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  "تشكيل معارف اجلمهىر حنى مدارس التعليم املزدوج يف االجتماعيدور مىاقع التىاصل "
 
 

 
 
  
 

 ممخص الدراسة :
تشكيل معاارف الجمهاور  في االجتماعيدور مواقع التواصل لى التعرف عمى تهدف الدراسة إ

وتنتمااى  ،ل نااامهم وخاصااة لولياااو لمااور الااامد تجااات ماادارل التعماايم والتاادريد الماا دو  الممت اا   هااا
جريااال وقاااد ل  ال ا ثاااة مااانهح المسااا   ساااتخدملاى الدراساااال الوصااافية ،وفاااى إاارهاااا لاااهاااات الدراساااة إ

لولياااو لمااور الااامد ماادارل التعماايم والتاادريد ( مفااردم ماان 022الدراسااة عمااى عينااة  ماا  قوامهااا  
 فاايدراسااة ل لدوال ال،كمااا تمثماا (يااةالمنوف الماااهرم و ماان المميمااين  م اف ااة الماا دو  الممت اا  الجاادد 

 .لولياو األمورى موجهه إل است يان استمارم
 لى مجموعة من النتائج من أهمها:وقد توصمت الدراسة إ

يستخدمها لولياو األمور هو موقع الفيل  وك  التي االجتماعيلن من لهم مواقع التواصل  -9
نامهم والك لمعرفة صف ة المدرسة التا ع لها ل  هيتتم متا عتها عمية  التيولكثر الصف ال 

 العمميالجاند  في التدري ي الة الاالد السموكية ومعرفة مستوى الاالد 

توجد فرو  اال داللة إ صامية  ين متوساال درجال الم  وثين عمى مميال مستوى المعرفة  -2
هات المدارل ع ر مواقع صف ال  مدارل التعميم الم دو  ت عًا الختمف مستوى استخدام 

  .تماعياالجالتواصل 
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Summary of study; 
The study aims to identify the role of social media in forming the 

public’s knowledge, especially the students ’parents, towards schools of 

dual education and training that their children are enrolled in. This study 

belongs to descriptive studies, and within its framework the researcher 

used the survey method. The study was conducted on a sample of (200) 

individuals. Parents of students include schools of dual education and 

training, newly enrolled from residents of (Cairo and Menoufia), and the 

study tools are represented in a questionnaire form directed to parents 

The study found a range of results, including: 

1- One of the most important social networking sites that parents use is 

Facebook and the most followed pages on it are the school page of 

their children in order to know the student’s behavioral status and the 

student’s training level in the practical side. 

 2- There are statistically significant differences between the mean scores 

of the respondents on the scale of the level of knowledge in dual 

education schools according to the different level of use of these 

schools ’pages on social media 
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 مدخل الدراسة:
 هاارل شاا كة التواصاال االجتماااعي كي اادى تمنيااال ولدوال الجياال الثاااني لمويااد والتااي  اادلل 

إلااى وقتنااا هااا،  تااى لصاا  ل ثااورم تكنولوجيااة فااي  ااد ااتهااا،  0222تتااور  شااكل ك ياار منااا عااام 
  يث استخدمل منا  دايتها ألجل االتصال والتواصل مع اآلخرين من مختماف األمااكن ع ار شا كة
اإلنترنااال عااان اريااا  إنشااااو صاااف ال شخصاااية لممنضااامين إليهاااا تعااار  لمعاماااة مااان خااامل ن اااام 

يساتايع الشاخأ لن يتصال ماع معارفاه والمنضامين إلاى صاف ته  وسياسة معينة والتي مان خملهاا
و عااد فتاارال قميماااة ماان  هورهاااا لصاا   رواد تماااك ، ة واوي نفاال االهتماماااال الخاصااة  اااهالشخصااي

تشااركون اآلراو واألفكاار ويعرضاون الم توياال المعرفياة والعممياة مان خامل الشا كال االجتماعياة ي
صف اتهم عميها، و دل التفاعل من ق ل اآلخرين مع تمك الم تويال المعروضاة مان ق ال األشاخاأ 
الاااين لهاام نفاال االتجاهااال والميااول، وساارعان مااا ت ااول األماار إلااى الاارلي والاارلي اآلخاار ولصاا  ل 

 ل مختمف المستجدال عمى السا ة العامة.سا ة ك يرم لمنماش  و 
كافاااة  فاااييشاااهد العاااالم المعاصااار العدياااد مااان التويااارال المتم ماااة والمساااتمرم والمتساااارعة كماااا 

ن لفااارد  ألىمجااااالل ال ياااام االجتماعياااة والسياساااية واالقتصاااادية والتكنولوجياااة والثمافياااة وال يمكااان 
دور التعماايم الاااى يعااد الفاارد ليكااون  ياايتينااا مااام تمااك التاااورال المتم مااة وهل األياادييمااف مكتااوف 

 فايالما دو   المهنيقادر عمى المواجهة والتكيف مع كل ما هو جديد ويعد  رنامح التعميم والتدريد 
 ياث  لعمالة الفنية الماهرم والمدر اةشكال التعميم الهامة ويستهدف توفير ا مة من الهم لمصر من 

 صااورت المتعااددم  عاادًا مهمااًا ماان ل عاااد التنميااة الشاااممة إلقامااة يمثاال التعماايم الفنااي والتاادريد المهنااي 
المجتمااااع المنااااتح والمااااادر عمااااى المنافسااااة فااااي  اااال الن ااااام العااااالمي الاااااى ت كمااااه  ليااااال السااااو  
واقتصاااادياته وقاااد تن هااال المجتمعاااال الصاااناعية لهاااات ال ميماااة م كااارًا فيولااال هااااا الناااو  مااان التعمااايم 

ًا مان مدخمتاه ووضاعته فاي المكاناة الممماة  اه كماا لن مصار واجهال اهتمامًا ك يرًا ووفرل له جان 
فااي التساااعينيال ت ااديًا يتمثااال فااي ت ساااين عممياااة االنتمااال مااان مر مااة المدرساااة الااى مر ماااة العمااال 

كااااان الهاااادف منهااااا ت وياااال  9999لشاااا ا ها فمااااد لامماااال مصاااار اصااااام ال اقتصااااادية فااااي عااااام 
  ال ار واتخااال الدولااة خااوال لعاام  مشااكمة عماال االقتصااد ماان ق ضااة الدولاة الااى اقتصاااد السااو 

الشااا اد واتفااا  الااارميل  سااانى م اااارك ماااع المستشاااار األلمااااني همماااول كاااول فاااي الاااك العاااام عماااى 
 رناامح لمتعاااون الفناي األلماااني الااى يمكاان لن يسااعد مصاار فاي عاام  نمااا الضااعف فاي ن امهااا 

تاام تمااديم  رنااامح تجري ااي لت نااى واختيااار التعميمااي الفنااي الثااانوي وياادعم االصااام ال االقتصااادية و 
  .  لسل الن ام الم دو  األلماني في ال يمة المصرية
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 مشكمة الدراسة :
مواقاع التواصال االجتمااعي كايدام من لهمية الدور الاي يمكن لن تؤدياه  ن عل مشكمة الدراسة

 لميا  االتصااتعميمية تستهدف مع م شرام  المجتمع مان اامد واوليااو اماور وتعمال  االك فاي ت 
الفعاااال  اااين األفاااراد والمؤسساااال التعميمياااة المختمفاااة وكاااالك المؤسساااال التعميمياااة و عضاااها الااا ع  

 ادوًا مان  االجتمااعيفينشيل غال ية المؤسسال التعميمية صف ال رسمية لها عماى مواقاع التواصال 
لااى الماادارل ليسااهل عميهاااا و ارم التر يااة والتعماايم والمااديريال التعميميااة واالدارال التعميميااة وصااواًل ا

 الوصول الى جمهورها من امد واولياو امور. 
مصار لماا لهاا مان لهمياة عممياة  فايكما يتض  ليضًا لهمية مدارل التعميم والتدريد الم دو  

نتااا  ل اسااتخدام المعاادال ال ديثااة فااي اإل اال التاااورال التكنولوجيااة والمهنيااة وفااى  اا فاايوتدري يااة 
دول  فاايعمالااة فنيااة مدر ااة ومعادم لكاديميااًا عمااى مسااتوى يواكااد التاااورال ال ااد ماان وجااود  و التاالي

توعياة الماواانين وتشاكيل اتجاهااتهم ن او اهمياة مادارل التعمايم  الضاروريالعالم المتمادم وكاان مان 
 مجال الصناعال المختمفة ال ديثة والمتاورم. فيا نامهم مها لما لها من مستم ل مشر   إلل ا الم دو  

 الااى : ماا الادور التاالي الرميسايالتسااؤل  فايددل المشاكمة ال  ثياة لمدراساة ال الياة و الك ت 
ن اااو مااادارل التعمااايم والتااادريد  الجمهاااور معاااارف تشاااكيل فاااي االجتمااااعي التواصااال مواقاااع تؤدياااه
 والاى ين ث  منه عدم تساؤالل فرعية وهى : ؟الم دو 

 التعميم الم دو  في نشر الموضوعال؟ ما لهم الوساما التي يعتمد عميها م رري صف ال مدارل -9
 ما معوقال تفعيمها صف ال مدارل التعميم والتدريد الم دو  عمى صف ال مواقع التواصل االجتماعي؟ -0
ما عادال ولنماا استخدام لولياو األمور لصف ال مدارل التعميم الم دو  عمى مواقع  -9

 التواصل االجتماعي؟
تمك المدارل وما الموضوعال األكثر تفاعًم من ما لس اد تصف  لولياو األمور لصف ال  -9

 جاند لولياو األمور ؟
 الجمهور؟ معارفما دور مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل  -5
 ما ار  التواصل  ين لولياو األمور والمدارل التا ع لها ل نامهم؟  -6
 ما وسامل العر  التي يفضمون متا عتها؟ -7

 أهمية الدراسة :
 ل الية مما يمى :تن ع لهمية الدراسة ا

لهمية مدارل التعميم والتدريد الم دو  في مصر من ق ل ال كومة والتوسع في إنشاو عدد  -9
 من المدارل الجديدم .
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الدور المهم لمواقع التواصل االجتماعي المؤثر عمى  ياتنا اليومية في ال صول عمى األخ ار  -0
  .والمعمومال

ومة في الر ا  ين الن ام التعميمي التدري ي لهمية الماا  الخاأ في المجتمع وجهود ال ك -9
 ولص اد المصانع والشركال لت مي  توفير العمالة المدر ة لديهم والمضاو عمى ال االة.

