " مدي تناول المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية للبنود الفرعية المنبثقة عن البند الرئيسي 

  "االستزراع النباتي بطرقه الحديثة 
  التكــرار  البنود الفرعية  .م
  ٤  ي الزراعة توفر الجودة واإلنتاج الجيدأرحب باستخدام نماذج حديثة ف  .١
  ٢  اشعر بأهمية التهجين للنبات  .٢
  ١  اشعر بسعادة عند استخدام عمليات التهجين في النبات  .٣

  
 أن المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علي طلبة الـصف العاشـر األساسـي             )٤٢(الجدول  يتضح من   

بنود ) ٣(من أصل   " الصناعياالتجاه نحو التعليم    " المنبثقة عن البند الرئيسي      بنود فرعية من البنود   ) ٣(تناول  
  وهي أرحب باستخدام نماذج حديثة في %) ١٠٠(فرعية بنسبة 
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الزراعة توفر الجودة واإلنتاج الجيد، اشعر بأهمية التهجين للنبات، اشعر بسعادة عنـد اسـتخدام               
  .عمليات التهجين في النبات
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في ضوء النتائج التي توصل إليها الباحث يتضح أن المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقـرر     
علي طلبة الصف العاشر األساسي قد أشتمل علي األبعاد الثالثة وهي البعـد المعرفـي، والبعـد                 

  .بعاد الثالثة السابقةوقد أورد هذا المنهاج معظم البنود الرئيسية لأل. المهاري، والبعد الوجداني
وهذا يدلل علي االهتمام الواضح لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني بضرورة تضمين هـذه              
البنود في مناهجها وخصوصا منهاج الثقافة التقنية المقرر علي طلبة الـصف العاشـر األساسـي              

راده، إال أن هذا المنهـاج قـد        تمشياً مع االتجاهات العالمية المعاصرة وتلبية لحاجات المجتمع وإف        
أغفل في محتواه العلمي بنداً رئيسياً هاماً من ضمن البنود الرئيسية التابعة للبعد المعرفـي والتـي                 
كان من الضروري معالجتها من خالل هذا المنهاج وذلك لضرورة تضمينها، حيث يعتبر هذا البند               

 مباشر والتـي يتعامـل معهـا الـشارع          من أهم البنود التي تمس حياة المجتمع الفلسطيني بشكل        
  .الفلسطيني يومياً وهي القنوات الفضائية

كما وأغفل المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية ثالث بنود رئيسية هامـة مـن ضـمن البنـود                  
الرئيسية التابعة للبعد الوجداني والتي كان من الضروري معالجتها من خالل هذا المنهـاج وذلـك       

 وهي تقدير دور القنوات الفضائية في أحداث التنـور، وهنـا نجـد أن هنـاك                 لضرورة تضمينها 
اشتراك مابين البعد المعرفي والوجداني في عدم تناوله لهذا البعد، وتقدير دور األعـشاب الطبيـة          
في عالج الكثير من األمراض، واكتساب اتجاهات ايجابية نحو ترشيد المياه وفـصل الملوثـات،               

ود التي لم يتضمنها المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية من أهم البنود التـي              حيث تعتبر هذه البن   
تمس حياة المجتمع الفلسطيني بشكل مباشر والتي كان من المفترض تناولها فـي هـذا المحتـوي             
وحث الطلبة علي استخدامها في حياتهم اليومية وهي استخدام األعشاب الطبية كطب بـديل عـن                

تبع في أيامنا هذه لما له من أهمية ولعدم وجود مؤثرات جانبية لهذه األعـشاب،           الطب العالجي الم  
وحث الطلبة علي ترشيد المياه وفصل الملوثات لما يعانيه الشعب الفلسطيني من قلة فـي الميـاه                  
الجوفية وكثرة في الملوثات الموجودة في المياه وذلك عن طريق تفعيـل الكثيـر مـن الجوانـب                

  .قة بهذا الجانب وهو ترشيد المياه وفصل الملوثاتالمهارية المتعل
ولكن المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علي طلبة الصف العاشـر األساسـي أولـي                
اهتماماً كبيراً للبعد المهاري حيث أن هذا المنهاج هو في األصل وضع لهدف تقني ومهاري، لذلك                

 ة حيث أن المنهاج لم يغفل أي بند من البنود الرئيـسي           داً  نالحظ أنه تناول هذا البعد بشكل كبير ج       
  . للبعد المهارى 
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 النتائج المتعلقة بمدي اكتساب طلبة الصف العاشر األساسي ألبعاد التنور التقنـي             :القسم الثالث 
  .المتضمنة في المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية

  
  :راسة وهو لإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الد.ا

  "نھو دراسة مقرر الثقافة التقنیة أما مستوي التنور التقني لطلبة الذین " 
  

تم حساب متوسط درجات الطلبة علي مقياس أبعاد التنور التقني، وكذلك االنحـراف المعيـاري،               
ف حيث أوضحت نتائج السؤال البحثي أن هناك انخفاضاً في مستوي التنور التقني لدي طلبة الـص          

  .األساسي في محافظة غزة كما هو موضح في الجدول التاليالعاشر 
  

  يوضح مستوي التنور التقني لدي الطلبة) ٤٣(جدول رقم 
  

  حد الكفاية  االنحراف المعياري  النسبة  المتوسط  العدد  العينة
  ٥,٨٧  ٦١,٥٩  ٢٥,٢٥  ١٨٥  طالبات
  ٥,٨٠  ٦١,٢٤  ٢٤,١٠  ١٤٥  طالب

٧٥%  

  
 للطلبة في مقياس التنور التقني إلـي المنـاهج الدراسـية،            ويعزي الباحث المستوي غير المقبول    

وخبرات المعلمين، وكذلك وضع معلمين غير متخصصين لتدريس هذا المنهاج، والبيئة المدرسـية      
الغير متوفر فيها اإلمكانات الالزمة لنشاطات هذا المنهاج، وكذلك األوضاع الـسياسية المـسيطرة      

ذلك األوضاع االقتصادية التي لم تساعد فـي تـوفير بعـض            ، وك نعلي أذهان الطلبة الفلسطينيي   
  . اإلمكانات من قبل المجتمع المحلي

  
   : ونصه"الفرضية األولي"ولإلجابة عن التساؤل الرابع . ب

بین مستوي التنور التقني ) ٠٫٠٥(ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوي داللة " 
  "لمتغیر الجنس للطلبة الذین انھوا دراسة المقرر یعزي 

  
 حيـث كانـت النتـائج كمـا يوضـحها           نلعينتين مستقلتين غير متساويتي   ) ت(تم تطبيق اختبار    

  )٤٤(الجدول
  
  
  



 ٨٣

  )٤٤(جدول 
  للمقارنة بين مستوي التنور التقني لدي أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير الجنس) ت(نتائج اختبار 

  
  مستوي الداللة  تقيمة   االنحراف المعياري  المتوسط  العدد  المتغير
  ٥,٨٠  ٢٥,٢٥  ١٨٥  طالبات
  ٥,٨٧  ٢٤,٩٦  ١٤٥  طالب

٠,٤  
  

  غير دالة

  
) ت(وحيـث أن  ) ١,٩٦(نجد أنها تساوي  ) ٠,٠٥( عند مستوي داللة     ةالجد ولي ) ت(بالرجوع إلي   

 فبالتالي نقبل الفـرض الـصفري،       ةالجد ولي ) ت(وهي قيمة أصغر من     ) ٠,٤(المحسوبة تساوي   
في مستوي التنور التقني لدي طلبة      ) ٠,٠٥(وق ذات داللة إحصائية عند مستوي       يعني ال توجد فر   

  .الصف العاشر األساسي في محافظة غزة تعزي إلي الجنس
وأوضحت نتائج الفرضية إلي تقارب مستوي التنور التقني لدي طلبة الـصف العاشـر األساسـي         

ي التنـور تعـزي لمتغيـر    يعزي إلي عامل الجنس، حيث أشارت إلي عدم وجود فروق في مستو 
  ).٢٠٠١ العفيفي،( به نتيجة دراسة تالجنس وتتفق هذه النتيجة مع ما جاء

  : ويعزي الباحث تقارب مستوي التنور التقني لدي الطلبة إلي
  . تقارب البيئة التي يعيش فيها الطالب والطالبات- 
  . ور التقني عدم تشجيع المجتمع واألسرة ألي من الجنسين في اكتساب أبعاد التن-
تعرض كالً من الطالب والطالبات لنفس الظروف التعليمية كالمقررات الدراسـية واإلمكانـات              -

 .التعليمية التعلمية، وخبرات المعلمين

 .ظروف المجتمع االقتصادية والحياتية -

  . الظروف السياسية المتردية التي تشغلهم عن أي اهتمامات أخري -
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  يوضح النسب المئوية لدرجات الطالبات التي حصلت عليها من اختبار التنور التقني) ٢(شكل 
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الطالبات الطالب

  
  
  
  

  يوضح النسب المئوية لدرجات الطالب والطالبات التي حصلوا عليها من اختبار التنور التقني) ٣(شكل 
  

  :نصهو" الفرضية الثانية" ولإلجابة عن التساؤل الخامس .ج
بین مستوي التنور التقني ) ٠٫٠٥(ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوي داللة " 

  ) "علمي، أدبي(للطلبة الذین انھوا دراسة المقرر یعزي إلي التخصص 
  

الجـدول  النتائج كما يوضـحها   حيث كانت نلعينتين مستقلتين غير متساويتي) ت(تم تطبيق اختبار   
)٤٥(  

  )٤٥(جدول 
علمي، (للمقارنة بين مستوي التنور التقني لدي أفراد عينة الدراسة يعزي إلي التخصص ) ت(نتائج اختبار 

  )أدبي
  

  مستوي الداللة  قيمة ت  االنحراف المعياري  المتوسط  العدد  المتغير
  ٥,٥٢  ٢٨,٤٥  ٥٨  علمي
  ٦,١٢  ٢٢,٨  ٥٥  أدبي

٠,٠٥  ٥,١  

  
) ت(وحيـث أن  ) ١,٤٦(نجد أنها تساوي  ) ٠,٠٥( عند مستوي داللة     ةالجد ولي ) ت(بالرجوع إلي   

 فبالتالي نـرفض الفـرض الـصفري    ةالجد ولي) ت(وهي قيمة اكبر من ) ٥,١(المحسوبة تساوي   



 ٨٦

في مستوي التنور التقنـي لـدي   ) ٠,٠٥(يعني توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة   
  .العاشر األساسي في محافظة غزة تعزي إلي التخصصطلبة الصف 

حيث أن هذه النتيجة جاءت مغايرة للفرض الصفري الذي وضعه الباحث في بداية بحثه مما يشير                
  .إلي عدم تحقق الفرض الصفري وقبول الفرض البديل

في حـدود  وقد قام الباحث بمراجعة األدب التربوي والدراسات السابقة حول هذا المتغير، ولم يجد           
  .علمه، من الباحثين من تناول هذا المتغير

