جامعـــت األسهـــــز – غــــــــشة
عمادة اندراساث انعهيا وانبحث انعهمي

كهـيــــت انــــرتبيـــــت
قسم أصــىل انرتبيـت
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أمحد مصباح حممد فارص
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إشزاف

د .فايش عهـي األسىد

أستاذ أصول التربية وعمم النفس المشارك

أ.د  .حممىد خهيم أبى دف
أستاذ أصول التربية

رئيس قسم أصول التربية السابق

عميد كمية التربية األسبق

كمية التربية-جامعة األزىر-غزة

كمية التربية-الجامعة اإلسالمية-غزة

قدمت هذه الرسالة استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في
أصول التربية من كلية التربية – جامعة األزهر – غزة
5341ه4153 -م
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أ

إهــــــــداء

* إلى من عممني النجاح والصبر...

* إلى من أفتقده في مواجية الصعاب...
ولم تميمو الدنيا ألرتوي من حنانـــــــو ...والدي رحمو اهلل

* والى من تتسابق الكممات لتخرج معبرة عن مكنون ذاتيا...
من عممتني وعانت الصعاب ألصل إلى ما أنا فيو...
وعندما تكسوني اليموم أسبح في بحر حنانيا ليخفف من آالمي ...أمي الغالية
* والى من بيا أكبر وعمييا أعتمد...إلى شمعة متقدة تنير ظممة حياتي...
إلى من بوجودىا أكتسب قوة ومحبة ال حدود ليا...
إلى من عرفت معيا معنى الحياة  ...زوجتي الطيبة

* إلى قرة عيني ورصيدي الثمين  ...أبنائي النجباء

* إلى من يحممون في عيونيم ذكريات طفولتي وشبابي ........إخوتي وأخواتي
* إلى من ضاقت السطور من ذكرىم فوسعيم قمبي .......زمالئي األعزاء

* إلى شيداء العز والفخار  ..وأسرى الحرية واإلصرار  ..وجرحى القوة واإلعصار
ً
إنيهم مجيعا أهدي حبثي هذا
مع كم احلب وانخقديز

ػ
ػػ ػ
ػ
ػ

انباحث

ب

شكز وحقديز

الحمد هلل العظيـ األكرـ ،الذم عمّـ بالقمـ ،عمّـ اإلنساف ما لـ يعمـ ،عزيز الثناء ،جميؿ العطاء ،ربنا ال

ػاء عميػؾ أنػت كمػا أثنيػت عمػ نفسػؾ ،كالصػةة كالسػةـ عمػ النبػ المعمػـ ،الػذم أكصػانا
نحصػ ثن ن
بالشكر ،كعممنا البر ،كزيف باإلسةـ أخةقنا ،فجزاه اهلل عنا خير الجزاء.

الحمد هلل حمدان كثي انر يميؽ بجةلو ككماؿ صفاتو ،كأشكره عز شأنو عم جزيؿ النعـ ،الذم كفقن كيسر
ل

األمر إلتماـ ىذا البحث المتكاضع ،قاؿ تعال " لئِن شك ۡرتُمۡ َل ِزيذنه ُك ۡ ۖٓم " (إبراىيـ  :آية  ،)7كقاؿ أيضان

سو ْا ٱلنهبس أ ۡ
شيبٓءهُمۡ "(األعراؼ  :آية  .)85
"ول ت ۡبخ ُ

ش ُك ُر ه
ش ُك ُر
َّللا منْ ل ي ْ
كانطةقان مف قكؿ رسكؿ اليدل كالصةح سيدنا محمد صم اهلل عميو كسػمـ " ل ي ْ
النهابس" (الترمػذم ،1978 ،ج)339 : 4؛ فإنػو ليشػرفن تقػديـ جزيػؿ الشػكر كعظػيـ االمتنػاف إلػ
جامعػة األزىػر الشػامخة ممثمػة برئيسػيا أ.د.عبػد الخػالؽ الفػرا ،كمػا أتكجػو بػأزى كأعطػر آيػات الشػكر

كالتقػدير إلػ عمػادة كميػة التربيػة ممثمػة بعميػدىا د.محمػد عميػاف ،كالػ عمػادة الد ارسػات العميػا كالبحػث

العممػ ممثمػة بعميػدىا د .أمػيف حمػد ،كمػا أتكجػو بالشػكر العميػؽ ألسػاتذت الكػراـ ،كلمييئػة التدريسػية
بجامعتنا الشامخة شمكخ الجباؿ جامعة األزىر.

كما أتكجو بعظيـ الشكر كالثناء إل مشرف الدراسة الدكتكر الفاضؿ :فايز عم األسكد ،أستاذ أصكؿ

التربية كعمـ النفس المشارؾ كرئيس قسـ أصكؿ التربية سابقان بجامعػة األزىػر ،كالػدكتكر القػدير :محمػكد
خميػػؿ أبػػك دؼ ،أسػػتاذ أصػػكؿ التربيػػة كعميػػد كميػػة التربيػػة سػػابقان بالجامعػػة اإلسػػةمية ،المػػذاف تفضػػة

باإلشػراؼ عمػ رسػالت ىػذه ،فكجػدت منيمػا الخمػؽ الرفيػع ،كالتكاضػع الجػـ كالػرأم السػديد ،كالعطػاء

الػكافر ،كالعمػـ الفيػاض ،كالتكجيػو الرشػيد ،فكػاف لمتابعتيمػا األثػر الكبيػر فػ

إخػراج ىػذه الرسػالة

المتكاضعة عم صكرتيا الت ى عميو اآلف ،فج ازھما اهلل خير الجزاء ف الدنيا كاآلخرة.
كأقػدـ شػكرم الجزيػؿ ألسػاتذت

األجػةء أعضػاء لجنػة المناقشػة كػؿ مػف الػدكتكر :محمػد ىاشػـ أ ػا

كالدكتكر :ناج رجب سكر ،المػذاف شػرفان بقبػكؿ مناقشػة الرسػالة ،كاننػ عمػ يقػيف أنيمػا سيضػيفاف

قبسػان مػف نػكر عمميمػا ليزيػدا مػف قيمػة ىػذه الد ارسػة بخبراتيمػا كمةحظاتيمػا القيمػة ،كمػا أتقػدـ بجزيػؿ

الشكر كالعرفاف إل السادة المحكميف ألداة الدراسة ،كالسادة خبراء التربية ف كميات المجتمع كمسؤلييا
لما كاف إلرشاداتيـ كنصحيـ مف النفع كالفائدة إل ناء كاثراء الرسالة.

كأخي انر فإنن أشكر كؿ مف دعمن كمنحن قكة العزيمة ألنجز دراست مف زمةء عمؿ كأصػدقاء كأخػكة
كباحثيف كطةب عمـ .

ً
وخخاما  ..فما حىفيقي إال باهلل ،عهيه حىكهج ،وإنيه أنيب
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ذ

ممخص الدراسة

ىدفت الدراسة التعرؼ إل دكر كميػات المجتمػع فػ محافظػات ػزة فػ تنميػة التعمػيـ التقنػ مػف كجيػة

نظر الخريجيف ،ككذلؾ التعرؼ إل سبؿ تطكير دكر كميات المجتمع ف تنمية التعميـ التقن مف كجية
نظر الجيات المشرفة عمييا ف ضكء نتائج الدراسة .

كاس ػػتخدمت الد ارس ػػة الم ػػنيج الكص ػػف  ،كق ػػاـ الباح ػػث بتص ػػميـ أدات ػػيف ،األكلػ ػ اس ػػتبانة مكجي ػػة لعين ػػة

الد ارسػػة ،كالثانيػػة مقابم ػة شخصػػية مػػع الخب ػراء كالمسػػئكليف مػػف الجيػػات المش ػرفة عم ػ كمي ػات المجتمػػع،
كتككنت االستبانة مف( )60فقرة مكزعة عمػ ( )3مجػاالت ىػ (منيػاج التعمػيـ التقنػ  ،تػكفير الكفايػات

التدريسية ،تكفير فرص عمؿ لمطمبة الخريجيف) كتككف مجتمع الد ارسػة مػف ( )1141طالبػان كطالبػة مػف

الخريجيف ،كتككنت عينة الدراسة األصمية مف ( )370خريجان كخريجةن أم ما بما نسبتو ( )%18.1مف
مجتمع الدراسة ،كقد تكصمت الدراسة إل النتائج اآلتية :

 -درجة تقدير خريج الكميات التقنية لػدكر كميػات المجتمػع فػ تنميػة التعمػيـ التقنػ مػف كجيػة نظػرىـ

جاءت بدرجة متكسطة حيث بمغ الكزف النسب الكم ( )%61.05لممجاالت الثةثة.

 كحاز مجاؿ منياج التعميـ التقن عم المرتبة األكل بدرجة تقدير عالية كبكزف نسب (،)%68.56كحص ػػؿ مج ػػاؿ ت ػػكفير الكفاي ػػات التدريس ػػية عمػ ػ المرتب ػػة الثاني ػػة بدرج ػػة تق ػػدير متكس ػػطة كب ػػكزف نس ػػب

( ،)%62.80أما مجاؿ تكفير فرص عمؿ لمطمبة الخريجيف فقد جاء ف المرتبة الثالثة كاألخيرة بدرجػة
تقدير ضعيفة كبكزف نسب (. )%52.82

 -كبينػػت الد ارسػػة كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات تقػػديرات الطمبػػة الخ ػريجيف لػػدكر

كميػػات المجتمػػع ف ػ تنميػػة التعمػػيـ التقن ػ ف ػ جميػػع المجػػاالت مجتمعػػة تعػػزل لمتغيػػر الجػػنس لصػػالح
اإلناث ،ف حيف أظيرت نتائج الدراسة عػدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متكسػطات تقػديرات

الطمبػة الخػريجيف فػ مجػاؿ تػكفير فػرص عمػؿ لمطمبػة الخػريجيف تعػزل لمتغيػر المعػدؿ التراكمػ  ،بينمػػا
كانػػت ىنػػاؾ فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات تقػػديرات الطمبػػة الخ ػريجيف ف ػ مجػػال منيػػاج

التعمػػيـ التقنػ كتػػكفير الكفايػػات التدريسػػية تعػػزل لمتغيػػر المعػػدؿ التراكمػ لصػػالح الطمبػػة الػػذيف معػػدليـ
التراكمػ ممتػػاز ،كمػػا كبينػػت الد ارسػػة كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات تقػػديرات الطمبػػة

الخ ػريجيف ف ػ جميػػع المجػػاالت تعػػزل لمتغيػػر الجيػػة المش ػرفة لصػػالح الطمبػػة الخ ػريجيف الػػذيف تشػػرؼ
عم ػػييـ ككال ػػة الغ ػػكث كتش ػػغيؿ الةجئ ػػيف الفمس ػػطينييف ،ك ػػذلؾ بين ػػت الد ارس ػػة كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة

إحصػػائية بػػيف متكسػػطات تقػػديرات الطمبػػة الخػريجيف فػ مجػػاؿ تػػكفير الكفايػػات التدريسػػية تعػػزل لمتغيػػر
التخصص لصالح الطمبة الخريجيف ف تخصص الحاسكب ،بينمػا ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية
بػػيف متكسػػطات تقػػديرات الطمبػػة الخ ػريجيف تعػػزل لمتغيػػر التخصػػص ف ػ مجػػال منيػػاج التعمػػيـ التقن ػ

كتكفير فرص عمؿ لمطمبة الخريجيف .
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 -كمف خػةؿ الد ارسػة تبػيف أف ىنػاؾ تػدن كاضػح فػ درجػة ممارسػة الكميػات لػدكرىا فػ تنميػة التعمػيـ

التقنػ كذلػػؾ فػ مجػػاالت الد ارسػػة الثةثػػة ،كخاصػػة مجػػاؿ تػػكفير فػػرص عمػػؿ لمطمبػػة الخػريجيف ،حيػػث
تركزت أدن متكسطات تقديرات الطمبة الخريجيف ف ىذا المجاؿ .

 -كف ػ ضػػكء نتػػائج الد ارسػػة تكص ػ الد ارسػػة بمجمكعػػة مػػف التكصػػيات اإلجرائيػػة القابمػػة لمتنفيػػذ كالت ػ

تتمخص فيما يم :

 -1ضركرة إشراؾ السكؽ المحم ف بناء المناىج التقنية ك تتناسب كحاجة سكؽ العمؿ .

 -2ضركرة أف تخطط إدارات الكميات التقنيػة لمشػاريع تحقػؽ مػف خةليػا فرصػان لخريجييػا لمعمػؿ داخػؿ

أك خارج الكمية .

 -3ضػػركرة التعػػاكف بػػيف الكميػػات كتبػػادؿ الخب ػرات كاالسػػتفادة مػػف التجػػارب الناجحػػة لػػبعض الكميػػات

التقنية ف محافظات زة .

 -4ضػركرة إعػػادة النظػر فػ التػراخيص الممنكحػػة لمكميػػات الخاصػة بمحافظػػات ػزة ،كمراجعػػة معػػايير
االعتماد كالجكدة فييا .
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Abstract

This study aimed at identifying the role of community colleges in the
developing of technical education in Gaza governorates from the standpoint of
the graduates, as well as at identifying ways for developing the role of
community colleges in the developing technical education from the standpoint
of the supervisory authorities in the light of the study results.
The study used the descriptive approach, and the researcher designed two
tools, the first one is a questionnaire, which is directed to the study sample, and
the second tool is a personal interview for experts and officials from agencies
overseeing the community colleges, and the questionnaire is
consisted
of(60)items distributed on(3)areas(technical education curriculum , teaching
competencies , providing job opportunities for graduate students ), and study
population consisted of (1141) students of graduates, and the original study
sample consisted of (370) graduates, comprised (18.1 %) of the study
 population.
  The study results revealed the following:
- The degree of the technical colleges graduates evaluation of the role of
community colleges in the developing technical education came moderately
where the relative weight of the total (61.05%)for the three area.
The field of Technical Education curriculum ranked the first and highest
degree with relative weight of (68.56%), and the provision of teaching
competencies obtained the second degree with relative weight of (62.80%),
while providing job opportunities for graduate students came in third rank and
 with relative weight of (52.82%).
- The study also showed that there are statistically significant differences
between the means of the graduates estimations to the role of community
colleges in the developing of technical education in all areas due to the
variable gender in favor of females, while the results showed that there are no
statistically significant differences between the means of the graduates
estimations in the field of providing opportunities for graduate students due to
the variable GPA, while there were statistically significant differences between
the means of graduates students estimations in the areas of curriculum of
technical education and the provision of teaching competencies attributed to the
cumulative average for the benefit of students who on average cumulative
excellent, as the study showed there were statistically significant differences
between the means of graduate students estimatations in all areas due to the
variable supervising Authority for the benefit of graduate students who are
supervised by UNRWA and Palestinian refugees, as well as the study showed
that there are statistically significant differences between the means of
graduates students estimations in the provision of teaching competencies
attributed to the specialization for the benefit of graduate students majoring in

س

computer, while there are no statistically significant differences between the
means of graduates estimations due to the variable specialization in the areas
of technical education curriculum and providing job opportunities for graduate
 students.
- Throughout the study, it is revealed that there is a clear decline in the degree
of community colleges in practicing their role in the developing technical
education in the three study areas, and in particular the provision of job
opportunities for graduate students, which focused the lowest averages of
 graduate students estimations in this area .
 - In light of the study results, the study recommended that :
1- It is necessary to involve the local market in the construction of technical
 curriculum to suit the needs of the labor market.
2- It is necessary from the departments of colleges for planning projects, for
the of technology to offer opportunities for graduates to work inside or outside
 the colleges .
3- The need for cooperation between colleges and exchange experiences and
learn from the successful experiences of some of the technical colleges in Gaza
 governorates .
4-The necessity of reconsidering the licenses granted to private colleges
 provinces of Gaza, and review the accreditation standards and quality in them.
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الفصل األول

اإلطار العام لمدراسة

 -مقدمة الدراسة .

 مشكمة الدراسة . -أسئمة الدراسة .

 أىداف الدراسة . أىمية الدراسة . -حدود الدراسة .

 مصطمحات الدراسة .ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ

مقدمة الدراسة :

يعػػد التعمػػيـ التقن ػ نمط ػان مػػف أنمػػاط التعمػػيـ العػػال  ،كركي ػزة مػػف الركػػائز األساسػػية الت ػ تقػػكـ

عمييػ ػػا المجتمعػ ػػات ،كضػ ػػركرة مػ ػػف ضػ ػػركرات الحيػ ػػاة ،كىػ ػػك يحظ ػ ػ اآلف بالعنايػ ػػة كاالىتمػ ػػاـ ف ػ ػ كػ ػػؿ
المجتمعػات المتقدمػة كالناميػة عمػ حػد سػكاء ،كلقػد أصػبح النيػكض بيػذا النػكع مػف التعمػيـ سػمة متميػزة

لمتطكر االجتماع كاالقتصادم كالثقاف الذم تشيده ىذه المجتمعات.

كيعتبر التعميـ التقن كالمين إحدل الركائز األساسية ف بناء المجتمع ،كضركرة ممحة لمكاكبة التطكر
كالتقػدـ؛ مػف أجػؿ تحقيػؽ تنميػة شػاممة سػةحيا القػكل البشػرية ،حيػث يميػؿ خبػراء التعمػيـ اآلف لنصػح

الشػباب بػالتعميـ كالتػدريب التقنػ كالمينػ ككصػفة سػحرية إليجػاد العمػؿ فػ المسػتقبؿ ،كينظػر إليػو

كمفتاح رئيس لمتخفيؼ مف كطأة الفقر ،كاحداث التقارب االجتماع  ،كقفزة نحك التطكر كالعكلمة ،كىذا

التحػكؿ فػ ازديػاد تكظيػؼ ذكم الياقػات الزرقػاء كالتكجػو نحػك التػدريب التقنػ كالمينػ يعكػس العائػد

العػال مػف االسػتثمار فػ القػكل العاممػة ،حيػث يعتبػر العمػاؿ الميػرة العمػكد الفقػرم لمتكسػع لةقتصػاد

الحال كما ف الصيف ،حيث كاحد مف كؿ ثةثػة خػريج ثانكيػة عامػة يمتحػؽ بالمػدارس المينيػة ،كلكػف
عم الصعيد اآلخر ىناؾ الكثير مف الدكؿ كما ف فمسطيف تناضؿ لخمؽ جسر بػيف التعمػيـ كالتػدريب

التقنػ كالمينػ كبػيف سػكؽ العمػؿ كانتػاج الػدخؿ لػذلؾ فػإف التػدريب التقنػ كالمينػ أصػبح اآلف لػيس
اختيا انر كانما ضركرة ممحة(.الحداد)3 :2009 ،

كيمعب التعميـ التقن دك انر مفصميان ف الحياة االقتصادية كاالجتماعية ،باعتباره أحد األدكات الرئيسة ف

تكػػكيف الك ػكادر البش ػرية كأىػػـ أسػػمحة مكافحػػة الفقػػر ،ككنػػو يشػػكؿ أحػػد أىػػـ مػػدخةت النمػػك االقتصػػادم

كيػػؤثر بشػػكؿ كبيػػر فػ متغيػرات التشػػغيؿ كالبطالػػة كدخػػؿ الفػػرد كمسػػتكل المعيشػػة لممػكاطف  ،فاالىتمػػاـ
بيػذا النػػكع مػػف التعمػػيـ بكافػػة مسػتكياتو كأنكاعػػو يشػػكؿ المحػػؾ الحقيقػ الػذم تتمحػػكر عميػػة نػػاتج التنميػػة

بمختمؼ مستكياتيا ككف التػدرج بيػذه المسػتكيات مػف التعمػيـ يتناسػب كطبيعػة فػرص العمػؿ التػ تكلػدىا

القطاعػػات االقتصػػادية كتتغيػػر بتحػػكؿ طبيعػػة العمػػؿ التػ يفرزىػػا الكاقػػع االقتصػػادم س ػريع التكيػػؼ مػػع
طبيعػػة التح ػكالت المصػػاحبة لمتقنيػػة كثػػكرة المعمكمػػات مػػع التركيػػز المكجػػو لمفتيػػات كلػػذكم االحتياجػػات

الخاصػػة بمختمػػؼ أنكاعيػػا كش ػرائحيـ تمييػػدان لمتػػدرج ف ػ إدمػػاجيـ ف ػ عمميػػة التنميػػة سػػعيان نحػػك إعػػادة

التكازف ليرـ القكم العاممة المرجح لممخرجات الجامعية ( .مرشد)2 : 2006 ،

كمػا كيعػد تنػام الػدكر الػذم تمعبػو التقنيػات الحديثػة فػ مجتمعػات اليػكـ فرصػةن لزيػادة معػدالت الجػػكدة

التعميمية ،كىػذا يفػرض كيضػف أىميػة أكبػر عمػ تطػكير بػرامج التعمػيـ التقنػ فػ كميػات المجتمػع ،كال

شػػؾ ف ػ أف تطػػكير ب ػرامج تدريبيػػة متنكعػػة كحديثػػة ف ػ مجػػاؿ التعمػػيـ التقن ػ يصػػب ف ػ ىػػذا اليػػدؼ،
كالحقيقة الت ال تقبؿ الشؾ أف لمتعميـ التقن أىمية كبرل ف تنمية متطمبات المجتمع الشػاممة ،كيمكػف

تمخػػيص ىػػذه األىميػػة ف ػ ككنػػو يعػػد مصػػد انر مػػف أىػػـ مصػػادر إعػػداد القػػكل البش ػرية الت ػ تعتم ػد عمييػػا

خطػػط التنميػػة ،كاحتياجػػات سػػكؽ العمػػؿ المحميػػة ،كمػػا يعػػد مؤش ػ انر أساسػػيان ف ػ قيػػاس تنميػػة شػػاممة ف ػ
2


مجتمع ما ،باإلضػافة إلػ أنػو يعتبػر دلػيةن قكيػان عمػ االزدىػار االقتصػادم ،كمػا أنػو يسػاعد ىػذه الػدكؿ
عم استغةؿ المكاد الخاـ المكجكدة لدييا ،كتصنيعيا بدالن مف تصديرىا لمدكؿ الصناعية المتقدمة بثمف
بخس( .أبك عاص )3 : 2003 ،

ػز كاس نػعا مػف اىتمامػات النػاس أفػر نادا كجماعػات ،بكصػفيا التحػدم األساسػ
كتشػغؿ قضػية التنميػة حي نا
الػذم يكاجػو الشػعكب فػ بمػداف العػالـ المعاصػر ،كال تكػاد تخمػك أم مػف األدبيػات التػ تعػالج العمػكـ
اإلنسانية كاالجتماعية بؿ كالطبيعية مف اإلشارة إلػ ىػذه القضػية ،السػيما كأنيػا تمثػؿ السػةح األكؿ،
كاألمض لمكاجيػة التخمػؼ االقتصػادم كاالجتمػاع كمظػاىره المتعػددة ،كتػزداد أىميػة التنميػة بالنسػبة