صف ال مدارل التعميم والتدريد الم دو  عمى مواقع التواصل  ه  الدور المهم الاى تموم -9
  االجتماعي ودورها في تشكيل معارف الجمهور .

اوير الصف ال االلكترونية الخاصة  هات المدارل وما تعكسه من لنشاة س ل تت ديد  -5
 إعممية اتصالية.

جمهور هات المدارل المتمثمة في لولياو لمور الامد ألنهم لص اد قرار إل ا   لهمية -6
 ل نامهم  مدارل التعميم والتدريد الم دو .

 أهداف الدراسة :
 لتالية :تسعى الدراسة ال الية الى ت مي  األهداف ا

 معارفالتعرف عمى قدرم م رري صف ال مدارل التعميم والتدريد الم دو  في التيثير عمى  -9
 لولياو األمور من خمل المضامين المنشورم.

 معرفة مدى استفادم لولياو األمور من الموضوعال الممدمة في هات المواقع م ل الدراسة.  -0
 لممدم إليهم من خمل هات المواقع.معرفة كيفية تفاعل لولياو األمور مع المضمون ا -9
معرفة مدى تيثير المتوير الجورافي لمدارل التعميم والتدريد الم دو  عمى مدى تفاعل لولياو األمور  -9

 مع الم توى الممدم من خمل صف اتها اإللكترونية عمى مواقع التواصل االجتماعي.
 التعرف عمى العم ال التي تواجه المامم عمى هات المواقع . -5

 مصطمحات الدراسة :
 لمدراسة :اآلتية  اإلجرامية المفاهيم سوف تت نى ال ا ثة

ع ارم عن مواقع تستعمل من ِق ل األفراد من لجل التواصل  هي: مواقع التواصل االجتماعي
قامة العمقال والتعرف و ناو جماعال افتراضية اال اهتمامال مختمفة ويمكن  االجتماعي وا 

ئ صف ته الخاصة وينشر فيها سيرته وصورت ومعموماته الخاصة ويكتد لممستعمل ع رها لن ينش
هوارى مماالل ونصوأ وينشر تسجيمل فيديو من لشهر هات المواقع فيل  وك يوتيود وتويتر  

 (009،أ0295 م م ،
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: هو نو  من التعميم يهتم  المدارل الثانوية الصناعية مع ات ا  ن ام  التعميم التدريب المزدوج
 الن ام الثنامي( لمتعميم والتدريد الفني   يث يعتمد الن ام الم دو  عمى مكونين :األول  تعاوني

التعميم داخل المدرسة ،لما الثاني فيكون التدريد في موقع العمل مع مراعام لن التدريد يشول 
 (99،أ0226غادم م مود،% من الخاة الدراسية  82: 72 والى 

 حدود الدراسة :
 : فياسة  دود الدر  لتمثم

تشكيل معارف الجمهور ن و  فيدور مواقع التواصل االجتماعي : وهى  حدود موضوعية-9
  مدارل التعميم والتدريد الم دو .

 .لولياو امور الامد التا عين لممدارل عينة الدراسة: سوف تتمثل في عينة عشوامية من  حدود بشرية-0
 . رم والمنوفية( الماه م اف تي: سوف تتمثل في  حدود جغرافية-9

 الدراسات السابقة :
هدفل الدراسة الى التعرف عمى تناول مواقع التواصل  :(2018)دراسة آية سمير صالح  -9

االجتماعي لمضايا اوى اال تياجال الخاصة، تنتمى هات الدراسة الى الدراسال الوصفية 
نشورم الخاصة وتستخدم منهح ت ميل المضمون ، وا مل الدراسة عمى عينة من األخ ار الم

 اوي اال تياجال الخاصة عمى الفيل  وك واليوتيود والتي تتناول تمك المضايا ،وليضًا 
متا عة الصف ال الخاصة  اوي اال تياجال الخاصة عمى الفيل  وك ،كما تمثمل لدوال 

 الدراسة في استمارم ت ميل المضمون.
اال تياجال الخاصة هي  الموة  الموة المستخدمة من ق ل األشخاأ اوى توصمت الدراسة الى:

ا يعة التعميمال في قنوال المستخدمين   راو ، العامية ، ثم الموة العر ية ، ثم الموة اإلنجمي ية(
جاول في المرت ة األولى لهم ، % من إجمالي التعميمال69.96ووجهال ن ر(جاول  نس ة 

اجال الخاصة واتجاهال قضايا اوى اال تياجال الخاصة عمى الفيل  وك  مو  اوى اال تي
الفرد والمجتمع والتيهيل والتو يف والتدريد والت رعال لما في المرت ة األخيرم جاول قضايا الوقاية 

 ونوعية اإلعاقة. 
هدفل الدراسة الى الكشف عن دوافع استخدام  : (2017 ) دراسة أميرة إسماعيل خالد -0

االنترنل واستخمأ اإلش اعال الجمهور المصري لمواقع التواصل االجتماعي عمى ش كة 
المت ممة من هاا االستخدام ، التا ي  عمى موقعي الفيل  وك وتويتر وكالك معرفة رلى 
الجمهور المصري في مدى كفاوم وثراو مواقع التواصل االجتماعي كوسيمة لنمل المعمومال 

فردم م922،وا مل الدراسة عمى عينة عمدية من مستخدمي الفيل  وك وتويتر قوامها 
،تنتمى هات الدراسة الى الدراسال الوصفية مستخدمة منهح المس ، تمثمل لدوال الدراسة في 

 استمارم االستمصاو.
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% من عينة الدراسة لن مواقع التواصل االجتماعي اال مستوى ثراو 95.5ترى :  توصمت الدراسة الى
ل االجتماعي اال ثراو % فما من عينة الدراسة يرون لن مواقع التواص9.5 ين لن  فيمرتفع 
جاو دا   معرفة ما يدور  ولي من ل داث في جميع لن او العالم ( في ممدمة األس اد ، كما منخف 

% وجاو ليضًا نفل الس د في 89.9التي اختارها الم  وثين الستخدام الفيل  وك والك  و ن نس ى 
 %.99.5ممدمة لس اد استخدام عينة تويتر له  و ن نس ى 

هدفل الدراسة الى ت ديد مدى اعتماد الش اد المصري  :(2014)رفاعيد محمد دراسة أحم -9
عمى مواقع التواصل االجتماعي كمصدر لممعمومال عن المضايا السياسية ،تنتمى هات الراسة 
الى الدراسال الوصفية مستخدمة منهح المس  من خمل مس  عينة عمدية من الس اد 

مفردم ممن تتراوح لعمارهم  922تماعي قوامها المصري مستخدمي مواقع التواصل االج
 ( سنة من كميال جامعال  ال قا ي  والمنصورم وعين شمل والماهرم(. 09-98 ين 

توجد عمقة ارت ااية اال داللة ا صامية  ين  يادم اعتماد الش اد :  توصمت الدراسة الى
سية ع ر مواقع التواصل المصري عينة الدراسة في ال صول عمى المعمومال عن المضايا السيا

ترى عينة الدراسة لن تويتر يعت ر منصة غير ، كما  االجتماعي واكتسا هم  ع  الميم السياسية
توجد ، و  شيمة  النس ة لهم كما ان اصدقامهم غير موجودون عميه  تى يموموا  الدخول اليه

قع التواصل االجتماعي عمقة ارت ااية دالة ا صاميا  ين اعتماد الش اد عينة الدراسة عمى موا
 والتيثيرال المعرفية والوجدانية والسموكية عمى قيمهم السياسية. 

هدفل الدراسة الى التعرف عمى مدى استخدام الش اد  :marina vastly  ( 2012)دراسة -9
الروسي لمواقع التواصل االجتماعي والتعرف عمى مدى ثراو هات الوسامل في امداد هؤالو 

من االناث 9مفردم 99واجرل ال ا ثة دراستها عمى عنة مكونه من  الش اد  المعمومال
سنه في مدينة  08-00من الش اد الجامعي ممن يتراوح اعمارهم من  من الاكور(5و

 ارس ر  الروسية اعتمدل ال ا ثة في جمع ال يانال عمى ادام المما مة الشخصية مستخدمتا 
 منهح المس .

لتواصل االجتماعي العديد من م ايا االتصال الشخصي مما توفر مواقع ا :توصمت الدراسة الى
يجعمها ثرية  المعمومال مثل االتصال السهل والمجاني  ين المستخدمين وال  ث عن معمومال 

توصمل الدراسة الى ان الم  وثين عمى دراية تامة ، معينة  سهولة ويسر  شكل مجانى
، ولكنهم ال يهتمون  هات الموضوعال  موضوعال الخصوصية عمى مواقع التواصل االجتماعي
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توصمل الدراسة الى ان استخدام الش اد لمواقع التواصل تمثل في ال صول عمى المعمومال 
 واالتصال الشخصي مع االهل واالصدقاو واالستفادم من تجارد االخرين.