  .وهذه النتيجة تبين بشكل واضح وجلي أن طلبة العلمي هم أكثر تنوراً تقنياً من غيرهم من الطلبة
ويري الباحث أن هذه النتيجة التي جاءت بفروق دالة إحصائية لمتغير التخصص تعـزي إلـي أن         

تنور التقني قد وردت ضمن مـساق العلـوم والتكنولوجيـا    بعضاً من المواضيع المتعلقة بمقياس ال   
وهي من المساقات التي يرغبها طلبة العلمي، وبالتالي فان طالب العلمي حصلوا علـي درجـات                

  .أعلي في اختبار التنور التقني المستخدم كأداة لهذه الدراسة
ـ             ن نطـاق المنهـاج     ويبدوا أن طلبة العلمي لديهم اهتمامات ثقافية وتقنية وإطالعات خارجـة ع

واالهتمام بالنشاطات والمجاالت المختلفة والتي تتعلق في التكنولوجيا والتقنية والتطور، حيـث أن             
  .    االهتمام العالمي بموضوع التكنولوجيا والتقنية أصبح اليوم من مواضيع الساعة
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  ا من اختبار التنور التقنييوضح النسب المئوية لدرجات طلبة الفرع العلمي التي حصلوا عليه) ٤(شكل 
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  يوضح النسب المئوية لدرجات طلبة الفرع األدبي التي حصلوا عليها من اختبار التنور التقني) ٥(شكل 
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االدبي العلمي

  
  
  

  يوضح النسب المئوية لدرجات طلبة العلمي واألدبي التي حصلوا عليها من اختبار التنور التقن) ٦(شكل 
  



 ٨٨

  :توصيات الدراسة
  

  : بما يلي الباحث، يوصي الدراسة الحاليةلنتائج التي توصلت إليهابناء علي ا
  
ضرورة تضمين البنود الرئيسية والفرعية ألبعاد التنور التقني الغائبة في منهاج الثقافة التقنيـة                -

 .المقرر علي طلبة الصف العاشر األساسي في فلسطين

  
 
 قني لدي طلبة الصف العاشر األساسي،إعداد برامج شاملة تعمل علي تنمية مستوي التنور الت -

  .علي قضايا القنوات الفضائية، وطرق حماية المياه، وتصنيع الغذاءوالتركيز 
 
 
 علـي    من قبل صناع القرار في وزارة التربية والتعليم والمعلمين         زيادة االهتمام والتركيز أكثر    -

 . لدي الطلبةالبعد المهاري لما له من أثر كبير في رفع مستوي التنور التقني
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٨٩

  :مقترحات الدراسة
  

 فيما تجيب عنه من أسـئلة  لاستكماال لمجال هذه الدراسة وانطالقا من أن أي دراسة علمية ال تتمث      
بحثية فحسب، وإنما تتعدي ذلك إلي ما تثيره من مشكالت بحثية متعددة في مجالها، التي تفتح آفاقا                 

  :بحثية مكملة للدراسة الحالية، فانه يقترح إجراء الدراسات التاليةجديدة للباحثين، لطرق جوانب 
  
تقويم المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر علي طلبة الصف العاشـر األساسـي مـن                 -

 .وجهة نظر المعلمين

  
  
 .مستوي التنور التقني لمعلمي مساق الثقافة التقنية قياس -

  
 
 . التنور التقني لدي طلبة الصف العاشر األساسيبرنامج مقترح لتنمية أبعاد -
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ٩٠

 قائمة المراجع
  
   -:المراجع العربية * 
  
مستوي التنور العلمي لدي طلبة الصف التاسـع        ) : م٢٠٠١(، عبد النبي    نأبو سلطا  -١

، كلية التربيـة ،الجامعـة      )غير منشورة (رسالة ماجستير   . في محافظة شمال غزة     

 .ية ، غزة اإلسالم

  

مستوى الوعي البيئي وعالقته ببعض المتغيـرات لـدي طلبـة           ) : م٢٠٠٥(، إيناس   ن أبوا للب  -٢

، كليـة   )غيـر منـشورة   (رسالة ماجستير   . كليات التربية في الجامعات الفلسطينية بمحافظة غزة      

  .التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة

  

 - أحيـاء  -كيميـاء (ي لدى معلمي العلـوم      مستوى التنور التكنولوج  ) : م١٩٩٩( أحمد، آمال    -٣

، مجلة المؤتمر العلمي الثالث للجمعيـة المـصرية         "أثناء الخدمة   "بالمرحلة الثانوية العامة    ) فيزياء

  .رؤية مستقبلية، المجلد الثاني، عين شمس" مناهج العلوم للقرن الحادي والعشرين"للتربية العلمية 

  

مدي توافر بعض عناصر التنور العلمـي فـي         ) : م٢٠٠٠(االغا، إحسان والزعانين، جمال      -٤

كتب العلوم للمرحلة االبتدائية، مجلة المؤتمر العلمي الرابع التربية العلمية للجميع، المجلـد األول،              

 .العباسية 

محسوب عبد الصادق، ماهر    : التنور التكنولوجي، ترجمة    ) : م١٩٩٩(جون بينون، هيوماكي     -٥

 .لمكتبة األكاديميةإسماعيل صبري، القاهرة، 



 ٩١

  

تصور مقترح لتضمين الثقافة التقنية في منظومة التعليم األساسـي          ) : م٢٠٠٣(حسين، أسامة    -٦

، مجلة كلية التربية، العدد السابع والعـشرون     "دراسة تحليلية إستشراقية  "بالمملكة العربية السعودية    

  .، الرياض)الجزء الرابع(

  

 البيئي لدى طالبات كليات التربية للبنات   بالمملكة العربية           التنور) : م١٩٩٧( الرافعي، محب    -٧

  .، عين شمس)٤٥(، مجلة التربية المعاصرة، العدد"دراسة تقويمية"السعودية 

 

التنور العلمي البيولوجي لدي معلمي المرحلة االبتدائية قبل الخدمـة     ) : م١٩٩٢( شبارة، أحمد    -٨

، مجلة المؤتمر العلمي الرابع للجمعية المـصرية        "ويميةدراسة تق "بسلطنة عمان   ) الشعب األدبية   (

  .، المجلد الثالث، القاهرة "نحو تعليم أساسي أفضل "للمناهج وطرق التدريس 

 

مستويات تقدير الدعاة لفاعلية الثقافة العلميـة والتكنولوجيـا         ) : م٢٠٠٤( شرف، عبد العليم       -٩

، الجـزء األول، جامعـة      )١٢٤(التربية، العدد   لتطوير الخطاب الديني وسلوكياتهم نحوهما، مجلة       

 .األزهر، القاهرة

مستوي التنور في مستحدثات تكنولوجيا التعليم لـدي طـالب   ) : م٢٠٠٣(الشرقاوي، جمال    -١٠

كلية التربية الشعبة الصناعية ومعلمي التعليم الثانوي الصناعي، مجلة دراسات في المناهج وطرق             

  .رة ،  المنصو)٩١(التدريس، العدد 

 



 ٩٢

مستوى الثقافة العلمية لدي طالب المـستويين األول والرابـع       ) : م٢٠٠٤(الشهراني، عامر    -١١

من التخصصات العلمية بكلية التربية بأبها ودور برنامج اإلعداد في تنميته، مجلة رسالة الخلـيج               

 .، الرياض)٦١(العربي، العدد 

 

ور التكنولـوجي وتحـديث التعلـيم،       التن) : م٢٠٠٤( صبري، ماهر وتوفيق، صالح الدين       -١٢

  .االسكندرية، المكتب الجامعي الحديث

  

تطوير مناهج التكنولوجيـا وتنميـة      ) : م٢٠٠٤ (ح صبري، ماهر  ومحمد، محمد أبوا لفتو       -١٣

التفكير للمرحلة اإلعدادية علي ضوء مجاالت التنور التكنولوجي وأبعاده، مجلة المـؤتمر العلمـي      

  .، المجلد الثاني، جامعة عين شمس، مصر"ة في مناهج العلوم بالوطن العربياألبعاد الغائب"الثامن 

  

التنور العلمي التقني مدخل للتربية في القرن الجديد، الريـاض،          ) : م٢٠٠٣(صبري، ماهر    -١٤

  .مكتب التربية العربي لدول الخليج

  

التربية للبنات بجدة ،    التنور التربوي لدي الطالبات المعلمات بكلية       ) : م١٩٩١(صابر، ملكة    -١٥

  .، القاهرة) ٥٠(، العدد )١٠(مجلة دراسات تربوية، المجلد 

 

مجلة تصدر عـن مدينـة      " مجلة العلوم والتقنية    ) : م٢٠٠٠( صبري، ماهر  وكامل، محب       -١٦

  .، السعودية)٥٥(، العدد "الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

  



 ٩٣

تحديد مستوى الثقافة العلمية لطلبة المرحلة      ) : م١٩٩٦( العبد اهللا، عبد اهللا  وملكاوي، فتحي         -١٧

الثانوية في األردن من وجهة نظر معلمي العلوم، مجلة مستقبل التربية العربية، المجلـد الثـاني،                

  .العددان السادس والسابع، األردن

  

ـ          ) : م١٩٩٥(عطيو، محمد    -١٨ ة مستويات الثقافة العلمية لدي معلمي المرحلة االبتدائيـة،  مجل

  .، جامعة األزهر، القاهرة)٥١(التربية، العدد 

  

مستوي التنور البيئي لدي تالميذ السادس األساسي في محافظـة          ) : م٢٠٠١(العفيفي، محمد   -١٩

 .،كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة) غير منشورة(رسالة ماجستير . رفح 

  

 العلـوم بـالمرحلتين االبتدائيـة       دراسة تحليلية لمحتوي منـاهج    ) : م٢٠٠٠( الغنام، محرز    -٢٠

واإلعدادية في ضوء أبعاد التنور العلمي، مجلة المؤتمر العلمي الرابع التربيـة العلميـة للجميـع،     

 .المجلد األول، العباسية 

نحو تطوير مقرر الثقافة العلمية بناء على تقدير احتياجات طالبات          ) : م١٩٩٢(  فودة، سهير     -٢١

 التربية في هذا المجال، مجلة جامعة أم القرى، السنة الثالثة، العدد الخامس،             األقسام األدبية بكليات  

  .أم القرى

  

برنامج مقترح لتنمية الثقافة الحاسوبية لطلبة جامعـة األقـصى          ) : ٢٠٠٣( الكحلوت، نصر    -٢٢

  .، كلية التربية، جامعة األقصى، غزة)غير منشورة(رسالة ماجستير . بغزة 

 



 ٩٤

مدي اكتساب طلبة الـصف الرابـع المعـاقين بـصرياً           ) : م٢٠٠٢(ادي   مصالحة، عبد اله   -٢٣