دكمػا إلييػا خاصػة ،كأف ىػذه القضػية أصػبحت مسػئكلية المجتمػع كمػو ،صػناع القػرار
لمشعكب السػاعية ن
كالمكاطنيف ،ك ّؿ ف مكقعو ،كاف دفع ىذه العممية ف بمداف العالـ الثالث ،كمنيا المجتمعػات العربيػة -

كنحف جزء منيا  -تتطمب تفعيؿ كؿ الطاقات المحمية ،ضمف إستراتيجية تنمكية شاممة ،تكسع خيارات

الناس كقدراتيـ كترتكز إل مبدأ المشاركة الفعمية ف القرار كالتنفيذ كالتقييـ(.األسعد) 11:2000 ،

كتع ػد التنميػػة االقتصػػادية مػػف أىػػـ المشػػكةت المعاص ػرة الت ػ تكاجػػو العػػالـ اليػػكـ ،كبخاصػػة ف ػ ظػػؿ
التحكالت الكبيرة الت شيدىا العالـ اليكـ مف انبثاؽ عصر الثكرة التكنكلكجية الحديثة ،كظيكر التكتةت

االقتصادية الكبرل ف العالـ كالسكؽ األكركبية المشتركة ،كالتجمع االقتصادم لدكؿ شرؽ آسيا ،كبركز
نظػػاـ العكلمػػة ،كػػؿ ذلػػؾ يفػػرض عم ػ الجامعػػات العربيػػة بشػػكؿ خػػاص أف يكػػكف ليػػا دكر ف ػ التنميػػة
االقتصادية ،فالجامعات ى مف أرفع المؤسسات الت يناط إلييػا ميمػة تػكفير مػا يحتاجػو المجتمػع مػف

المركػػز األساسػػية لمبحػػكث العمميػػة كالتطبيقيػػة الت ػ بػػدكنيا
متخصصػػيف بمختمػػؼ المجػػاالت ،كمػػا أنيػػا ا
يصػػعب إحػػداث أم تقػػدـ اقتصػػادم ،كمػػا أف لمتنميػػة دكر فاعػػؿ ف ػ بنػػاء اإلنسػػاف مػػف حيػػث ميا ارتػػو
كمكاقفػو نحػك الحيػػاة كنحػك مجتمعػو ،بكصػػفو أداة التنميػة ك ايػػة ليػا فػ الكقػػت ذاتػو ،كمػف ىنػػا فقػد لقػ

التعمػػيـ اىتمػػاـ التنميػػة كعنايتي ػا ،فاجتيػػد القػػائمكف عم ػ أمرىػػا فػ كضػػع الخطػػط التنمكيػػة لػػدعـ التعمػػيـ
كتعزيزه كتطكير بنيتو ،كتحسيف نكعيتو ،فضةن عف تشجيع مراكز البحث العمم ف كؿ مف الجامعػات
كالكميات ،كذلت جيكد متزايدة ف اإلنفاؽ عم التعميـ ف ضكء ما تخصصو مف مكارد مالية ف سبيؿ

التكسع ف إنشاء مؤسساتو المتنكعة ،عةكة عم سعييـ الدائب مف أجؿ تكظيػؼ مخرجػات التعمػيـ فػ

تشػػغيؿ المشػػاريع المينيػػة كالخدماتيػػة المختمفػػة كصػػيانتيا كتطكيرىػػا ،كيعػػد التعمػػيـ التقنػ – بصػػفتو أحػػد

أنمػػاط التعمػػيـ العػػال – ميػػدانان خصػػبان قػػابةن بشػػكؿ كبيػػر لمتنميػػة كاالسػػتثمار ،كىػػك يحظػ اآلف بالعنايػػة
كاالىتماـ ف كؿ المجتمعات المتقدمة كالنامية عم حػد سػكاء ،كأصػبح النيػكض بيػذا النػكع مػف التعمػيـ

سمة متميزة لمتطكر االجتماع كاالقتصادم كالثقاف الذم تشيده ىذه المجتمعات ( .الجدبة: 2009 ،

)8-4

كتعد كميات المجتمع معقةن مف معاقؿ الفكر اإلنسان ف أرفع صكره كمستكياتو كبيت الخبرة فػ شػت

صػػنكؼ اآلداب كالعمػػكـ كالفنػػكف ،كمصػػدر اإلليػػاـ لتطبيػػؽ النظريػػات العمميػػة كص ػكالن إل ػ أرق ػ صػػكر
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التكنكلكجيا ،ككسيمة الحفاظ عمػ القػيـ اإلنسػانية كتنميتيػا فػ تكامػؿ مػع قػيـ الثقافػة الكطنيػة بمػا يحفػظ

الشخصػػية الكطنيػػة لمجتمعيػػا كيربطػػو ف ػ ذات الكقػػت بالعناصػػر األصػػمية ف ػ الثقافػػة اإلنسػػانية ،كى ػ

رائدة التطكر كاإلبداع كالتنمية ،كصاحبة المسئكلية ف تنمية الثػركة البشػرية باعتبارىػا أىػـ ثػركة يمتمكيػا

المجتمع( .محمد )2 : 2009 ،ػ

كتيدؼ كميات المجتمع ف إطار كظيفتيا االجتماعية إل العمؿ عم اكتساب الطمبة االتجاىات كالقيـ
السميمة التػ تحفػزىـ عمػ االنػدماج فػ العمػؿ ،كالمشػاركة فيػو كاالسػتمتاع بػو ،كالتكيػؼ معػو ،كػاحتراـ

العم ػػؿ كتق ػػدير العم ػػؿ الجم ػػاع  ،كاإلخ ػػةص ،كتحم ػػؿ المس ػػئكلية ،كعمػ ػ كمي ػػات المجتم ػػع تق ػػع ك ػػذلؾ
مسؤكلية المساىمة ف تكعية الطةب بأدكارىـ ف تنمية مجتمعيـ ،كالمشاركة الفاعمة ف بػرامج تنميتػو

ف النكاح المختمفة تحقيقان لمبدأ الكؿ شركاء ف التنمية( .أبك ناىية)35 :1993 ،

إف االىتم ػػاـ ب ػػالتعميـ التقنػ ػ فػ ػ إط ػػار كمي ػػات المجتم ػػع يس ػػتمزـ العم ػػؿ عمػ ػ تط ػػكيره كتحس ػػيف نكعيت ػػو
كمسػػتكاه ،عػػف طريػػؽ اتبػػاع سياسػػة التكجيػػو كاإلرشػػاد المينػ لطػػةب قبػػؿ المرحمػػة الثانكيػػة ،فضػةن عػػف
تحقيؽ التكامؿ بيف منظكمة التعميـ العاـ كمنظكمة التعميـ المين كالتقن ؛ كذلػؾ بتطعػيـ منػاىج التعمػيـ

العاـ كبرامجو بالدراسات المينية كالفنية ذات الطابع العمم التطبيق  ،فتدريس ىذه المناىج يعػد مػدخةن

مناسبان لمتفاعؿ مع البيئػة المحميػة ،بمػا تحكيػو مػف تكجيػات نحػك مشػاركة الطػةب فػ تنميػة تمػؾ البيئػة
كتطكيرىا ،باإلضافة إل دكرىا ف مساعدة الطةب فػ إبػراز الميػكؿ كالقػدرات المينيػة كالعمميػة لػدييـ،

كتسييؿ اندماجيـ ف الحياة العامة بتعقيداتيا التقنية المتقدمة .فضةن عف مساىمتيا فػ تييئػة الطػةب

لممراحؿ الدراسية الةحقة ،كتقريب ىذا النمط مف التعميـ إل نفكسيـ كمداركيـ( .العبد)6 : 2007 ،

كلقد حظ مكضكع التعمػيـ التقنػ كمشػكةتو باىتمػاـ كبيػر مػف الدارسػيف كالبػاحثيف ،السػيما المشػكةت

المتعمقة بالعامميف ف ىذا القطاع الميـ كمنيا دراسة (العاجز )2008 ،كالت تناكلػت مشػكةت معممػ

التعميـ المين كالتقن ف محافظات زة كسبؿ التغمب عمييا ،كد ارسػة (عابػديف )2006 ،كالتػ ىػدفت

إل تقييـ األداء ف مراكز التدريب المين كالتقن ف محافظات زة ،كدراسة ( ارضػ  )2006 ،كالتػ

ىدفت إل التعرؼ إل معكقات تطبيؽ الجكدة الشػاممة فػ مؤسسػات التعمػيـ التقنػ فػ محافظػات ػزة
كسبؿ التغمب عمييا .

كما كىناؾ مف الدراسات ما تناكؿ مشكةت التعميـ التقن كمنيا دراسة (حمػداف كأبػك عاصػ )2008 ،

كالتػ تناكلػػت الصػػعكبات التػ تكاجػػو التعمػػيـ التقنػ فػ فمسػػطيف كسػػبؿ التغمػػب عمييػػا ،كد ارسػػة (حمػػاد
كالنخال ػػة )2008 ،كالتػ ػ تناكل ػػت مش ػػكةت التعم ػػيـ المينػ ػ فػ ػ محافظ ػػات ػ ػزة كم ػػا ي ارى ػػا المعمم ػػكف،
كد ارسػػة(النيرب )1998 ،كالتػ تناكلػػت كاقػػع منيػػاج التعمػػيـ التقن ػ فػ محافظػػات ػزة مػػف كجيػػة نظػػر

المعمميف .

كقػػد أشػػارت الد ارسػػات السػػابقة جميعيػػا إل ػ كجػػكد قصػػكر ف ػ مؤسسػػات التعمػػيـ التقن ػ أال كى ػ كميػػات

المجتمع ،كمنيا ما أرجع القصكر لدييا ف المناىج الت تقدميا الكميات ،كمنيا ما بيف أف ىناؾ ضعفان
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فػ الكػػادر البشػػرم الػػذم يتػػكل التػػدريس فييػػا ،كمنيػػا مػا أكػػد عمػ كجػػكد قصػػكر فػ رعايػػة الطمبػػة بعػػد
التخرج كالربط بيف الطالب كسكؽ العمؿ .

كم ػػف ىن ػػا ،كم ػػف خ ػػةؿ ارتب ػػاط التنمي ػػة ب ػػالتعميـ الج ػػامع  -الس ػػيما التقنػ ػ من ػػو  -يتض ػػح أف كمي ػػات

المجتمع عمييا دكر كبير لقيادة التنمية إل الطريؽ السميـ ،الذم ينيض بدكرىا مف خةؿ إضػفاء البعػد

التنمكم الدائـ كالمستمر عم الجانب العمم ف برامجيا أال كىك التعميـ التقنػ  ،كالػذم يعػد حقػةن ارفػدان

ىامان لممجتمع ،كحمقة الكصؿ بيف كميات المجتمع كميداف العمؿ ،كألف مخرجات التنمية ف المؤسسػات

التعميمية يجب أف تنعكس إيجابان عم الخريجيف ،مف خةؿ عناصر ميمة أال كى  :المنياج ،المعمػـ،
فػػرص العمػػؿ ،لػػذا فػػإف الباحػػث فػ ىػػذه الد ارسػػة سػػيتناكؿ دكر ىػػذه الكميػػات فػ االضػػطةع بػػدكرىا فػ

تنميػػة التعمػػيـ التقن ػ مرك ػ انز عم ػ المحػػاكر الثةثػػة سػػابقة الػػذكر(المنياج ،المعمػػـ ،فػػرص العمػػؿ) ،كمػػف
كجية نظر الخريجيف .

مشكمة الدراسة:

إف أىػػـ األىػػداؼ الت ػ يسػػع التعمػػيـ العػػال إل ػ تحقيقيػػا ىػػك تنميػػة اإلنسػػاف ،كىػػك ينطمػػؽ مػػف حقيقػػة

مؤداىا أف تنمية المجتمع مرىكنة بتنمية الفرد صانع ىذه التنمية ،كلعؿ كميػات المجتمػع ليػا دكر رئػيس

ف عممية التنمية ،بحيث يقاس نجاح كميات المجتمع ف قدرتيا عم تأدية كظيفتيا فػ التنميػة لمتعمػيـ
التقن بأشكالو المختمفة ،كذلؾ مف خةؿ عمميا عم إحػداث التغييػر المر ػكب فيػو عػف طريػؽ فمسػفتيا
كمناىجيا ،ففمسفة التعميـ ف ىذه الكميات ال تقؼ عند إكساب المتعمـ المعرفة المتخصصػة ،كالميػارات

العمميػػة كالفنيػػة كالتقنيػػة الةزمػػة إلعػػداده ليكػػكف منتجػان فػ قػػكة العمػػؿ ،بػػؿ إف ليػػا فػ الكقػػت نفسػػو ىػػدفان

رياديان ف تشكيؿ منظكمة الكع االجتماع لمطةب .

كنظػ ػ انر لقم ػػة الد ارس ػػات التربكي ػػة التػ ػ درس ػػت ى ػػذا الن ػػكع م ػػف الكمي ػػات بخصكص ػػيتيا التقني ػػة ،كمجاالتي ػػا
كتخصصاتيا المختمفة الكاسعة ،كاختةؼ نكعية طةبيا ،ككظائفيػا المختمفػة ،كتركيػ انز مػف الباحػث عمػ

تربكيػة ىػذه الكميػػات ،فقػد تب ّػيف لمباحػػث أف يتنػاكؿ دكر ىػذه الكميػػات فػ تنميػة التعمػػيـ التقنػ مػف كجيػػة
نظر الخريجيف كسبؿ تطكيره .

كف ضكء ما سبؽ تتحدد مشكمة البحث ف السؤاؿ الرئيس التال :
السؤاؿ الرئيس:
مـــا دور كميـــات المجتمـــع بمحافظـــات غـــزة فـــي تنميـــة التعمـــيم التقنـــي مـــن وجيـــة نظـــر
الخريجين وما سبل تطويره ؟
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كينبثؽ عف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية :

 -1ما درجػة ممارسػة كميػات المجتمػع بمحافظػات ػزة لػدكرىا فػ تنميػة التعمػيـ التقنػ مػف كجيػة نظػر

الخريجيف؟

 -2ىؿ تكجد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف مسػتكل تقػديرات عينػة الد ارسػة لػدكر كميػات المجتمػع فػ
تنمية التعميـ التقن مف كجية نظر الخريجيف تعزل لمتغير :

أ -الجنس( ذكر– أنث ) ؟

ب -التخصص (عمكـ طبية – عمكـ إدارية كمالية – عمكـ حاسكب – ىندسة) ؟
ج -المعدؿ التراكم (ممتاز– جيد جدان – جيد – مقبكؿ ) ؟

د -الجية المشرفة عم ىذه الكميات (حككمة – ككالة – جامعة – أىمية) ؟

 -3مػػا سػػبؿ تطػػكير دكر كميػػات المجتمػػع ف ػ تنميػػة التعمػػيـ التقن ػ مػػف كجيػػة نظػػر الجيػػات المش ػرفة

عمييا؟

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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أىداف الدراسة :

 -1التعرؼ إل درجة ممارسة كميات المجتمع بمحافظات زة لدكرىا ف تنمية التعميـ التقن .

 -2الكشؼ عف داللة الفركؽ ف تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسػة كميػات المجتمػع لػدكرىا فػ تنميػة

التعميـ التقن تبعان لمتغير (الجنس – التخصص  -المعدؿ التراكم  -الجية المشرفة) .
 -3اقتراح سبؿ تطكير لدكر كميات المجتمع ف تنمية التعميـ التقن .

أىمية الدراسة :

تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا مف خةؿ اآلت :

 -1تُسمط الدراسة الضكء عم أىمية التعميـ التقن ف تنمية المجتمع ،كمػا كتق ّػيـ دكر كميػات المجتمػع
التنمكم بالتكازم مع دكرىا التعميم النظرم .
 -2يتكقػػع مػػف نتػػائج الد ارسػػة أف تطمػػع مسػػئكل الكميػػات كاداراتيػػا عمػ السػػبؿ المناسػػبة لتحقيػػؽ أفضػػؿ

النتػػائج فػ ػ مجػػاؿ تنمي ػػة التعم ػػيـ التقن ػ  ،كاالرتق ػػاء بالحرك ػػة العمميػػة داخ ػػؿ ى ػػذه المؤسسػػات بم ػػا يخ ػػدـ

المجتمع عم الجانب العمم .

 -3افتقػػار الميػػداف التربػػكم لمد ارسػػات الت ػ تطرقػػت لكميػػات المجتمػػع لمتعمػػيـ المتكسػػط بمػػا فييػػا م ػػف

مح ػػاكر تحت ػػاج لمد ارس ػػة كالبح ػػث العممػ ػ الج ػػاد ،ككني ػػا تتبنػ ػ تخصص ػػات عممي ػػة تقني ػػة ال تكج ػػد فػ ػ
الجامعات .

حدود الدراسة :

 -1حد الموضوع  :اقتصرت الدراسة عم دكر كميات المجتمع ف تنمية التعميـ التقن .

 -2الحد البشري  :اقتصرت ىذه الدراسة عم عينة مف الطمبة الخػريجيف فػ الفصػؿ الد ارسػ األخيػر
ف كميات المجتمع ،كالجيات المشرفة عمييا .
 -3الحد المؤسسي  :كميات المجتمع .

 -4الحد المكاني  :محافظات زة فقط .

 -5الحـــد الزمنـــي  :تػػـ تطبيػػؽ ىػػذه الد ارسػػة ف ػ الفصػػؿ الد ارس ػ األكؿ مػػف العػػاـ الد ارس ػ -2013:
2014ـ.
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مصطمحات الدراسة :

استخدـ الباحث ف دراستو المصطمحات التالية :

 -1الدور :

عرؼ مرس ) (2001الدكر بأنو  " :مجمكعة مف األنشطة المرتبطة ،أك األطر السمككية الت تحقػؽ

مػا ىػك متكقػع فػ

مكاقػؼ معينػة ،كتترتػب عمػ

المختمفة"(.مرس )139 : 2001،

األدكار إمكانيػة التنبػؤ بسػمكؾ الفػرد فػ

المكاقػؼ

كما يعرفػو أحمػد ( )2000أيضػان بأنػو  " :مجمكعػة مػف الكظػائؼ كالميػاـ كالمسػئكليات المتكقعػة كالتػ

يمكػػف أف يقػػكـ بيػػا تنظػػيـ أك قطػػاع مؤسسػػة لتحقيػػؽ أىػػداؼ معينػػة داخػػؿ المجتمػػع "( .أحمػػد:2000،

)35

* كيعرؼ الباحػث الػدكر إجرائيػان  :مػا تقػكـ بػو كميػات المجتمػع بالفعػؿ لتنميػة المجتمػع كاالرتقػاء بػو فػ

مختمؼ المجاالت ف سبيؿ تنمية التعميـ التقن .

 -2كميات المجتمع :

تعرؼ بأنيا  :مؤسسة تعميمية مف مؤسسات التعميـ الجامع مدتيا تقؿ عف أربػع سػنكات كتمتػاز بتقػديـ
برامج متنكعة أكاديمية كمينية تطبيقية كتيدؼ إل إعػداد الطػةب أكاديميػان إلكمػاؿ الد ارسػة فػ الجامعػة

أك إعدادىـ مينيان لسكؽ العمؿ(.الحبيب)603 :2004،

كتعػػرؼ أيض ػان  :صػػيغة لمتعمػػيـ العػػال مدتػػو ال تزيػػد عػػف عػػاميف بعػػد الثانكيػػة العامػػة ،كتقػػدـ ب ػرامج ذات

خص ػػائص أكاديمي ػػة كميني ػػة كتدريبيػ ػة (فري ػػدة) ق ػػادرة عمػ ػ س ػػد احتياج ػػات البيئ ػػة كالمجتم ػػع اآلني ػػة مني ػػا
كالمستقبمية ( .نذر كآخركف)156 :2003،

كيعرؼ الباحث كميات المجتمع إجرائيان بأنيا :كؿ مؤسسػة تعميميػة جامعيػة متكسػطة فػ محافظػات ػزة،
تشػػتمؿ عمػ أم نػػكع مػػف أنػكاع المػكاد التعميميػػة أك الميػػارات بعػػد الحصػػكؿ عمػ شػػيادة الد ارسػػة الثانكيػػة

العامة أك ما يعادليا بحيث ال تقؿ مدة الدراسة فييا عف سنتيف دراسيتيف .

 -3التنمية :

تعرؼ التنمية بأنيا تمؾ العمميات الت تبذؿ فييا نشػاطات مقصػكدة كفػؽ سياسػة عامػة إلحػداث تطػكر
أساسػا عمػ
اجتماع كاقتصادم كسياس كثقاف كمعرف لمناس ف بيئاتيـ المحمية ،كذلػؾ باالعتمػاد
ن
الجيكد األىمية كالحككمية المنسقة كالمتكاممة ( .أبك سمرة)10: 2002،
أيضا  :بأنيا إيجاد بيئة معينة يستطيع الفرد مف خةليا تطكير ذاتو بذاتو إل أقص ما تسمح
كتعرؼ ن
بو مقدراتو مف أجؿ أف يعيش حياتو كفقنا الىتماماتو كاحتياجاتو كطمكحاتو )12 :2001،UNDP).
كتعػرؼ أيضػان  :تغييػر اجتمػاع كارادم مقصػكد؛ لةنتقػاؿ بػالمجتمع إلػ كضػع أفضػؿ عمػ مختمػؼ

الصعد ،فيػ تغييػر اجتمػاع مكجػو كمػنظـ مػف خػةؿ أيديكلكجيػة معينػة ،كىػ تغييػر فػ التنظيمػات
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المختمفػة لمبنػاء االجتمػاع القػائـ ،كفػ بعػض قضػايا المنظكمػة القيميػة ،كالتنميػة ليسػت مجػرد تنميػة
"مػكارد بشػرية" ،كانمػا ىػ تكجػو يحقػؽ إنسػانية اإلنسػاف فػ مجتمعػو ككطنػو ،يػؤمف لػو حيػاة صػحية

كسبيةن لمحصكؿ عم المعرفة ،كمستكل معيش الئؽ ،كيؤمف لو العزة كالكرامة  (.المصػرم: 2007 ،
)3

كيعرؼ الباحث التنميػة إجرائيػان بأنيػا  :اإلجػراءات كالنشػاطات التػ تسػيـ بيػا كميػات المجتمػع مػف أجػؿ

تطػػكير نكعيػػة التعمػػيـ التقنػ  ،بحيػػث يصػػبح ارفػػدان متميػ انز لتنميػػة المجتمػػع ،مػػف خػػةؿ رفػػع مسػػتكل الفيػػـ

التقن لخريجييا ف سكؽ العمؿ .