هدفل الدراسة الى معرفة األس اد والعوامل التي تؤثر  : (narazah suki 2011(دراسة  -5
في النية السموكية لم ا ثين عن الو امف وتدفعهم الستخدام مواقع التواصل االجتماعي كيدام 
لم  ث عن الو يفة ،ا مل الدراسة عمى عينة من ال ا ثين عن الو امف ع ر مواقع 

مفردم  يث تم س د العينة  اريمة كرم الثمح ،واعتمدل 992التواصل االجتماعي قومها 
 الست يان كيدام لجمع ال يانال. الدراسة عمى استمارم ا

توصمل الدراسة الى ان لكثر مواقع التواصل االجتماعي استخدامًا  ين افراد  توصمت الدراسة الى:
% يميه موقع فرين ستير  نس ة 99.6العينة هو الفيل  وك  يث جاو في الممدمة  نس ة 

استخدام مواقع التواصل لوض ل نتامح الدراسة لن ، % 95.9% ثم موقع لينكدني  نس ة 50.9
% فما من عينة 98.9االجتماعي كيدام لم  ث عن الو يفة ليل شامعًا في مالي يا  يث لشار 

 الدراسة الى لنهم يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي كيدام لم  ث عن و امف.
هدفل الدراسة الى التعرف عمى دور األخصامي  :(2016)دراسة إيمين رزيق تادرس  -6

ي في تنمية األداو االجتماعي لمامد  مدارل التعميم والتدريد الم دو  وكالك االجتماع
ت ديد مستوى األداو االجتماعي لمامد داخل المدرسة، تنتمى هات الدراسة الى الدراسال 
الوصفية مستخدمة في الك منهح المس  االجتماعي  اريمة ال صر الشامل ل جريل الدراسة 

مفردم من  92من امد ن ام التعميم والتدريد الم دو  و مفردم052عمى عينة قوامها
األخصاميين االجتماعيين العاممين  تمك المدارل التا عة لم اف ة لسيوا واستخدمل في الك 

 ص يفة االستمصاو كيدام لجمع ال يانال.
مستوى األداو االجتماعي لامد ن ام التعميم والتدريد الم دو  ان  :توصمت الدراسة الى

توصمل الدراسة الى وضع تصور ممترح ، كما 05059سا  يث  م  الو ن النس ي المرج  متو 
من من ور ن رية الدور في خدمة الفرد لتفعيل دور األخصامي االجتماعي في تنمية األداو 

 االجتماعي لامد ن ام التعميم والتدريد الفني الم دو .
دراسة الى التعرف عمى المتام ال هدفل ال : (2015 ) دراسة وليد ابراهيم عبد الجميل -7

 النس ة لامد الصف االول  مسم المم ل الجاه م وكالك التعرف  الفنيالمهنية لمادم الرسم 
امد الصف االول ن و دراسة الو دم التجري ية الممتر ة، تنتمى هات الدراسة  لاتجاهاعمى 

من فصمين من  ةالتجري ياسة ، وتكونل عينة الدر  التجري يوالمنهح ش ه  الوصفيالى المنهح 
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 6السادل مدينة   ال يالصف االول لامد المدرسة الثانوية الفنية لمتعميم والتدريد الم دو  
 05لكتو ر فصل كعينة تجري ية وفصل كعينة ضا اة وي م  عدد امد الفصل الوا د 

تخصأ  موجهه لامد الصف االول است انة فياالد واال ة، كما تمثمل ادوال الدراسة 
 . الفنيمم ل جاه م واستمارم ت ميل ممرر الرسم 

توجد فرو  دالة ا صاميًا  ين متوساال درجال ت صيل امد المجموعة : توصمت الدراسة الى
توجد فرو  دالة ا صاميًا ، ال عديالتجري ية المتعممة  الو دم الممتر ة ق ل و عد التجريد لصال  

ى لامد المجموعة التجري ية والمجموعة الضا اة لصال  درجال االخت ار المهار  متوساي ين 
درجال اتجاهال امد المجموعة  متوساي صاميًا  ين توجد فرو  دالة ا، المجموعة التجري ية

 . ال عديق ل و عد تا ي  الو دم التعميمية الممتر ة لصال  التا ي   ةالتجري ي
ة الى التعرف األهداف التي تسعى هدفل الدراس : (2014 )دراسة هالة محمود عبد الخالق -8

لت ميمها ال رامح التدري ية لامد التعميم الم دو   المدارل الثانوية الصناعية تخصأ 
مم ل جاه م والتعرف عمى واقع  رامح التدريد والتعميم الم دو  قسم المم ل الجاه م في 

د تمثمل لدوال الدراسة ضوو لهدافه ، تنتمى هات الدراسة الى المنهح الوصفي الت ميمي ،وق
في است انة موجهه الى كم من امد التعميم والتدريد الم دو  تخصأ مم ل جاه م 
وقيادال التعميم الفني الصناعي ومعممي التعميم الفني الم دو  ولص اد األعمال ومديري 
المصانع والمؤسسال والشركال المشاركة في تدريد امد التعميم الم دو  وكالك  ااقة 

 مم  ة األداو لمم  ة األداو المهارى لمامد.
ضعف اق ال لص اد المصانع عمى تعيين خريجين التعميم الم دو  الاين :  توصمت الدراسة الى

وجود قصور في  رامح التدريد ، لم يتم تدري هم لديهم وفى  الة ق ول تعيينهم يتم إعادم تدري هم
قمة مسايرم ، والتي ت نى عميها سياسال هاا الن امالتي يتمماها الامد  المدرسة او المصنع 

 مستوى التدريد  المدرسة مع مست دثال التاور التكنولوجي لسو  العمل.
هدفل الدراسة الى التعرف عمى مسيلة تعريف يؤدي إلى  :John Gardner(2009)دراسة  -9

( ، ومن هم VETم يد من األسممة  ول المكان  يث يتم تمديم التعميم والتدريد المهني  
( ،  موجد VET( ، ومعممي التعميم والتدريد المهني  VETامد التعميم والتدريد المهني  

لنوا  الشروا التي يعمل عميها هؤالو المدرسون: يتم تمديم التعميم والتدريد المهني عمى 
ا المؤسسال يجعل ها، مستويال مختمفة من الن م التعميمية وفي مجموعة متنوعة من التعميم

 التعميم  TAFEواض  جدا ، والممدمة من: المؤسسال التعميمية  ما في الك المدارل ، 
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( والجامعال ، التدريد عمى ACEالتمني والتعميم اإلضافي( ، تعميم الك ار والمجتمع  
 الصناعة ، داخل المن مة والمؤسسة  واستشاري األعمال الصويرم والتدريد الخاأ.

تمديم التعميم والتدريد المهني في العديد من المستويال والار  المختمفة يتم  توصمت الدراسة الى:
ويختمف وفمًا لار  تن يم سو  العمل الم مية. و التالي ، فينه يعاني من المنافسة في المرك  

، نهح الاي اتخاته التنمية الدوليةمع التعميم األكاديمي العام تم التيكيد عمى المشكمة من خمل ال
لتعميم والتدريد المهني. هاا يع   مخاوف لن هاا الماا  هو عمى وجه الخصوأ خصخصة ا

 مما يجعمه عرضة لضووا العولمة والتجارية وت رير التجارم. 
هدفل الدراسة الى تصميم مجموعة من  :(2005) الشرقاويدراسة عالء الدين يسرى  -92

ضوو  فيوالتدري ال العممية االنشاة التعميمية ت م  التكامل  ين المواد الن رية الفنية 
تنمية المعارف والمهارال  فياتجاهال الن ام الم دو  وكالك قيال فعالية االنشاة المتكاممة 
تصميم  في الت ميمي الوصفيالعممية المتضمنة خملها ،تنتمى هات الدراسة الى المنهح 

 ام الم دو  ، ضوو اتجاهال الن فيمجموعة من االنشاة التعميمية المتكاممة الممتر ة 
 لميال مدى فاعمية االنشاة التعميمية المتكاممة  التجري يوكالك المنهح 

ت ديد االسل العممية الم مة لتصميم مجموعة من االنشاة التعميمية  توصمت الدراسة الى:
المتكاممة لتنمية المعارف والمهارال لامد الصف االول تخصأ نجارم العمارم  المدرسة 

تصميم و ناو االنشاة التعميمية المتكاممة لتنمية المعارف والمهارال العممية ، عماريةالصناعية الم
اث ال فعالية االنشاة التعميمية المتكاممة المجر ة لامد الصف االول ، لامد الصف االول

 تنمية المعارف والمهارال العممية  فيتخصأ نجارم العمارم لها 
 :الدراسات السابقة عمى  تعقيب عام

 من خمل ما س   يتض  لن هات الدراسال تؤكد عمى :
المت ايد وكالك  التكنولوجيلمتاور  الوقل الراهن ن راً  في االجتماعيمواقع التواصل  هميةل -9

 اعداد عمالة فنية مدر ة . فيهمية مدارل التعميم والتدريد الم دو  ل
 اعتمداسال ف عضها الدر  فيتنوعل المناهح من خمل عر  الدراسال السا مة يتض  لن  -0

من ، و التجري يو المنهح ش ه ل التجري يعمى المنهح  اعتمدخر واآل الوصفيعمى المنهح 
هم هات لدوال المختمفة وكان من الدراسال السا مة  مجموعة من األ استعانلدوال :  يث األ

ع    استخدملتم تا يمها عمى عينال الدراسال المختمفة ،كما  التي االست انةدوال األ
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لت ميل المضمون  استماراليتم تا يمها وكالك  التيالدراسال مماييل مختمفة تا عة لمدراسة 
 خرى. ع  الدراسال األ في

 التيهات الدراسال من  يث الفمة العمرية وكالك المر مة التعميمية  فيالعينة  استخدامتنو    -9
و ع   ،الجامعيالش اد و  الامدعينة من  استخدميتم تا ي  الدراسة عميها ، فهناك من 

العمرية ،كما تم تا ي  هات الدراسال عمى المرا ل  ص اد الصانعل استخدملالدراسال 
 . المصريفراد المجتمع المختمفة من ل

 

 اإلجراءات المنهجية لمدراسة :
 نوع الدراسة ومنهجها :

ال لى الدراسال الوصفية ،  يث لنها ترك  عمى وصف ا يعة وسمإتنتمى هات الدراسة 
تستخدم الدراسة ال الية منهح المس   يث يعت ر منهح ، و وخصامأ مجتمع لو موقف معين 

المس  جهدًا عمميًا من مًا لم صول عمى  يانال ومعمومال ولوصاف عن ال اهرم موضو  ال  ث 
  .من العدد ال دي من المفردال المكونة من مجتمع ال  ث ، ولفترم  منية كافية لمدراسة

 ة :فروض الدراس
توجد فرو  اال داللة إ صامية  ين متوساال درجال الم  وثين عمى مميال مستوى   -9

هات المدارل ع ر صف ال الختمف مستوى استخدام  ت عاً  الم دو المعرفة  مدارل التعميم 
 .االجتماعيمواقع التواصل 

 التعميم ل مدار  الم  وثين معرفة مستوى  ين إ صامياً  ودالة موج ة ارت اايه عمقة توجد  -0
 .الم دو  التعميم مدارل ن و االتجات ودرجة الم دو 

توجد فرو  اال داللة إ صامية  ين متوساال درجال الم  وثين عمى مميال كثافة استخدام   -9
ال صول عمى معمومال عن مدارل التعميم والتدريد الم دو   في االجتماعيمواقع التواصل 