، كلية  )غير منشورة (رسالة ماجستير   . لعناصر الثقافة العلمية المتضمنة في كتب العلوم المدرسية         

 .التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة

  

مكانات إدخـال  التقرير الختامي لندوة سبل وا  ) : م١٩٩١( مكتب التربية العربي لدول الخليج       -٢٤

: والثانوي فـي دول الخلـيج العربـي         ) اإلعدادي(مقرر التقانة في مراحل التعليم العام المتوسط        

  . ابريل ٣٠-٢٩الشارقة ، اإلمارات العربية المتحدة ، يومي 

 

التقرير الختامي لندوة جهود الدول األعضاء      ) : م١٩٩٤(مكتب التربية العربي لدول الخليج       -٢٥

: ة العربي لدول الخليج في مجال إدخال مفردات التقانة في مراحـل التعلـيم العـام                 بمكتب التربي 

 . أكتوبر١٢-١٠مسقط، سلطنة عمان، يومي 

أهمية التنور التكنولوجي لدى المعلمـين كـصيغة مـن صـيغ              ) : م١٩٩٦( مهران، عادل    -٢٦

 التعليم في الوطن العربي     مستقبل"التجديد التربوي المطلوب، مجلة المؤتمر العلمي السنوي الرابع         

  .، الجزء الثالث، حلوان"بين اإلقليمية والعالمية

 

مداخل للتدريس والتعليم لتفعيل دور التربية العلمية فـي تحقيـق           ) : م٢٠٠١(نصر، محمد    -٢٧

التربيـة  " المواطنة في عصر العولمة ، المؤتمر العلمي الخامس للجمعية المصرية للتربية العلمية             

  .، اإلسكندرية ٤٤٩، المجلد الثالث، ص"مواطنة العلمية لل

 

خطة المنهاج الفلسطيني األول، مركز تطـوير      ): م١٩٩٦( وزارة التربية والتعليم الفلسطينية      -٢٨

 .المناهج الفلسطينية



 ٩٥

 

فاعلية برنامج مقترح في الثقافة البيولوجية علي التحصيل        ) : م٢٠٠٣(الوسيمي، عماد الدين    -٢٩

" تفكير الناقد واالتجاهات نحو مادة البيولوجيا لدي طالب الصف الثاني الثـانوي             وتنمية مهارات ال  

 .، الرياض)الجزء الرابع(، مجلة كلية التربية، العدد السابع والعشرون "القسم األدبي
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   الدراسةمـــــالحـق
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



 ٩٩

  
  )١(ملحق رقم 

  قائمة بأسماء السادة المحكمين لقائمة التنور التقني واالختبار
  

   الكلية-المؤسسة  -جامعة   وـالعض  سلسلم

   الجامعة اإلسالمية–أستاذ مشارك   محمد أبوشقير. د  -١
  تكنولوجيا تعليم

   الجامعة اإلسالمية–أستاذ مشارك   فتحية اللولو. د  -٢
  مناهج وطرق تدريس العلوم

  س خان يون–مديرية التربية والتعليم   باسم أبوقمر. د  -٣
  وممناهج وطرق تدريس العل

   جامعة األقصى–أستاذ مساعد   جمال الزعانين. د  -٤
  مناهج وطرق تدريس العلوم

   جامعة األقصى–أستاذ مشارك   تيسير نشوان. د  -٥
  مناهج وطرق تدريس العلوم

   الجامعة اإلسالمية–ماجستير   محمود الرنتيسي. أ  -٦
  مناهج وطرق تدريس العلوم

  اإلسالمية الجامعة –ماجستير   أدهم بعلوجة. أ  -٧
  تكنولوجيا التعليم

 وكالة – مدرس تكنولوجيا –ماجستير   منير حسن. أ  -٨
  الغوث

   جامعة األقصي–ماجستير   حسن حبوب. أ  -٩

   جامعة األقصي–ماجستير   سامح العجرمي. أ  -١٠

 



 ١٠٠

  
  )٢(ملحق رقم 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
  

  حفظه اهللا،،،................ / ...................................األخ الدكتور
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،

  
  تحكيم قائمة ابعاد التنور التقني: الموضوع 

  
    أقوم بدراسة أبو عودة فؤادمحمد/ يوجه العلم بأنني أنا الباحث 

  : بعنـــــوان 
شـر   الثقافة التقنية المقرر على طلبة الصف العا       تقويم المحتوي العلمي لمنهاج   "

  ".في ظل أبعاد التنور التقني
  

األمر الذي يتطلب وضع عدة معايير وهي المعيار المعرفي ، المعيار الوجداني ،             
والتي أرى وباستشارة المتخصصين أنها ضـرورية لمقـرر         . المعيار المهاري   

الثقافة التقنية وعليه نرجو الحكم على مستوى أهمية هذه المعايير كإطار للحكم            
  .ثقافة التقنيةعلى مقرر ال

  
  ونشكركم على حسن تعاونكم

  
  

  ثــالباح                                                             
  محمد فؤاد أبو عودة     

  
  



 ١٠١

  
  مستوي األھمیة

القضایا   البعد
بدرجة   القضایا الفرعیة  الرئیسیة

  كبیرة جدا
بدرجة 

  كبیرة
بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  ضعیفة

          .دور األقمار الصناعیة في الكشف عن دراسة الطقس -

          .دور األقمار الصناعیة في دراسة البیئة -

          .دور األقمار الصناعیة في دراسة االتصاالت -

          .رب والسلمدور إطالق األقمار الصناعیة في الح -

          دور األقمار الصناعیة في رصد تلوث البحار والشواطئ -

          اآلثار الناتجة عن األقمار الصناعیة في مجال السیاسة -

          اآلثار الناتجة عن األقمار الصناعیة في مجال االقتصاد -

عیة
نــا

ص
 ال

ار
قم

األ
  

          اآلثار الناتجة عن األقمار الصناعیة في مجال االجتماع -

           آلیة عمل القنوات الفضائیة-

 دور القنوات الفضائیة في إحداث التنور في مجال -
          .السیاسة

ئیة
ضا

الف
ت 

نوا
الق

           دور القنوات الفضائیة في مجال االقتصاد-  

           تطبیقات التكنولوجیا الحیویة في مجال البیئة-

           المعالجة البیولوجیة-

           تربیة النحل-

           المقاومة الحیویة-

           تحسین المحاصیل الزراعیة-

           تكنولوجیا اإلنتاج الحیواني-

 تطبیقات التكنولوجیا الحیویة في مجال الطب -
          والصناعات الدوائیة

ویة
حی

 ال
جیا

ولو
تكن

ال
  

           تطبیقات التكنولوجیا الحیویة في محال إنتاج الطاقة-

           االستنساخ البشري-

سة
ھند

ال
ثیة 

را
الو

          ة تحسین الھجن الو راثی-  

           مفھوم التكنولوجیا النوویة-

           استخدام الطاقة النوویة في األغراض العسكریة-

عد 
الب

لیة
لتا

ع ا
ضی

موا
 ال
لى

 ع
مل

شت
ن ی
ض أ

تر
 یف

ذي
وال

ي 
رف

مع
ال

  

ویة
نو

 ال
جیا

ولو
تكن

ال
  

           استخدام الطاقة النوویة في األغراض السلمیة-
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           أضرار التكنولوجیا النوویة-

           مزایا التكنولوجیا النوویة-

           مزایا تكنولوجیا االتصاالت-

           الفیدیو كتفرنس-

           الھاتف-

           النقال-

  مزایا تكنولوجیا المواصالت-
          

ت 
اال

ص
الت

ا ا
جی

ولو
تكن

ت
صال

موا
وال

  

           البرید االلكتروني-

          ناعة الفیتامینات ص-

یا 
وج

نول
تك

ج 
نتا
اإل

ع 
صنی

وت
ذاء
الغ

           طرق المحافظة علي الغذاء المصنع-  

           مفھوم الماكثة الزراعیة-

یا 
وج

نول
تك

نة 
اكی

الم
عیة

را
لز

ا
           استخدام الماكینة الزراعیة-  

           برامج المحاسبة االلكترونیة-

          ي الشراء االلكترون-
یا 

وج
نول

تك
ت 

مال
تعا

ال
یة 

ار
تج

ال
فیة

صر
الم

          )الصراف اآللي( البنكي ATM نظام -  

           مصادر الماء في الطبیعة-

           أھمیة الماء في البیئة-

           تلوث الماء-

           المخلفات الصناعیة-

           المواد المشعة-

           المبیدات الكیمیائیة-

           المخلفات البشریة-

          الماء من التلوث المحافظة -

           تأین الماء النقي-
           ترشید استھالك الماء-

  

ئیة
لما

ر ا
صاد

الم
  

           معالجة المخلفات البشریة السائلة-



 ١٠٣

           األمراض المعدیة-

           اللقاحات واألمصال-
           أمراض العصر-

ن 
سا

إلن
ة ا

صح
ضھ

مر
و

  

           طب األعشاب-

  مستوي األھمیة
القضایا   البعد

بدرجة   ا الفرعیةالقضای  الرئیسیة
  كبیرة جدا

بدرجة 
  كبیرة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  ضعیفة

          . مھارة وضع النبات في التربة -

          . مھارة ري المزروعات  -

-
ض 

 بع
ب

سا
اكت

 
ي 

ة ف
فنی

 ال
ت

را
مھا

ال
عة

را
لز

ل ا
جا

م
          . المزروعات  مھارة تسمید-   .

-          . مھارة تبرید وتجفیف األغذیة -
ب 

سا
اكت

 
ظ 

حف
رة 

مھا
یة 
غذ

األ
ھا 

زین
تخ

و
          . مھارة تعقیم األدوات المستخدمة في صناعة األغذیة -  .

          . مھارة استخدام مصائد للحشرات -

          .ھارة استخدام الحشرات في المقاومة الحیویة لآلفات  م-

          . مھارة استخدام الشبك لمنع وصول الحشرات للنبات -

-
ي 

ت ف
را

مھا
 ال
ض

 بع
ب

سا
اكت

 
رة 

ضا
 ال

ت
را

حش
 ال

مة
او

 مق
ال

مج
ت 

نبا
بال

.  

          . مھارة استخدام المبیدات الحشریة -

          . مھارة استخدام التلیفون -

          .كتروني  مھارة استخدام االنترنت والبرید االل-

-
ض 

 بع
ب

سا
اكت

 
ل 

صا
الت

ت ا
را

مھا
          . مھارة استخدام الفاكس -   .

          . مھارة عمل وقایة لألمراض البسیطة-

          . مھارة التعامل مع المریض -

          . مھارة الحجر الصحي -

-
ي 

ت ف
را

مھا
 ال
ض

 بع
ب

سا
اكت

 
ض 

را
ألم

ض ا
 بع

من
یة 

وقا
ل 

عم
رة 

تش
لمن

ا
.  