 -4التعميم التقني:

ىك ذلؾ الػنمط مػف التعمػيـ العػال النظػام الػذم يتضػمف اإلعػداد التربػكم كاكسػاب الميػارات كالمعرفػة

التقنيػة كالػذم تقػكـ بػو مؤسسػات تعميميػة نظاميػة ال تقػؿ عػف سػنتيف بعػد الد ارسػة الثانكيػة إلعػداد قػكل
عاممة ف مختمؼ التخصصات ) .العبد)82 :2001،

كيقصػد بػو أيضػان  :نػكع مػف أنػكاع كميػات المجتمػع ،كمػدة الد ارسػة فيػو سػنتاف د ارسػيتاف أك أكثػر بعػد

الثانكية العامة كتشتمؿ عم كاحد أك أكثر مف البرامج التقنية المختمفة(.ك ازرة التعميـ العال )6 :1997،
كيقصد بو أيضان  :بأنو التعميـ الذم يكسب األفراد المعارؼ كالميارات كاالتجاىات الت تؤىمو لةنخراط

فػ

سػكؽ العمػؿ فػ

(حمد)6 :2010،

أحػد األعمػاؿ التقنيػة كتكػكف الد ارسػة فييػا سػنتيف بعػد الثانكيػة العامػة أك أكثػر.

* كيع ػػرؼ الباح ػػث التعم ػػيـ التقنػ ػ إجرائيػ ػان بأن ػػو  :ن ػػكع م ػػف التعم ػػيـ ف ػػكؽ الث ػػانكم فػ ػ كمي ػػات المجتم ػػع
بمحافظات زة يتميز بالمينية كالحرفية فػ نمطػو النظػرم كاألدائػ  ،بحيػث يركػز عمػ دكر الطالػب فػ

التعامؿ مع األداء الحرك العقم  ،كذلؾ خةؿ عاميف دراسييف ،لينطمؽ بعدىا الطالب إل سكؽ العمؿ،
كيشؽ طريقو مف خةؿ أحد البرامج التقنية الت أتقنيا ف المؤسسة التعميمية .

 -5الخريجون :

كيقصػػد الباحػػث بػػالخريجيف ف ػ ىػػذه الد ارسػػة  :ىػػـ الطػػةب المسػػجمكف ف ػ الفصػػؿ الد ارس ػ األكؿ مػػف

العاـ الدراس 2014 – 2013ـ كقد أكممكا متطمبات التخرج بكميات المجتمع بمحافظات زة .
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الفصل الثاني

اإلطار النظري لمدراسة
ػ
أوالً :كميات المجتمع :
مقدمة .

أ -تعريف كميات المجتمع .

ب -أىداف كميات المجتمع .

ج -برامج التعميم في كميات المجتمع .

د -كميات المجتمع في محافظات غزة .

ثانياً :التعميم التقني :
مقدمة .

أ -ماىية التعميم التقني .

ب -الفرق بين التدريب الميني والتدريب التقني والتعميم الميني والتعميم التقني.
ج -أىمية التعميم التقني .

د -أىداف التعميم التقني .

ه -نشأة وتطور التعميم التقني في فمسطين .

و -واقع التعميم التقني في فمسطين .

ز -الصعوبات والتحديات التي تواجو التعميم التقني في فمسطين .

ثالثاً :دور كميات المجتمع في تنمية التعميم التقني :
مقدمة .

أ -مفيوم التنمية .

ب -مالمح وأبعاد التنمية .

ج -العالقة بين التنمية والتعميم.

د -دور التعميم في تحقيق التنمية الشاممة .

ه -دور التعميم التقني في تحقيق التنمية في فمسطين .

و -كميات المجتمع وتنمية التعميم التقني في فمسطين .

مقدمة :

أوالً  :كميات المجتمع

إف مف الكظائؼ الرئيسة لمتعميـ العال خدمة المجتمع كتنميتو ،مما يعن أف تقكـ الجامعات باإلسػياـ
ف حؿ قضايا ،كمشكةت المجتمع الحالية  ،كالمستقبمية  ،كتعمؿ عم تحقيؽ الرخاء كالرفاىية ألبنائػو
ػار يقػاس عائػده عمػ الفػرد كالمجتمػع ،كأصػبح
السػيما أف العمػـ كالتعمػيـ فػ الكقػت الػراىف أصػبح معي نا
معيػار نجػاح الجامعػات يقػاس بمػا تقدمػو مػف جيػكد لحػؿ مشػكةت المجتمػع ،كتحقيػؽ حاجاتػو،

كطمكحات ػػو ،كتع ػػد كمي ػػات المجتم ػػع مؤسس ػػة م ػػف مؤسس ػػات المجتم ػػع المحمػ ػ  ،كم ػػا كأني ػػا تن ػػدرج تح ػػت
منظكمػػة التعمػػيـ العػػال  ،إال أنيػػا تتميػػز عػػف الجامعػػات بقصػػر فتػرة الد ارسػػة فييػػا ،كنكعيػػة التخصصػػات
الت تقدميا ،كرفػدىا لممجتمػع بػالفنييف كالمينيػيف ،لػذا فػإف د ارسػة ىػذه المنظكمػة التربكيػة الخدماتيػة يعػد

حاجػػة ممحػػة ف ػ ظػػؿ التقػػدـ العمم ػ كالتكنكلػػكج المتسػػارع الػػذم يطغ ػ عم ػ جميػػع منػػاح حياتنػػا،
كالكصػػكؿ بيػػذه الكميػػات إل ػ أجػػكد مػػا يمكػػف مػػف تنميػػة تجعميػػا قػػادرة عم ػ مكاكبػػة االنفجػػار العمم ػ ،

كطكفاف العكلمة الجارؼ .

أ -تعريف كميات المجتمع :
ى تمؾ الكميات الت تقدـ نكعان مف أنكاع التعميـ العال النظام لمدة ال تقؿ عػف سػنتيف بعػد الد ارسػة

الثانكيػة العامػة كدكف المسػتكل الجػامع

كيتضػمف إعػداد الطمبػة تربكيػا كتػكجيييـ سػمككيا كاكسػابيـ

ميػارات كقػدرات عمميػة كمعػارؼ عمميػة تمكػنيـ بعػد تخػرجيـ مػف القيػاـ مسػئكلية التشػغيؿ باإلنتػاج
كالصػيانة كالخػدمات كالتػ تمثػؿ فػ مسػتكاىا حمقػة كصػؿ بػيف المخططػيف كاالختصاصػييف كخريجػ

الجامعات مف جية كالعماؿ الماىريف خريج الثانكياف المينية كالتعميـ المين مف جيػة أخػرل أك ليػـ

القدرة عم ترجمة الخطط اإلنتاجية كالخدمية كالعمؿ عم تنفيذىا بالتعاكف مع العماؿ الماىريف ( .أبك
كاشؼ)12 :1999 ،

ال يمكف اعتبار جميع كميات المجتمع ف فمسطيف كميات تعميـ تقن  ،كانما يمكف تقسيميا إل ما يأت

(أبك جراد:)1994 ،

 -1كميات المجتمع التقنية:

كى التػ تقػدـ بػرامج د ارسػية تيػدؼ إلػ إعػداد أطػر تقنيػة كفػؽ تعريػؼ االتحػاد العربػ لمتعمػيـ التقنػ
كتنطبؽ عمييا شركط العضكية ف االتحاد.

- 2كميات مجتمع أكاديمية:

كىػ الكميػات التػ تقػدـ بػرامج د ارسػية ال ينطبػؽ عمييػا تعريػؼ االتحػاد العربػ لمتعمػيـ التقنػ كشػركط

العضكية فيو عم بعض التخصصات الت تقدميا.
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- 3كميات مجتمع مشتركة:
كى الت تقدـ برامج دراسية تيدؼ إل إعػداد أطػر تقنيػة ك يػر تقنيػة ،كينطبػؽ عمييػا تعريػؼ االتحػاد

العرب لمتعميـ التقن كشركط العضكية فيو عم بعض التخصصات الت تقدميا( .أبك جراد: 1994 ،
)20

ب :أىداف التعميم في كميات المجتمع :

 -1إعداد القكل البشرية المدربة ف المستكل التقن ف المجاالت التقنية المختمفة.
 -2رفع المستكل العممػ لألفػراد فػ مجػاؿ أك أكثػر مػف مجػاالت المعرفػة النظريػة كالتطبيقيػة لمسػتكل

التخصص بيف المستكل الثانكم كالمستكل الجامع تحقيقا لر باتيـ ف مكاصمة التعميـ كتنمية لكفايتيـ
الشخصية كاالجتماعية.

 -3اإلسياـ ف خدمة المجتمعات المحمية عم نحك يؤدم إل تنميتيا.ػ)أبك جراد)27،26 : 1994،

كيذكر (حمد )2000 ،األىداؼ التالية :

-1تكثيؽ الصمة بيف المؤسسة التعميمية كالمجتمع كبيف التعميـ كالحياة العممية.

 -2تأكيد االىتماـ بالنكاح التطبيقية لممعرفة بالربط الكثيؽ بيف الجكانب النظرية كالجكانب التطبيقية.
 -3رس حب العمؿ كتنميتو ف نفكس الطةب ،كتأجيؿ مكاقفيـ اإليجابية بقكة كتػربيتيـ عمػ تقػدير

العمؿ المتقف كالمفيد ،كاحتػراـ العػامميف ،كيػتـ ذلػؾ مػف خػةؿ ممارسػة األعمػاؿ كالميػارات ذات الطػابع
التكنكلكج كالمضمكف االقتصادم.

 -4إكساب الطمبة قد انر مفيدان مف الخبػرات كالمفػاىيـ كالميػارات ذات الصػمة بعػالـ الشػغؿ لتمكيػنيـ بعػد

ذلؾ مف أساسيات العمؿ المين .

 -5إيقاظ مكاىب الطةب ،كتنمية إحساسيـ بذكاتيـ كافساح المجاؿ لمكشؼ عػف ميػكليـ كاسػتعداداتيـ

العممية كالعممية كتنميتيا.

 -6تشػجيع الطػةب عمػ النشػاط االبتكػارم فػ المجػاالت العمميػة كاتخػاذ ذلػؾ سػبيةن لتنميػة القػدرات

اإلبداعية.

 -7تنمية شخصية الطالب بشكؿ متكامؿ بحيث يستطيع استخداـ كافة حكاسو كقدراتو.
 -8خمؽ مكاقؼ سػمككية جديػدة تنمػ لػدل المػتعمـ ركح التعػاكف كالمثػابرة كالجػد كاسػتغةؿ الكقػت فيمػا
ينفع( .حمد)14 :2000،

* كمف خةؿ دراسة الباحث تبيف أف أىداؼ كميات المجتمع كمؤسسة حاضنة لمتعميـ التقن ى نفسيا

أىػداؼ التعمػػيـ التقنػ كالػػذم يعػػد الركيػزة األساسػػية لقيػػاـ كميػات المجتمػػع ،كىػػذه األىػداؼ تتمحػػكر حػػكؿ

النقاط التالية :

تقكـ فمسفة كأىداؼ التعميـ التقن عم اإلسياـ ف تنمية المجتمػع الفمسػطين كتمبيػة بعػض احتياجاتػو

كمتطمباتو ،كرفده بالكفاءات كالميارات القادرة عم اإلنتاج كالعطاء كذلؾ مف خةؿ العمؿ عمػ تػكفير
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البنيػة الد ارسػية التعميميػة ،كتجديػدىا باسػتمرار مػع تػكفير األطػر كالكػكادر البشػرية العمميػة المتخصصػة

لمتػدريب كالتػدريس ،كمػا تسػع إلػ تػكفير الخبػرات العمميػة التطبيقيػة لمطمبػة كتييئػة فػرص التػدريس
كالتعميـ أماـ األجياؿ المتةحقة ،كاعدادىا مينيان كأكاديميان .

ج :برامج التعميم في كميات المجتمع كما ذكرىا (أبو جراد:)2000 ،
تشػػتمؿ بػرامج التعمػػيـ فػ كميػػات فمسػػطيف التقنيػػة ككميػػات المجتمػػع عمػ اثنػ عشػػر برنامجػان ،يمكػػف

تصنيفيا إل ثةث مجمكعات:

المجمكعة األكل  :برامج إعداد التقنييف .
المجمكعة الثانية  :البرنامج األكاديم .

المجمكعة الثالثة  :برنامج التأىيؿ التربكم .

يقبػػؿ ف ػ كميػػات فمسػػطيف التقنيػػة ككميػػات المجتمػػع حممػػة الثانكيػػة العامػػة الفمسػػطينية أك مػػا يعادليػػا،

كيػػتـ القبػػكؿ ف ػ حق ػػكؿ التخصصػػات المختمفػػة فػ ػ ضػػكء فػػرع الد ارسػػة فػ ػ الثانكيػػة العامػػة كر ب ػػة
الطالب كعدد الطمبة المسمكح بو كتسمسؿ عةماتيـ.
يشترط لمقبكؿ ف أم مف حقكؿ التخصص:

أ ) أف يؤىؿ فرع شيادة الدراسة الثانكية العامة الطالب لدراسة التخصص المطمكب.

ب ) أف يككف الطالب الئقان صحيان لدراسة التخصص المطمكب.

ج )عمػ مػػف يتقػػدـ لبرنػػامج المغػػة الفرنسػػية أف يتقنيػػا "عمم ػان بػػأف ىػػذا البرنػػامج ال يخضػػع لةمتحػػاف

الشامؿ".

مدة الدراسة:
مػػدة الد ارسػػة ف ػ الكميػػات ى ػ سػػنتاف د ارسػػيتاف أك أربعػػة فصػػكؿ د ارسػػية ف ػ حػػدىا األدن ػ كسػػبعة

فصػكؿ فػ حػدىا األعمػ كيتػراكح عػدد السػػاعات المعتمػػدة لمتخصصػات المختمفػػة مػػابيف  66ك 78
ساعة معتمدة.

االمتحاف الشامؿ :

تعقد ك ازرة التربية كالتعمػيـ العػال ىػذا االمتحػاف فػ األكؿ مػف آب مػف كػؿ عػاـ كتشػرؼ عميػو لجنػة

امتحػػاف دبمػػكـ كميػػات المجتمػػع الت ػ تعقػػد جمسػػاتيا برئاسػػة كزيػػر التربيػػة كالتعمػػيـ العػػال أك الككيػػؿ

المسػػاعد لشػػؤكف التعمػػيـ العػػال كعضػػكية سػػتة آخػريف ،كميمتيػػا اختيػػار كاضػػع األسػػئمة ،اإلشػراؼ

عم ػ تصػػحيح أكراؽ االمتحػػاف كاخ ػراج النتػػائج ،كيمػػنح الطمبػػة النػػاجحكف ف ػ امتحػػاف دبمػػكـ كميػػات
المجتمع شيادة دبمكـ كميات المجتمع( .أبك جراد)89 : 2000 ،
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د :كميات المجتمع في محافظات غزة :
كفق ػان لييئػػة االعتمػػاد كالجػػكدة بػػك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػال فػػإف محافظػػات ػزة تحتػػكم عم ػ تسػػع

كميات مجتمع متكسطة ما بيف أىمية (خاصة) كعامة (بإشراؼ جامع ) كككالة تنطبؽ عمييا شركط
االعتمػػاد كالجػػكدة ،باإلضػػافة إل ػ كميتػػيف تشػػرؼ عمييمػػا ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػال كىمػػا  :كميػػة

العمكـ كالتكنكلكجيا – خاف يكنس ككمية العمكـ التقنية – دير البمح .

(ك ازرة التربية كالتعميـ العال  ،ىيئة االعتماد كالجكدة )303 : 2013 ،

كالجدكؿ ( )1-2يكضح كميات المجتمع المتكسطة المعتمدة لدل ك ازرة التربية كالتعميـ ف محافظات
زة حت عاـ 2013ـ :

جدول()1-2

كميات المجتمع المتوسطة المعتمدة في محافظات غزة
كميات المجتمع المتكسطة المعتمدة
1

كمية الدراسات المتوسطة – األزىر

2

كمية مجتمع األقصى لمدراسات المتوسطة

3

كمية المجتمع العربية

4

كمية مجتمع تدريب غزة – الوكالة

5

كمية مجتمع تدريب الوكالة – خان يونس

6

كمية مجتمع غزة لمدراسات السياحية والتطبيقية

7

كمية بولتكنيك فمسطين

8

كمية بولتكنيك المستقبل التطبيقي

9

الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية

10

كمية العموم والتكنولوجيا – خان يونس

11

كمية فمسطين التقنية – دير البمح
(ك ازرة التربية كالتعميـ العال  ،ىيئة االعتماد كالجكدة)303 : 2013 ،

البرامج المعتمدة في كميات المجتمع موضوع الدراسة :

إف كميػػات المجتمػػع ف ػ محافظػػات ػزة تعتمػػد ب ػرامج تقنيػػة متعػػددة ،كىنػػاؾ تفػػاكت بػػيف اتفػػاؽ ىػػذه
الكميات عم تخصصات بعينيػا ،كاختةفيػا فػ بعضػيا ،إال أف المةحػظ أف ىنػاؾ تكػرار فػ كثيػر

مػػف التخصصػػات فػ جميػػع الكميػػات ،كالجػػداكؿ التاليػػة تكضػػح التخصصػػات المعتمػػدة لػػدل الكميػػات
الت شممتيا عينة الدراسة كفقان لجية اإلشراؼ عمييا كى :

 الكميات التابعة لك ازرة التربية كالتعميـ العال (كمية العمكـ كالتكنكلكجيا) .14


 -2الكميات التابعة لمجامعات الفمسطينية (كمية الدراسات المتكسطة بجامعة األزىر) .
 -3الكميات التابعة لككالة الغكث الدكلية (كمية مجتمع تدريب زة) .

 -4الكميات الخاصة (كمية مجتمع زة لمدراسات السياحية كالتطبيقية) .

جدول (  ) 2-2البرامج المعتمدة في كمية الدراسات المتوسطة  -األزىر

الرقـ

البرنامج التعميم

1

البرمجيات كقكاعد البيانات

دبمكـ متكسط

2

التصميـ كالمكنتاج

دبمكـ متكسط

3

الحاسب اآلل

دبمكـ متكسط

4

إدارة كأتمتة المكاتب

دبمكـ متكسط

5

إدارة أعماؿ

دبمكـ متكسط

6

المحاسبة

دبمكـ متكسط

7

العةقات العامة

دبمكـ متكسط

8

العمكـ السياسية

دبمكـ متكسط

9

فن مختبر عمكـ

دبمكـ متكسط

10

التمريض العاـ

دبمكـ متكسط

11

السكرتارية كالسجؿ الطب

دبمكـ متكسط

12

فن عمميات

دبمكـ متكسط

13

تمريض نساء ككالدة (القبالة)

دبمكـ متكسط

14

الصحافة كالعةقات العامة

دبمكـ متكسط

(ك ازرة التربية كالتعميـ العال  ،ىيئة االعتماد كالجكدة )339 : 2013 ،
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الدرجة

جدول ( ) 3-2البرامج المعتمدة في كمية العموم والتكنولوجيا – خان يونس
الرقـ

البرنامج التعميم

1

تكنكلكجيا المعمكمات

بكالكريكس

2

معمـ تكنكلكجيا

بكالكريكس

3

ىندسة المبان

بكالكريكس

4

ىندسة االلكتركنيات التطبيقية تخصص الكتركنيات طبية

بكالكريكس

5

ىندسة االلكتركنيات التطبيقية تخصص الحاسكب كاألنظمة الرقمية

بكالكريكس

6

ىندسة االلكتركنيات التطبيقية تخصص تحكـ صناع

بكالكريكس

7

المحاسبة تطبيقية

بكالكريكس

8

تكنكلكجيا إدارة أعماؿ

بكالكريكس

9

العمكـ الطبية المخبرية

بكالكريكس

10

التغذية كتكنكلكجيا الغذاء

بكالكريكس

11

إدارة صحية

بكالكريكس

12

البرمجيات كقكاعد البيانات

دبمكـ متكسط

13

شبكات الحاسكب كاالنترنت

دبمكـ متكسط

14

تكنكلكجيا الكسائط المتعددة

دبمكـ متكسط

15

اليندسية المعمارية

دبمكـ متكسط

16

اليندسة المدنية

دبمكـ متكسط

17

صيانة كترميـ المبان

دبمكـ متكسط

18

تكنكلكجيا الراديك كالتمفزيكف كالفيديك

دبمكـ متكسط

19

تكنكلكجيا األجيزة المكتبية

دبمكـ متكسط

20

ىندسة الحاسكب

دبمكـ متكسط

21

ىندسة التبريد كالتكييؼ

دبمكـ متكسط

22

التصميـ الداخم (الديككر)

دبمكـ متكسط

23

التصميـ الجرافيك

دبمكـ متكسط
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الدرجة

24

إدارة أعماؿ

دبمكـ متكسط

25

إدارة كأتمتة المكاتب

دبمكـ متكسط

26

المحاسبة

دبمكـ متكسط

27

اإلدارة المالية كالمصرفية

دبمكـ متكسط

28

التسكيؽ كادارة المشتريات

دبمكـ متكسط

29

الصيدلة

دبمكـ متكسط

30

المراقبة الصحية

دبمكـ متكسط

31

السكرتاريا كالسجؿ الطب

دبمكـ متكسط

32

المختبرات الطبية

دبمكـ متكسط

( ك ازرة التربية كالتعميـ العال  ،ىيئة االعتماد كالجكدة) 328 : 2013 ،

ػجدول (  ) 4-2البرامج المعتمدة في كمية مجتمع تدريب غزة  -الوكالة
الرقـ

البرنامج التعميم

1

تكنكلكجيا بالحاسكب

دبمكـ متكسط

2

البرمجيات كقكاعد البيانات

دبمكـ متكسط

3

اإلدارة المالية كالمصرفية

دبمكـ متكسط

4

التجارة كادارة المكاتب

دبمكـ متكسط

5

تجارة كمتاجرة

دبمكـ متكسط

6

السكرتارية التنفيذية

دبمكـ متكسط

7

التصميـ الجرافيك

دبمكـ متكسط

8

الفنكف التطبيقية تخصص تصميـ األزياء كتصنيع المةبس

دبمكـ متكسط

9

الميكاتركنكس

دبمكـ متكسط

10

التصنيع الغذائ

دبمكـ متكسط

11

الميف اليندسية تخصص اليندسة المدنية

دبمكـ متكسط

12

الميف اليندسية تخصص اليندسة المعمارية

دبمكـ متكسط
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الدرجة

13

الميف اليندسية تخصص اليندسة الميكانيكية

دبمكـ متكسط

14

تكنكلكجيا المعمكمات تخصص االلكتركنيات كالتحكـ المحكسب

دبمكـ متكسط

15

تكنكلكجيا المعمكمات تخصص االتصاالت السمكية كالةسمكية

دبمكـ متكسط

(ك ازرة التربية كالتعميـ العال  ،ىيئة االعتماد كالجكدة )342 : 2013 ،

جدول (  ) 5-2البرامج المعتمدة في كمية مجتمع غزة لمدراسات السياحية والتطبيقية
الرقـ

البرنامج التعميم

الدرجة

1

العمكـ اإلدارية كالمالية تخصص إدارة أعماؿ

دبمكـ متكسط

2

العمكـ اإلدارية كالمالية تخصص المحاسبة

دبمكـ متكسط

3

العمكـ اإلدارية كالمالية تخصص إدارة الكتركنية

دبمكـ متكسط

4

اإلدارة كأتمتة المكاتب

دبمكـ متكسط

5

تكنكلكجيا بالحاسكب

دبمكـ متكسط

6

السياحة كالسفر

دبمكـ متكسط

16

العةج الطبيع

دبمكـ متكسط

( ك ازرة التربية كالتعميـ العال  ،ىيئة االعتماد كالجكدة) 344 : 2013 ،

وفيما يأتي نشأة وتطور الكميات التقنية التي تم اختيارىا وأىدافيا وبرامجيا المطروحة لمعام الدراسي

2014-2013م :

 -1كمية الدراسات المتوسطة جامعة األزىر – غزة

كمية الدراسات المتكسػطة ىػ مؤسسػة أكاديميػة تيػدؼ إلػ خدمػة المجتمػع المحمػ كاحتياجاتػو ،تكاكػب

التطكر كالحداثة العممية النكعية عم المستكل المحم كاإلقميم كالدكل حرصان منيا عم رفع مسػتكم
التعميـ الجامع  ،كتعمؿ عم تكفير فرص التعميـ كالػتعمـ لكافػة شػرائح أبنػاء شػعبنا الفمسطين ػ  ،لتمكػيف
المتعمميف كالمتعممات مف المشاركة ف بناء أسس المجتمع الفمسطين كمؤسساتو ف كافة المجاالت.