 المؤهل(. –السن  –الم اف ة  -اإلقامة - النو  ت عًا الختمف المتويرال الديموجرافية
توجد فرو  اال داللة إ صامية  ين متوساال درجال الم  وثين عمى مميال مستوى   -9

 -مدارل التعميم والتدريد الم دو  ت عًا الختمف المتويرال الديموجرافية  النو   المعرفة
 المؤهل(. –السن  –الم اف ة  -اإلقامة
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 سة :عينة الدراو مجتمع 
( مفردم من لولياو لمور الامد الممت مين الجدد  مدارل 022تكونل عينة الدراسة من  

التعميم والتدريد الم دو  ممن يت عون لم اف تي الماهرم والمنوفية وقد تم اختيارهم  اريمة عشوامية 
د  والك  عد است عاد االستمارال الوير مكتممة ال يانال والتي لم ت م  قدر مم ول من ص

  .و ادل ال ا ثة من  جم العينة ما لمكن لتمثيل مجتمع الدراسة ال شرياستمارم  72االستجا ال متمثمة في
 أدوات الدراسة :

كيدام لجمع المعمومال عن العينة،  يث  االست يانالدراسة ال الية عمى ص يفة  اعتمدل
لتعدد  االستمصاوص يفة  استخدامساليد جمع ال يانال لموضو  الدراسة ويرجع لنسد لتعد من 

وتمل  وضرورم تو يد توقيل جمع ال يانال،  جم عينة مجتمع الدراسة، واتسا ال يانال المامو ة 
  .ن تكون واض ة و سياة وتواى كافة جواند المشكمةلسممة عمى صياغة األ

 :من أولياء األمورعمي عينة  نتائج الدراسة الميدانية
التواصل االجتماعي في الحصول عمى معمومات عن مدى استخدام المبحوثين لمواقع  -1

 مدارس التعميم والتدريب المزدوج.

  (9جدول رقم                                        
 النو                    
 مدى االستخدام

 اإلجمالي إناث اكور

 % ك % ك % ك

 90522 69 07569 09 99568 99 نعم

 95552 79 98596 09 99587 90 إلى  د ما

 90552 65 99509 06 99595 99 ال

 922 022 922 76 922 909 يااجمالاإل

 مستوي الداللة = غير دالة  25279معامل التواف  =   0درجة ال رية =     95285= 0قيمة كا               
مواقع التواصل االجتماعي نس ة من يستخدمون تشير النتامح التفصيمية لمجدول السا   لن 

منت مة من إجمالي غير  صفة  عمى معمومال عن مدارل التعميم والتدريد الم دو  في ال صول
، و مول نس ة من يستخدمونها %95522 مول  وهى الوال ية الع مى  يث ردال عينة الدراسةفم

س ة من ال نو مول  ،% مو عة90552 صورم منت مة من إجمالي مفردال عينة الدراسة 
 .%90552ها ماممًا يستخدم
ال ا ثة الك الى انشوال  ع  لولياو األمو ولن ليل لديهم الوقل الكافي لمتا عة جع وتر 

 .صف ال مواقع التواصل االجتماعي  شكل مستمر
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عدد مرات متابعة المبحوثين لصفحات مدارس التعميم المزدوج عبر مواقع التواصل  -2
 االجتماعي في اليوم تقريبًا.

  (0جدول رقم                                        
 اإلجمالي إناث اكور النو                  عدد المرال

 % ك % ك % ك

 99599 98 92522 5 95509 99 مرم وا دم

 5599 8 9522 0 7526 6 مرتين يومياً 

 9572 5 6522 9 0595 0 ثمث مرال يومياً 

 77529 929 82522 92 75509 69 ال لتا عها يومياً 

 922 995 922 52 922 85 اإلجمالااي

 مستوي الداللة = غير دالة  25990معامل التواف  =    9درجة ال رية =    05982= 0قيمة كا          
تشير نتامح الجدول السا   الى عدد مرال متا عة الم  وثين لصف ال مدارل التعميم 

عدد  إجماليًا من اليوم الوا د تمري  في االجتماعيوالتدريد الم دو  عمى مواقع التواصل 
ال صول عمى معمومال عن مدارل  في االجتماعيالم  وثين الماين يستخدمون مواقع التواصل 

% ،في  ين جاول 99599اليوم  فيالتعميم الم دو   يث  مول نس ة من يتا عونها مرم وا دم 
ث مرال % ، وجاول نس ة من يتا عها ثم5599نس ة من يستخدمونها مرتين يوميًا جاول  نس ة 

% 7759، كما جاول نس ة من ال لتا عها يوميًا % من إجمالي عينة الدراسة9572يوميًا  نس ة 
 من إجمالي عينة الدراسة.

عدد ساعات استخدام المبحوثين لصفحات مدارس التعميم المزدوج عبر مواقع التواصل  -3
 االجتماعي في المرة الواحدة تقريبًا.

  (9جدول رقم                                          
النو                                            

 عدد الساعال 

 اإلجمالي إناث اكور

 % ك % ك % ك

 0596 9 2522 2 9579 9 لقل من نصف ساعة

 96592 00 92522 5 02522 97 من نصف ساعة إلى لقل من ساعة

 82579 929 92522 95 75509 69 من ساعة فيكثر

 922 995 922 52 922 85 إلجمالاايا

 ستوي الداللة = غير دالةم   25999معامل التواف  =   0درجة ال رية =    55908= 0قيمة كا           
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تشير نتامح الجدول السا   الى عدد ساعال استخدام الم  وثين لصف ال مدارل التعميم 
عدد الم  وثين  إجماليمرم الوا دم من ال في االجتماعيوالتدريد الم دو  عمى مواقع التواصل 

ال عن مدارل التعميم ال صول عمى معموم في االجتماعيالماين يستخدمون مواقع التواصل 
مفردال عينة الدراسة  إجمالي مول نس ة من يستخدمونها من ساعة فيكثر من  الم دو   يث

قل من ساعة لاعة الى ة من يتا عونها من نصف س مول نس وهى النس ة األك ر، كما  82579%
قل من لمن يتا عون صف ال المدارل  مول نس ة ، و مفردال عينة الدراسة إجمالي% من 96592

 .%0596نصف ساعة يوميًا 
حصل منها المبحوثين عمى معمومات عن مدارس  التي االجتماعيأهم مواقع التواصل  -4

 التعميم والتدريب المزدوج.

   (9جدول رقم                                       
                 

النو                   
لهم مواقع 
 التواصل   

 اإلجمالي إناث اكور

 الداللة zقيمة 

يد
لترت
ا

 

 % ك % ك % ك

 9 غير دالة 25805 80500 999 92522 95 77565 66 فيل  وك

 9 غير دالة 95208 0500 9 9522 0 9598 9 لينكد إن

 0 غير دالة 95969 09569 92 09522 90 90599 08 يوتيود

 9 غير دالة 25099 9599 6 9522 0 9579 9 تويتر

 5 غير دالة 95077 2579 9 0522 9 2522 2 نل لو 

 5 غير دالة 95077 2579 9 0522 9 2522 2 ماى س يل

 5 غير دالة 95077 2579 9 0522 9 2522 2 فمكر

 9 غير دالة 25099 9599 6 9522 0 9579 9 المدونال

 995 52 85 جممة من سمموا

 صل منها الم  وثين  التي االجتماعيتشير  يانال الجدول السا   إلى لهم مواقع التواصل 
الترتيد األول  فيعمى معمومال عن مدارل التعميم والتدريد الم دو  وفما لمنو  ،  يث جاو 

ن يستخدمون مواقع التواصل مفردال م إجمالي% من 80500 نس ة  مول  فيل  وك  يث جاو
الترتيد  فيال صول عمى معمومال عن مدارل التعميم والتدريد الم دو  ، وجاو  في االجتماعي

 /تويتر كًم من   الترتيد الثالث في% ، وجاو 09569 نس ة  مول   يث جاو يوتيود الثاني
يستخدمون مواقع مفردال من  إجمالي% من 9599 نس ة  مول  كًم منهم  يث جاو (المدونال
 فيال صول عمى معمومال عن مدارل التعميم والتدريد الم دو ، وجاو  في االجتماعيالتواصل 
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 كًم من الترتيد الخامل في% ، وجاو 0500الترتيد الرا ع لينكد إن،  يث جاول  نس ة  مول 
دال من مفر  إجمالي% من 2579 نس ة  مول  كًم منهم  يث جاو (فمكر  /ماى س يل /نل لو  

 .مدارل التعميم والتدريد الم دو  ال صول عمى معمومال عن في االجتماعييستخدمون مواقع التواصل 
في لن الفيل  وك ييتي في ممدمة  0297تتف  هات الدراسة مع دراسة لميرم إسماعيل 

 المواقع التي يستخدمها األفراد في ال صول عمى المعمومال المختمفة.
جتماعي التي يتصفحها المبحوثين لمحصول عمى معمومات عن أهم صفحات التواصل اال -5

 مدارس التعميم والتدريب المزدوج.