یض ف  ي  مھ  ارة تق  دیم ال  دواء ال  ذي وص  فھ الطبی  ب للم  ر    -
          .الوقت المناسب 

          . مھارة اكتشاف أعراض المرض وتشخیصھ -

 مھ  ارة اس  تخدام األجھ  زة الب  سیطة ، مث  ل جھ  از فح  ص       -

          .الضغط  ، جھاز قیاس الحرارة ، المشخصة للمرض 

عد 
الب

ري
مھا

ال
ى 

عل
ل 

شتم
ي ی

الذ
 و

اط
لنق

ا
لیة

لتا
 ا

  

-
ت 

را
مھا

 ال
ض

 بع
ب

سا
اكت

 
ض 

 بع
ص

خی
تش

فة 
عر

ي م
ف

طة 
سی

الب
ض 

را
ألم

ا
          . مھارة الحفاظ علي المریض -  .
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          . مھارة عمل جھاز فلترة -

          . مھارة عمل جھاز امتصاص -

-
ل 

عم
ى 

عل
رة 

لقد
 ا

یط
بس

زة 
جھ

األ
ة

جة 
عال

 لم
یة 

شر
 الب

ت
لفا
مخ

ال
          . مھارة عمل جھاز تدویر للمخلفات -  .

          .لتربیة النحل ) صندوق( مھارة عمل خلیة -

          .للنحل ) البیوت السداسیة ( مھارة عمل براویز-

          . مھارة عمل الداخون -

-
ل 

نح
یة 

رب
 لت

لیة
 خ
اء

وبن
یم 

صم
 ت

ل 
عس

ال
 .  

          . مھارة عمل الغدایة -

          . مھارة ترشید المیاه -

          . مھارة حمایة البحار من التلوث-

          . مھارة حمایة النبات -
  

-
یة 

حما
ي 

عل
رة 

لقد
 ا

ن 
حس

 و
ئیة

لبی
د ا

ار
مو

ال
ھا 

الل
ستغ

ا
.  

          .  مھارة تجمیع میاه األمطار -

  



 ١٠٥

  

  مستوي األھمیة
القضایا   البعد

بدرجة   القضایا الفرعیة  الرئیسیة
  كبیرة جدا

بدرجة 
  كبیرة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  ضعیفة

          . اقدر دور األقمار الصناعیة في مجال االتصاالت -

          .اقدر دور األقمار الصناعیة في مجال الطقس  -

          .أقدر دور األقمار الصناعیة في مجال البحث العلمي  -

          .أعظم دور األقمار الصناعیة في مجال الطب  -

-
یة 

اع
صن

 ال
ار

ألقم
ر ا

دو
ر 

قدی
 ت

یة 
وم

 الی
یاة

لح
ت ا

اال
مج

ي 
ف

          .یات  أحترم دور األقمار الصناعیة في ترسیخ الحر-  .

           أرحب بالبرامج ذات البعد التنوري في مجال التكنولوجیا-

 أش    عر بتق     صیر ف    ي اداء بع     ض القن    وات ف     ي مج     ال    -
          .التكنولوجیا من خالل غیاب برامج التنویر 

.-
ت 

نوا
الق

ر 
دو

ر 
قدی

 ت
ث 

حدا
ي إ

ة ف
ائی

ض
الف

ور
لتن

ا
.   

          . أمیل تجاه البرامج التنویریة في الفضائیات -

          . أعظم  فكرة التكنولوجیا الحیویة في مجال البیئة -

          . أحترم جھود العلماء في مجال التكنولوجیا الحیویة -

-
ر 

دو
ر 

قدی
 ت

ي 
ة ف

وی
حی

 ال
جیا

ولو
تكن

ال
یئة

الب
ث 

تلو
ن 

د م
لح

ا
  

 أفضل التكنولوجیا الحیویة كحل بیئي عن الحل ول التقلیدی ة          -
.          

 أرفض فكرة أن الطاقة النوویة إیجابیاتھا أكثر من س لبیاتھا   -
.          

           أتفھم مبررات الطاقة النوویة-

-
 ال

رة
طو
 خ

یر
تقد

 
قة 

طا ئة 
لبی

ي ا
عل

یة 
وو

الن
           أرفض االستخدامات السلبیة للطاقة النوویة-  .

          .في مجال االتصاالت  أقدر دور التكنولوجیا -

          . أشعر بارتیاح عند استخدام الھاتف في االتصال -

          . أمیل الستخدام الفیدیوكنفرنس في المؤتمرات المرئیة -

 أش  عر ب  سعادة عن  د اس  تخدام تكنولوجی  ا المواص  الت ف  ي       -
          .السفر 

-
ي 

ت ف
صال

موا
وال

ت 
اال

ص
الت

ة ا
ھمی

ر أ
قدی

 ت
یة 

وم
 الی

یاة
لح

ا
.  

            أمیل الستخدام البرید االلكتروني في المراسالت-

 أرغ   ب ف   ي االت   صال ب   بعض المواق   ع أو المؤس   سات أو    -

          .المتخصصین في مجال العالج باألعشاب 

 أحترم انتھاج بعض مدارس الط ب لألع شاب كع الج دون         -

          .العالج الكیمیائي 

          ج أفضل استخدام األعشاب الطبیة في العال-

عد 
الب

ني
جدا

الو
ى 

عل
ل 

شتم
ي ی

الذ
 و

اط
لنق

ا
لیة

لتا
 ا

  

-
ر 

كثی
 ال

الج
 ع

في
یة 

طب
 ال

ب
شا

ألع
ر ا

دو
ر 

قدی
 ت

ض
را

ألم
ن ا

م
  

 أمی   ل الس   تخدام األع   شاب الطبی   ة ف   ي الع   الج ب   دًال م   ن    -

          .األدویة ما أمكن 
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          . أشعر بأھمیة المزارع في نجاح عملیة الزراعة -

 أق   در أھمی   ة الزراع   ة ف   ي ض   وء الحاج   ة لھ   ا ف   ي ش   تي    -

          .المجاالت 

-
بھ 

وم 
 یق

ذي
 ال

ور
الد

ر 
قدی

 ت
ن 

عو
ار
مز

ال
  

          .عملیات الزراعة ومشتقاتھا  أستجب لمتطلبات -

          . أمیل إلي الرسم الھندسي -

          . أحب مجاالت الھندسة المختلفة -

          . أرحب بحاجات البلد لفروع معینة في الھندسة -

-
سي

ھند
 ال

لیم
لتع

و ا
نح

اه 
تج

اال
 

.   

 أش  عر بارتی  اح عن  دما أش  ارك ف  ي التخص  صات الھندس  یة     -

          .معینة التي تناسب مجاالت 

 أقدر نظم التعلیم في العالم المتقدم م ن حی ث احتوائھ ا عل ي       -

          .التعلیم الصناعي 

          . أحترم التعلیم الصناعي في فلسطین -

          . أتفھم مبررات عدم وجود تعلیم صناعي في فلسطین -

-
ي 

اع
صن

 ال
لیم

لتع
و ا

نح
اه 

تج
اال

 
          . أمیل للتعلیم الصناعي -  .

 أحت    رم اس    تخدام التكنولوجی    ا ف    ي التع    امالت التجاری    ة    -

          .والمصرفیة 

 اشعر بسعادة عند استخدام التكنولوجیا في العم ل التج اري        -

          .والمصرفي 
-

ام 
خد

ست
و ا

نح
اه 

تج
اال

 
ت 

مال
تعا

 ال
في

یا 
وج

نول
لتك

ا
یة 

رف
ص

الم
 و

ریة
جا

الت
          والمصرفي  أمیل الستخدام التكنولوجیا في العمل التجاري -  .

 أتقب  ل فك  رة اس  تحالة المزاوج  ة ب  ین ال  سرعة والج  ودة ف  ي   -

          .الطرق القدیمة 

 أف  ضل االت   صال ب   المراجع القدیم   ة لمعرف   ة ط   رق إنت   اج   -

          .الغذاء 

-
ام 

خد
ست

و ا
نح

اه 
تج

اال
 

ع 
صنی

وت
ج 

نتا
ي إ

ا ف
جی

ولو
تكن

ال
اء 
غذ

ال
.  

          .تصنیع الغذاء  أمیل إلي استخدام التكنولوجیا في إنتاج و-
 أرح ب باس  تخدام نم  اذج حدیث  ة ف  ي الزراع  ة ت  وفر الج  ودة   -

          .واإلنتاج الجید 

          . اشعر بأھمیة التھجین للنبات -

  
-

و 
نح

ل 
لمی

  ا
ب

تس
 یك

ر 
ضی

تح
 ال

ال
عم
أ

ي 
بات

 الن
اع

زر
ست

اال
و

ثة 
حدی

 ال
رقھ

بط
           أشعر بسعادة عند استخدام عملیات التھجین في النبات -  .
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 أرغ    ب ف    ي الت    زود بمعلوم    ات ع    ن أض    رار اس    تخدام   -

          .المبیدات الحشریة علي صحة الكائنات الحیة والبیئة 

 اش   عر ب   سعادة عن   د اس   تخدام المكافح   ة الحیوی   ة لحمای   ة     -

          .المحاصیل في فلطین 

-
حة 

كاف
الم

ت 
یقا

طب
و ت

نح
ل 

لمی
ب ا

تس
 یك

في
ل 

صی
حا

الم
 و

ت
عا

را
لز

ي ا
عل

یة 
یو

لح
ا

 
ن 

طی
لس

ف
.  

 أش   ارك ف   ي ع   رض نم   اذج الس   تخدام المكافح   ة الحیوی   ة  -

          .لمعالجة المحاصیل 

          . أقدر أھمیة العسل من الناحیة الغذائیة والعالجیة -
 أحبذ االتصال بمراجع بھا معلومات أساسیة ومتج ددة ع ن        -

          .لعسل مزارع نحل ا

-
حو 

ل ن
لمی

ب ا
تس

نش یك
إ

ع 
ار
مز

رة 
إدا

و  
ء 

ا
ن 

طی
لس

ي ف
ل ف

عس
 ال
حل

ن
  

          . أشارك في الزاویة االقتصادیة لمزارع العسل -
 أتط  وع ف  ي إدارة الم  زارع الحیوانی  ة م  ن حی  ث ان  ھ یمك  ن   -

          .استخدامھا كحقل للتجارب واالستفادة العلمیة منھا 

          . أحترم العاملین في ھذا المجال -

-
حو

ل ن
لمی

ب ا
تس

 یك
 

ع 
ار
مز

 ال
رة

إدا
ھا 

ایت
رع

 و
نیة

یوا
لح

ا
.  