ب ػػدأت الكمي ػػة كبرن ػػامج دبم ػػكـ ،ع ػػاـ 1996ـ فػ ػ مج ػػاالت الحاس ػػكب كص ػػيانتو كالس ػػكرتارية التنفيذي ػػة،
كاإلعةـ كالعةقات العامة ،ثـ تحكلت عاـ  2000/1999إل كمية الدراسات المتكسطة نتيجػة لمجيػكد
المتكاص ػػمة إلدارتي ػػا المتعاقب ػػة فػ ػ تق ػػكيـ بػ ػرامج تخصص ػػية جدي ػػدة تكاك ػػب متطمب ػػات المجتم ػػع المحمػ ػ

كاحتياجاتػػو ،كحرص ػان عم ػ االسػػتمرار ف ػ مػػد حاجػػة المجتمػػع المحم ػ لمك ػكادر الفنيػػة المؤىمػػة ،كنتيجػػة
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لةحتياجات تـ تكسيع قاعػدة التخصصػات بطػرح بػرامج جديػدة تفػتح آفاقػان جديػدة نحػك المسػتقبؿ (.دليػؿ
الطالب كمية الدراسات المتكسطة جامعة األزىر– زة)2 : 2013 ،
رؤية الكمية

تسػػع كميػػة الد ارسػػات المتكسػػطة لتكػػكف ال ارئػػدة ف ػ مجػػاؿ التعمػػيـ المجتمع ػ كالمين ػ التطبيق ػ  ،عم ػ

أسس سميمة كمتطكرة ،تككف قادرة عم تخريج أجياؿ مف شأنيا بنػاء الػكطف ،كقػادرة عمػ المنافسػة فػ
ىذا المجاؿ عم المستكل المحمػ كالػدكل بكافػة معػايير الجػكدة كالنكعيػة ،التػ تأخػذ بيػا كتراعييػا فػ

كؿ مجاالت التعميـ كالتدريب.

رسالة الكمية

تنطمؽ رسالة كمية الدراسات المتكسطة ف جامعة األزىر مف خةؿ إعداد ٍ
اع مػف الطػةب كعمػ
جيؿ ك ٍ

مسػػتكل عمم ػ كعمم ػ رفيػػع ،مػػف خػػةؿ التأىيػػؿ العمم ػ كالميػػارم المناسػػب كالكػػاف  ،لجعميػػـ أعضػػاء
فػاعميف فػ المجتمػع مػػف خػػةؿ الرعايػة التربكيػػة كالتعميميػػة الفائقػة الجػػكدة عمػ أيػدم خبػراء أكػػاديمييف،

كاداريػػيف متميػ ػزيف ،كأسػػاتذة م ػػؤىميف تربكي ػان كأكاديميػ ػان مػػف ذكم التخص ػػص البحث ػ كالمنيجػ ػ كالكف ػػاءة
النػػادرة ،مسػػتخدميف كسػػائؿ تكنكلكجيػػا التعمػػيـ كالتػػدريب الحديثػػة بأسػػاليبيا كمفاىيميػػا الشػػاممة العميقػػة،

لبمػػكغ أرفػػع مسػػتكل تعميمػ لكػػؿ مػػتعمـ أك متػػدرب لػػدينا ،لنصػػؿ بػػو إلػ أقصػ مػػا تسػػتطيعو قد ارتػػو مػػف
تقدـ كتفكؽ كتميز( .دليؿ الطالب كمية الدراسات المتكسطة جامعة األزىر– زة )4 : 2013 ،ػ

خدمات الكمية:

ت ػػكفر كمي ػػة الد ارس ػػات المتكس ػػطة مجمكع ػػة م ػػف الخ ػػدمات المتنكع ػػة التػ ػ تحق ػػؽ التمي ػػز كالرقػ ػ ب ػػالكاقع
األكاديم كاإلدارم بالكمية ،كتجعؿ الحياة الجامعية سيمة كمريحة كمميئة بالنجاح كالتفكؽ ،كمنيا:

· تػػكفير الم ارفػػؽ الد ارسػػية كالتدريسػػية المختمفػػة مػػف مختب ػرات كم اركػػز الحاسػػكب ،كالمةعػػب ،كالمكتبػػة،
كالقاعات الدراسية المتكافرة ف جامعة األزىر.

· ت ػػكفير خ ػػدمات إلكتركني ػػة متنكع ػػة ،كمني ػػا خدم ػػة التس ػػجيؿ عب ػػر االنترن ػػت ،كخدم ػػة الرس ػػائؿ النص ػػية

SMSالت ػ تمكػػف الطمبػػة م ػف متابعػػة درجػػاتيـ كمكاعيػػد عقػػد امتحانػػاتيـ بارتيػػاح كاطمئنػػاف ،كحرصػػت
الكميػػة عمػ ػ أف تكػػكف كاف ػػة أعماليػػا محكس ػػبة؛ لتيس ػػير إج ػراءات االلتح ػػاؽ كالتسػػجيؿ كالحص ػػكؿ عمػ ػ
مختمؼ الخدمات الطةبية كاألكاديمية بسيكلة كيسر.

· تستخدـ الكمية األساليب العممية المتطكرة ،كتعمػؿ عمػ اسػتنياض الكػادر التعميمػ القػادر كالمسػئكؿ؛
لتقديـ أفضؿ الخدمات النكعية لطةبيا.

· تعتمػػد الكميػػة ف ػ تعامميػػا مػػع الطمبػػة أسػػاليب حضػػارية يسػػكدىا حريػػة التعبيػػر كالتكاصػػؿ األكػػاديم ،

كاإلرشػ ػػاد المطمػ ػػكب ،خدمػ ػػة لمطمبػ ػػة ف ػ ػ جميػ ػػع م ارحػ ػػؿ د ارسػ ػػتيـ كذلػ ػػؾ ألخػ ػػذ آرائيػ ػػـ كح ػ ػةن لمشػ ػػاكميـ

كمسػػاعدتيـ عم ػ إكمػػاؿ د ارسػػتيـ الجامعيػػة ف ػ إطػػار مػػف الحريػػة األكاديميػػة كاالختيػػار الحػػر لمسػػاقات
التدريس كمحاضرم تمؾ المساقات ،بما يتناسب مع الطمبة كظركفيـ كاحتياجاتيـ.
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· تيتـ الكمية ببناء جسػكر التفػاىـ ،كالثقػة بػالنفس ،كاإلحسػاس بػاآلخريف ،كالعمػؿ عمػ تكطيػد العةقػات
األكاديمية كاالجتماعية بيف العامميف كالطمبة كبيف الطمبة أنفسيـ ،بما يضمف العيش ف أجكاء أكاديمية
طيبة كممتعة يسكدىا ركح التعاكف كالتساند لتحقيؽ أقص مراتب النجاح كالتميز.

 .تعتمػد الكميػػة منػػذ تأسيسػػيا عمػ الػػدكاـ الد ارسػ لمطمبػة فػ الفتػرة المسػػائية كفػ إطػػار الخطػػط الراميػػة
لمتطكير ،كاتاحة الفرصة أماـ الطمبة لةلتحاؽ بالكمية كتكسيع قاعدة اختياراتيـ كتفضيةتيـ.

 .تسػتمر الكميػة بالػػدكاـ الد ارسػ فػ الفتػرة المسػػائية بينمػا سػػتتيح الفرصػة أمػػاـ الطالبػات فقػػط لمػدكاـ فػ
ػار م ػػف الع ػػاـ الد ارسػ ػ
الفتػ ػرة الص ػػباحية كسيقتص ػػر ال ػػدكاـ فػ ػ الفتػ ػرة الص ػػباحية "لمطالب ػػات فق ػػط" اعتب ػ ان

 2013-2012ف البرامج األكاديمية التالية:

تمريض عاـ ،كسكرتارية كسجؿ طب  ،فن عمميات ،تمريض نساء ككالدة "قبالػة" ،إدارة كأتمتػة مكاتػب.

المصدر ( دليؿ الطالب كمية الدراسات المتكسطة جامعة األزىر– زة  )6،7 :2013،ػ

كالجدكؿ التال يبيف التخصصات المعتمدة لمدبمكـ ف كمية الدراسات المتكسطة جامعػة األزىػر – ػزة

لعاـ 2013ـ :
جدول( ) 6-2التخصصات المعتمدة لمدبموم في كمية الدراسات المتوسطة جامعة األزىر – غزة لعام 2013م
الرقـ

القسـ

1

الحاسكب

2

العمكـ اإلدارية

3

السياسة كاإلعةـ

التخصص
البرمجيات كقكاعد البيانات
التصميـ كالمكنتاج
صيانة الحاسب اآلل
إدارة أعماؿ
المحاسبة
إدارة كأتمتة المكاتب
العةقات العامة
الصحافة كالعةقات العامة
العمكـ السياسية
تمريض نساء ككالدة (القبالة)
التمريض العاـ

الميف الصحية

السكرتارية كالسجؿ الطب
22



4

فن عمميات
فن مختبرات طبية
فن مختبر عمكـ
المصدر (دليؿ الطالب كمية الدراسات المتكسطة جامعة األزىر– زة)8 :2013 ،

 -2كمية العموم والتكنولوجيا– خان يونس( :دليل الطالب لكمية العموم والتكنولوجيا)2013 ،

النشأة كالتطكر :

أنشػػئت كميػػة العمػػكـ كالتكنكلكجي ػػا – خػػاف يػػكنس عػػاـ 1990ـ كمؤسس ػػة أىميػػة ،تعن ػ بتػػدريس العم ػػكـ
التقنيػػة ،كقػػد تػػكل مجمػػس التعمػػيـ بالقػػدس اإلشػراؼ عمييػػا عػػاـ 1994ـ ،ثػػـ تكلػػت ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ
العال اإلشراؼ عمييا ،كأصبحت الكمية مؤسسة حككمية عاـ 1997ـ كمنذ تمؾ المحظة لػـ تػدخر إدارة

الكمية كبالتعاكف مع ك ازرة التربية كالتعميـ جيدان لجعؿ الكمية نكاة لجامعة أكاديمية رائدة ف مجاؿ التعميـ
التقنػ ػ التكنكل ػػكج يخ ػػدـ قطاعػ ػان كبيػ ػ انر م ػػف أبن ػػاء ش ػػعبنا الفمس ػػطين  ،كتم ػػنح الكمي ػػة خريجيي ػػا درجتػ ػ

البكػػالكريكس كالػػدبمكـ المتكسػػط فػ أربعػػة كعشػريف تخصصػان عمميػان تقنيػان ضػػمف برنػػامج د ارسػ متميػػز،
كفػػؽ نظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة ،حيػػث يػػدرس الطالػػب  75-66سػػاعة معتمػػدة مكزعػػة عمػ أربػػع سػػنكات
لتخصصػػات البكػػالكريكس ،باسػػتثناء تخصػػص المبػػان خػػةؿ خمسػػة أع ػكاـ ،كتػػكزع السػػاعات المعتمػػدة

ليذا التخصص عم عشرة فصكؿ دراسية .

أىداف كمية العموم والتكنولوجيا :

تسع كمية العمكـ كالتكنكلكجيا إل تحقيؽ األىداؼ التالية :

 -1تكفير فرص التعميـ المين كالتقن لطةب كطالبات محافظات زة عم حد سكاء .
 -2مكاكبة التقدـ العمم ف شت مجاالت الحياة .

 -3إعداد الطمبة مينيان كأكاديميان كتزكيدىـ بالميارات الفنية كالتقنية البنػاءة التػ تػؤىميـ لمحصػكؿ عمػ

فرص عمؿ مناسبة .

 -4تقكية العةقات العممية كالثقافية مع الكميات كالجامعات الفمسطينية كالعربية .

 -5تشػػجيع العمػػؿ التطػػكع كخدمػػة المجتمػػع كتقكيػػة العةقػػة بػػيف الكميػػة كالبيئػػة المحميػػة فػ محافظػػات
زة ( .دليؿ الطالب لكمية العمكـ كالتكنكلكجيا)2،3 : 2013 ،
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جدول( )7-2برامج التخصصات المعتمدة لمدبموم في كمية العموم والتكنولوجيا لمعام 2013م
اضتخصص

اضرشم

اضقدم

1

العمكـ الطبية

2

عمكـ الحاسكب كتكنكلكجيا المعمكمات

3

العمكـ اليندسية كالفنكف التطبيقية

4

العمكـ اإلدارية كالمالية

المختبرات الطبية
الصيدلة
المراقبة الصحية
السكرتارية كالسجؿ الطب
البرمجيات كقكاعد البيانات
شبكات الحاسكب كاالنترنت
تكنكلكجيا الكسائط المتعددة
اليندسة المعمارية
صيانة كترميـ مبان
ىندسة الحاسكب
التصميـ الداخم ( الديككر )
التصميـ الجرافيك
تكنكلكجيا األجيزة المكتبية
ىندسة تبريد كتكييؼ
إدارة أعماؿ
إدارة كأتمتة المكاتب
المحاسبة
اإلدارة المالية كالمصرفية
التسكيؽ كالتجارة االلكتركنية
المصدر(دليؿ الطالب لكمية العمكـ كالتكنكلكجيا )5 : 2013،

 -3كمية مجتمع تدريب غزة التابعة لوكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين  .ػ
النشأة كالتطكر :

فػ العػػاـ 1953ـ تػػـ تأسػػيس كميػػة مجتمػػع تػػدريب ػزة تحػػت اسػػـ " مركػػز التػػدريب المين ػ " ،تجسػػيدان
لفمسفة ككالة الغكث الدكلية إل اثة الةجئيف الفمسطينييف ،كذلؾ إلعداد خريجيف مؤىميف لمحصكؿ عم

فرص عمؿ تمكنيـ مف العيش الكريـ .
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األىداف اإلستراتيجية :
 -1تحقيؽ درجة عالية مف المكائمة بيف بػرامج التعمػيـ كالتػدريب مػف جيػة كاحتياجػات سػكؽ العمػؿ مػف

جية أخرل.

 -2تطكير األساليب كالتسييةت كالمصادر التعميمية كالتدريبية بما يتناسب مع التطكرات الحديثة.

 -3جػذب أفضػؿ المػؤىةت كالخبػرات لمقيػاـ بالعمميػة التعميميػة كالتدريبيػة كالعمػؿ عمػ تحسػيف كفاءتيػا

بشكؿ مستمر.

 -4التطكير المستمر لمعايير قبكؿ المتدربيف كمتابعتيـ أثناء العممية التدريبية كبعدىا.
 -5تعزيز القدرات اإلدارية كاإلشرافية لمكاكبتيا لممفاىيـ الحديثة ف اإلدارة كاإلشراؼ.
 -6تكفير آليات تحقؽ اقتصاديات التعميـ كالتدريب كالتقييـ الذات .

ثـ أخذت الكمية بالتطكر إل أف كصؿ عدد التخصصات المينية فييا حاليان إل أربعة عشر تخصصان،
بعد أف بدأت بتخصص كاحد كىك ميكانيكػا السػيارات ،كبمػغ عػدد التخصصػات الفنيػة إلػ سػبعة عشػر،

كاجمػػال قػػدرتيا االسػػتيعابية يزيػػد عػػف ألػػؼ طالػػب كطالبػػة ،كتتبػػع الكميػػة مػػف حيػػث اإلش ػراؼ كالتمكيػػؿ
لككالػػة الغػػكث الدكليػػة لتشػػغيؿ الةجئػػيف الفمسػػطينييف كذلػػؾ مػػف خػػةؿ دائ ػرة التربيػػة كالتعمػػيـ بغػزة كقسػػـ

التعميـ التقن كالمين بمقر رئاسة الككالة بعماف( .دليؿ الطالب ف كمية مجتمع تدريب زة(6 :2013،

كالجدكؿ التال يبيف التخصصات التقنية المعتمدة لمدبمكـ ف كمية مجتمع تدريب زة لمعاـ 2013ـ.
جدول ( )8-2التخصصات التقنية المعتمدة لمدبموم في كمية مجتمع تدريب غزة لمعام 2013م
التخصص

الرقـ

القسـ

1

الفنكف التطبيقية

2

اليندسة المعمارية

3

العمكـ المالية كاإلدارية

4

اليندسة المدن

ىندسة مدنية

5

االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات

ىندسة مدنية

6

ميكانيكا السيارات

ىندسة ميكانيكية

7

الميف الطبية

عةج طبيع

8

الميف الخدمية

تكنكلكجيا التصنيع الغذائ

التصميـ الجرافيك
تصميـ كتفصيؿ األزياء
ىندسة معمارية
التجارة كادارة المكاتب
سكرتاريا تنفيذية
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اتصاالت سمكية كالسمكية
9

تكنكلكجيا بالحاسكب

االلكتركنيات

االلكتركنيات كالتحكـ المحكسب
ىندسة ميكاتركنكس

(دليؿ الطالب ف كمية مجتمع تدريب زة (11 : 2013

 -4كمية مجتمع غزة لمدراسات السياحية والتطبيقية :

النشأة والتطور :

كمية مجتمع زة لمدراسات السياحية ى الكمية األكل كالكحيدة المتخصصة ف الدراسات السياحية فػ

قط ػػاع ػ ػزة حيػػػث تمػػػنح درجػ ػػة الػ ػػدبمكـ ف ػ ػ التخصصػ ػػات التاليػ ػػة  :تخص ػػص تكنكلكجيػ ػػا الحاسػػػكب ،
تخص ػ ػػص إدارة الكتركني ػ ػػة  ،تخص ػ ػػص إدارة أعم ػ ػػاؿ  ،تخص ػ ػػص إدارة كأتمت ػ ػػة المكات ػ ػػب  ،تخص ػ ػػص

المحاس ػػبة  ،تخص ػػص الس ػػياحة كالس ػػفر كىػ ػ مرخص ػػة م ػػف ك ازرة التربي ػػة كالتعم ػػيـ الع ػػال الفمس ػػطينية
كتخضع لمشركط الت تضعيا الك ازرة كاالتحاد الدكل لمنقؿ الجكم "أياتا" لقبكؿ الطمبة .

كانت نكاة تأسيس الكمية مركز عالـ األفؽ الثقاف كالذم تـ تأسيسو ف أ سػطس  2000لتقػديـ دكرات

متخصصػػة ف ػ حجػػز كبيػػع تػػذاكر السػػفر باإلضػػافة لب ػرامج تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كالمغػػات كتػػـ اعتمػػاد
المركز مف قبؿ االتحاد الدكل لمنقؿ الجكم "أياتا" ف يناير  2002ثـ بدأ التحضػير لتأسػيس أكؿ كميػة

متخصصػة فػ الد ارسػػات السػياحية فػ فمسػػطيف لتقػديـ برنػػامج أكػػاديم لمػدة عػػاميف تخصػػص "سػػياحة
كسػػفر" كتأسسػػت الكميػػة فعػةن  2002كحصػػمت الكميػػة عمػ االعتمػػاد كاإلجػػازة الرسػػمية مػػف ك ازرة التربيػػة
كالتعمػػيـ العػػال بعػػد أف أثبتػػت قػػكة برامجيػػا العمميػػة كالتدريبيػػة فػ يكنيػػك  ،2004كقػػد تػػـ اعتمػػاد برنػػامج

تكنكلكجيا الحاسكب كذلؾ ف أ سطس . 2008

كنظ انر لألىمية الخاصة لمسياحة لمعظـ شعكب العالـ كمع ت ازيػد دكرىػا االقتصػادم كاالجتمػاع كالبيئػ

كالتكنكلكج كالسياسػ … حيػث أف السػياحة امتػدت مػف النطػاؽ المحمػ إلػ اإلقميمػ ثػـ الػدكل كمػع
ترتيبات السةـ القائمة بالمنطقة بما يػدعـ كيعػزز دكر السػياحة اإلقميميػة كمصػدر تنميػة أساسػ لمػدخؿ

القكم ( .دليؿ الطالب ف كمية مجتمع زة لمدراسات السياحية كالتطبيقية(3 : 2013 ،

قامػػت الكميػػة بتكقيػػع اتفاقػػات تعػػاكف عمم ػ كثقػػاف كأسػػاس لمتعػػاكف اإلقميم ػ كالػػدكل  ،فباإلضػػافة إل ػ

االتفاقيػػة مػػع االتحػػاد الػػدكل لمنقػػؿ الجػػكم " أياتػػا" بكنػػدا كالمنسػػؽ مػػع جامعػػة كػػامبردج كقعػػت الكميػػة

اتفاقيػػات تعػػاكف عمم ػ كثقػػاف مػػع جامعػػو حم ػكاف بجميكريػػة مصػػر العربيػػة كالت ػ تضػػـ كميػػة السػػياحة
الكحيدة ف مصر  ،كذلؾ تـ تكقيع اتفاقية مماثمة مع كمية األمير سمطاف لمسياحة كاإلدارة بمنطقػة أبيػا

بالمممكػػة العربيػػة السػػعكدية ،ثػػـ مػػع قطػػاع التػػدريب بشػػركة مصػػر لمطي ػراف كالػػذم يقػػدـ أعم ػ مسػػتكيات
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البػ ػرامج العممي ػػة كالتدريبي ػػة المتخصص ػػة فػ ػ مج ػػاؿ الس ػػياحة كالطيػ ػراف كتمت ػػد خدمات ػػو لمعظ ػػـ ش ػػركات
الطيػراف كالمؤسسػػات السػػياحية فػ الػػكطف العربػ  ،كمػػا تػػـ التكصػػؿ لمرحمػػة متقدمػػة التفاقيػػة مػػع معيػػد
الممكػػة رانيػػا لمسػػياحة كالت ػراث بالجامعػػة األردنيػػة الياشػػمية بالمممكػػة األردنيػػة الياشػػمية ،كػػذلؾ مػػع ىيئػػة
المعيد القكم لمتدريب عم الطيراف المدن (كالت ى بصدد التحكؿ لتصبح الجامعػة المصػرية لعمػكـ

الطيراف) ( .دليؿ الطالب ف كمية مجتمع زة لمدراسات السياحية كالتطبيقية)5 :2013 ،

تيدف الكمية إلى تحقيق ثالثة أغراض رئيسة :

أكالن :إعداد القكل البشرية المدربة ف المستكل المينػ كالتقنػ لتمبيػو احتياجػات المجتمػع كالتنميػة كذلػؾ

مف خةؿ ما يم :

* تزكي ػػد الطمب ػػة بالمعرف ػػة النظري ػػة كالتطبيقي ػػة عمػ ػ نح ػػك متكام ػػؿ يمك ػػنيـ م ػػف القي ػػاـ بأعم ػػاؿ المي ػػف

السياحية الت يتخصصكف فييا عف دراية بطبيعتيا كتبصر ف مراحميا كنتائجيا.