   (5جدول رقم                                     
                 

النو                    
    لهم الصف ال

 اإلجمالي إناث اكور
يد الداللة zقيمة 

لترت
ا

 

 % ك % ك % ك

9759 69 50522 06 99579 98 المدرسةصف ة 
9 

2550
 9 غير دالة 9

صف ة اإلدارم 
9555 09 99522 7 96597 99 التعميمية

6 
2596

 9 غير دالة 5

موقع مديرية التر ية 
0050 92 00522 99 00595 99 والتعميم التا عة له 

0 
2596

 9 غير دالة 9

موقع و ارم التر ية 
90.5 99 90522 96 90599 08 والتعميم

9 
2505

 0 غير دالة 9

 995 52 85 جممة من سمموا
تشير  يانال الجدول السا   إلى لهم صف ال التواصل االجتماعي التي يتصف ها 

 فيالم  وثين لم صول عمى معمومال عن مدارل التعميم والتدريد الم دو  وفما لمنو ،  يث جاو 
مفردال من  إجمالي% من 97599الترتيد األول صف ة المدرسة  يث جاول  نس ة  مول 

ال صول عمى معمومال عن مدارل التعميم والتدريد  في االجتماعييستخدمون مواقع التواصل 
% ، 90559 يث جاو  نس ة  مول  موقع و ارم التر ية والتعميم نيالثاالترتيد  فيالم دو ،  وجاو 

% ، وجاو 00500 ة  مول  نس ث موقع مديرية التر ية والتعميم  يث جاوالترتيد الثال فيوجاو 
 إجمالي% من 95556 يث جاول  نس ة  مول  الرا ع صف ة اإلدارم التعميمية الترتيد في

ال صول عمى معمومال عن  في االجتماعيمفردال من يستخدمون صف ال مواقع التواصل 
 .مدارل التعميم والتدريد الم دو 

وقد يرجع اهتمام لولياو األمور  متا عة صف ة المدرسة في الممام األول الى  داثة تمك 
 المدارل وقمة المعمومال عنها ولمتا عة الم يد من خمل المدرسة.
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 أهم أسباب اختيار المبحوثين مدارس التعميم والتدريب المزدوج ألبنائهم. -6
   (6  جدول رقم                                      

               
النو                     

    لهم األس اد

 اإلجمالي إناث اكور

 الداللة zقيمة 

يد
لترت
ا

 

 % ك % ك % ك

ن رًا لممة المجمو  
المر مة  في

 الثانوية

 9 غير دالة 25789 2579 9 2522 2 9598 9

لم صول عمى 
فرصة عمل  عد 

 التخر 

 9 غير دالة 25999 89599 999 92522 95 89598 69

ليكون صا د 
 مهنة

 0 غير دالة 95099 99506 06 99522 7 00595 99

 995 52 85 جممة من سمموا

تشير  يانال الجدول السا   إلى لهم لس اد اختيار الم  وثين لمدارل التعميم الم دو  
 في االجتماعيصل عدد الم  وثين الاين يستخدمون مواقع التوا إجماليأل نامهم وفما لمنو  من 

الترتيد األول لم صول عمى  فيعمى معمومال عن مدارل التعميم الم دو   يث جاو  ال صول
 التيس اد هم األل إجمالي% من 89599فرصة عمل  عد التخر   يث جاول  نس ة  مول 

 تين  نامهم  مدارل التعميم الم دو ، وتتمارد النس تان،  يث إن الفار   ين النسل إلل ا دفعتهم 
وهى لقل من الميمة الجدولية المن مة  25999الم سو ة  Zغير دال إ صاميًا، فمد  مول قيمة

 .2595 وجود عمقة فارقة  ين النس تين  مستوى ثمة 
%، وتتمارد 99506ليكون صا د مهنة  يث جاو  نس ة  مول  الثانيالترتيد  فيوجاو 

 95099الم سو ة  Zصاميًا، فمد  مول قيمة يث إن الفار   ين النس تين غير دال إ  النس تان
 .2595وهى لقل من الميمة الجدولية المن مة  وجود عمقة فارقة  ين النس تين  مستوى ثمة 

 يث جاول  نس ة  مول  المر مة الثانوية فيالترتيد الثالث ن رًا لممة المجمو   فيوجاو 
 مدارل التعميم الم دو ، فمد  مول  نامهم لعينة الدراسة  س اد ال ا لهم ل إجمالي% من 2579
وهى لقل من الميمة الجدولية المن مة  وجود عمقة فارقة  ين النس تين  25969الم سو ة  Zقيمة

 .2595 مستوى ثمة 
ومن المم   لن ن رم لولياو األمور تويرل فيص   ين ر الى فرصة العمل المتا ة لماالد 

 قد يسم  لماالد  االلت ا  الى كميال الممة. و  الن ر عن المجمو  رغم ارتفاعه الاى 
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 أهم أسباب تواصل المبحوثين مع إدارة المدرسة. -7
   (7جدول رقم                                       

                     
النو                    

    لهم األس اد

 اإلجمالي إناث اكور
يد الداللة zقيمة 

لترت
ا

 

 % ك % ك % ك

معرفة  الة الاالد 
 األكاديمية

95 97565 7 99522 00 
9659

2 
2569

0 
 9 غير دالة

معرفة  الة الاالد 
 السموكية

99 57565 99 66522 80 6257
9 

2559
9 

 9 غير دالة

معرفة انجا ال الاالد 
 مجال األنشاة في

09 09579 96 90522 97 
0759

9 
2570

6 
 9 غير دالة

معرفة مستوى الاالد 
الجاند  في التدري ي
 العممي

99 98509 97 99522 58 
9059

6 
9569

9 
 0 غير دالة

 995 52 85 جممة من سمموا
تشير  يانال الجدول السا   إلى لهم اس اد تواصل الم  وثين مع ادارم المدرسة وفما لمنو ، 

 إجمالي% من 62579الترتيد األول معرفة  الة الاالد السموكية  نس ة  مول  في يث جاو 
من يستخدمون مواقع  إجماليدارم المدرسة من إس اد تواصل الم  وثين مع لهم لدال مفر 

 الثانيالترتيد  فيو ، عمومال عن مدارل التعميم الم دو ال صول عمى م في االجتماعيالتواصل 
الترتيد  في%، وجاو 90596 نس ة  مول  العمميالجاند  في التدري يمعرفة مستوى الاالد 

تيد الرا ع التر  فيوجاو ، %07599مجال االنشاة  نس ة  مول  فيا ال الاالد الثالث معرفة انج
 %96592كاديمية  يث جاول  نس ة  مول معرفة  الة الاالد األ

ويتض  من خمل الجدول السا   التواصل الفعال  ين لولياو األمور والمدرسة لمتا عة 
 ل نامهم.

 تواصل لس ادالم  وثين  اكور/اناث( في  كما يتض  لنه ال توجد فرو  دالة ا صاميًا  ين
 .المدرسة إدارم مع الم  وثين
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درجة معرفة المبحوثين بمدارس التعميم والتدريب المزدوج من خالل صفحات المدارس عمى  -8
 مواقع التواصل االجتماعى.

 (8جدول                                             
 االستجابة

 العبارة

المتوسط  ال أحيانا دائما
 الحسابي

االنحراف 
يب المعياري

لترت
ا

 

مستوى 
 % ك % ك % ك المعرفة

لعاااااارف ماااااادارل التعمااااااايم 
الم دو  ق ل الت اا  ا ناي 

  المدرسة  فترم ك يرم

 مرتفع 9 2557 0569 5599 7 02579 08 79527 922

عرفتهااا عنااد الت ااا  ا نااي 
  المدرسة

توسام 9 2588 9596 92522 59 09572 90 96592 99  

لعرفها منا  من  عيد فيناا 
 لهتم  التعميم  شكل عام

 مرتفع 0 2565 0556 8589 90 06567 96 69599 87

 مرتفع -- 2559 0567 531 جممة من سئموا

تميل مستوى معرفتهم  التيتشير  يانال الجدول السا   الى موقف الم  وثين  ول الع ارال 
 االجتماعيل صف ال المدارل عمى مواقع التواصل  مدارل التعميم والتدريد الم دو  من خم

وهو مستوى معرفة مرتفع  يث ين صر  ين  0567  سا ي، يث جاول  مستوى مرتفع  متوسا 
 ( 9522: 0599الفمة  

لعرف مدارل التعميم الم دو  ق ل الت ا  ا ني  المدرسة  فترم ك يرم  األولالترتيد  فيوجاو 
لعرفها منا  من  عيد فينا لهتم  الثانىوفى الترتيد ، 0569 ا ي س مستوى معرفة مرتفع  متوسا 

الترتيد االخير  في،كما ورد  0556  سا ي التعميم  شكل عام  مستوى معرفة مرتفع  متوسا 
 . 9596  سا يعرفتها عند الت ا  ا ني  المدرسة  مستوى معرفة متوسا  متوسا 
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المزدوج من خالل صفحات المدارس عمى  مدارس التعميم والتدريبلالمبحوثين  إدراكدرجة  -9
 مواقع التواصل االجتماعى.

 (9جدول                                             
 االستجابة

 العبارة
المتوسط  ال أحيانا دائما

 الحسابي
االنحراف 
يب المعياري

ترت
ال

 

مستوى 
 % ك % ك % ك المعرفة

ت ودنااي  معمومااال عاان التعماايم 
 مرتفع 0 2598 0585 2579 9 99599 98 85599 996 الم دو  في مصر المهني و 

معرفاااااااااة التوجهاااااااااال المختمفاااااااااة 
 مرتفع 99 2555 0569 0596 9 90559 99 69599 87 لمامد لثناو الدراسة

معرفاااااة فااااارأ العمااااال المتا اااااة 
 مرتفع 9 2598 0587 9598 0 92597 99 88595 999 لمامد  عد التخر 
 او التعمايم توير من اتجاهاتي ن
 مرتفع 7 2552 0576 0596 9 98550 05 78550 926 المهني في مصر

جعمتني لكثر رغ اة فاي ماالعاة 
الم يااد ماان المااراوم  ااول التنميااة 
 المهنية في مصر ودول العالم

 مرتفع 99 2559 0555 5599 7 99589 97 62522 89

تجعمنااااااي لشااااااعر  ااااااان التويياااااار 
 مرتفع 9 2598 0587 9598 0 9569 99 88589 902 لألفضل في المدارل المهنية

معرفاااااااااااااااة مااااااااااااااادى المشااااااااااااااااركة 
 مرتفع 95 2559 0559 2579 9 99599 62 59589 79 المجتمعية لتمك المدارل

معرفااة ماادى مساااهمة الماادارل 
 مرتفع 5 2599 0578 2579 9 02579 08 78550 926 في التنمية المجتمعية ال ديثة

متا عاااااااة الفياااااااديوهال الخاصاااااااة 
 مرتفع 92 2562 0569 6567 9 00500 92 79599 96 لامد في المصانع تدريد ا

تويااااار مشااااااعري السااااام ية تجاااااات 
 مرتفع 9 2559 0572 6567 9 96592 00 77529 929 مستم ل التعميم الفني في مصر
كونل لدى معارف ايجا ية عان 

 مرتفع 6 2599 0577 0596 9 97529 09 82522 928 مدارل التعميم الم دو 
ماااااااال منهااااااااا االتجااااااااات إلاااااااااى تعم

مصاااااااااااااااادر لخااااااااااااااارى لتوثيااااااااااااااا  
 معموماتي

 مرتفع 99 2559 0557 5599 7 90559 99 60500 89

تعت ر ساا ة جيادم لت اادل الارلي 
مااااااع اآلخاااااارين فااااااي المجاااااااالل 

 المهنية
 مرتفع 90 2558 0558 9599 6 99599 95 60500 89

تعاى معارف ومعمومال لسار  
 مرتفع 8 2597 0579 2579 9 00500 92 69572 86 من الوسامل التمميدية