 أحب ذ التعام  ل م  ع بع  ض نم اذج تربی  ة الحیوان  ات ف  ي دول    -

الع  الم م  ن حی  ث أنھ  ا یمك  ن أن ت  شكل عم  ود االقت  صاد ف  ي      

  .الدولة كما في ھولندا 
        

          . أشعر بأھمیة كل قطرة ماء -
          والواعیة في استخدام المیاه  أحترم السلوكیات المسئولة -
          . أرفض التصرفات الخاطئة في استخدام المیاه -

-
ت 

ھا
جا

 ات
ب

تس
 یك

ید 
رش

و ت
نح

یة 
جاب

ای
ت

وثا
لمل

ل ا
ص

وف
اه 

لمی
ا

.  
          . أعرض بعض مشكالت تلوث المیاه في فلسطین -
-          . احترم التصرفات االیجابیة نحو صحة اإلنسان ومرضھ-

ب 
تس

 یك
ت 

ھا
جا

ات
یة 

جاب
ای

و 
نح

حة
ص

ن  
سا

إلن
ا

  

          .لسلبیة نحو صحة اإلنسان ومرضھ أرفض التصرفات ا-
 أع   ضم دور ال   صناعات االلكترونی   ة ف   ي إح   داث تط   ور    -

          .اجتماعي 

 أش  عر ب  سعادة عن  د اس  تخدام ال  صناعات االلكترونی  ة ف  ي       -

          .البلدان النامیة 

  

-
ت

عا
صنا

ر ال
دو

ر 
قدی

  ت
 

یة 
ون

تر
اللك

ا ر 
طو

الت
ث 

حدا
ي إ

ف
ث   ر كبی   ر ف   ي النھ   ضة    أحت   رم العلم   اء ال   ذین ك   ان لھ   م أ  -  

          .الصناعیة 
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  )٣(ملحق رقم 
  نماذج تحليل البعد المعرفي 

  
   المعرفيبعدعدد المرات التي تناوھا مقرر الثقافة التقنیة للحاجات التقنیة المرتبطة بال

  
  الوحدة األولي

  
  الوحدة الثانیة

  
  الوحدة الثالثة

  
  دة الرابعةالوح

  
  الوحدة الخامسة

  
  الوحدة السادسة

  
  
  

  بالبعدالحاجات التقنیة المرتبطة
  المعرفي

ول
تنا

ی
ول  

تنا
الی

  

ول
تنا

ی
ول  

تنا
الی

  

ول
تنا

ی
ول  

تنا
الی

  

ول
تنا

ی
ول  

تنا
الی

  

ول
تنا

ی
ول  

تنا
الی

  

ول
تنا

ی
ول  

تنا
الی

  

دور األقمار الصناعیة في الكشف عن  -
  .دراسة الطقس

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  -  -  -  -  -  -  -  ١  -  ١  -  -  .دور األقمار الصناعیة في دراسة البیئة -
دور األقمار الصناعیة في دراسة  -

  .االتصاالت
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

دور إطالق األقمار الصناعیة في الحرب  -
  .والسلم

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

دور األقمار الصناعیة في رصد تلوث  -
  البحار والشواطئ

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

عن األقمار الصناعیة في اآلثار الناتجة  -
  مجال السیاسة

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

اآلثار الناتجة عن األقمار الصناعیة في  -
  مجال االقتصاد

-  -  ١  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

اآلثار الناتجة عن األقمار الصناعیة في  -
  مجال االجتماع

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   آلیة عمل القنوات الفضائیة-
 دور القنوات الفضائیة في إحداث التنور -

  .في مجال السیاسة
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   دور القنوات الفضائیة في مجال االقتصاد-
 تطبیقات التكنولوجیا الحیویة في مجال -

  البیئة
-  -  -  -  -  -  ١  -  ١  -  -  -  

  -  -  -  -  -  ٢  -  ١  -  ١  -  -   المعالجة البیولوجیة-
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ١  -  -   تربیة النحل-
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ١  -  -   المقاومة الحیویة-
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٣  -  -   تحسین المحاصیل الزراعیة-
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٤  -  -   تكنولوجیا اإلنتاج الحیواني-
 تطبیقات التكنولوجیا الحیویة في مجال -

  لصناعات الدوائیةالطب وا
١  -  -  ١  -  -  -  -  -  -  -  -  

 تطبیقات التكنولوجیا الحیویة في محال -
  إنتاج الطاقة

-  -  ١  -  -    ١  -  -  -  -  -  

  -  -  -  -  -  -  -  -    ١  -  -  . االستنساخ البشري -
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ١  -  -   ة تحسین الھجن الو راثی-
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   مفھوم التكنولوجیا النوویة-
 استخدام الطاقة النوویة في األغراض -

  العسكریة
-  -  -  -  ١  -  -  -  -  -  -  -  

 استخدام الطاقة النوویة في األغراض -
  السلمیة

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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  -  -  -  -  -  -  -  ١  -  -  -  -   أضرار التكنولوجیا النوویة-
  -  -  -  -  -  -  -  ١  -  -  -  -   مزایا التكنولوجیا النوویة-
  -  -  -  ١  -  -  -  ٢  -  -  -  ١  مزایا تكنولوجیا االتصاالت -

  -  -  -  ١  -  -  -  -  -  -  -  -   الفیدیو كتفرنس-

  -  -  -  ٢  -  -  -  ١  -  -  -  ١   الھاتف-

  -  -  -  ١  -  -  -  ١  -  -  -  -   النقال-

  -  -  -  ٣  -  -  -  ١  -  -  -  ١   مزایا تكنولوجیا المواصالت-
  -  -  -  ١  -  -  -  -  -  -  -  -   البرید االلكتروني-

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   صناعة الفیتامینات-

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ١  -  ١   طرق المحافظة علي الغذاء المصنع-

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ١  -  -   مفھوم الماكثة الزراعیة-

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ١  -  -   استخدام الماكینة الزراعیة-

  -  -  -  ١  -  -  -  ١  -  -  -  -   برامج المحاسبة االلكترونیة-

  -  -  -  ١  -  -  -  -  -  -  -  -  ي الشراء االلكترون-

  -  -  -  ١  -  -  -  -  -  -  -  -  )الصراف اآللي( البنكي ATM نظام -

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٢  -  -   مصادر الماء في الطبیعة-

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٢  -  -   أھمیة الماء في البیئة-

  -  -  -  -  -  ١  -  ١  -  -  -  -   تلوث الماء-

  -  -  -  -  -  ١  -  ١  -  -  -  -  ت الصناعیة المخلفا-

  -  -  -  -  -  -  -  ١  -  -  -  -   المواد المشعة-

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ١  -  -   المبیدات الكیمیائیة-

  -  -  -  -  -  -  -  ١  -  -  -  -   المخلفات البشریة-

  -  -  -  -  -  -  -  ١  -  -  -  -   المحافظة الماء من التلوث-

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   تأین الماء النقي-

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٣  -  -   ترشید استھالك الماء-

  -  -  -  -  -  -  -  ١  -  ١  -  -   معالجة المخلفات البشریة السائلة-

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ١  -  -   األمراض المعدیة-

  -  -  -  -  -  -  -  ١  -  ١  -  -   اللقاحات واألمصال-

  -  -  -  -  -  -  -  ٢  -  ٢  -  -   أمراض العصر-

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ١  -  -   طب األعشاب-

 
 

  



 ١١٠

  نماذج تحليل البعد المهاري
  عدد المرات التي تناولھا مقرر الثقافة التقنیة للحاجات التقنیة المرتبطة بالمجال المھاري

  
  الوحدة األولي

  
  الوحدة الثانیة

  
  الوحدة الثالثة

  
  الوحدة الرابعة

  
  امسةالوحدة الخ

  
  الوحدة السادسة

  
  
  

الحاجات التقنیة المرتبطة بالمجال 
  المھاري

ول
تنا

ی
ول  

تنا
الی

  

ل 
او

یتن
ول  

تنا
الی

  

ول
تنا

ی
ول  

تنا
الی

  

ول
تنا

ی
ول  

تنا
الی

  

ول
تنا

ی
ول  

تنا
الی

  

ول
تنا

ی
ول  

تنا
الی

  

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ١  -  -  . مھارة وضع النبات في التربة -
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ١  -  -  . مھارة ري المزروعات  -
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ١  -  -  . مھارة تسمید المزروعات  -
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ١  -  -  . مھارة تبرید وتجفیف األغذیة -
 مھ    ارة تعق    یم األدوات الم    ستخدمة ف     ي    -

  صناعة األغذیة 
-  -    -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ١  -  -  . مھارة استخدام مصائد للحشرات -
 مھ   ارة اس   تخدام الح   شرات ف   ي المقاوم   ة  -

  .فات الحیویة لآل
-  -  ١  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

 مھ    ارة اس    تخدام ال    شبك لمن    ع وص    ول    -
  الحشرات للنبات 

-  -  ١  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ١  -  -  . مھارة استخدام المبیدات الحشریة -
  -  -  -  -  -  ١  -  -  -    -  -  . مھارة استخدام التلیفون -
 مھ       ارة اس       تخدام االنترن       ت والبری       د  -

  .ني االلكترو
-  -    -  -  -  ١  -  -  -  -  -  

  -  -  -  -  -  ١  -  -  -    -  -  . مھارة استخدام الفاكس -
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ١  -  -  . مھارة عمل وقایة لألمراض البسیطة-
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ١  -  -  . مھارة التعامل مع المریض -
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ١  -  -  . مھارة الحجر الصحي -
اء ال  ذي وص  فھ الطبی  ب   مھ  ارة تق  دیم ال  دو -

  .للمریض في الوقت المناسب 
-  -  ١  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

 مھ      ارة اكت       شاف أع      راض الم       رض   -

  .وتشخیصھ 

-  -  ١  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

 مھ  ارة اس  تخدام األجھ  زة الب  سیطة ، مث  ل    -
جھ     از فح     ص ال     ضغط  ، جھ     از قی     اس  

  .الحرارة ، المشخصة للمرض 

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ١  -  -  . مھارة الحفاظ علي المریض -

  -  -  -  -  -  ١  -  -  -  -  -  -  . مھارة عمل جھاز فلترة -

  -  -  -  -  -  ١  -  -  -  -  -  -  . مھارة عمل جھاز امتصاص -

  -  -  -  -  -  -  -  ١  -  -  -  -  . مھارة عمل جھاز تدویر للمخلفات -

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ١  -  -   لتربیة النحل) صندوق( مھارة عمل خلیة -

) البی  وت ال  سداسیة  ( مھ  ارة عم  ل براوی  ز  -

  .للنحل 

-  -  ١  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  . مھارة عمل الداخون -
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  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  . مھارة عمل الغدایة -

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ١  -  -  . مھارة ترشید المیاه -

  -  -  -  -  -  -  -  ١  -  -  -  -  .حار من التلوث مھارة حمایة الب-

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ١  -  -  . مھارة حمایة النبات -

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  .  مھارة تجمیع میاه األمطار -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١٢

  نماذج تحليل البعد الوجداني 
  مرتبطة بالمجال الوجدانيعدد المرات التي تناولھا مقرر الثقافة التقنیة للحاجات التقنیة ال

 
  

  الوحدة األولي
  

  الوحدة الثانیة
  

  الوحدة الثالثة
  

  الوحدة الرابعة
  

  الوحدة الخامسة
  

  الوحدة السادسة
  
  
  

الحاجات التقنیة المرتبطة بالمجال 
  الوجداني

ول
تنا

ی
ول  

تنا
الی

  

ول
تنا

ی
ول  

تنا
الی

  

ول
تنا

ی
ول  

تنا
الی

  

ول
تنا

ی
ول  

تنا
الی

  

ول
تنا

ی
ول  

تنا
الی

  

ول
تنا

ی
  

ال
ول

تنا
ی

  

 اقدر دور األقمار الصناعیة في مجال االتصاالت -
.  