• إكساب الطمبة عادات العمؿ السميمة بما يمكنيـ مف القياـ بأعماؿ مينيـ بدقة كسرعة .
• تنميػػة الكفايػػة االجتماعيػػة لمطمبػػة بمػػا يمكػػنيـ مػػف االىتمػػاـ بقضػػايا مجػػتمعيـ كالمشػػاركة فػ األعمػػاؿ
االجتماعية كالتصرؼ السميـ كفؽ المعايير كالقكاعد االجتماعية.

ثانيان :رفع المستكل العمم كالمين لألفراد ف مجاالت المعرفة النظريػة كالتطبيقيػة تحقيقػان لر بػاتيـ فػ
مكاصمة التعمـ كتنمية كفاءاتيـ الشخصية كاالجتماعية مف خةؿ:

• تنمية الميارات الفكرية لدل الطمبة بما يمكنيـ مف استعماؿ أساليب التفكير السميمة لمبحث العمم
• تنميػػة االتجاىػػات كالقػػيـ الفكريػػة السػػميمة لػػدل الطمبػػة بالمكضػػكعية كالتكاضػػع العممػ كاألمانػػة العمميػػة
كالمركنة الفكرية لمتعمـ .

ثالثان :اإلسياـ ف خدمة المجتمع المحم عم نحك يؤدم إل تنميتو كذلؾ مف خةؿ ما يم :

• تكفير فرص التعميـ المستمر لمختمؼ فئات المجتمع كأفرداه بقصد تحديث معارفيـ كتحسيف ميػاراتيـ
كتنمية ميكليـ كمكاىبيـ كرفع كفاءتيـ ف العمؿ .

• إتاحػػة الم ارفػػؽ كالكسػػائؿ المتػػكفرة ف ػ الكميػػة ألف ػراد المجتمػػع لةنتفػػاع بيػػا كاالسػػتفادة منيػػا ف ػ رف ػػع
مستكاىـ الثقاف كاالجتماع .

• االىتماـ بمشكةت المجتمع المحمػ كالعمػؿ عمػ د ارسػتيا كالتعػاكف مػع القيػادات االجتماعيػة لحميػا .
(دليػ ػ ػ ػػؿ الطالػ ػ ػ ػػب ف ػ ػ ػ ػ كميػ ػ ػ ػػة مجتمػ ػ ػ ػػع ػ ػ ػ ػزة لمد ارسػ ػ ػ ػػات السػ ػ ػ ػػياحية كالتطبيقيػ ػ ػ ػػة(7 :2013 ،

طمكحات كتطمعات الكمية :

إف طمكحػػات كتطمعػػات إدارة الكميػػة لػػف تتكقػػؼ عمػ تقػػديـ برنػػامج أكػػاديم لمػػدة عػػاميف "دبمػػكـ" كانمػػا
خطة التطكير مستمرة ف مجاالت ثةث.

أكالن :التطكير األفق حيث سيتـ التكسع ف تقديـ التخصصات األخرل كتخطػط الكميػة فػ ىػذا المجػاؿ
الستحداث برامج أخرم لنيؿ درجة الدبمكـ .
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ثاني ػان :التطػػكير ال أرس ػ كيتمثػػؿ ف ػ االرتقػػاء بالمسػػتكل األكػػاديم لمكميػػة مػػف كميػػة مجتمػػع تقػػدـ برنػػامج
دبمكـ لمدة عاميف إل كميػة جامعيػة تقػدـ برنػامج أكػاديم لمػدة  4سػنكات (بكػالكريكس)( .دليػؿ الطالػب

ف كمية مجتمع زة لمدراسات السياحية كالتطبيقية)9 : 2013 ،

كالجدكؿ التال يبيف التخصصات المعتمدة لمدبمكـ ف كمية مجتمع ػزة لمد ارسػات السػياحية كالتطبيقيػة

لمعاـ الدراس 2013-2012ـ :

جدول ( )9-2التخصصات المعتمدة لمدبموم في كمية مجتمع غزة لمدراسات السياحية والتطبيقية لمعام
2013م

الرقـ

القسـ

التخصص

1

الحاسكب

تكنكلكجيا الحاسكب

2

العمكـ اإلدارية كالمالية

3

السياحة كالسفر

محاسبة
إدارة أعماؿ
إدارة الكتركنية
إدارة كأتمتة المكاتب
السياحة كالسفر

( دليؿ الطالب ف كمية مجتمع زة لمدراسات السياحية كالتطبيقية(13 : 2013 ،

كمػػف خػػةؿ اسػػتعراض المحػػكر الخػػاص بكميػػات المجتمػػع يتضػػح لمباحػػث أف ىنػػاؾ تطػػك انر كبيػ انر قػػد طػ أر
عمػ ػ اس ػػتيعاب كمي ػػات المجتم ػػع لمبػ ػرامج كالتخصص ػػات التقني ػػة ،حي ػػث إف األقس ػػاـ فػػ الكمي ػػات تح ػػكم

تخصصػػات متعػػددة كمنيػػا الجديػػد الػػذم يسػػتحؽ مػػف طمبتنػػا االىتمػػاـ ،كمػػا أف ىنػػاؾ تشػػابيان كبي ػ انر بػػيف
تخصصات العديد مف الكميات كتك ار انر؛ مما ينػتج تكدسػان مػف خريجػ تخصصػات بعينيػا دكف الحصػكؿ
عم فرصة عمؿ ،مما يتطمب التنسػيؽ بػيف ىػذه الكميػات السػتيعاب التخصصػات كفػؽ حاجػة كػؿ كميػة

منيػػا ،كالتركيػػز عم ػ التخصصػػات الت ػ يحتاجيػػا سػػكؽ العمػػؿ المحم ػ  ،كاالنفتػػاح بتخصصػػات جديػػدة
متميزة مكاكبة لتطكرات العصر كثكرة تكنكلكجيا المعمكمات .
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مقدمة :

ثانياً :التعميم التقني

يعد العنصر البشرم بما لديو مف قدرة عم االختراع كاالبتكار كالتطكير ىك كحده القادر عم قير ندرة
المكارد الطبيعيػة كالتكسػيع مػف قػدرات المجتمػع اإلنتاجيػة ،لػذا تمثػؿ المػكارد البشػرية اليػكـ شػرطنا أساس نػيا
لتحقيؽ التنمية الشاممة كالمستدامة ،فالدكلة الت تعجز عف تنمية مكاردىا البشرية ف عصرنا الحاضر
ال يمكف أف تحقؽ األىداؼ المنشكدة.

كنظ انر لمدكر الحيكم كالياـ الذم يمعبو التعميـ التقن فػ تحقيػؽ التنميػة كضػماف اسػتم ارريتيا ،حيػث أنػو

يمعب دك انر فاعةن كمػؤث انر فػ مجػاؿ إعػداد كتأىيػؿ القػكل البشػرية الكفػؤة لمعمػؿ فػ القطاعػات الصػناعية

كالزراعيػػة كالصػػحية كالخدميػػة ،فػػإف ىػػذا النػػكع مػػف التعمػػيـ يجػػب أف يحظػ بعنايػػة كاىتمػػاـ فػػائقيف نظػ انر
ألىميتو ( .الشكيخ. )63: 2007،

كيعد التعميـ التقن نمطان مػف أنمػاط التعمػيـ العػال  ،كىػك يحظػ بالعنايػة كاالىتمػاـ فػ كػؿ المجتمعػات
المتقدمػ ػػة كالناميػ ػػة عم ػ ػ حػ ػػد س ػ ػكاء ،كأصػ ػػبح النيػ ػػكض بيػ ػػذا النػ ػػكع مػ ػػف التعمػ ػػيـ سػ ػػمة متمي ػ ػزة لمتطػ ػػكر

االجتماع كاالقتصادم كالثقاف الذم تشيده ىذه المجتمعات ( .حمداف)83 :2001 ،

أ -مفيوم التعميم التقني :

عرفو االتحاد العرب ف نظامػو األساسػ بأنػو ذلػؾ التعمػيـ الػذم ييػدؼ إلػ إعػداد أطػر تقنيػة تقػع بػيف

األخصائييف(الجامعييف) كالعماؿ الميرة ف ىرـ القكل العاممػة كال تقػؿ مػدة الد ارسػة فيػو عػف سػنتيف بعػد
الثانكية العامة ( .االتحاد العرب لمتعميـ التقن )15 :1979 ،

كيعرفػػو (حمػػد ) 236 :2010 ،التعمػػيـ التقن ػ بأنػػو التعمػػيـ الػػذم يكسػػب األف ػراد المعػػارؼ كالميػػارات
كاالتجاىات الت تؤىمو لةنخراط ف سكؽ العمؿ ف إحدل األعماؿ التقنية كتككف الد ارسػة فييػا سػنتيف

بعد الثانكية العامة .

كيعرف ػػو (حم ػػداف )84 ،2001 ،بأن ػػو ذل ػػؾ ال ػػنمط م ػػف التعم ػػيـ الع ػػال النظ ػػام ال ػػذم يتض ػػمف اإلع ػػداد

التربكم كاكساب الميارات كالمعرفة التقنية كالػذم تقػكـ بػو مؤسسػات تعميميػة نظاميػة ال تقػؿ عػف سػنتيف
بعػػد الد ارسػػة الثانكيػػة؛ إلعػػداد قػػكل عاممػػة (أطػػر فنيػػة) ف ػ مختمػػؼ التخصصػػات الصػػناعية كاإلداريػػة

ك يرىمػػا ،كتقػػع عمييػػا مسػػئكلية التشػػغيؿ كالصػػيانة كالخػػدمات  ،كيتضػػمف التعمػػيـ التقن ػ تعميم ػان عامػ ػان
كدراسات عممية تقنية ،إل جانب التدريب عم الميارات ذات الصمة بتمؾ الدراسات .

كيعرفػػو (الحػػاج محمػػد )23 : 2002،بأنػػو التعمػػيـ المتضػػمف إعػػدادان تربكي ػان كتكجيي ػان سػػمككيان ،كالمصػػمـ

إلعػػداد الميػػارات الكسػػط مػػف العمػػاؿ التقنيػػيف ف ػ األداة الكسػػط ف ػ مؤسسػػات تعميميػػة بػػيف سػػنتيف
كثةث سنكات ،بعد الدراسة الثانكية ،كدكف مستكل الدراسة الجامعية .
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كيعػػرؼ أيض ػان بأنػػو " عمميػػة حصػػكؿ الفػػرد عم ػ الميػػا ارت كالمعمكمػػات كاالتجاىػػات أك تزكيػػده بيػػا ،أك

تطكيرىػا لديػػو  ،بشػػكؿ يػػؤدم إلػ تغييػػر فػ سػػمككو كأدائػو ليصػػبح قػػاد انر عمػ القيػػاـ بجػػزء مػػف عمػػؿ أك
بعمؿ متكامؿ أك بمجمكعة مف األعماؿ بشكؿ مناسب " ( .راض )22 : 2006 ،

ب :الفرق بين التدريب الميني والتدريب التقني والتعميم الميني والتعميم التقني:
لعؿ ما يمزـ التنبيو إليو الخمط الكاضح بيف ىذه التسميات عند كثير مف الناس ،ككذا التبايف كالتناقض
ف مسميات ىذا التدريب كالتعميـ المين كالتقن عبر العصكر كالمجتمعات كالفمسفات ،بؿ كمف كقػت
آلخػر داخػؿ الدكلػة الكاحػدة ،كامتػد ىػذا التبػايف إلػ البػاحثيف كالمنظمػات اإلقميميػة كالدكليػة ( .الحػاج

محمد)19 :2002 ،

كقبؿ الحديث عف األنكاع الثةثة البد أف نذكر أف ىنػاؾ تسػميات مختمفػة أخػرل متداكلػة  ،فػ البمػداف

العربية كقد يجد فييا القارئ نكعان مف اإلبياـ كمف ىذه التسميات  :التربية المينية ،التربية التكنكلكجية،

العمؿ اليدكم ،المجاالت العممية ،التعميـ التكنكلكج  ،التعميـ المين  ،التككيف المين كالحرف  ،التعميـ
التقن أك الفن  ،الثقافة المينية أك التكنكلكجية ..،الخ( .فضيؿ)27 :1993 ،

كقد مر كقت ليس ببعيد لك تتضػح ىػذه المصػطمحات ،بظيػكر األنػكاع األخػرل التػ تقػع ضػمف ىػذا

الػنمط التعميمػ كالتػدريب  ،مػا صػاحب ذلػؾ مػف لػبس فػ اسػتخداـ ىػذه المصػطمحات ،ليسػتقر بيػا

المطػاؼ فػ اعتمػاد المصػطمحات التػ أجمعػت عمييػا اليكنسػكك ،كمنظمػة العمػؿ الدكليػة ككحػداتيما
اإلقميميػة المتخصصػة ،ككػذا االتحػاد العربػ

لمتعمػيـ التقنػ  ،كمػا أقرتػو المػؤتمرات كالنػدكات العربيػة

المتخصصػة ،أك بخةصػة القػكؿ مػا اعتمػدت دكليػان كعربيػان ،لتنتيػ التناقضػات الحػادة بػيف تعريفػات
التعميـ كالتدريب المين كالتقن  ،كأصبح اإلجماع شبو كامؿ عم تمؾ  ،المصطمحات ،كالمسػتندة إلػ

المؤىةت التعميمية ،كىرـ القكل العاممة ( .عبد الكىاب)20 :1985 ،
كفيما يم تكضيح لمفرؽ بيف ىذه المصطمحات:

 -1التدريب الميني:

ىك ذلؾ التدريب الذم ييدؼ إل إعداد عماؿ مينييف متخصصيف ف مينة محددة ،كمدة الدراسة فيو
سنتاف دراسيتاف تبدأ بعد نياية التعميـ األساس المشترؾ ،كالتدريب المين يؤىؿ الطمبة ليككنكا قادريف

عم امتةؾ الميارات األدائية الت تمكنيـ مف ممارسة مينيـ بدرجة مف الكفاية كالفعالية ،كمساعدتيـ
عم تطكير ىذه الميارات كالمعارؼ كتنميتيا بصكرة مستمرة كدائمة ،كيةحػظ مػف المفيػكـ السػابؽ أف

الممتحقػيف بمثػؿ ىػذا النػكع مػف التػدريب ىػـ مػف الطمبػة الػذيف لػـ يحصػمكا عمػ شػيادة الثانكيػة العامػة،
كبالتال يتـ تصنيفيـ ضمف العماؿ الميرة( .أبك جراد) 21: 1994 ،

-2التدريب التقني:

يرل كؿ مف( حمداف كالشكيخ ( 82 : 2004 ،أف التدريب يحتؿ مكقعان متكسطان بيف التعميـ األكاديم

مف جانب ،كالتعميـ المين مف جانب آخر ،كف فمسطيف يمعب التعميـ التقن دك انر مفصميان ف التنمية
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االقتصادية كاالجتماعية مف خةؿ تمبية احتياجات حقؿ العمؿ مف الككادر البشرية المؤىمة لدفع عجمة

التنمية.

عرؼ)عزيز ) 158 : 1985 ،التدريب التقن بأنو ذلؾ النكع مف التدريب الػذم يتمقػ فيػو األفػراد
كقد ّ

الخبرة كالممارسػة التطبيقيػة كالمعمكمػات كالمعرفػة العمميػة فػ حقػؿ مػف حقػكؿ االختصػاص الفنيػة كفػؽ
بػرامج كخطػط كأسػاليب سػتككؿ إلػييـ فػ زيػادة كفػايتيـ فػ أداء األعمػاؿ المسػندة إلػييـ ،كعمػ ذلػؾ

فالتدريب ىك عممية تعميـ ،كناتج التعميـ ،تعمـ ،كناتج التعمـ تربية.

* كيػػرل الباحػػث مػػف خػػةؿ التعريفػػات السػػابقة لمتػػدريب التقن ػ أف ىنػػاؾ قصػػك انر ف ػ تكضػػيح مفيكمػػو،

حيث اتضح مف خةؿ زياراتو لكميات المجتمع المختمفة أف ىذا النكع مف التدريب ما ىك إال تدريبان فنيػان
ف ميارات محددة يحتاجيا الخريج بعد نيايػة د ارسػتو كحصػكلو عمػ عمػؿ بيػدؼ تنميػة كفاياتػو التقنيػة

كمكاكبة لما يستجد مف تحديثات تخدمو ف مجاؿ عممو بتخصصو.

 -3التعميم الميني:

بأنػو التعمػيـ المتضػمف إعػدادان تربكيػان كتكجييػان سػمككيان،

ع ّػرؼ (اليكنسػكك ( 1978 ،التعمػيـ المينػ
كالمصػمـ إلكسػاب الفػرد الميػارات كالقػدرات المينيػة ،المعتمػدة عمػ د ارسػات نظريػة عامػة متعمقػة بيػا،
كتدريبات عممية لتنمية الميارات المطمكبة( .اليكنسكك( 8 :1978 ،

كتتفاكت نسب ىذه المككنات ،ير أف التركيز عادةن ما يككف أكثر عم التدريبات العممية.

كيمتحػؽ بيػذا النػكع مػف التعمػيـ طمبػة كطالبػات أنيػكا المرحمػة اإلعداديػة حسػب النظػاـ المتبػع فػ
محافظات زة ،كمدة الدراسة فيو ثةث سنكات حيث يحصؿ الطالب عم الثانكية المينية  ).العصار،
)23 :1999

*كالجدير بالذكر أنو يكجد ف قطاع زة مدرستاف مينيتاف األكلػ فػ بيػت حػانكف كىػ مدرسػة بيػت

حانكف الزراعية ،كاألخرل ف دير البمح كى المدرسة الصناعية الثانكية ،كيكجد ف مدرسة رامز فاخرة

الثانكية لمبنات شعبة ثانكية تجارية لمبنات ،عممان بأف ىذا النكع مف المدارس المينيػة)صػناعية ،تجاريػة،
زراعية( يكثر ف محافظات الضفة الغربية.
 -4التعميم التقني:

كىػك مكضػكع الد ارسػة الحاليػة ،كقػد سػبؽ كأف عرفنػاه بأنػو  :التعمػيـ المتضػمف إعػدادان تربكيػان كتكجييػان

سػمككيان ،كالمصػمـ إلعػداد الميػارات الكسػط مػف العمػاؿ التقنيػيف فػ األداة الكسػط فػ مؤسسػات

تعميميػة بػيف سػنتيف كثػةث سػنكات ،بعػد الد ارسػة الثانكيػة ،كدكف مسػتكل الد ارسػة الجامعيػة ،كيتضػمف

منيج التعميـ التقن  ،تعميمان عامان كدراسة نظرية ،كعممية كتقنية ،كالتػدريب عمػ الميػارات ذات العةقػة

ف مجاؿ تقن معيف.

كتتفاكت مككنات ىذا النيج تبعان لنكع العمالة كالمستكل الذم تييئو لو تمؾ المناىج ،كيصنؼ خريجػك

ىذا التعميـ فػ مسػتكل التقنػ أك الفنػ فػ ىػرـ العمالػة ،كىكػذا فػإف التعمػيـ كالتػدريب التقنػ اصػطةح
29


شػامؿ يشػير إلػ العمميػة التعميميػة التػ

تتضػمف ،باإلضػافة إلػ التعمػيـ العػاـ د ارسػة التقنيػة كالعمػكـ

المتعمقػة بيػا ،الكتسػاب الميػارات العمميػة كالعمميػة ذات الصػمة بػالميف فػ القطاعػات المختمفػة لمحيػاة
االقتصادية كاالجتماعية( .الحاج محمد)23 : 2002 ،
ج :أىمية التعميم التقني :

زاد االىتماـ بالتعميـ التقن ف السنكات األخيرة كذلؾ لما يكفره ىذا التعميـ مف ككادر بشػرية قػادرة عمػ

مكاكبة التطكر التقن كالتكنكلكج كلذا تظير أىمية التعميـ التقن ( .سعدية)91 : 2005 ،
كتتمخص أىمية التعميـ التقن ف جكانب عدة أىميا :

 -1تحقيػػؽ االحتياجػػات البش ػرية األساسػػية لممعرفػػة ،كتشػػكيؿ كسػػيمة لممسػػاعدة ف ػ تحقيػػؽ االحتياجػػات
األساسية األخرل ،كالمساعدة ف الحفاظ عم التطكير الشامؿ كتسريعو .

 -2رف ػػع المس ػػتكل العممػ ػ كالتطبيقػ ػ كالنظ ػػرم إلػ ػ مس ػػتكل م ػػف التخص ػػص كتزكي ػػد الطمب ػػة بالمعرف ػػة
المتخصصة كالميارات كالكفاءات الةزمة ليـ كاكتسابيـ االتجاىات كالقػيـ الفكريػة كاالجتماعيػة السػميمة

كاعدادىـ لممشاركة ف قضايا المجتمع كاالىتماـ بو .

 -3ت ػػكفير االحتياج ػػات الض ػػركرية لألي ػػدم العامم ػػة الم ػػاىرة لمقطاع ػػات االقتص ػػادية الص ػػناعية ك ي ػػر
الرسمية كالقدرات اإلنتاجية لمقكل العاممة .