المدرم عمى ال اوار ماع اآلخارين 
 مرتفع 92 2558 0569 5599 7 05599 95 68589 99  ول مستم ل التعميم الم دو 

الماادرم عماااى فهااام الواقاااع العمماااي 
 مرتفع 9 2590 0580 9598 0 99589 02 89572 999 لمدارل التعميم الم دو 

معرفااة توجهاااال المصاااانع ن اااو 
 مرتفع 9 2599 0589 0500 9 99527 99 89572 999 تعميم الفني والتعميم الم دو ال

 مرتفع -- 2559 0567 995 جممة من سئموا
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 ادراكهمتميل مستوى  التيتشير  يانال الجدول السا   الى موقف الم  وثين  ول الع ارال 
 االجتماعيع التواصل  مدارل التعميم والتدريد الم دو  من خمل صف ال المدارل عمى مواق

وهو مستوى معرفة مرتفع  يث ين صر  ين  0567  سا ي، يث جاول  مستوى مرتفع  متوسا 
 ( 9522: 0599الفمة  

 / معرفة فرأ العمل المتا ة لمامد  عد التخر    ع ارتيممدمة هات الع ارال  فيجاول 
  سا يعرفة مرتفع  متوسا  مستوى م (تجعمني لشعر  ان التويير لألفضل في المدارل المهنية

ت ودني  معمومال عن التعميم المهني والم دو  في مصر  الثانيالترتيد  في، وجاو  0587
، وفى الترتيد الثالث المدرم عمى فهم الواقع العممي  0585  سا ي مستوى معرفة مرتفع  متوسا 

الترتيد الرا ع جاول ،وفى  0580  سا يلمدارل التعميم الم دو   مستوى معرفة مرتفع  متوسا 
ع ارم معرفة توجهال المصانع ن و التعميم الفني والتعميم الم دو   مستوى معرفة مرتفع  متوسا 

،وفى الترتيد الخامل معرفة مدى مساهمة المدارل في التنمية المجتمعية ال ديثة  0589  سا ي
دى معارف ايجا ية ،وفى الترتيد السادل كونل ل 0578  سا ي مستوى معرفة مرتفع  متوسا 

،وفى الترتيد الثامن  0577  سا يعن مدارل التعميم الم دو   مستوى معرفة مرتفع  متوسا 
  سا يتعاى معارف ومعمومال لسر  من الوسامل التمميدية  مستوى معرفة مرتفع  متوسا 

مصر الترتيد التاسع توير مشاعري السم ية تجات مستم ل التعميم الفني في  في، وجاو 0579
متا عة   ع ارتيجاول  العاشر، وفى الترتيد  0572  سا ي مستوى معرفة مرتفع  متوسا 

المدرم عمى ال وار مع اآلخرين  ول مستم ل  /الفيديوهال الخاصة  تدريد الامد في المصانع 
عشر معرفة  ال ادى، وفى الترتيد  0569  سا ي مستوى معرفة مرتفع  متوسا  (التعميم الم دو 

،وفى  0569  سا يجهال المختمفة لمامد لثناو الدراسة  مستوى معرفة مرتفع  متوسا التو 
عشر تعت ر سا ة جيدم لت ادل الرلي مع اآلخرين في المجاالل المهنية  مستوى  الثانىالترتيد 

عشر تعممل منها االتجات إلى مصادر  الثالث، وفى الترتيد  0558  سا يمعرفة مرتفع  متوسا 
عشر  الرا ع، وفى الترتيد  0557  سا يي  معموماتي  مستوى معرفة مرتفع  متوسا لخرى لتوث

جعمتني لكثر رغ ة في ماالعة الم يد من المراوم  ول التنمية المهنية في مصر ودول العالم 
الترتيد االخير معرفة مدى المشاركة  في، وجاو  0555  سا ي مستوى معرفة مرتفع  متوسا 

  .0559  سا يمدارل  مستوى معرفة مرتفع  متوسا المجتمعية لتمك ال
 تتيحها صفحات مدارس التعميم المزدوج. التيمدى تفاعل المبحوثين مع الموضوعات  -10

    (92جدول رقم                                          
النو                                                                         

 التفاعل  مدى

 اإلجمالي إناث اكور

 % ك % ك % ك

 90559 97 90522 6 90599 99 نعم

 59599 69 52522 05 59576 99 ل يانا

 96592 99 98522 99 95509 92 ال

 922 995 922 52 922 85 يااجمالاإل

 لة = غير دالةمستوي الدال   25208معامل التواف  =    0درجة ال رية =   25925= 0قيمة كا           
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مع موضوعال الصف ة  شكل  األكثر تفاعمً تشير النتامح التفصيمية لمجدول السا   لن 
مفردال من يستخدمون مواقع التواصل  إجماليمن %59599(  مول ل يانامستمر  غير 

 فيعينة الدراسة ، إجماليال صول عمى معمومال عن مدارل التعميم الم دو  من  في االجتماعي
، وجاول نس ة من ال يتفاعمون % 90559( نعمل نس ة من يتا عونها  شكل مستمر   ين جاو

 %.96592مع ما تار ه صف ال مدارل التعميم الم دو  من موضوعال 
 تتيحها صفحات مدارس التعميم المزدوج. التيطريقة تفاعل المبحوثين مع الموضوعات  -11

   (99جدول رقم                                         
النو                                   

    اريمة التفاعل

 اإلجمالي إناث اكور
يد الداللة zقيمة 

لترت
ا

 % ك % ك % ك 

من خمل تسجيل 
 إعجاد لممنشور

 0 غير دالة 25899 97567 99 99599 99 52599 08

من خمل تعمي  عمى 
 المنشور

 9 ر دالةغي 25695 59596 99 58526 98 97507 06

من خمل الرد عمى 
 التعميمال الموجودم

 9 غير دالة 95699 06579 09 98579 90 02522 99

من خمل رسالة عمى 
 ال ريد االلكتروني

 5 غير دالة 95799 5589 5 2522 2 9529 5

من خمل رسالة عمى 
 الدردشة

 9 غير دالة 25929 99595 90 9568 9 96596 9

 86 99 55 جممة من سمموا

تتي ها  التيتشير  يانال الجدول السا   إلى اريمة تفاعل الم  وثين مع الموضوعال 
من خمل تعمي  عمى الترتيد األول  فيصف ال مدارل التعميم الم دو  وفما لمنو ،  يث جاو 

 الثانيالترتيد  في، وجاو  عينة الدراسة إجمالي% من 59596المنشور  يث جاو  نس ة  مول 
الترتيد  فيوجاو  ،% 97567 يث جاول  نس ة  مول  ل اعجاد لممنشورمن خمل تسجي

الترتيد الرا ع  في% ، وجاو 06579الثالث من خمل الرد عمى التعميمال الموجودم  نس ة  مول 
الترتيد الخامل من خمل  فيوجاو ، %99595من خمل رسالة عمى الدردشة  نس ة  مول 

 .%5589جاو  نس ة  مول  ،  يث اإللكترونيرسالة عمى ال ريد 
ويؤكد الجدول السا   عمى لنه يوجد تفاعل  شكل واض  و ناو من لولياو األمور عمى ما 

 .  شتى لنوا  التفاعل المتا ة تتي ه تمك الصف ال من موضوعال
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عميها والتفاعل معها عمى صفحات  االطالعيفضل المبحوثين  التيأهم الموضوعات  -12
 مدارس التعميم المزدوج.

   (90جدول رقم                                
النو                                     

    لهم الموضوعال
 اإلجمالي إناث اكور

يد الداللة zقيمة 
لترت
ا

 % ك % ك % ك 
9959 90 6595 0 98598 92 موضوعال خدمية

5 
9550

 6 غير دالة 5

2582 5589 5 9509 9 7507 9 موضوعال ترفيهية
 7 غير دالة 9

0657 09 05589 8 07507 95 موضوعال دينية
9 

2509
 9 غير دالة 5

5059 95 95596 99 56596 99 موضوعال تعميمية
9 

9522
 0 غير دالة 9

9250 06 00558 7 99555 99 إرشادال تر وية
9 

9598
 9 غير دالة 9

0657 09 90506 92 09569 99 إرشادال سموكية
9 

2572
 9 غير دالة 2

5859 52 59589 97 62522 99 إرشادال تعميمية
9 

2555
 9 غير دالة 8

0555 00 96599 5 92599 97 نتامح االمت انال
8 

9559
 5 غير دالة 9

9528 5589 5 9568 9 9569 0 موضوعال إدارية
 7 غير دالة 2

 86 99 55 جممة من سمموا
لم  وثين االام  عميها يفضل ا التيتشير  يانال الجدول السا   إلى لهم الموضوعال 

رتيد األول الت فيوالتفاعل معها عمى صف ال مدارل التعميم الم دو  وفما لمنو ،  يث جاو 
مفردال من يتفاعمون مع  إجمالي% من 58599،  يث جاول  نس ة  مول االرشادال التعميمية

عمى  ال صول في االجتماعيمن يستخدمون مواقع التواصل  إجماليموضوعال الصف ة من 
الترتيد  فيعينة الدراسة عينة الدراسة، وجاو  إجماليمعمومال عن مدارل التعميم الم دو  من 
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 فيعينة الدراسة، ، وجاو  إجمالي% من 50599 نس ة  ل يث جاو الموضوعال التعميمية الثاني
من كًم الترتيد الرا ع  فيوجاو ، % 92509الترتيد الثالث االرشادال التر وية  نس ة  مول 

 في، وجاو لكل منهما % 06579 نس ة  ل يث جاو (الموضوعال الدينية/ االرشادال السموكية 
الترتيد  في% ، وجاو 05558 يث جاول  نس ة  مول  الترتيد الخامل نتامح االمت انال

 في، وجاو  عينة الدراسة، إجمالي% من 99595الموضوعال الخدمية  نس ة  مول  السادل
 نس ة  مول  ل يث جاو( الموضوعال االدارية /الموضوعال الترفيهية  من  السا ع كمً الترتيد 
 لكل منهما. عينة الدراسة إجمالي% من 5.89

ويؤكد الك عمى اهتمام لولياو األمور  الموضوعال التعميمية التي تخأ مدارل التعميم 
 والتدريد الم دو  والمتا ة عميها  رصًا منهم عمى مستم ل ل نامهم.