  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  .اقدر دور األقمار الصناعیة في مجال الطقس  -
  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    -  

أقدر دور األقمار الصناعیة في مجال البحث  -
  .العلمي 

  

-  -  ١  -  ١  -  ١  -  -  -  -  -  

  .یة في مجال الطب أعظم دور األقمار الصناع -
  

-  -  ١  -  ١  -  -  -  -  -  -  -  

 أحترم دور األقمار الصناعیة في ترسیخ الحریات -
.  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

 أشعر بتقصیر في اداء بعض القنوات في مجال -
  .التكنولوجیا من خالل غیاب برامج التنویر 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  .ي الفضائیات  أمیل تجاه البرامج التنویریة ف-
  -  -  -  ١  -  ١  -   -  -  ٣  -  -  . أعظم  فكرة التكنولوجیا الحیویة في مجال البیئة -
 أحترم جھود العلماء في مجال التكنولوجیا الحیویة -
.  

-  -  ١  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

 أفضل التكنولوجیا الحیویة كحل بیئي عن الحلول -
  .التقلیدیة 

-  -  ٢  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

 أرفض فكرة أن الطاقة النوویة إیجابیاتھا أكثر من -
  .سلبیاتھا 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  -  -  -  -  -  -  -  ١  -  -  -  ١   أتفھم مبررات الطاقة النوویة-
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   أرفض االستخدامات السلبیة للطاقة النوویة-
  -  -  -  ١  -  -  -  ٢  -  -  -  ٢  .االتصاالت  أقدر دور التكنولوجیا في مجال -
  -  -  -  ١  -  -  -  -  -  -  -  ١  . أشعر بارتیاح عند استخدام الھاتف في االتصال -
 أمیل الستخدام الفیدیوكنفرنس في المؤتمرات -

  .المرئیة 
-  -  -  -  -  -  -  -  ١  -  -  -  

 أشعر بسعادة عند استخدام تكنولوجیا المواصالت -
  .في السفر 

١  -  ١  -  ١  -  -  -  ١  -  -  -  

  -  -  -  ٢  -  -  -  -  -  -  -  ١    أمیل الستخدام البرید االلكتروني في المراسالت-
 أرغب في االتصال ببعض المواقع أو المؤسسات -

  .أو المتخصصین في مجال العالج باألعشاب 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

 أحترم انتھاج بعض مدارس الطب لألعشاب -

  .ي كعالج دون العالج الكیمیائ

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   أفضل استخدام األعشاب الطبیة في العالج-
 أمیل الستخدام األعشاب الطبیة في العالج بدًال -

  .من األدویة ما أمكن 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٢  -  ١  . أشعر بأھمیة المزارع في نجاح عملیة الزراعة -
 أقدر أھمیة الزراعة في ضوء الحاجة لھا في شتي -

  .المجاالت 

١  -  ١  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٢  -  ٢  . أستجب لمتطلبات عملیات الزراعة ومشتقاتھا -
  -  -  -  -  -  ١  -  -  -  -  -  -  . أمیل إلي الرسم الھندسي -
  -  -  -  -  -  ٣  -  -  -  -  -  -  . أحب مجاالت الھندسة المختلفة -
  -  -  -  -  -  ٢  -  -  -  -  -  -  . أرحب بحاجات البلد لفروع معینة في الھندسة -
 أشعر بارتیاح عندما أشارك في التخصصات -

  .الھندسیة التي تناسب مجاالت معینة 

-  -  -  -  -  -  ٢  -  -  -  -  -  

 أقدر نظم التعلیم في العالم المتقدم من حیث -

  .احتوائھا علي التعلیم الصناعي 

١  -  -  -  -  -  ٣  -  -  -  ٢  -  

  -  ١  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ١  . أحترم التعلیم الصناعي في فلسطین -
 أتفھم مبررات عدم وجود تعلیم صناعي في -

  .فلسطین 

١  -  -  -  -  -  ١  -  -  -  ١  -  

  -  ١  -  -  -  -  -  ٣  -  -  -  ١  . أمیل للتعلیم الصناعي -
 أحترم استخدام التكنولوجیا في التعامالت التجاریة -

  .مصرفیة وال

-  -  -  -  -  -  -  -  ٤  -  -  -  

 اشعر بسعادة عند استخدام التكنولوجیا في العمل -

  .التجاري والمصرفي 

-  -  -  -  -  -  -  -  ٣  -  -  -  

 أمیل الستخدام التكنولوجیا في العمل التجاري -

  .والمصرفي 

-  -  -  -  -  -  -  -  ٥  -  -  -  

 أتقبل فكرة استحالة المزاوجة بین السرعة -

  .ي الطرق القدیمة والجودة ف

١  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

 أفضل االتصال بالمراجع القدیمة لمعرفة طرق -

  .إنتاج الغذاء 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

 أمیل إلي استخدام التكنولوجیا في إنتاج وتصنیع -

  .الغذاء 

-  -  -  -  -  -  ١  -  -  -  -  -  

 أرحب باستخدام نماذج حدیثة في الزراعة توفر -

  .ة واإلنتاج الجید الجود

٣  -  ١  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٢  -  -  . اشعر بأھمیة التھجین للنبات -
 أشعر بسعادة عند استخدام عملیات التھجین في -

  .النبات 

-  -  ١  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

 أرغب في التزود بمعلومات عن أضرار استخدام -

لحیة والبیئة المبیدات الحشریة علي صحة الكائنات ا

.  

-  -  ٢  -  -  -  -  -  -  -  -  -  



 ١١٤

 اشعر بسعادة عند استخدام المكافحة الحیویة -

  .لحمایة المحاصیل في فلسطین 

-  -  ٣  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

 أشارك في عرض نماذج الستخدام المكافحة -

  .الحیویة لمعالجة المحاصیل 

-  -  ٢  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ١  -  -  . الغذائیة والعالجیة  أقدر أھمیة العسل من الناحیة-
 أحبذ االتصال بمراجع بھا معلومات أساسیة -

  .ومتجددة عن مزارع نحل العسل 

-  -  ١  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ١  -  -  . أشارك في الزاویة االقتصادیة لمزارع العسل -
ھ  أتطوع في إدارة المزارع الحیوانیة من حیث ان-

یمكن استخدامھا كحقل للتجارب واالستفادة العلمیة 

  .منھا 

-  -  ١  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ١  -  -  . أحترم العاملین في ھذا المجال -
 أحبذ التعامل مع بعض نماذج تربیة الحیوانات في -

دول العالم من حیث أنھا یمكن أن تشكل عمود 

  .ندا االقتصاد في الدولة كما في ھول

-  -  ١  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  . أشعر بأھمیة كل قطرة ماء -
 أحترم السلوكیات المسئولة والواعیة في استخدام -

  .المیاه 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  . أرفض التصرفات الخاطئة في استخدام المیاه -
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  . المیاه في فلسطین  أعرض بعض مشكالت تلوث-
 احترم التصرفات االیجابیة نحو صحة اإلنسان -

  .ومرضھ

-  -  ١  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

م دور الصناعات االلكترونیة في إحداث  أعظ-

  .تطور اجتماعي 

-  -  -  -  ١  -  -  -  -  -  -  -  

 أشعر بسعادة عند استخدام الصناعات االلكترونیة -

  .النامیة  انفي البلد

١  -  ١  -  ١  -  ١  -  ١  -  -  -  

 أحترم العلماء الذین كان لھم أثر كبیر في النھضة -

  .الصناعیة 

١  -  -  -  ٢  -  -  -  -  -  -  -  

  
  
  
  
  



 ١١٥

  )٤(ملحق رقم 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  

  حفظه اهللا،،،/ ............................................... األخ الدكتور
  حمة اهللا وبركاته،،،السالم عليكم ور
  تحكيم اختبار: الموضوع 

  
    أقوم بدراسة أبو عودة فؤادمحمد/ يوجه العلم بأنني أنا الباحث 

  : بعنـــــوان 
 الثقافة التقنية المقرر على طلبة الصف العاشر في ظل أبعاد تقويم المحتوي العلمي لمنهاج"

  ".التنور التقني
  

للتعرف علي مستوي التنور التقني لدي طلبـة الـصف          ويتطلب ذلك تطبيق اختبار من متعدد       
  .العاشر األساسي في ظل أبعاد التنور التقني التي تم وضعها 

  
لهذا الغرض قام الباحث بإعداد إختبار من متعدد لمعرفة مدي إكتساب طلبة الـصف العاشـر                

  .ألبعاد التنور التقني
  .ونتشرف بتحكيمكم لهذا االختبار

  
   والتقديرولكم منا جزيل الشكر

  
  
  
  

  الباحــث                                                                        
       محمد فؤاد أبو عودة

  
  
  



 ١١٦

  )٥(ملحق رقم 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ختبارمقدمة اإل
  اختبار لقياس مستوي التنور التقني لدي طلبة الصف العاشر االساسي

  
  :ي الطالبةعزيزت...عزيزي الطالب

  . الرجاء تعبئة البيانات الواردة أدناه وذلك لألهمية
   ................................................................: المدرسة * 
  .نثي ٌأ ذكر                                                       :     الجنس * 

  
  .أدبي  علمي                                 :الفرع الذي ترغب اإللتحاق به * 
  

  :ختي الطالبة ٌأ...أخي الطالب
 بين يديك إختبار هدفه التعرف علي مستوي التنور التقني لدي طلبة الصف العاشر االساسي               -

  .بمحافظة غزة 
ناية، ثم إختيار إجابـة واحـدة        المطلوب منك أخي الطالب وأختي الطالبة قراءة كل فقرة بع          -

  .فقط وهي التي تفضلها
 أرجو اإلجابة علي جميع االسئلة وعدم ترك اي منها دون إجابة، ومن ثم نقلها الي صندوق                 -

  .اإلجابة
  . ضع دائرة حول رمز اإلجابة التي تختارها-

  من أخطر الملوثات علي البيئة؟: مثال 
 المواد المشعة_            بمخلفات المصانع                     _ أ

  ال شي مما سبق_ النفايات الصلبة                                د_  ج
  

  .تعبر عن اختيارك، ضع دائرة حول رمزها كما في المثال) ب(فاذا كانت االجابة مثالً 
  .واخيراً أرجو أن تكون إجابتك صادقة وصريحة وتعبر عن اختيارك الحقيقي

  ،،، الشكر والتقديرولكم منا جزيل
  الباحث                                                            
  محمد فؤاد أبوعودة                                                                          



 ١١٧

  )٦(ملحق رقم 
  

-------------------------------------------------------------------------------------- 
  ات إجابصندوق

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  :اختر اإلجابة الصحیحة مما یلي 
  
 

 رقم السؤال اإلجابة رقم السؤال اإلجابة

 ١   .٢١.  