 -4تكجيو الدارسػيف الميتمػيف بػالتعميـ التقنػ كالقػادريف عميػو نحػك ىػذا النػكع مػف التعمػيـ بكصػفو إعػداد
لمزاكلة مينة تككف بمثابة ىدؼ لتشكيؿ مسار حياتو ( .مسمـ)37 : 2007 ،

 -5تكسيع آفاؽ التعميـ بجعمو مدخةن إل عالـ العمؿ ،كعالـ التكنكلكجيا كمنتجاتيػا كادارة المنشػ ت فػ
مجمكعيا ،كتكسيع نطاؽ عممية التعمـ عف طريؽ الخبرات العممية (التؿ)579 : 1993 ،

 -6اإلسػياـ فػ التنميػة الشػاممة لممجتمػع الفمسػطين فػ جميػع المجػاالت االقتصػادية كاالجتماعيػة

كالثقافية ،كمساعدة أكلئؾ الذيف يزمعكف ترؾ التعميـ المدرس ف أيو مرحمة مف مراحؿ دكف أف تتػكفر

لػدييـ النيػة كالصػةحية لمزاكلػة مينػة بعينيػا عمػ اكتسػاب االتجاىػات العقميػة ،كطػرؽ التفكيػر الكفيمػة
بزيػادة قػدراتيـ كامكانػاتيـ ،كتسػييؿ اختيػار لمينػة أك التحػاقيـ بعمػؿ ألكؿ مػرة كتمكيػنيـ مػف مكاصػمة
تدريبيـ المين كتعميميـ الشخص ).حمد)16 : 2000 ،

د :أىداف التعميم التقني:

تقكـ فمسفة كأىداؼ التعميـ التقن عم اإلسياـ ف تنمية المجتمػع الفمسػطين كتمبيػة بعػض احتياجاتػو

كمتطمباتو ،كرفده بالكفاءات كالميارات القادرة عم اإلنتاج كالعطاء كذلؾ مف خةؿ العمؿ عمػ تػكفير

البنيػة الد ارسػية التعميميػة ،كتجديػدىا باسػتمرار مػع تػكفير األطػر كالكػكادر البشػرية العمميػة المتخصصػة
لمتػدريب كالتػدريس ،كمػا تسػع إلػ تػكفير الخبػرات العمميػة التطبيقيػة لمطمبػة كتييئػة فػرص التػدريس

كالتعميـ أماـ األجياؿ المتةحقة ،كاعدادىا مينيان كأكاديميػان ،كيمكػف تمخػيص أىػـ األىػداؼ اآلتيػة (حمػد،

:)2000
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-1تكثيؽ الصمة بيف المؤسسة التعميمية كالمجتمع كبيف التعميـ كالحياة العممية.

 -2تأكيد االىتماـ بالنكاح التطبيقية لممعرفة بالربط الكثيؽ بيف الجكانب النظرية كالجكانب التطبيقية.
 -3رس حب العمؿ كتنميتو ف نفكس الطةب ،كتأجيؿ مكاقفيـ اإليجابية بقكة كتػربيتيـ عمػ تقػدير

العمؿ المتقف كالمفيد ،كاحتػراـ العػامميف ،كيػتـ ذلػؾ مػف خػةؿ ممارسػة األعمػاؿ كالميػارات ذات الطػابع
التكنكلكج كالمضمكف االقتصادم.

 -4إكساب الطمبة قد انر مفيدان مف الخبػرات كالمفػاىيـ كالميػارات ذات الصػمة بعػالـ الشػغؿ لتمكيػنيـ بعػد

ذلؾ مف أساسيات العمؿ المين .

 -5إيقاظ مكاىب الطةب ،كتنمية إحساسيـ بذكاتيـ كافساح المجاؿ لمكشؼ عػف ميػكليـ كاسػتعداداتيـ

العممية كالعممية كتنميتيا.

 -6تشػجيع الطػةب عمػ النشػاط االبتكػارم فػ المجػاالت العمميػة كاتخػاذ ذلػؾ سػبية لتنميػة القػدرات

اإلبداعية.

 -7تنمية شخصية الطالب بشكؿ متكامؿ بحيث يستطيع استخداـ كافة حكاسو كقدراتو.
 -8خمؽ مكاقؼ سػمككية جديػدة تنمػ لػدل المػتعمـ ركح التعػاكف كالمثػابرة كالجػد كاسػتغةؿ الكقػت فيمػا
ينفع( .حمد)14 : 2000 ،

ىـ :نشأة وتطور التعميم التقني في فمسطين :
تعكد نشأة نظاـ التعميـ كالتدريب المين كالتقن ف فمسطيف إل عاـ 1856ـ عندما سػمحت الحككمػة
العثمانيػػة لمسػػكاف كالطكائػػؼ بإنشػػاء المػػدارس الت ػ ت ارىػػا مناسػػبة لرعاياىػػا ،فانتشػػرت المػػدارس العربيػػة
اإلسةمية الخاصة كالمدارس التبشيرية األجنبيػة ،فأنشػأ شػنمر عػاـ 1860ـ مدرسػة دار األيتػاـ السػكرية
"مدرسة شنمر" كأكؿ مدرسة أجنبية اىتمت بالتدريب المين كالحرف كاليدكم بإنشاء عػدد مػف المشػا ؿ

لمت ػػدريب كالخياط ػػة كالنج ػػارة كالح ػػدادة كتجمي ػػد الكت ػػب كالطباع ػػة كص ػػناعة األحذي ػػة كالخ ارط ػػة كص ػػناعة

الفخػػار ،ككانػػت تيػػدؼ إل ػ تمكػػيف األيتػػاـ مػػف إعالػػة أنفسػػيـ عػػف طريػػؽ اكتسػػاب مينػػة مػػا ،كف ػ عػػاـ
1863ـ أنش ػػئت مدرس ػػة الس ػػالزياف فػ ػ بي ػػت لح ػػـ كمدرس ػػة لتحقي ػػؽ األى ػػداؼ نفس ػػيا كمدرس ػػة ش ػػنمر.

(عطكاف)80 : 2001 ،

كف عيد االنتداب البريطان أنشػئت دار األيتػاـ اإلسػةمية فػ القػدس عػاـ 1922ـ كمدرسػة صػناعية

لمسػاعدة األيتػاـ كالمعػكزيف فػ تػػكفير حيػاة كريمػة عػف طريػؽ اكتسػػاب مينػة معينػة فػ ىػذه المدرسػػة ،
كأنشػػئت مدرسػػة خضػػكرم الزراعيػػة عػػاـ 1930ـ ف ػ طػػكلكرـ بإش ػراؼ مػػف دائ ػرة الز ارعػػة الفمسػػطينية
ككانػػت مػػدة الد ارسػػة فييػػا سػػنتيف لمػػف أتم ػكا السػػنة الثانيػػة ثػػانكم ،كأصػػبحت عػػاـ 1943ـ الد ارسػػة فييػػا

ثػةث سػنكات ،كلكػف اإلشػ ارؼ عمييػا نقػؿ إلػ دائػرة المعػارؼ سػنة 1944ـ ،كفػ عػاـ 1933ـ أنشػئت
أكؿ مدرسػػة مينيػػة حككميػػة ف ػ حيفػػا ،كأنشػػد أكؿ مركػػز تػػدريب ف ػ القػػدس عػػاـ 1948ـ عػػف طريػػؽ

االتحاد المكثرم ،كقد نقؿ إل بيت حنينا ف عاـ 1964ـ (.أبك لغد كحماد)62 :1997 ،
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كقد بدأت فكرة التعميـ كالتدريب المين ف العقد الخامس مف القػرف العشػريف حيػث قامػت ككالػة الغػكث

الدكليػػة بإنشػػاء مركػػز التػػدريب المين ػ ف ػ قمنػػديا عػػاـ 1952ـ ،ثػػـ مركػػز التػػدريب المين ػ بغ ػزة عػػاـ
1953ـ ،كف العقد السادس عاـ 1960ـ تـ إنشاء دار المعمميف براـ اهلل كأنشئت دار المعممات أيضػان
عاـ 1962ـ ،كف ىذا العاـ تـ إنشاء أكؿ مؤسسة فمسطينية خاصة كى كمية مجتمع النجاح الكطنيػة

عاـ 1965ـ ،كف العقد السابع مف القرف العشريف أيضان قامػت رابطػة الجػامعييف بالخميػؿ بإنشػاء أكؿ

مؤسسة فمسطينية فنية ىندسية ،كى المعيد الفن اليندس ) البكلتكنيؾ) ،كعنػدما صػدر قػانكف كميػات

المجتمػع فػ األردف عػاـ 1980ـ تػـ إنشػاء العديػد مػف الكميػات ،كتػـ تسػمية معظػـ الم اركػز كالمعاىػد
بكميات المجتمع المتكسطة ( .أبك جراد)28 : 1994 ،

كف محافظات زة أنشئت ف العقد األخير مف القرف العشريف كمػع قػدكـ السػمطة عػاـ 1994ـ العديػد

مػػف الكميػػات التقنيػػة ،حيػػث سػػاىمت ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػال ف ػ إنشػػاء إدارة خاصػػة تعن ػ بػػالتعميـ
التقن تسم اإلدارة العامة لمتعميـ التقن  ،كمف أىـ األمكر التطكيرية الت تمت لمتعميـ التقن بعد قدكـ

السمطة الفمسطينية ما يم :

 -1كضع األنظمة كالقكانيف كالمكائح المنظمة لعمؿ مؤسسات التعميـ التقن .

 -2استحداث أقساـ كتخصصات جديدة بناء عم حاجػة المجتمػع الفمسػطين الحاضػر كالمسػتقبؿ مثػؿ
 :تكنكلكجيا المعمكمات كفنكف التمفزيكف كتصميـ األزياء كتصنيع المةبس الثقيمة كالفندقة .

 -3المساىمة ف إنشاء مبان جديدة ف العديد مف الكميات كخصكصان كميات فمسطيف التقنية.
 -4تزكيد الكميات بالمختبرات كالمشا ؿ الةزمة لتخصصاتيا .
 -5تفعيؿ النشاطات الطةبية لمكميات .

 -6تقديـ نظاـ حكافز لمطةب كذلؾ مف خةؿ المنح الدراسية الت تمنح لممتفكقيف .
 -7تطكير اليياكؿ التنظيمية لمكميات .

 -8تمكيػػؿ الكميػػات ماليػان بمػػا يمػػزـ لتغطيػػة مصػػركفاتيا كلعػػؿ أبػػرز مظػػاىر التمكيػػؿ قػرار الػػكزراء بإبقػػاء
إيرادات الكميات لصالحيا مف أجؿ المصاريؼ كعمميات التطكير المختمفة كذلؾ إلعػداد المػكارد البشػرية

لمعمؿ كاإلنتاج بالكفاءة كالسرعة الت يتطمبيا المجتمع كطبيعة العصر (.أبك جراد)63 :2000،

و :واقع التعميم التقني في فمسطين :

تعد أنظمة التعميـ التقن حديثة العيد مقارنة بأنظمة التربية كالتعميـ األخرل ،فقد ظمػت البمػداف العربيػة

تكل التعميـ العاـ جؿ اىتماميا كعنايتيا عم حساب أنظمة التعميـ كالتدريب المين كالتقن  ،مما أدل
بالتراكـ إل تككيف نظرة سمبية نحػك اإلعػداد المينػ كمؤسسػاتو مػف حيػث ككنػو مػةذان لمػف لػـ تسػعفيـ

الحظػكظ لةسػتمرار فػ التعمػيـ العػاـ كمكاصػمتو إلػ التعمػيـ العػال .بػدأت منػذ السػبعينات مػف القػرف
العشػريف إرىاصػات تطػكير أنظمػة اإلعػداد المينػ كالتقنػ مػف حيػث السياسػات كاألىػداؼ كالييكميػة

كالبرامج كاألنماط كالمستكيات ،بيدؼ تكسيع آفاقيا كتحسيف نكعية مخرجاتيا (نكاتجيػا) لتصػبح أكثػر
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مكاكبػة كتمبيػة الحتياجػات ميػاديف العمػؿ كالتنميػة كمتطمباتيػا ،كانعكسػت آثػار ىػذا االىتمػاـ فػ زيػادة

الطاقة االستيعابية ليذه األنظمة عف طريؽ إنشاء معاىد كمراكز تدريب جديدة أك زيادة طاقة استيعاب
القائـ منيا ،كما انعكست آثاره أيضا ف تحسػيف الكفػاءة الداخميػة لػبعض ىػذه األنظمػة ،كلكػف مػا تػزاؿ
فاعميتيا ككفاءتيا الخارجية تمثؿ نقطة ضػعفيا ،كتحتػاج إلػ بػذؿ مزيػد مػف الجيػكد المكثفػة كالمخطػط

ليا لتحقيؽ قفزة نكعية ليس فقط ف مجاؿ تحسيف مدل ارتباط برامجيا بمتطمبات مياديف العمؿ الكميػة
كالنكعية ،لك تحدث التغير المطمكب ف أساليب العمؿ كاإلنتاج ،أم مكاكبة التطكر التقنػ كاسػتثمار
نكاتجو ف تحسيف الكفاءة اإلنتاجية لمعامميف كسكؽ العمؿ ( .مصطف )2 : 2001 ،
التخصصات التقنية في الكميات:

ال شػؾ أف الكميػات التقنيػة تشػتمؿ عمػ

عػدد مػف البػرامج التقنيػة منيػا :برنػامج الميػف اليندسػية،

كالحاسػكب ،كتكنكلكجيػا المعمكمػات ،كالفنػكف التطبيقيػة ،كالميػف الطبيػة المسػاعدة ،كاألعمػاؿ اإلداريػة

كالماليػة ،كادارة الفندقػة ،كالد ارسػات اإلسػةمية ،كعمػكـ تأىيػؿ المعػاقيف ،كالبػرامج األكاديميػة التربكيػة،
كيندرج تحت ىذه البرامج العديد مف التخصصات التقنية الةزمة لممجتمع الفمسطين .
نظام الدراسة في التخصصات التقنية:

تعتمد الكميات التقنية ف تدريسيا عم نظاـ الساعات المعتمدة ،كىك نظاـ يعتمد عم تحديد عدد مف
الساعات الت يجب عم الطالب أف يدرس مقرراتيا بنجاح ،كيبمغ عدد الساعات المعتمدة ف البرنامج

الخاص بالدبمكـ ما مجمكعة ) (76-66ساعة معتمدة ،كفقان لمبرنامج كالتخصػص ،مكزعػة عمػ أربعػة

فصػكؿ د ارسػية ،كيخصػص لمفصػؿ الد ارسػ مػا بػيف ) )21–16سػاعة معتمػدة ،كيخصػص لكػؿ مػادة
تعميمية ما بيف ) (3-1ساعات معتمدة ،كيككف الفصؿ الدراس الكاحد مف ستة عشر أسػبكعان بمػا فػ

ذلػؾ فتػرة االمتحانػات الفصػمية ،كقػد طػكرت بعػض الكميػات التقنيػة مػف برامجيػا فقػد تػـ فػتح بػرامج
البكػالكريكس فػ كػؿ مػف كميػة فمسػطيف التقنيػة ديػر الػبمح بكػالكريكس ىندسػة الحاسػكب بكاقػع خمػس

سنكات دراسية ،كبكالكريكس التربية التكنكلكجية بكاقع أربع سنكات دراسية ،كف كمية العمكـ كالتكنكلكجيا

 -خاف يكنس تـ افتتاح بكالكريكس تكنكلكجيا المعمكمات بكاقػع أربػع سػنكات د ارسػية) .سػعدية 2005 ،

)95 :

ز :الصعوبات والتحديات التي تواجو التعميم التقني :

أ -معوقات التعميم التقني كما ذكرىا (أبو جراد: )2000 ،
-1المعكقػات الذاتيػة كتعػكد لمؤسسػات التعمػيـ التقنػ لحداثػة عيػدىا فػ ىػذه الفتػرة كمػف أىػـ ىػذه
المعكقات ،الفيـ الخاطد لدل المجتمع الفمسطين لفمسفة الكميات التقنية المتكسطة كدكر خريجييا ف

التطػكير الػةزـ لممجتمػع الفمسػطين فمػف المعتقػد أف الطػةب الػذيف يمتحقػكف بيػذه الكميػات مػف ذكم

المعػدالت المنخفضػة فػ الثانكيػة العامػة كأف الخػريج يعمػؿ فػ مينػة معينػة دكف حصػكلو عمػ أيػو
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فرصػة السػتكماؿ تحصػيمو العممػ أك لتطػكير مسػتكاه الفنػ  ،ككػاف مػف الكاضػح أف الطػةب يمتحقػكف
بيذه الكميات دكف ر بة منيـ كذلؾ بسبب تدن معدالتيـ ف الثانكية العامة.

 -2عدـ كجكد إدارة مركزية لجميع الكميات بحيث تتبع ليا ىذه الكميات كما فػ الػدكؿ المختمفػة كذلػؾ
بػالر ـ مػف كجػكد مجمػس لمتعمػيـ العػال الػذم لػـ يكػف فػ الكاقػع لديػو أيػو صػةحيات تتعمػؽ بالكميػات

المختمفة كمراقبة أنظمتيا.

 -3عدـ كجكد خطة لتأسيس كتطكير ىذه الكميػات بنػاء عمػ حاجػة المجتمػع ،ككػذلؾ كػؿ كميػة تعمػؿ

عم تطكير نفسيا بالطريقة الت تراىا مناسبة كبيدؼ تخريج فنييف دكف متابعتيـ بعد تخرجيـ لمعرفة
مدل انخراطيـ ف المجتمع كالعمؿ ف المجاالت الت تخصصكا بيا.
 -4زيادة البرامج األكاديمية كقمة البرامج التقنية.

 -5كجكد فكارؽ ممحكظة بيف مستكيات ىذه الكميات مف النكاح األكاديمية كاإلدارية كالتنظيمية كذلؾ
لعدـ كجكد معايير كأنظمة كقكانيف كاضحة تنظـ عمميا( .أبك جراد)6 : 2000،
ب -المشكالت األكاديمية لمتعميم التقني كما ذكرىا (أبو الكاشف: )1999 ،
 -1ربط مناىج التعميـ المينية بمناىج دكؿ أخرل.
 -2ضعؼ البنية التحتية لمتعميـ المين كالتقن .

-3قصػكر البػرامج التدريبيػة فػ مؤسسػات التػدريب المينيػة كانحسػارىا بكػؿ أسػاس فػ مجػاالت حرفيػة
تقميدية.

 -4افتقار مؤسسات التعميـ المين كالتقن إل المكتبات كالكتب الت تتناكؿ ىذا المكضكع.
 -5النظرة الدكنية لمتدريب المين كعدـ الفيـ الصحيح لو مف قبؿ المجتمع.
 -6عػدـ قيػاـ مؤسسػات التعمػيـ المينػ

كالتقنػ

بعمػؿ د ارسػات عػف حاجػة السػكؽ المحميػة مػف

المتخصصيف يعكس مشكمة كبيرة كى تخرج طالب مف مركز مين  ،أك كمية تقنية ثـ ال يجد عمةن لو

ف مجاؿ تخصصو ،كى المشكمة الت عان منيا التعميـ األكاديم كجعؿ أعدادان مف الطمبة يتجيكف

إلػ التعمػيـ التقنػ تفاديػان ليػذه المشػكمة ،كلكػنيـ فػ النيايػة كجػدكا أنفسػيـ فػ صػفكؼ العػاطميف عػف
العمؿ أك مف ال يعممكف ف مجاؿ تخصصيـ.

 -7ارتفػاع تكمفػة التعمػيـ المينػ قياسػان مػع التعمػيـ األكػاديم يقمػؿ مػف القػدرة االسػتيعابية لمؤسسػات

التدريب المين ).أبك الكاشؼ)98 : 1999 ،

ومن الصعوبات والتحديات التي تواجو التعميم التقني أيضاً ما يمي :

 -1ضػعؼ التمكيػؿ :إف تػدريب المينيػيف كالتقنيػيف يحتػاج عػادة لتكمفػة عاليػة ال تقػؿ عػف تكمفػة

االختصاصػات العميػا ،كفػ بعػض األحيػاف تزيػد عمييػا ،الزديػاد نسػبة المتطمبػات العمميػة لمتػدريب مػف
معدات كأخصائييف ذكل خبرة عممية كنظرية ( .الشكيخ)67 : 2007 ،
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 -2النظـ التعميميػة :تعتبػر بعػض المنػاىج التػ تػدرس فػ الكميػات التقنيػة منػاىج تقميديػة ،قاصػرة عػف

إعداد خػريجيف بالمسػتكل المطمػكب ،كال تتكيػؼ مػع المتغيػرات كالمسػتجدات التكنكلكجيػة فػ المجػاالت
المينيػة كالتقنيػة ،إلػ جانػب ككنيػا يػر مسػتقرة ،ك يػر مرتبطػة باحتياجػات سػكؽ العمػؿ الفمسػطين
كمتطمباتو ( .راض )33 : 2006 ،

 -3الكادر البشرم التدريس :ر ـ أف الكادر البشرم عنصر ميـ جػدان فػ تنميػة كتفعيػؿ دكر الكميػات

التقنيػة فإنيػا مػا ازلػت تعػان نقصػان فػ المػدربيف المػؤىميف فػ بعػض التخصصػات الفنيػة مثػؿ :أقسػاـ

الفندقة كالفنكف التطبيقية كالتربية المكسيقية ،فضةن عف افتقار عدد ير قميؿ مف المدربيف إل التأىيؿ

التربكم كمعرفة األساليب الحديثة ف التدريس كالتدريب كالطرائؽ العممية لعممية التقكيـ كالقياس ،كيعكد

ذلؾ إل قصكر كاضح ف تحديد االحتياجات التدريبية كالسياسات المتبعة ف تدريب العامميف .
(سعدية)206 : 2005 ،

 -4السياسات كاالستراتيجيات :يعكد ضعؼ إقباؿ خريج الثانكية العامة عم التعميـ التقن إل عدـ
كجػكد سياسػات كاسػتراتيجيات كاضػحة تخػدـ ىػذا النػكع مػف التعمػيـ كتجػذب إليػو طػةب بأعػداد تؤىميػا

لةستمرار كالتحدم ف سكؽ التعميـ كالتنمية ،كمػا أف تػدن المسػتكل العممػ ليػذه الفئػة مػف الخػريجيف
يعػد السػبب الػرئيس فػ االلتحػاؽ بيػا ،إال أنػو باإلمكػاف مكاجيػة ىػذه المشػكمة بإرسػاء قكاعػد كاضػحة

لمقبكؿ تقترف باختبارات كمقػابةت شخصػية يخضػع ليػا المتقػدـ ،كيػتـ تكزيػع الطمبػة عنػدىا بشػكؿ يسػد
النقص ف األطر الفنية المدربة الت يحتاج إلييا المجتمع بما يتناسب مع إمكاناتو االقتصادية .