تتيحها صفحات مدارس التعميم  التيسباب عدم تفاعل المبحوثين مع الموضوعات أهم أ -13
 المزدوج.

   (99جدول رقم                                      
النو                                     

    لهم األس اد
 اإلجمالي إناث اكور

يد الداللة zقيمة 
لترت
ا

 % ك % ك % ك 
اوم الموضو  اكتفى  مر 

9958 96 89597 97 96567 09 فما
 9 غير دالة 25998 8

9056 96 96589 7 92522 9 ال لرغد في التفاعل
 0 غير دالة 25952 5

ال ل د ال هور 
9659 8 06590 5 92522 9  اسمي عمى الصف ة

 9 غير دالة 95976 9

 99 99 92 جممة من سمموا
 التي اد عدم تفاعل الم  وثين مع الموضوعال تشير  يانال الجدول السا   إلى لهم لس

الترتيد األول اكتفى  مراوم  فيتتي ها صف ال مدارل التعميم الم دو  وفما لمنو  ،  يث جاو 
تتي ها  التيمن ال يتفاعمون مع الموضوعال  إجمالي% من 99588الموضو  فما  نس ة  مول 

 في االجتماعين مواقع التواصل من يستخدمو  إجماليصف ال مدارل التعميم الم دو  من 
 فيمفردال عينة الدراسة، وجاو  إجماليال صول عمى معمومال عن مدارل التعميم الم دو  من 

الترتيد الثالث ال ا د  فيوجاو ، %90565التفاعل  نس ة  مول  فيال ارغد  الثانيالترتيد 
 %.96599 يث جاول  نس ة  مول  صف ةعمى ال  يسميال هور 
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ول السا   لن من ال يتفاعل مع الموضوعال المتا ة يكتفى  مراوم تمك يوض  الجد
 الموضوعال المنشورم ومتا عة ما يتم نشرت من خمل تمك الصف ال. 

كما يوض  الجدول السا   لنه ال يوجد فرو  دالة ا صاميًا في لس اد عدم تفاعل 
 الم  وثين من اكور واناث مع منشورال الصف ة.

 يفضل المبحوثين مشاهدتها عمى صفحات مدارس التعميم المزدوج. التي أهم وسائل العرض -14
   (99جدول رقم                               

النو                                      
    لهم الوسامل

 اإلجمالي إناث اكور
يد الداللة zقيمة 

لترت
ا

 % ك % ك % ك 

 0 غير دالة 95295 09569 92 09522 90 90599 08 النأ

 5 غير دالة 25975 5599 7 9522 0 5588 5 الرسوم

 9 غير دالة 25960 79506 927 82522 92 78580 67 الفيديو

 9 غير دالة 25029 7599 92 8522 9 7526 6 الصور المت ركة

 9 غير دالة 25696 99599 98 96522 8 99576 92 الصور الثا تة

 995 52 85 جممة من سمموا

يفضل الم  وثين مشاهدتها عمى  التيتشير  يانال الجدول السا   إلى لهم وسامل العر  
الترتيد األول الفيديو  نس ة  مول  فيصف ال مدارل التعميم الم دو  وفما لمنو  ،  يث جاو 

يفضل عينة الدراسة مشاهدتها عمى صف ال  التيمفردال وسامل العر   إجمالي% من 79506
% من 09569النأ  نس ة  مول  الثانيالترتيد  في، وجاو والتدريد الم دو  مدارل التعميم

% من 99599الترتيد الثالث الصور الثا تة  نس ة  مول  فيمفردال عينة الدراسة، وجاو  إجمالي
% ، وجاو 7599 نس ة  مول لترتيد الرا ع  الصور المت ركة ا فيمفردال العينة، وجاو  إجمالي

 .% 5599الرسوم  نس ة  مول  الترتيد الخامل في
يرجع الك الى لن الفيديو يكون لكثر توضي ًا لتدريد الامد داخل المصانع لو في و 

والك متا عة الجاند العممي  المدرسة ويسهل عمى لولياو األمور مشاهدته  صورم لكثر وضو ًا 
 .  تدريد الامد  هاليضًا لا يعة تمك المدارل العممية   ث لنها تهتم  وسامل العر  التي توض
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لم تعالجها صفحات مدارس التعميم المزدوج عمى مواقع التواصل  التيأهم الموضوعات  -15
 من وجهة نظر المبحوثين. االجتماعي

   (95جدول رقم                                       
النو                                     

    لهم الموضوعال
يد الداللة zقيمة  لياإلجما إناث اكور

لترت
ا

 % ك % ك % ك 
لم تمِ  الضوو  شكل كافي عمى 
فرأ العمل المتا ة لماالد  عد 

 التخر 
 0 غير دالة 95759 92579 55 90522 96 95588 99

هناك  ع  المعمومال اإلدارية 
التي لم يتار  لها لعضاو 

 الصف ة
 9 غير دالة 95895 99598 56 50522 06 95509 92

لم توض  السياسة التعميمة اوال 
 9 غير دالة 25999 06567 96 06522 99 07526 09 سنوال الدراسة  شكل كافي

 995 52 85 جممة من سمموا
لم تعالجها صف ال مدارل التعميم  التيتشير  يانال الجدول السا   إلى لهم الموضوعال 

 في،  يث جاو   وثين وفما لمنو ن وجهة ن ر المم االجتماعيالم دو  عمى مواقع التواصل 
الترتيد األول هناك  ع  المعمومال اإلدارية التي لم يتار  لها لعضاو الصف ة  يث جاول 

تعالجها صف ال المدارل عمى مواقع  التيالموضوعال  إجمالي% من 99598 نس ة  مول 
ى فرأ العمل لم تمِ  الضوو  شكل كافي عم  الثانيالترتيد  في، وجاو االجتماعيالتواصل 

الترتيد الثالث لم  في، وجاو %92579خر ،  يث جاول  نس ة  مول المتا ة لماالد  عد الت
 %.06567توض  السياسة التعميمة اوال سنوال الدراسة  شكل كافي،  يث جاول  نس ة  مول 

من  االجتماعيأهم معوقات تفعيل صفحات مدارس التعميم المزدوج عمى مواقع التواصل  -16
 ر المبحوثين.وجهة نظ

   (96جدول رقم                                    
                      

النو                         
    لهم المعوقال

 اإلجمالي إناث اكور

يد الداللة zقيمة 
لترت
ا

 % ك % ك % ك 

 9 غير دالة 25982 97578 09 00522 99 95509 99 معوقال إدارية

فنية تتعم  مشكمل 
  الش كة

 9 غير دالة 25892 96567 69 90522 09 99599 90

معوقال فنية تتعم  
  المتخصصين

 5 غير دالة 25029 99589 02 99522 7 95509 99

نمأ الخ رم لدى الماممين 
 عمى تمك الصف ال

 9 غير دالة 25989 95556 09 99522 7 96597 99

عدم توافر كوادر فنية 
مك مدر ة إلدارم ت

 الصف ال

 0 غير دالة 25595 06567 96 09522 90 08509 09

 995 52 85 جممة من سمموا
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تشير  يانال الجدول السا   إلى لهم معوقال تفعيل صف ال مدارل التعميم الم دو  عمى 
الترتيد األول  في،  يث جاو ن وجهة ن ر الم  وثين وفما لمنو م االجتماعيمواقع التواصل 
 فيوجاو  مفردال العينة، إجمالي% من 96567تعم   الش كة ،  نس ة  مول مشكمل فنية ت

عدم توافر كوادر فنية مدر ة إلدارم تمك الصف ال،  يث جاول  نس ة  مول  الثانيالترتيد 
، وجاو االجتماعيمعوقال تفعيل صف ال المدارل عمى مواقع التواصل  إجمالي% من 06567

الترتيد الرا ع نمأ الخ رم  في% ، وجاو 97578ة،  نس ة  مول الترتيد الثالث معوقال إداري في
الترتيد  في، وجاو %95556ال ،  يث جاول  نس ة  مول لدى الماممين عمى تمك الصف 

  .% 99589الخامل معوقال فنية تتعم   المتخصصين ،  يث جاول  نس ة  مول 
ما يؤدى الى عدم وترجع ال ا ثة الك الى ضعف ش كة االنترنل في  ع  المناا  م

 المتا عة الفعالة لما يتم نشرت .
من  االجتماعيأهم مقترحات تفعيل صفحات مدارس التعميم المزدوج عمى مواقع التواصل  -17

 وجهة نظر المبحوثين.
   (97جدول رقم                                         

النو                                          
     اللهم الممتر 

يد الداللة zقيمة  اإلجمالي إناث اكور
لترت
ا

 % ك % ك % ك 

التاوير المستمر في شكل 
 ومضمون الصف ة

 9 غير دالة 25925 50559 79 50522 06 50599 95

اإلكثار من عدد الماممين عمى 
 الموقع

 9 دالة** 05626 97529 09 6522 9 09559 02

ت في  الامد عمى المشاركة 
 ارم الصف ةفي إد

 0 غير دالة 95995 59585 72 99522 00 56597 98

االهتمام  نشر فيديوهال 
توضي ية لمجاند العممي 

 لمامد

 9 غير دالة 25292 90500 57 90522 09 90595 96

 995 52 85 جممة من سمموا

ى تشير  يانال الجدول السا   إلى لهم ممتر ال تفعيل صف ال مدارل التعميم الم دو  عم
الترتيد األول  في،  يث جاو ن وجهة ن ر الم  وثين وفما لمنو م االجتماعيمواقع التواصل 

 إجمالي% من 50559التاوير المستمر في شكل ومضمون الصف ة ،  يث جاو  نس ة  مول 
ممن  االجتماعيممتر ال تفعيل صف ال مدارل التعميم والتدريد الم دو  عمى مواقع التواصل 

ال صول عمى معمومال عن مدارل التعميم الم دو   في االجتماعيع التواصل يستخدمون مواق
ت في  الامد عمى المشاركة في  الثانيالترتيد  في، وجاو الدراسةمفردال عينة  إجماليمن 

 فيوجاو ، ممتر ال التفعيل إجمالي% من 59585إدارم الصف ة،  يث جاول  نس ة  مول 
يديوهال توضي ية لمجاند العممي لمامد،  يث جاول  نس ة الترتيد الثالث االهتمام  نشر ف
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الترتيد الرا ع اإلكثار من عدد الماممين عمى الموقع  نس ة  مول  في%  وجاو 90500 مول 
97529 %. 