 ٢   .٢٢.  

 ٣   .٢٣.  

 ٤   .٢٤.  

 ٥   .٢٥.  

 ٦   .٢٦.  

 ٧   .٢٧.  

 ٨   .٢٨.  

 ٩   .٢٩.  

 ١٠   .٣٠.  

 ١١   .٣١.  

 ١٢   .٣٢.  

 ١٣   .٣٣.  

 ١٤   .٣٤.  

 ١٥   .٣٥.  

 ١٦   .٣٦.  

 ١٧   .٣٧.  

 ١٨   .٣٨.  

 ١٩   .٣٩.  

 ٢٠   .٤٠.  



 ١١٨

  )٧(ملحق رقم 
  اختبار البعد المعرفي  للتنور التقني

  
  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي   *** 

  
  :تكمن خطورة المبيدات الكيميائية في أنها ) ١
   تسبب األمراض السرطانية                                          -أ

  باتات تغير طعم الن-ب 
   تقلل من قيمة المواد الغذائية                                          -ج
   تفتك بالحشرات-د 
 
  :جميع الحاالت التالية ال يمكن تحقيقها إال بوجود األقمار الصناعية عدا واحدة ) ٢

                   أـ الحروب الكبيرة                                                            
  ب ـ الدمار الكبير وغير الدقيق خالل الحروب                            

  ج ـ اإلشراف على عملية جراحية من مناطق مختلفة في العالم من مكان واحد    
   د  ـ  وجود النشرة الجوية بدرجة عالية من الدقة  

  
  :ية بتزويده تنصح األم التي يشكو طفلها من فقدان في الشه) ٣  

   بالفيتامينات                                                                                - أ
   الدهون - ب
   البروتينات                                                                                  -ج
   الحديد- د

       
 استخدام األقمار الصناعية في مجال رصد تلوث البحار نة تعبر عإحدى النقاط التالي) ٤

  :والشواطئ 
    أ ـ أنواع الحياة المائية                                                                       
             ب ـ التقاط صور دورية لشواطئ المسطحات المائية                                          

   ج ـ دراسة أعماق البحار والصخور                                    
    د ـ  التقاط صور دورية ألعماق البحار         

                       



 ١١٩

  :تكون إمكانية اتخاذ القرار السياسي أكثر فاعلية كلما ) ٥
                                       أ ـ كان االتصال أسهل بين أركان الدولة              

   ب ـ كان االقتصاد قوي ومتطور                                             
   ج ـ كانت القيادة السياسية ملمة بأحداث التغيرات اإلقليمية         

   د ـ  جميع ما  سبق   
                       

  :جال االقتصادي أنها تسهل من فوائد األقمار الصناعية في الم) ٦
   أ ـ التعرف على نقاط التجارة الساخنة في العالم                                        
  ب ـ إتقان الفرد للتجارة االلكترونية                                                    

                            ج ـ توفر معرفة متجددة في أسعار البورصات                
   د ـ  جميع ما  سبق    

                     
  :وضع قوانين صارمة من قبل الحكومة لحفر اآلبار االرتوازية يساعد علي) ٧
   ترشيد استهالك المياه                                                                   -  أ
                                           ةة مياه اآلبار االرتوازي الحفاظ على عدم ملوح- ب 
  ب معاً                                                                               +  أ - ج 

   تلوث المياه-د   
 
  :الخطوات التالية صحيحة في البث الفضائي عدا واحدة ) ٨

  ية ببث الموجات اإلذاعية                                      أ ـ تقوم المحطة األرض
   ب ـ القمر الصناعي يلتقط ويوجه                                                    

   ج ـ الريسيفر يلتقط من القمر الصناعي                                                
   الصناعي                                التلفاز يلتقط من القمر  د ـ 

      
  :من أشكال استخدامات التكنولوجيا الحيوية في مجال البيئة ) ٩

   الحصول علي الطاقة من روث الحيوانات                                       -  أ 
   بطاريات الطاقة الشمسية- ب
                                                 ب                                  +  أ - ج 
   استخراج الغاز الطبيعي من أعماق البحار-  د
  



 ١٢٠

  :أكثر الناس استفادة من تربية النحل ) ١٠
   المزارعون                                                                             -  أ 
   المستهلكون- ب 
                                                                                 المربون   - ج 
   الصيادلة واألطباء -  د
  

  :يقصد بالمقاومة الحيوية استخدام ) ١١
  . المبيدات الكيميائية للقضاء علي اآلفات الزراعية -  أ
  ة اإلدارة المتكاملة للقضاء علي اآلفات الزراعي)  (IPM طريقة - ب
   الطائرات في رش المبيدات الحشرية - ج 
   مواد كيميائية سريعة التأثير للقضاء علي اآلفات الزراعية -  د 

  
  :تعتبر األساليب التالية من أساليب تحسين المحاصيل الزراعية عدا واحدة ) ١٢
           االستخدام المكثف للمبيدات الكيميائية                                      -  أ
   التهجين - ب
   االنتخاب الطبيعي                                                                    - ج
  )نقل األجنة (  التحسين الوراثي -  د
  

  :من أهم التقنيات المستخدمة في اإلنتاج الحيواني ) ١٣
                                    التلقيح الصناعي                                    -  أ

   نقل األجنة - ب 
  ب                                                                                 +  أ - ج
   الدجاج الالحم -  د
  

  :جميع ما يلي من فوائد األقمار الصناعية في مجال الطقس ما عدا واحدة) ١٤
  اح                                                                  أ ـ مراقبة حركة الري

    ب ـ دراسة تركيب الغالف الجوي                     
    ج ـ مراقبة التحركات البشرية على سطح األرض                               

     دـ رصد درجات الحرارة
  

 



 ١٢١

  : بان االستنساخ يتم نتيجة  يختلف االستنساخ عن التلقيح الصناعي) ١٥
    لدمج خليتين جنسيتين مع بعضهم البعض                                       -   أ

   لدمج خلية جسمية مع نواة خلية جنسية -  ب 
   لدمج خليتين جسميتين مع بعضهم البعض                                        -  ج
   الشي مما سبق -   د

  
  :يقصد بالتكنولوجيا النووية ) ١٦
   دراسة تركيب االنوية                                                               -   أ

   استغالل تطبيقات التكنولوجيا النووية في مجاالت الحياة -  ب 
    عمل مخططات لتركيب الذرة والنواة                                           -  ج

   اندماج انويه العناصر مع بعضها البعض -   د  
  

  :جميع ما يلي من أشكال استخدامات الطاقة النووية في األغراض السلمية عدا واحدة ) ١٧
   إنتاج الطاقة الكهربائية                                                              -   أ

   الطب النووي -  ب 
  الت الطائرات مزودة بمحرك نووي يولد الطاقة               محركات حام-  ج 
   استخدام القنابل النووية                                                      -   د

                                           
  :من مزايا استخدامات الطاقة النووية ) ١٨
  كان                                                  إمكانية بناء المفاعل في أي م-   أ
   عدم حاجة الطاقة النووية إلي مصادر نادرة               -  ب
  خطورة من المفاعل النووي                                   .  عدم وجود أية-  ج

   تشغيل المفاعالت رخيص جدا ماديا     -   د 
  

  :لمياه النقية في قطاع غزة إلي مايلي ترجع أسباب تأين ا) ١٩
   زيادة كمية الكهرباء                                                                 -   أ

   زيادة ملوحة المياه -  ب 
   االعتماد علي مياه األمطار                                                        -  ج

  در المياه ندرة مصا-   د 
  



 ١٢٢

  :للفيديوكنفرنس دور كبير في ) ٢٠
   إتمام الصفقات التجارية                                                               -   أ

   إجراء المقابالت -  ب 
   توفير الوقت والجهد                                                                 -  ج

  يع ما سبق  جم-   د 
  

  :من الفوائد التي تترتب على وجود األقمار الصناعية في عصرنا الحالي ) ٢١
     أ ـ أصبح العالم قرية صغيرة                                                          

    ب ـ االتصال بين البشر سهل وفعال                            
  ت سهلة وغير مكلفة                                           ج ـ عملية نقل المعلوما

     د ـ  جميع ما سبق       
  

  :لكي تجري اتصال بينك وبين زميل لك يمكنك استخدام جهاز) ٢٢
   الهاتف                                                                                -  أ

   الهاتف النقال – ب 
   البريد االلكتروني                                                                  - ج

   جميع ماسبق -  د 
  

  :من مزايا استخدام البريد االلكتروني ) ٢٣
   سرعة في االتصال واالستقبال                                                  -  أ
  د عليها ضمان وصول الرسالة والر- ب
  ب معاً                                                          +  أ - ج
   الشي مما سبق -  د
  

  :جميع ما يلي من فوائد األقمار الصناعية في مجال البيئة ما عدا واحدة ) ٢٤
      أ ـ مراقبة حركة الكائنات الحية                                                   

   ب ـ دراسة التغيرات في  الغالف الجوي                            
   بها                                              ؤ ج ـ مراقبة الكوارث البيئية والتنب

   ربط محطات البث األرضية مع بعضها البعض-  د
   



 ١٢٣

الغذاء البر ( ء المصنع احدي الطرق تعتبر الطريقة األفضل في المحافظة علي الغذا) ٢٥
   ):يوتين
   التبريد المفاجئ                                                                     -  أ
   التجفيف - ب
   التمليح                                                                              - ج
   المواد الحافظة -  د
  

  : الزراعية في الزراعة أدي إلي ةام الماكيناستخد) ٢٦
   وفرت الوقت والجهد واأليدي العاملة                                          -  أ
   هجرة السكان من الريف إلي المدينة - ب
   زيادة اإلنتاج                                                                     - ج
  ع ما سبق  جمي-  د
  

  :من المزايا التي تقدمها التجارة االلكترونية ) ٢٧
   التواصل الفعال مع الشركاء والعمالء                                        -   أ
   توفير الوقت والجهد -  ب
   حرية االختيار                                                                   -  ج
   جميع ماسبق-   د

  
  : تعد تقنية الصراف اآللي من تقنيات القطاع ) ٢٨
   الزراعي                                                                            -  أ

   التجاري - ب 
   الصناعي                                                                          - ج
  لهندسي  ا-  د
  

  :أهم مشاكل المياه التي يواجهها قطاع غزة ) ٢٩
   نقص مصادر المياه                                                            -   أ
   تلوث المياه ومصادرها -  ب
  ب                                                                            +  أ -  ج
   استخدام األساليب التقليدية في ري المزروعات-   د



 ١٢٤

 تمثل استخدامات األقمار الصناعية التي تؤثر في تركيب المجتمع ةجميع النقاط التالي) ٣٠
  :عدا واحدة 