( راض )33 : 2006،

* مما سبؽ يتضح لمباحث أف الكميػات التقنيػة يمكنيػا أف تسػيـ فػ تكػكيف كتشػكيؿ المعرفػة كذلػؾ لمػا

تمتمكػو مػف أجيػزة متطػكرة كمنػاىج كمقػررات عمميػة معاصػرة ،ككفػاءات قياديػة إداريػة كأكاديميػة متنػكرة

يفترض أنيا تمثؿ الصفكة ،فالكميػات اليػكـ ال تقػاس باألرقػاـ القياسػية المتمثمػة بأعػداد الطمبػة كالمدرسػيف
كالمبػان الفخمػة كانمػا تقػاس بأعػداد األبحػاث العمميػة كالعائػد المنػتج مػف الخػريجيف ،كالتطػكير المسػتمر

ف المناىج ،مما يجعميا تساىـ ف تنمية المجتمع ،في تعتبر مراكز بحثية كعممية كانتاجية تساىـ ف

إعػداد األجيػاؿ المتعاقبػة كتأىيميػا كتػدريبيا كفػؽ منيجيػة عمميػة سػميمة ،كىػ بػذلؾ تصػبح ذات رسػالة
عممية كانسانية كحضارية كثقافية .
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مقدمة :

ثالثاً :دور كميات المجتمع في تنمية التعميم التقني

كا نت قضية التنمية كال تػزاؿ تمثػؿ إحػدل القضػايا البػارزة عمػ السػاحة األكاديميػة كالعمميػة ،كقػد أخػذت
ابتداء مػف محاكلػة إيجػاد مفيػكـ مكحػد ليػا ،كانتيػاء ببحػث
ىذه القضية نصيبان كاف انر مف البحث كالتحميؿ
ن
النظريات كالمناىج الت يمكف بكساطتيا بمكرة أطر التنمية كأىدافيا ،كمما تجدر اإلشارة إليو أف التنمية
ال تنتم ػ إل ػ عمػػـ معػػيف بقػػدر مػػا ى ػ م ػزيج مػػف مجمكعػػة مػػف العمػػكـ كالفنػػكف المختمفػػة كاالقتص ػػاد
كالسياسة كاإلدارة كالعمارة كالجغرافيا(.الطاساف)3 : 2003 ،

كال شؾ أف دكر التعمػيـ التقنػ يعػد محكريػان فػ التنميػة االقتصػادية كاالجتماعيػة, ،ينظػر إليػو عمػ أنػو

ضركرة لمعديد مف البمداف لتكسيع فرص التعميـ كلمعالجة معدالت البطالة بيف صفكؼ الشباب ككسيمة

لكسب العيش المنتج ،خاصة الدكؿ النامية الت كضعت استراتيجياتيا لتكجيو التعميـ كالتدريب المينػ
كالتقن نحك حاجات سكؽ العمؿ .

أ :مفيوم التنمية :

التنميػػة مػػف الناحيػػة المغكيػػة تعن ػ التطػػكر ف ػ م ارحػػؿ متتاليػػة ،كال يكجػػد حت ػ اآلف تعريػػؼ متفػػؽ عميػػو
لمتنميػػة ،كيػػرل مجمكعػػة مػػف العممػػاء أف التنميػػة ى ػ الجيػػد المػػنظـ لتنميػػة م ػكارد المجتمػػع االقتصػػادية
كاالجتماعية كالسياسية بقصد القضاء عم التخمؼ كالمحاؽ بركب الحضارة كتػكفير الحيػاة الكريمػة لكػؿ

فرد مف أفراد المجتمع ( .النكرم)34 : 1999،

كيعرفيا بعضيـ بأنيا عممية شاممة تيدؼ إل إحداث زيادة قدرات المجتمع الذاتية عمػ إشػباع حاجاتػو

المادية كالمعنكية اإلبداعية لمكاجية مشكةتو كحميا ذاتيان لمتخمص مف التبعيػة كمػا يترتػب عمييػا ( .أبػك
عينيف)56 : 1997،

كيعرفيا (الخميس  )2005 ،بأنيا انبثاؽ كنمك كؿ اإلمكانيات كالطاقات الكامنة فػ كيػاف معػيف بشػكؿ

كامؿ كمتكازف ،سكاء كاف ىذا الكياف فردان أك جماعة أك مجتمعان ( .الخميس )39 : 2005،

كتعػرؼ التنميػة بمفيكميػا العػاـ بأنيػا "عمميػة كاعيػة مكجيػة لصػيا ة بنػاء حضػارم اجتمػاع متكامػؿ
يؤكػػد فيػػو المجتمػػع ىكيتػػو كذاتيتػػو كابداعػػو " ،كالتنميػػة بيػػذا المفيػػكـ تقػػكـ أساس ػان عم ػ

مبػػدأ المشػػاركة

الجماعيػة الفاعمػػة كاإليجابيػػة بػػدءان بػػالتخطيط كاتخػػاذ القػرار كمػػرك انر بالتنفيػػذ كتحمػػؿ المسػػئكليات كانتيػػاء

باالنتفػاع مػف مػردكدات كثمػرات مشػاريع التنميػة كبرامجيػا ،كبيػذا تكػكف التنميػة تخطيطػان كتكظيفػان أمثػؿ

لجيكد الكؿ مف أجػؿ صػالح الكػؿ مػع التركيػز عمػ صػالح القطاعػات كالفئػات االجتماعيػة التػ تحتػاج
أكثر مف سكاىا لتطكير قدراتيا كزيادة كفاءاتيا كتحسيف أكضاعيا( .المصرم)3 : 2007 ،

كتعرؼ التنمية أيضػان بأنيػا " الجيػكد المنظمػة التػ تبػذؿ كفػؽ تخطػيط مرسػكـ لمتنسػيؽ بػيف اإلمكانيػات

البشػ ػرية كالمادي ػػة المتاح ػػة فػ ػ كس ػػط اجتم ػػاع مع ػػيف ،بقص ػػد تحقي ػػؽ مس ػػتكيات أعمػ ػ لم ػػدخؿ الق ػػكم

كالدخكؿ الفردية ،كمسػتكيات أعمػ لممعيشػة كالحيػاة االجتماعيػة فػ نكاحييػا المختمفػة كػالتعميـ كالصػحة
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كاألسػ ػرة كالش ػػباب ،كمػػػف ث ػػـ الكصػػػكؿ إلػ ػ تحقيػػػؽ أعمػ ػ مس ػػتكل ممك ػػف مػػػف الرفاىي ػػة االجتماعيػػػة".

(بالطاىر)6 : 2012،

كيشير تقرير التنمية البشرية األكؿ الصادر عف برنامج األمـ المتحدة اإلنمائ إل التنمية البشرية عم

أنيا عممية لتكسيع نطاؽ الخيارات المتاحة لمناس كى ثةثة خيارات رئيسة :

 -1تحقيؽ حياة صحية أطكؿ .
 -2اكتساب تعميـ أفضؿ .

 -3الحصكؿ عم المكارد الةزمة لمستكل معيش كريـ .
كبالر ـ مف تعدد التعريفػات لمتنميػة إال أف ىنػاؾ بعػض الجكانػب المشػتركة فػ ىػذه التعػاريؼ كالمفػاىيـ

المسػػتخدمة حيػػث أنيػػا تتفػػؽ ف ػ اإلشػػارة إل ػ بعػػض الظ ػكاىر الخاصػػة بػػالتغير الثقػػاف كنمػػك الديناميػػة

االجتماعية ( .الجكىرم)78 :1985،

أىم المبادئ والخصائص التي تقوم عمييا التنمية( ،الخميسي: )2005 ،

 .1أف التنمية عممية شاممة لجميع جكانب الحياة.
 .2أف التنمية عممية داخمية ذاتية .

 .3أف ىناؾ العديد مف المقكمات لمتنمية مثؿ المكارد الطبيعية كالبشرية كرأس الماؿ.
 .4أف التنمية عممية تغيير شاممة كمستمرة.

 .5أف التنمية عممية تتطمب أف يشترؾ فييا كؿ مف المكاطف كالدكلة.
 .6أف التنمية تيدؼ إل القضاء عم التخمؼ كالتبعية كتؤكد االعتماد عم الذات.
 .7أف التنمية تيدؼ إل تكفير حياة كريمة لكؿ أفراد الشعب.

 .8أف التنمية ليست طريؽ كاحد محدد كانما تتعدد كتتنكع طرقيا بتنكع اإلمكانات الكامنة.

 .9أف التنميػػة كعػ ثقػػاف كاجتمػػاع بالدرجػػة األكلػ كاحسػػاس كمكاطنػػو كمشػػاركة فػ تنميػػة المجتمػػع
بالدرج ػػة الثاني ػػة ،كم ػػا أف التنمي ػػة ليس ػػت قض ػػية عم ػػـ فحس ػػب ،لكني ػػا قض ػػية عم ػػـ كخي ػػار أي ػػديكلكج أك

عقائدم ،كقيم كأخةق  ،كال يتحقؽ ذلؾ إال مف خةؿ البعد التربكم (الخميس .)44 : 2005،

ب :مالمح وأبعاد التنمية :

بعد الحديث عف التنمية بسياقيا التاريخ  ،كالتطرؽ إل التعريفات المختمفة البد مف التمييز بيف النمك
كالتنمية ،قبؿ الحديث عف مضاميف التنمية كما تحتكيو.

النمك ىك ظاىرة طبيعية نمطية كتمقائيػة كنمػك اإلنسػاف مػثةن ،كيعنػ النمػك تحقيػؽ زيػادة فػ الػدخؿ أك
الناتج القكم الحقيق عبر الزمف أك أنو يشػير إلػ عمميػة الزيػادة الثابتػة أك المسػتمرة التػ تحػدث فػ

جانب معيف مف جكانب الحياة ،أما التنمية في عبارة عف تحقيؽ زيادة سريعة تراكمية كدائمة عبر فترة

مف الزمف ،كالنمك يحدث ف الغالب عف طريؽ التطكر البط ء كالتحكؿ التدريج  ،أما التنمية فتحتاج

إلػ دفعػة قكيػة ليخػرج المجتمػع مػف حالػة الركػكد كالتخمػؼ إلػ حالػة التقػدـ كالنمػك ،كبالتػال قػد يكػكف
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نمكا دكف أف يككف ىناؾ تنمية ،فالنمك كما أسمفنا ىك زيادة ف الدخؿ القكم كالفػردم ،كالتنميػة
ىناؾ ن
ى تغييػرات ىيكميػة فػ المجتمػع ،كمػع ىػذه االختةفػات بػيف النمػك كالتنميػة ،إال أنيمػا يمتقيػاف فػ أف
النمك كالتنميػة ييػدفاف فػ المقػاـ األكؿ كيتفقػاف فػ ذات الكقػت عمػ االتجػاه كالغايػة كاليػدؼ فكةىمػا

يسػيراف إلػ األمػاـ كمػف حسػف إلػ أحسػف كصػكالن إلػ االرتقػاء بػالمجتمع أم أنيمػا يتفقػاف مػف حيػث

االتجاه اإليجاب )سالـ)1 :1999،

أمػا مػف حيػث تقسػيمات التنميػة فينػاؾ التنميػة االقتصػادية كالتػ

تنصػب عمػ

الجكانػب االقتصػادية

كالمادية كاإلنتاجية ،كىناؾ التنمية االجتماعية كالت تتحػدث عػف البنػاء االجتمػاع ككظائفػو كمكاجيػة

مشػكةتو المختمفػة كا ازلػة العقبػات كالعراقيػؿ بمػا يحقػؽ الرفػاه كالتقػدـ ،أمػا التنميػة المجتمعيػة فيػ نمػط

يتألؼ مف النمطيف االقتصادم كاالجتماع  ،كلذلؾ يطمؽ عمييا البان التنمية االقتصادية كاالجتماعية،

أم بيف القطاعات البشرية كبيف كافة المكارد ير البشػرية لتتحقػؽ بالتػال اإلسػتراتيجية العامػة لمدكلػة .
(شفيؽ)19 :2000 ،

بالعكدة إل مضمكف تعريفات التنمية سالفة الذكر فإنو يةحظ أنيا تتضػمف المةحظػات التاليػة (سػعيد،
:)1998

-1أف التنمية ى عمؿ كاع كمكجو.

-2أنيا تقكـ عم أساس مشاركة األفراد كالجماعات كبيدؼ تنظيـ قدراتيـ.
-3أنيا تنطمؽ مف القيـ كاأليدلكجية كالظركؼ السائدة ف مجتمع معيف ،كتسع إلحداث تغييرات ف

ىذه الظركؼ ،باإلضافة إل ما ذكر ىناؾ العديد مف المةحظات األخرل كمنيا:
-1أف التنمية مفيكـ شامؿ حيث ال تركز عم جانب دكف اآلخر.

-2أف التنمية تعن تغييرات ف ىيكمية المجتمع المختمفة كى تمثؿ أبعاد التنمية اآلتية:

أ -األبعاد االقتصادية  :مف حيث التغييرات الت تحدث ف العةقات النسبية بيف القطاعات اإلنتاجية
كبيف الناتج القكم أك ف نسب العامميف ف القطاعػات المختمفػة كىػ نسػب كعةقػات يػتـ اسػتخداميا

لمحكـ عم مدل تقدـ أك تخمؼ اقتصاد ما.

ب-األبعاد االجتماعية  :مف حيث التغييرات الةزمة ف العةقات كالتقاليد االجتماعية الت تتمش مع
ظػركؼ الم ارحػؿ المختمفػة التػ تنشػأ عنػد انتقػاؿ المجتمػع مػف مرحمػة معينػة مػف التطػكر إلػ مرحمػة

أخػرل ،ىػذه التغييػرات االجتماعيػة يجػب أف تػتـ فػ إطػار مػف األسػس كالقكاعػد المسػتمدة مػف القػيـ
اإليجابية مف التراث اإلنسان .

ج-األبعاد السياسية  :كىذه تتطمب مركنة كافية كفعالية مف المؤسسات السياسية تتماش مع متطمبات
مراحؿ التنمية بحيث تكفر االستقرار السياس المنشكد الػذم يسػاعد عمػ تحقيػؽ أىػداؼ التنميػة أك مػا
يعرؼ بالتنمية السياسية.
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مطمبػا ضػركرنيا إلحػداث التنميػة ،حيػث أصػبح الجيػاز
د-األبعػاد التنظيميػة كاإلداريػة  :كىػذا يعتبػر
ن
الحككم ف معظػـ دكؿ العػالـ كدكؿ العػالـ النػام خاصػة يطمػع بعػبء التنميػة كيتػكل قيادتيػا ،كىػذا
يػدعك إلػ

كجػكد جيػاز إدارم مػرف يتفاعػؿ مػع م ارحػؿ التطػكر المختمفػة لممجتمػع كيطغػ

عمػ

كثير ما تقؼ حجر عثرة أماـ عممية التنمية.
نا
البيركقراطية الت
-3إف ىدؼ التنمية ىك تكفير الحياة الكريمة لمفرد ،كىذا اليدؼ ف حػد ذاتػو يتطمػب أكثػر مػف مجػرد
زيػادة فػ الػدخؿ القػكم أك الفػردم ،فالحيػاة الكريمػة لمفػرد تعنػ بمفيكميػا الشػامؿ نكعيػة الحيػاة التػ

يعيشػيا الفػرد فػ المجتمػع مػف حيػث تػكفر المسػكف الصػح المةئػـ كالخػدمات المناسػبة  ،الصػحية،
كالتعميميػة ،كاالجتماعيػة ،أم الحقػكؽ االجتماعيػة االقتصػادية لإلنسػاف إلػ

الضركرية بالكمية كالنكعية المناسبة( .سعيد)4 : 1998،

جانػب تػكفير الحاجػات

أيضػا الكسػيمة لتحقيقيػا ،فبػدكف تفاعػؿ الفػرد
كأخي نا
ػر كبمػا أف الفػرد ىػك اليػدؼ األساسػ لمتنميػة فيػك ن
كمساىمتو الفاعمة ف تحقيػؽ التنميػة ال يمكػف إحػداث التغييػرات المنشػكدة ،مػف أجػؿ ذلػؾ البػد مػف أف

يشػعر الفػرد فػ المجتمػع بأنػو جػزء مػف عمميػة التنميػة مػف حيػث رسػـ السياسػات ككضػع الخطػط حتػ

يكػكف لديػو الحمػاس كالحػافز لتنفيػذ مػا ينػاط بػو لتحقيػؽ أىػداؼ التنميػة ،كطالمػا أف مكاسػب التنميػة

سيشعر بيا الفرد ف المجتمػع مػف حيػث تحسػف سػبؿ الحيػاة التػ يعيشػيا أم تػكفير الحيػاة الكريمػة لػو

فذلؾ مدعاة لمساىمتو المساىمة الفعالة ف تحقيؽ أىدافيا( .سالـ)3 : 1999 ،
ج :العالقة بين التنمية والتعميم :

تعػػد العةقػػة بػػيف التنميػػة كالتعمػػيـ عةقػػة تاريخيػػة حيػػث بػػدأ االىتمػػاـ يت ازيػػد بمشػػكمة التنميػػة بعػػد الحػػرب
العالمية الثانية كذلؾ بسبب التغيرات الت كاجيتيا أكربا بعد أف دمرتيا الحرب كى نفس المشػكمة التػ

كاجيت الدكؿ الت استقمت كنفضت عنيا بار االستعمار فأصبحت الكثير مػف ىػذه الػبةد تبحػث عػف
األسػػاليب المناسػػبة لرفػػع مسػػتكل المعيشػػة كالقضػػاء عم ػ مظػػاىر التخمػػؼ كأصػػبحت ىػػذه القضػػية ى ػ

القضية األكل الت تكاجو الحككمات كالت تعتبر القدرة عم إيجاد الحمكؿ ليا معيا انر لمحكـ عم مػدل
نجاح ىذه الحككمات ( .طنيب)18 :1991،

كالتنميػػة الشػػاممة تحتػػاج إلػ العديػػد مػػف المقكمػػات البشػرية ك يػػر البشػرية إال أنػػو يكػػاد يجمػػع الميتمػػكف

بقضػػية التنميػػة عمػ أف العنصػػر البشػػرم ىػػك أىػػـ ىػػذه المقكمػػات حيػػث يعػػد العنصػػر البشػػرم العنصػػر

األساسػ كالركيػزة التػ تقػػكـ عمييػػا التنميػػة فػ أم بمػػد كال سػػبيؿ إلػ بنػػاء ىػػذا اإلنسػػاف إال عػػف طريػػؽ

التربية الت تقكـ عم تطكير الشخصية اإلنسانية كاعادة بنائيا كما تعمؿ التربية عم إيجاد أنماط مػف
السػػمكؾ تناسػػب التنظيمػػات االجتماعيػػة الناشػػئة عػػف األخػػذ باألسػػاليب العمميػػة كالتكنكلكجيػػة كمػػا تعيػػد

التربية بناء اآلراء كالمعتقدات لتكاكب التغيػرات االجتماعيػة الناشػئة عػف عمميػة التنميػة كمػف ىنػا يتضػح
أف اإلنساف ىك أساس التنمية كأدائيا كىك أيضان ايتيػا كىػك فػ الكقػت نفسػو محػكر العمميػة التربكيػة .

(متكل )27 :1988،
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كلعػػؿ أىػػـ خاصػػية مػػف خصػػائص التنميػػة ى ػ تأىيػػؿ القػػكل البش ػرية كاعػػدادىا لمعمػػؿ ف ػ القطاعػػات

المختمفػػة كعم ػ كػػؿ المسػػتكيات كذلػػؾ بتزكيػػدىا بالمعػػارؼ كالمعػػارات كالقػػيـ الةزمػػة لمعمػػؿ المسػػتيدؼ
كالتييئػػة لمتعػػايش مػػع العصػػر التقن ػ  .كالت ػكازف ف ػ تأىيػػؿ القػػكل العاممػػة حسػػب االحتياجػػات المتغي ػرة

ككذلؾ تعزيز قيمة العمؿ كاإلنتاج كدعـ االستقةلية ف التفكير كنبذ االتكالية كالنزعة االستيةكية كى

مف أىـ أىداؼ التربية ( .طنيب)21 : 1991،

كمف ىنا نجد أنو يمكف لمتربية أف تقكـ بدكر بارز ف تحقيؽ التنمية مف خةؿ ما يم :

 .1إيجاد قاعدة اجتماعية عريضة متعممة بضماف حػد أدنػ مػف التعمػيـ لكػؿ مػكاطف يمكنػو مػف العػيش
ف مجتمع يعتمد عم القراءة كالكتابة ككسائؿ االتصاؿ الجماىيرم عم مختمؼ أنكاعو.

 .2المساىمة ف تعديؿ نظاـ القيـ كاالتجاىات بمػا يتناسػب مػع طمكحػات المجتمػع التنمكيػة كذلػؾ عػف
طريؽ العكامؿ البيئية كاالجتماعية أكثر مف دكر التعميـ النظام .

 .3تأىيؿ القكل البشرية كاعدادىا لمعمؿ كعم كؿ المستكيات كذلؾ باآلت :
أ .التزكد بالميارات كالمعارؼ كالقيـ الةزمة لمعمؿ المستيدؼ.

ب .التييئة لمتعايش مع العصر التقن كتطكير كسائمو كطنيان.

ج .التكازف ف تأىيؿ القكل العاممة حسب االحتياجات المتغيرة ( .الجةؿ)33 : 1985،

كال شؾ أف الذم زاد مػف عةقػة التربيػة بالتنميػة كخاصػة فػ منتصػؼ ىػذا القػرف ىػك االقتصػاد كمحػكر

ميػـ حيػػث ظيػػرت بعػض النظريػػات الميمػػة مثػػؿ نظريػة رأس المػػاؿ البشػػرم كالتػ تعتبػػر بمثابػػة اإلطػػار
النظػػرم المسػػئكؿ عػػف التبن ػ الكامػػؿ لمعةقػػة الجدليػػة بػػيف التعمػػيـ كسياسػػات التنميػػة كىػػك اإلطػػار الػػذم

أصبح التعميـ بمقتضاه الحاسـ األكؿ ف النمك االقتصادم لمدكؿ كمػع ظيػكر ىػذه النظريػة زاد االقتنػاع
بػػدكر القػػدرة اإلنتاجيػػة لمم ػكارد البش ػرية ف ػ العمميػػة التنمكيػػة كاعتبارىػػا رأس مػػاؿ مسػػتثمرة كلعػػؿ الػػدكر
األكبػػر النتشػػار ىػػذه النظريػػة يعػػكد إل ػ ككػػاالت التنميػػة الدكليػػة مثػػؿ البنػػؾ الػػدكل كاليكنسػػكك كمنظمػػة

التنميػػة كالتعػػاكف االقتصػػادم ك يرىػػا كىػػذه النظريػػة أدت إلػ زيػػادة اإلنفػػاؽ عمػ التعمػػيـ عالميػان كربطػػت
التعميـ بقضية اإلنتاج فتضخمت االستثمارات ف قطاع التعميـ كأجريت البحكث كالدراسات حػكؿ إسػياـ

التعميـ ف النكاح االقتصادية ك يرىا مف نكاح التنمية األخرل ( .زاىر)65 : 1985،

كدكر التنميػػة يتمثػػؿ فػ بنػػاء قاعػػدة كاسػػعة متعممػػة تسػػتطيع التعامػػؿ مػػع معطيػػات التنميػػة كتتكيػػؼ مػػع

متطمباتيػػا فتسػػاىـ فييػػا كتسػػتفيد منيػػا إضػػافة إل ػ إيجػػاد القػػكل العاممػػة المتخصصػػة بمختمػػؼ أنكاعيػػا
كمستكياتيا كتكقع لكافة االحتياجات كالتعرؼ عم ما يط أر عمييا مف تغيرات كتطكير األنظمػة التربكيػة

كالمنػ ػػاىج الد ارسػ ػػية كالكسػ ػػائؿ كالطػ ػػرؽ اإلداريػ ػػة بمػ ػػا يتمش ػ ػ مػ ػػع المتغي ػ ػرات كالمتطمبػ ػػات المتجػ ػػددة .
(الجةؿ)38 : 1985،

* كم ػػف ىن ػػا يتض ػػح لمباح ػػث أف لمتربي ػػة دكر فع ػػاؿ فػ ػ التنمي ػػة شػ ػريطة ت ػػكفر ظ ػػركؼ مةئم ػػة لعم ػػؿ

مخرجات التربية كتنظيمات اجتماعية كادارية كانتاجية أكثر مةئمة .
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د :دور التعميم في تحقيق التنمية الشاممة :
مػػف المسػػممات أف التربيػػة الناجحػػة تسػػيـ ف ػ تحقيػػؽ التنميػػة الشػػاممة  ،كأف التنميػػة الشػػاممة تسػػاىـ ف ػ

نجاح التربية ف نفس الكقت  ،كتعتبر التربية كخاصة الجانب الرسم منيا (التعميـ النظام ) المسئكؿ

األكؿ عف تحقيػؽ أىػداؼ التنميػة الشػاممة بػالمجتمع ،باعتبػار أف التنميػة الشػاممة ال تقتصػر عمػ النمػك
االقتصػػادم فقػػط ،بػػؿ تمثػػؿ عمميػػة التغيػػر الكاعيػػة بأبعادىػػا االقتصػػادية كالسياسػػية كالثقافيػػة .إذ تيػػدؼ
باإلضػػافة إل ػ تحقيػػؽ زيػػادة منتظمػػة ف ػ الػػدخؿ الحقيق ػ لمفػػرد إل ػ نمػػكه الشخص ػ كالمين ػ كرفاىيتػػو

كقدرتو عم اتخاذ القرار كالمشاركة االجتماعية كالسياسية بمجتمعو كاالستفادة مف مؤسساتو المجتمعية.