وت ين من خمل الجدول السا   لنه ال توجد فرو  اال داللة ا صامية  ين الاكور واالناث 
ماعدا ع ارم  االجتماعي التواصل مواقع عمى الم دو  لتعميما مدارل صف ال تفعيل ممتر ال في

( وهى ع ارم دالة ا صاميًا  يث ت ين وجود الموقع عمى الماممين عدد من اإلكثاروا دم وهى  
فرو  دالة ا صاميًا  ين الاكور واالناث عمى هات الع ارم وقد يرجع الك الى اهتمام االناث لكثر 

 وتامعهم الن تكون الصف ال لفضل مما عميه اآلن. استخدام الصف ة من الاكور 
 النتائج العامة لمدراسة :

ااامد ماادارل  لمااور لولياااوماان تاام تا يمهااا عمااى عينااة  التاايكشاافل نتااامح الدراسااة الميدانيااة  -1
% ماااان لولياااااو األمااااور يسااااتخدمون مواقااااع 67.52التعماااايم والتاااادريد الماااا دو  الااااى لن نساااا ة 

ى معمومال عن مدارل التعمايم والتادريد الما دو  وتشاير ال صول عم في االجتماعيالتواصل 
وتكااااون ماااادم عاااادد ماااارال متااااا عتهم لتمااااك الصااااف ال لن الوال يااااة الع مااااى ال يتا عونهااااا يوميااااًا 

 المتا عة من ساعة فيكثر والك لتصف  كل ما ينشر عن تمك المدارل .

لولياااو األمااور هااو  يسااتخدمها التااي االجتماااعيتشااير النتااامح الااى لن ماان لهاام مواقااع التواصاال  -2
صااف ة المدرسااة التااا ع لهااا  هاايتااتم متا عتهااا عميااة  التاايموقااع الفاايل  ااوك ولكثاار الصااف ال 

الجاناااد  فاااي التااادري يل ناااامهم والاااك لمعرفاااة  الاااة الاالاااد الساااموكية ومعرفاااة مساااتوى الاالاااد 
، ومااان خااامل تماااك الصاااف ال يساااتايع لوليااااو األماااور معرفاااة فااارأ العمااال المتا اااة العمماااي
د  عااد التخاار  وال صااول عمااى معمومااال عاان ماادارل التعماايم والتاادريد الماا دو  والماادرم لمااام

لماادارل التعماايم الما دو  ،كمااا يتفاعاال الم  اوثين مااع موضااوعال تمااك  العممايعماى فهاام الواقااع 
وماااان اهاااام تمااااك الصااااف ال ماااان خاااامل تسااااجيل االعجاااااد  تمااااك المنشااااورال والتعمياااا  عميهااااا 

رشااااااادال والموضااااااوعال التعميميااااااة واالرشااااااادال السااااااموكية يتا عونهااااااا اال التاااااايالموضااااااوعال 
يفضااال الجمهاااور  التااايوالموضاااوعال الدينياااة ونتاااامح االمت اناااال ومااان لهااام وسااااما العااار  

 .الثا تةعميها هو الفيديو والنصوأ والصور  االام 

لااام  التااايتشاااير نتاااامح الدراساااة ان الصاااف ة لااام تمااا  الضاااوو عماااى  عااا  المعموماااال اإلدارياااة   -3
ان لها اعضاو الصف ة ولم توض  السياسة التعميمياة  شاكل كااف كماا يارى الم  اوثين  يتار 

تتعما   الشا كة وعادم تاوافر  التايالمشاكمل الفنياة  هايمن اهم معوقاال تفعيال تماك الصاف ال 



 

 998 

 1ج 2020العدد الرابع والعشرون اكتوبر  المجمة العممية لكمية التربية النوعية

 فاايتمااك الصااف ال ، وماان لهاام ممتر ااال تاويرهااا التاااوير المسااتمر  إلدارمكااوادر فنيااة مدر ااة 
 ادارم تمك الصف ال. فيت في  الامد عمى المشاركة شكل ومضمون الصف ة و 

فاارو  اال داللااة إ صااامية  ااين مجموعااال الم  ااوثين الاااين  وجااديل هاارل نتااامح الدراسااة لنااه   -9
ماادارل التعماايم والتاادريد الماا دو  ع اار مواقااع لصااف ال يمثمااون مسااتويال االسااتخدام المختمفااة 

، مادارل التعمايم والتادريد الما دو   ور الجمها معرفاة، والاك عماي ممياال االجتمااعيالتواصل 
 يشاااير كماااا،  2.229الميماااة دالاااة عناااد مساااتوى داللاااة =  وهاااات 5.929 ياااث  موااال قيماااة ف 

 معرفاة مساتوى  اين معامل ارت اا  يرسون لتض  وجود عمقاة ارت ااياه موج اة ودالاة إ صاامياً 
،  ياث  مواال  الما دو  مالتعمااي مادارل ن او االتجااات ودرجاة الما دو  التعماايم  مادارل الم  اوثين

، 2.229وهااي قيمااة دالااة إ صاااميًا عنااد مسااتوى داللااة = 2.990قيمااة معاماال ارت اااا  يرسااون 
الجاادول السااا   إلااى عاادم وجااود فاارو  اال داللااة إ صااامية  ااين  فااينتااامح اخت ااار  ل  وتشااير 

اوليااااو االمااااور متوسااااال درجااااال الريااااف و  فاااياولياااااو االماااور المميمااااين متوسااااال درجاااال 
ال صااول  فااي االجتماااعياسااتخدام مواقااع التواصاال عمااى مميااال كثافااة ال ضاار  فاايمميمااين ال

وهااى  2.287،  يااث  مواال قيمااة  ل  عمااى معمومااال عاان ماادارل التعماايم والتاادريد الماا دو  
 2.25قيمة غير دالة إ صاميًا عند مستوى داللة 

 لتوصيات والمقترحات :ا
 مل والخامال الخاصة  تدريد الامد.ضرورم تجهي  مدارل التعميم الم دو   المعا -9
 المدارل لممتا عة مع اولياو االمور. فيجه ت  اسود متصمة  اإلنترنل وجود لضرورم  -0
 متا عة الامد لثناو تواجدهم  المصانع. -9
 وجود مي انية كافية لتنفيا الخاا ال رامح الخاصة  تدريد الامد. -9
 ع.المصان فير ا المناهح الدراسة  التدريد الفعمي  -5
 مصر .  فينشر التوعية  يهمية التعميم الم دو   -6
    
 

  



 

 999 

 1ج 2020العدد الرابع والعشرون اكتوبر  المجمة العممية لكمية التربية النوعية

 المراجع :
ايمااين ر ياا  تااادريل : دور األخصااامي االجتماااعي فااي تنميااة األداو االجتماااعي لااامد ن ااام  -9

التعماايم والتاادريد الفنااي الماا دو  :دراسااة وصاافية ماان من ااور ن ريااة الاادور فااي خدمااة الفاارد 
 .0296دمة االجتماعية ،جامعة اسيوا،، كمية الخرسالة ماجستير غير منشورة،

لميرم إسماعيل : دوافع استخدام الجمهور المصري لموقع التواصل االجتماعي واإلش اعال  -0
 .0297كمية اإلعمم ،جامعة الماهرم ، رسالة ماجستير غير منشورةالمت ممة ، 

تماعي ل مد م مد رفاعي : العمقة  ين استخدام الش اد المصري لمواقع التواصل االج -9
،معهد الدراسال العميا  رسالة دكتوراه غير منشورةواكتسا هم  ع  الميم السياسية ،

 .0299لمافولة، جامعة عين شمل ،
لية سمير صمح منصور : تناول مواقع التواصل االجتماعي لمضايا اوى اال تياجال  -9

امعة ،معهد ال  وث والدراسال اإلعممية، ج رسالة ماجستير غير منشورةالخاصة ، 
 .0298الدول العر ية، 

: فعالية مجموعة من األنشاة المتكاممة لامد المدارل الثانوية  الشرقاويعمو الدين يسرى  -5
 ،رسالة ماجستير غير منشورة ضوو اتجاهال الن ام الم دو  ، فيالصناعية المعمارية 

 . 0225كمية التر ية جامعة  موان،
د امد المدرسة الثانوية المعمارية في ضوو الن ام غادم م مود نجيد :  رنامح ممترح إلعدا -6

،معهد  رسالة دكتوراه غير منشورةالم دو  إل دى المهن المامو ة في سو  العمل ،
 .0226الدراسال التر وية، جامعة الماهرم، 

هالة م مود ع د الخال  : تمويم ال رامح التدري ة لامد المدارل الثانوية الصناعية تخصأ  -7
،معهد  رسالة ماجستير غير منشورةم في ضوو لهداف التعميم الم دو  ، مم ل جاه  

 . 0299الدراسال التر وية ،جامعة الماهرم ،
وليد ا راهيم ع د الجميل :  رنامح ممترح لممرر الرسم الفني  ال اترونال( لمصف األول لامد  -8

قتصاد المن لي ، ،كمية اال رسالة ماجستير غير منشورةالتعميم الثانوي الفني الم دو ، 
 .0295جامعة  موان 

مجمة العموم االنسانية هوارى  م م :مواقع التواصل االجتماعي واشكالية الفضاو العمومي ،  -9
 .0295س تم ر  02،جامعة قاصدي مر اح الج امر ،العدد  واالجتماعية



 

 902 

 1ج 2020العدد الرابع والعشرون اكتوبر  المجمة العممية لكمية التربية النوعية

10- John Gardner : Vocational Education and Training, Education 

Iiternational,Literature Review, 12 October 2009, available at: 

file:///C:/Users/MeGaNeT/Desktop/091213_VET_Literature_EDITED%2

0AA.pdf. 

11- Marina vastly " use of social networks sites by young aduts in Russia 

",unpublished  masters thesis,university of tampere"school of social 

sciences and humanities"2012 

12- Narazah suki et al.,: factors enhanching employed job seekers intentions to 

use social networking sites as ajob search tool ,international journal of 

technology and human interaction, vol.7,no.2,2011. 

file:///C:/Users/MeGaNeT/Desktop/091213_VET_Literature_EDITED%20AA.pdf
file:///C:/Users/MeGaNeT/Desktop/091213_VET_Literature_EDITED%20AA.pdf