     أـ بث البرامج الوثائقية                                                          
  لدول مختلفة من العالم                                                      ب ـ االطالع على اإلنتاج الفني 

    ج ـ اللقاءات االجتماعية من خالل الفيديو كونفرس                          
     دـ  دراسة رصد التغير في النظام الشمسي                                

  
  :لوث المياه مايلي عدا واحدة من الممارسات التي تساعد علي ت) ٣١
   كب نفايات المصانع في البحر                                               -   أ
   مخلفات ناقالت النفط والبوارج العسكرية-  ب
   وضع قيود علي صيد األسماك بالطريقة الغير قانونية                  -  ج
   في الزراعة  استخدام المبيدات الكيميائية-   د

  
  :أفضل طريقة للتخلص من المخلفات الصناعية هي ) ٣٢
   تدوير المخلفات                                                                -   أ
   كب المخلفات في البحر-  ب
   دفن المخلفات الصناعية                                                     -  ج
  ق جميع ما سب-د   
  

  :من مزايا تكنولوجيا االتصاالت ) ٣٣
   جعلت العالم قرية صغيرة                                                   -   أ
   سهلت عملية االتصال بين الناس -  ب
    ساهمت في تحسين العالقات االجتماعية بين الناس                    -  ج
   جميع ما سبق -  د 

  
  :من أخطر الملوثات علي البيئة ) ٣٤
   مخلفات المصانع                                                               -  أ
   النفايات الصلبة - ب
   الشي مما سبق-  د      المواد المشعة                                  - ج

 



 ١٢٥

  :لمزارعون ب لتفادي ضرر المبيدات الكيميائية ينصح ا) ٣٥
   جني الثمار بعد رشها مباشرة                                               -   أ
   اخذ االحتياطات الالزمة عند عملية الرش-  ب
   جني الثمار بعد مرور الفترة الزمنية المسموح بها                      -  ج
  ج معاً+    ب -   د

  
  :ضرار المخلفات البشرية واحد مما يلي ليست من أ) ٣٦
   تساعد علي انتشار األمراض                                               -   أ
   التلوث الهوائي-  ب
   تلوث المياه الجوفية                                                          -  ج
   تسهم في انتشار األمراض الوبائية-   د

  
يشكو من ارتفاع في درجات الحرارة وآالم في العضالت واحتقان في الحلق زميل لك ) ٣٧

  :وفشل في الجهاز التنفسي، فماذا يكون السبب 
   إصابته باألنفلونزا الطيور                                                  -   أ
   إصابته بالسرطان -  ب
                                     إصابته بديدان اإلسكارس                -  ج
   إصابته بجنون البقر-   د

  
  :يتميز قطاع غزة عن بعض الدول المجاورة بما يلي عدا واحدة ) ٣٨
   استخدام أساليب الري الحديثة                                              -  أ
   خلو منتوجاتها الزراعية من المبيدات الكيميائية- ب
   الزراعية                                                 ةستخدام الماكين ا- ج
   استخدام الدفيئات الزراعية -  د
  

  :يعتبر طب األعشاب بالنسبة للطب التقليدي طباً ) ٣٩
   مساعدا                                                                      -   أ
   بديال -  ب
   ليس له عالقة                                                              -  ج
   خرافي -   د
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  :من مزايا تكنولوجيا المواصالت مايلي عدا واحدة ) ٤٠
   سرعة في نقل البضائع                                                   -   أ
   إحداث تلوث للبيئة-  ب
   والجهد                                                      وفرت الوقت-  ج
   حافظت علي المنتجات سريعة التلف -   د

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تمت األسئلة بحمد اهللا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢٧

  )٨(ملحق رقم 
  
  

  قائمة بأسماء المدارس التي طبق بها االختبار
  
  
 

  مدارس الطالب  مدارس الطالبات  الرقم

   الثانویةلمدرسة الكرم  سم الثانویةمدرسة كفر قا  -١

  مدرسة شھداء الشاطئ الثانویة  مدرسة بشیر الریس الثانویة  -٢

  مدرسة الیرموك األساسیة العلیا  مدرسة تل الزھور الثانویة  -٣

  مدرسة جولس الثانویة  مدرسة زھرة المدائن الثانویة  -٤
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  )٩(ملحق رقم 
  

  ة والصعوبة لمفردات االختبار المعرفي للتنور التقنيمعامالت السهولجدول يوضح 
  

معامل   رقم المفردة
  السهولة

معامل 
  الصعوبة

رقم 
  المفردة

معامل 
  السهولة

معامل 
  الصعوبة

٠,٧  ٠,٩٣  .٢١  ٠,٢٩  ٠,٧١  .١  
٠,١٤  ٠,٨٦  .٢٢  ٠,٨٥  ٠,١٥  .٢  
٠,١١  ٠,٨٩  .٢٣  ٠,٢٤  ٠,٧٦  .٣  
٠,٣٣  ٠,٦٧  .٢٤  ٠,٦٨  ٠,٣٢  .٤  
٠,٧٤  ٠,٢٦  .٢٥  ٠,٥  ٠,٩٥  .٥  
٠,٢٤  ٠,٨٦  .٢٦  ٠,٧  ٠,٩٣  .٦  
٠,٢٤  ٠,٨٦  .٢٧  ٠,١١  ٠,٨٩  .٧  
٠,٧  ٠,٩٣  .٢٨  ٠,٣٧  ٠,٦٣  .٨  
٠,٢٤  ٠,٨٦  .٢٩  ٠,٣٥  ٠,٦٥  .٩  
٠,٤٠  ٠,٦٠  .٣٠  ٠,٨٥  ٠,١٥  .١٠  
٠,٧٠  ٠,٣٠  .٣١  ٠,١٨  ٠,٨٢  .١١  
٠,٥  ٠,٩٥  .٣٢  ٠,٢٧  ٠,٧٣  .١٢  
٠,٧  ٠,٩٣  .٣٣  ٠,٥  ٠,٩٥  .١٣  
٠,١٦  ٠,٨٤  .٣٤  ٠,٩  ٠,٩١  .١٤  
٠,١٨  ٠,٨٢  .٣٥  ٠,٣٥  ٠,٦٥  .١٥  
٠,٧٢  ٠,٢٨  .٣٦  ٠,٥٩  ٠,٤١  .١٦  
٠,٢٢  ٠,٧٨  .٣٧  ٠,٢٢  ٠,٧٨  .١٧  
٠,٧٢  ٠,٢٨  .٣٨  ٠,٥٧  ٠,٤٣  .١٨  
٠,٧٤  ٠,٢٦  .٣٩  ٠,٣٧  ٠,٦٣  .١٩  
٠,٣١  ٠,٦٩  .٤٠  ٠,٧  ٠,٩٣  .٢٠  

  
  
  
  
  



 ١٢٩

  

  )١٠(ملحق رقم 
  

  ور التقنيجدول يوضح معامل التمييز لمفردات االختبار المعرفي للتن
  

  معامل التمييز  الدرجات الدنيا  الدرجات العليا  رقم المفردة
٠,٣٥  ٣٧  ٤٤  .١  
٠,٤  ٣٦  ٤٤  .٢  
٠,٤  ٣٦  ٤٤  .٣  
٠,٤  ٣٥  ٤٣  .٤  
٠,٥  ٣٣  ٤٣  .٥  
٠,٥٥  ٣٢  ٤٣  .٦  
٠,٦  ٣١  ٤٣  .٧  
٠,٦٥  ٣٠  ٤٣  .٨  
٠,٦٥  ٣٠  ٤٣  .٩  
٠,٧  ٢٩  ٤٣  .١٠  

  ٠,٥٢  معامل التمييز
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  )١١( رقم ملحق
  

  المقرر علي طلبة العاشريوضح وحدات منهاج الثقافة التقنية جدول 
  

  عنوان الوحدة  رقم الوحدة 

  مفهوم الثقافة التقنية  الوحدة االولي

  القطاع الزراعي  الوحدة الثانية

  القطاع الصناعي  الوحدة الثالثة

  القطاع الهندسي  الوحدة الرابعة

  ريالقطاع التجا  الوحدة الخامسة

  التوجيه المهني  الوحدة السادسة
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Abstract 

 

       These studies aim to rectification the scientific subject of the technical  

culture in the students of grade ten under the technical literacy. 

 

 The study problem was presiced by this main following question; 

 

How limit did the technical culture, which is obligate to the students of 

grade ten, take the sides of the technical literacy. 

 

So we get some secondary questions from this main question these 

secondary questions are: 

 

1- What are the technical literacy sides which should be found in the 

technical culture, that obligated to the students of grade ten? 

2- How limit are these sides found in the subject of the technical culture 

which is obligated to grade ten? 

3- What is the technical literacy level of the students who finished their 

technical culture study? 

4- Is their any counting sense differences in (α  ٠,٠٥≥ ) between the technical 

literacy level in the students who finished the study that relate to the sex 

(males and females)? 

5- Is their any counting sense differences in (α  ٠,٠٥≥ ) between the technical 

literacy level in the students who finished the study that relate to the 

specialized (science and literary)? 

 



 ١٣٢

- So the researcher put a list related to the  technical literacy sides, this list 

include eleven main clauses and one hundred and fourty five secondary 

clauses, In its final form. 

- The scientific subject of the technical culture was analysed under the 

technical literacy sides which should be considred in the subject of the 

technical culture, Its found that the study took (34)main clauses from (38) 

main clauses (as 91.4%) . 

 

- So, the researcher designed a test for the technical literacy. We were sure 

of its truth by the internal consistency, the judge’s truth and by counting 

the coefficient in the kodar Richardson method, then the researcher found 

that the coefficient was 0.95 and this percentage of the coefficient is high. 

 

- The study sample was 330- student (male and female) from the students 

of grade ten in Gaza strip and this sample represents 3.2% from the people 

of the original society. 

 

- Also, the study clarified that the students grades average was 61.24% and 

this average was less than the standard which the researchers presiced it in 

the previous studies (75%). This refers to a decrease in the technical 

literacy level in the study sample comparing to the acceptable standard. 

 

- The study proved that there’s no counting sense differences between the 

technical literacy level in the students of grade ten related to the sex cause 

(males & females). The female grades average was (61.59% )but the male 

grades average was (60.90%) this means that the average of all the students 

(males and females) (61.24%).  
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- In addition the study explained that there is accounting sense differences 

between technical literacy level in the students of grade ten. These 

differences refer to specialized cause (literary & scientific).we found that 

the average of the scientific students (69.38% )but the average of the 

literary students (55.61%). This mean that the average of the students 

grades in both (science and literacy) (62.49%). This result clearly explains 

that the scientific students have a technical literacy more than other 

students. 

  

- Finally, according to the study results, the researcher gives a number of 

recommendations to the people who are making an educational programs 

which concerned in making a technical literacy in the students to fulfill a 

higher level in technical literacy in order to have a very high level in the 

technical literacy in the future.   
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