( الكرثاف)6 : 2005 ،

كلمػػا كانػػت عمميػػة التنميػػة الشػػاممة ال يمكػػف أف تحقػػؽ أىػػدافيا دكف مسػػاىمة جميػػع مؤسسػػات المجتمػػع
كتساندىا كالتنسػيؽ بينيػا مػف خػةؿ التخطػيط الشػامؿ ،كأف التربيػة بصػفة عامػة كالتعمػيـ الرسػم بصػفة

خاصػػة ىمػػا المحػػدداف الرئيسػػياف لكفػػاءة المػػكرد البشػػرم المحػػرؾ ليػػذه المؤسسػػات كالمحػػدد لقػػدرتيا عمػ

أداء دكرىا ،فإف التعميـ الرسم تقع عميو مسئكلية مكاجية متطمبات التنمية الشاممة عم المدل القريػب

كالبعيد ( .الكرثاف) 6 : 2005 ،

يعػػد التعمػػيـ فػ الػػدكؿ الناميػػة مػػف أىػػـ مفػػاتيح التنميػػة بكػػؿ أبعادىػػا :البشػرية منيػػا كالماديػػة ،كالتنميػػة ال
تن ػػتج كال ت ػػؤت ثمارى ػػا إال ع ػػف طري ػػؽ التعم ػػيـ ،بمعنػ ػ "أف أي ػػة تنمي ػػة ال يمكني ػػا أف تحق ػػؽ األى ػػداؼ

اإليجابية كالعامة إال باالعتماد عم تخطيط عمم دقيؽ كمقنف" ( .بدراف.)173 :1993 ،

* كيػػرل الباحػػث أف التعمػػيـ الرسػػم فػ حػػد ذاتػػو مػػف حيػػث عػػدد سػػنكات الد ارسػػة لػػيس ضػػمانان لتحقيػػؽ

أىػداؼ التنميػػة الشػػاممة ،كانمػا نكعيػػة ىػػذا التعمػػيـ كدرجػة كفاءتػػو كارتبػػاط أىدافػو بكاقػػع المجتمػػع كطبيعػػة
العصر كمتطمبات التنمية الشاممة ى المحددة لنتائج ىذه العممية ،كيتأثر التعميـ الرسم بدكره بالتربيػة
يػػر الرسػػمية كالنظػػاـ األسػػرم كاالقتصػػادم كالسياس ػ لمدكلػػة كالمسػػتكل المعرف ػ كالتكنكلػػكج كالنسػػؽ

القيم السائد ،كيؤثر بدكره فييا محددان درجة مساىمتيا ف تحقيؽ أىداؼ التنمية الشاممة بالمجتمع.

كيتضػػح دكر التربيػػة ف ػ عمميػػة التنميػػة الشػػاممة بػػالنظر إل ػ األىميػػة االقتصػػادية ل ػرأس المػػاؿ البشػػرم
كعنصر مف عناصر اإلنتاج بؿ أكثر ىذه العناصػر أىميػة فػ الكقػت الػراىف ،كالعائػد مػف التعمػيـ عمػ

الفػػرد كمسػػاىمة التربيػػة ف ػ تحقيػػؽ أىػػداؼ التنميػػة الشػػاممة ككػػذلؾ مػػف األدكار الت ػ تطالػػب بيػػا التربيػػة

د ارسػػة أسػػباب القصػػكر فػ تحقيػػؽ أىػػداؼ التنميػػة الشػػاممة كاعػػادة تقيػػيـ الػػنظـ التعميميػػة لتحسػػيف نكعيػػة
التعميـ ككفاءتػو لمسػايرة متطمبػات العصػر كمكاجيػة متطمبػات التنميػة ،كد ارسػة اإلىػدار التربػكم باعتبػار

أف التربيػػة عمميػػة اسػػتثمار ف ػ رأس المػػاؿ البشػػرم ينػػتج عنيػػا عائػػد عمػ الفػػرد كالمجتمػػع كػػأم مشػػركع

استثمارم ( .السيد.)21 : 1993،

* كقد الحظ الباحث مف خةؿ دراستو أف مكضكع التعميـ كالتنمية مف أىػـ المكضػكعات التػ حظيػت
باىتماـ الباحثيف ف مجاؿ الدراسات التربكية كالتعميميػة بخاصػة ،لمػا لتمػؾ العةقػة مػف إشػكالية جدليػة،
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حيػػث يتكقػػؼ دكر كػػؿ منيمػػا عم ػ اآلخػػر ،فالعمميػػة التربكيػػة تُعتبػػر جػػزءان متكػػامةن مػػع عمميػػات التنميػػة
عد القػكل البشػرية العاممػة التػ تمػزـ
االقتصادية كاالجتماعية ،تؤثر فييا ،كتتأثر بيا ،كالتعميـ ىك الذم ُي ّ
لعممية التنمية ،كيجيزىا بالمعارؼ كالميارات ،كيييئيا لمتكيؼ مع الحياة المينية.

كتمعب التنمية دك انر فاعةن ف بناء اإلنساف مف حيث مياراتو كقيمو كمكاقفو نحك الحيػاة كنحػك مجتمعػو،
بكصفو أداة التنمية ك اية ليا ف الكقت ذاتو ،كمف ىنا فقد لق التعميـ اىتماـ التنمية كعنايتيا ،فاجتيػد

القائمكف عمػ أمرىػا فػ كضػع الخطػط التنمكيػة لػدعـ التعمػيـ كتعزيػزه كتطػكير بنيتػو ،كتحسػيف نكعيتػو،

كبػػذلت جيػػكد مت ازيػػدة ف ػ
فض ػةن عػػف تشػػجيع م اركػػز البحػػث العمم ػ ف ػ كػػؿ مػػف الجامعػػات كالكميػػاتُ ،
اإلنفػػاؽ عم ػ التعمػػيـ ف ػ ضػػكء مػػا تخصصػػو مػػف م ػكارد ماليػػة ف ػ سػػبيؿ التكسػػع ف ػ إنشػػاء مؤسسػػاتو
المتنكعة ،عةكة عم سعييـ الدائب مف أجؿ تكظيؼ مخرجات التعمػيـ فػ تشػغيؿ المشػاريع الصػناعية
كالزراعية كالخدمية المختمفة كصيانتيا كتطكيرىا( .العبد)88 : 2001 ،

كمػف أجػؿ تحقيػؽ التنميػة خصصػت بعػض الكميػات التقنيػة فػ محافظػات ػزة قسػمان مسػتقةن لمتعمػيـ

المستمر كخدمة المجتمع ،أناطت بو ميمة اإلشراؼ عمػ بػرامج ىػذا القسػـ ،كرسػـ سياسػاتو كاتجاىاتػو
كتنفيػذىا عػف طريػؽ عقػد دكرات تدريبيػة كتعميميػة متنكعػة كمتفاكتػة فػ طبيعتيػا كمػدتيا ،كعميػو فػإف

تطكير ىذه البرامج كتعزيزىا يعد أم انر ضركريان كحاجػة ممحػة ،كذلػؾ بالعمػؿ عمػ زيػادة عػدد المنتسػبيف

إلييػا ،كزيػادة عػدد الػدكرات التدريبيػة التػ تخػدـ تطػكير العػامميف اإلداريػيف كاألكػاديمييف فػ الكميػات
التقنية؛ لتطكير كفاءة العامميف ف الكميات إل جانب خدمة المجتمع المحم مف البرامج التدريبية فػ
عدة مجاالت تدريبية(.حمداف)102: 2001 ،

* كيرل الباحث أنو ف ضكء ما ينتظر مف التعميـ كالتدريب فػ الكميػات التقنيػة مػف إسػياـ فػ التنميػة

البشرية ،بات السع إل تطكير أنظمتو كتحسػيف نكعيتػو كمسػتكاه ضػركرة حتميػة ،كأمػ انر ممحػان لمسػايرة
ركب الحضارة كالتقدـ كبما يخدـ التطمعات الكطنية كالقكمية .
ىـ :دور التعميم التقني في تحقيق التنمية في فمسطين:

إذا كػاف التعمػيـ مفتػاح أم إسػتراتيجية تنمكيػة فػاف التعمػيـ التقنػ ىػك المفتػاح األسػاس الػذم مػف شػأنو

تغيير عالـ العمؿ كاالقتصاد كالحد مف الفقر كالحفاظ عم البيئة كتحسيف نكعية الحياة ،كقد أكضػحت

الد ارسػات أىميػة مركنػة خػريج التعمػيـ التقنػ كقابميتػو لمتطػكير فػ مجػاؿ تخصصػو ،ككػذلؾ إلمامػو

بالميارات األساسية الةزمة لمعمؿ ف ىذا المجاؿ ،كميارة اسػتخداـ الحاسػب اآللػ كالميػارات الذاتيػة،

كمػا أف المتأمػؿ لكاقػع التعمػيـ الفنػ كالتػدريب التقنػ يةحػظ كبشػكؿ جمػ ضػياع ىكيػة خريجػو كعػدـ

كضكح ىكيتو ،كبالتال فخريج برامج التعميـ التقنػ يحمػؿ درجػة دبمػكـ ال تصػؿ إلػ درجػة بكػالكريكس

ف تخصص معيف ،ىػذا الكاقػع أثػر عمػ كضػع الخػريج بعػد تخرجػو ،فػة ىػك راض أف يعامػؿ معاممػة
الفنييف  ،كال ىك يصؿ إل مستكل الميندسيف الذيف يحممكف شيادة البكػالكريكس فػ ذات التخصػص،
عػةكة عمػ ىػذا الكضػع يػر المرضػ لخػريج بػرامج التعمػيـ الفنػ كالتػدريب التقنػ مػا بعػد الثانكيػة
42


العامة ،فإنو يشعر أف الطريؽ مغمؽ أمامو إلكماؿ دراستو العميا كحصكلو عم شيادة البكالكريكس ف

تخصصػو ،كيعػد التعمػيـ التقنػ فػ الػدكؿ الناميػة مػف أىػـ مفػاتيح التنميػة بكػؿ أبعادىػا  :البشػرية منيػا
كالمادية ،كالتنمية ال تنتج كال تؤت ثمارىا إال عف طريؽ جكدة التعمػيـ ،بمعنػ أف أيػة تنميػة ال يمكنيػا

أف تحقؽ األىداؼ اإليجابية كالعامة إال باالعتماد عم تخطيط عمم دقيؽ كمقنف (.بدراف: 1993 ،
)173

كالتعمػيـ التقنػ ىػك الػذم يعػد القػكل البشػرية العاممػة التػ

تمػزـ لعمميػة التنميػة ،كيجيزىػا بالمعػارؼ

كالميػارات ،كيييئيػا لمتكيػؼ مػع الحيػاة المينيػة ،فاالرتبػاط الكثيػؽ بكػؿ مػف التعمػيـ كقضػايا النمػك

االقتصادم كالتطكر االجتماع قد فرض عم الكميات التقنية أف تتسـ بالتكازف كالتكامؿ فػ مناىجيػا
كأساليبيا كخططيا الدراسية لتكائـ مفيكـ التنمية الشاممة( .العبد)8 : 2003،

ومن مظاىر إسيام التعميم التقني في تحقيق التنمية ما يمي ( صيدم:( 2003،
 -1تزكيػد المجتمػع بػالقكل العاممػة المػاىرة كالفنيػيف كالتقنيػيف المػؤىميف كالقػادريف عمػ المسػاىمة فػ
تطكير كصيانة البن التحتية كقطاعات الصناعة كالزراعة كالخدمات.

 -2مكاكبػة التطػكر العممػ كالتكنكلكجيػا الحديثػة كمراقبػة تأثيرىػا عمػ القطاعػات االقتصػادية المختمفػة

كالسع لمتعامؿ مع تأثيرىا عم السكؽ المحم .

 -3مكاجية التغيرات الحاصمة ف سكؽ العمؿ كذلػؾ مػف خػةؿ بػرامج تػدريب خاصػة كبػرامج التعمػيـ

المستمر.

 -4زيادة إنتاجية القكل العاممة مما يساىـ ف زيادة الدخؿ القكم كذلؾ مف خةؿ:
* رفع مستكل أداء كمؤىةت القكل العاممة .

* إدخاؿ ميارات كتقنيات جديدة إل القطاعات المختمفة .

 -5إكساب الفرد المعارؼ كالميارات الت يتطمبيا تخصصو كفؽ األسس كالمعايير المقبكلة فػ سػكؽ

العمؿ.

 -6إعػداد أفػراد يتحمػكف بالعػادات السػمككية المينيػة المطمكبػة ك ػرس إتقػاف العمػؿ كاألمانػة كالقناعػة
كالحرص عم جكدة اإلنتاج ..الخ.

 -7تطػكير المنػاىج التعميميػة كالتدريبيػة ممػا يحقػؽ الحػد األقصػ
باحتياجات سكؽ العمؿ.

مػف المركنػة كالفعاليػة كاالرتبػاط

 -8رفع كفاءة المدربيف كالعامميف ف نظاـ التعميـ كالتدريب المين كالتقن .
 -9التنسيؽ مػع مختمػؼ المؤسسػات التػ تعنػ بػالتعميـ كالتػدريب المينػ كالتقنػ كذلػؾ لضػماف أكبػر

قدر مف الكفاءة كالفعالية كالتقميؿ مف االزدكاجية كالتكرار( .صيدـ)89 : 2003،
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و :كميات المجتمع وتنمية التعميم التقني في فمسطين :
يتصػػؼ التعمػػيـ الجيػػد ف ػ عصػػر المعرفػػة بإكسػػاب الطالػػب القػػدرة عم ػ اإلبػػداع ،كاالبتكػػار ،كاسػػتخداـ

التكنكلكجيا ،كالتعمـ الذات  ،كالتعمـ مدل الحياة ،األمر الذم يحتـ تطكير المؤسسات التعميمية كالنيكض
بقػدراتيا التعميميػة لتحقيػػؽ التميػز كالتنافسػية ،كلتصػػبح قػادرة عمػ إنتػاج كنشػر المعرفػػة كتنميػة الميػػارات

كتحكيميػػا إل ػ مؤسسػػة تخػػدـ المجتمػػع ،كمػػا أف التحػػكؿ ف ػ فمسػػفة التعمػػيـ كالػػذم أص ػبح معػػو الطالػػب

المحكر الرئيس حت يككف ف نياية المطاؼ خريجان مساىمان ف إنتاج فرص العمؿ بػدالن مػف أف يكػكف

مسػػتيمكان ليػػا ،األمػػر الػػذم اسػػتكجب معػػو ضػػركرة إحػػداث نقمػػة نكعيػػة ف ػ الب ػرامج التعميميػػة ،كالمقػػررات
الدراسية ككسائؿ التعميـ كالتعمـ ،بحيث تركز عم تنمية الميارات الت تتكافؽ مع متطمبػات كاحتياجػات
سػػكؽ العمػػؿ ،مػػع إكسػػاب الخػريجيف المركنػػة الكافيػػة التػ تمكػػنيـ مػػف التكيػػؼ مػػع المتغيػرات فػ سػػكؽ

العمؿ ( .بدراف)174 : 1993 ،

إف فمسفة كأىداؼ التعميـ بعامة كالتعميـ العال بخاصة تقكـ أساسان عم اإلسياـ ف تحقيؽ التنميػة فػ

المجتمع ،كتمبيػة متطمباتػو كاحتياجاتػو ،فػالتعميـ العػال ىػك المصػدر الػرئيس لتكػكيف الميػارات كالػدرايات
العالية ف المكرد البشرم باعتباره أىـ المكارد إلحداث التنمية ( .عمار)120 : 1982،

كلك يتحقؽ لممجتمع نمكه كتقدمو فإف التخطيط فيو يجػب أف يكػكف عمػ جبيتػيف فػ آف كاحػد ،جبيػة

الق ػػكل البشػ ػرية ع ػػف طري ػػؽ التعم ػػيـ كالتربي ػػة ،كجبي ػػة المػ ػكارد الطبيعي ػػة ع ػػف طري ػػؽ التخط ػػيط كالتنمي ػػة
االقتصادية ،كما يرتبط بيما مف تنمية اجتماعية شاممة(.بدراف)175 : 1993 ،

كلعػػؿ مػػف أىػػـ التسػػاؤالت التػ تطػػرح نفسػػيا فػ ىػػذا المجػػاؿ ىػ دكر الكميػػات التقنيػػة فػ اإلسػػياـ فػ

خمؽ التنمية الحقيقية ف مجاالتيا المختمفة.

كمػف أجػؿ اإلجابػػة عػف ىػػذا التسػاؤؿ يتكجػب التعػػرؼ إلػ أىػػـ اإلنجػازات التنمكيػة التػ حققتيػا الكميػػات

التقنيػػة لتمبيػػة احتياجػػات المجتمػػع المتغيػرة ،كالصػػفات كالمػػؤىةت كالميػػارات التػ يتعػػيف نقميػػا كاكسػػابيا

لمط ػػةب خ ػػةؿ الفتػ ػرة القص ػػيرة م ػػف كج ػػكدىـ فػ ػ الكمي ػػات التقني ػػة كالتػ ػ ال تتع ػػدل الس ػػنتيف أك ث ػػةث
السنكات ،كمف أجؿ أف يصبح الطالب عنص انر فاعةن كمنتجان ضمف ىرـ القػكل العاممػة التػ تسػع إلػ

تحقيػػؽ التنميػػة ،إل ػ جانػػب الكشػػؼ عػػف الصػػعكبات الت ػ تقابػػؿ الكميػػات التقنيػػة ،كتعطميػػا عػػف مكاكبػػة
احتياجات التنمية ،ككضع المقترحات كالتكصيات لمتغمب عمييا ،كمف مظاىر إسياـ الكميات التقنية ف
تحقيؽ التنمية ما يم :

 -1استيعاب الكميات التقنية لخريجي التعميم الثانوي:
إف تزايد أعداد الطةب الحاصميف عم الشيادة الثانكية كال ار بيف ف استكماؿ د ارسػتيـ فػ الجامعػات،
كعج ػػز تم ػػؾ الجامع ػػات عػ ػف اس ػػتيعاب ك ػػؿ الخػ ػريجيف م ػػف المرحم ػػة الثانكي ػػة ،بس ػػبب ض ػػعؼ إمكاناتي ػػا

المتاحة ،قػد فػرض عمػ الكميػات التقنيػة ضػركرة أف تسػتكعب أعػدادان كبيػرة مػف الطػةب الػذيف لػـ تسػنح
لكثير منيـ الفرصة لدخكؿ الجامعات؛ لعدـ قدرتيـ عم تمبية معايير سياسة القبكؿ فػ تمػؾ الجامعػات
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كالت تشترط حصكؿ الطالب عم نسبة ( )%60كحد أدن لةلتحاؽ بيا ،كمػا أف ازديػاد عػدد الكػكادر
النظريػػة لػػف يفيػػد عمميػػة التنميػػة بػػؿ يزيػػد العػػبء عمييػػا فػ الصػػرؼ كاالسػػتيةؾ دكف المقابػػؿ اإلنتػػاج

المكػػافد ،كتبنػ الكميػػات التقنيػػة سياسػػة التكسػػع فػ قبػػكؿ أعػػداد الطػػةب قػػد أسػػيـ عمػ نحػػك كبيػػر فػ

تحقيػػؽ ديمقراطيػػة التعمػػيـ كالمسػػاكاة ف ػ فػػرص التعمػػيـ بػػيف جميػػع فئػػات الشػػعب ،فض ػةن عػػف تخفيػػؼ
الضػػغط عم ػ المؤسسػػات التعميميػػة المحميػػة ذات السػػعة المحػػدكدة ،إل ػ جانػػب إسػػياميا ف ػ تخفػػيض

معدؿ التسرب كالت كؿ ف المستكل التعميم ف محافظػات ػزة ،كذلػؾ مػف خػةؿ تػكفير بػرامج تعميميػة
متنكعػػة مينيػػة كتقنيػػة تناسػػب مختمػػؼ القػػدرات كالميػػكؿ لػػدل الدارسػػيف؛ ألف اسػػتيعاب مثػػؿ ىػػذه األعػػداد
مف الطةب يحد مف أعداد الشباب المشرديف الذيف لـ يدخمكا الجامعػات .كىػـ كثػر ،كيضػمف ليػـ مينػة

لكسب العيش ،كالمساىمة ف مسيرة التنمية( .العبد)9 : 2007،

كمما تجدر اإلشارة إليو ،أف ىناؾ تطك انر ممحكظان ف أعداد الطةب المنخرطيف فػ الكميػات التقنيػة فػ

محافظػػات ػزة ،فنسػػبة أعػػداد الطػػةب ف ػ ت ازيػػد مسػػتمر خػػةؿ السػػنكات السػػت األخي ػرة ،فقػػد كػػاف عػػدد

ط ػ ػػةب ى ػ ػػذه الكمي ػ ػػات ( )786طالبػ ػ ػان كطالب ػ ػػة س ػ ػػنة  95-94فػ ػ ػ ح ػ ػػيف أف ع ػ ػػددىـ ق ػ ػػد كص ػ ػػؿ س ػ ػػنة
 2001/2000إلػ ( )3313طالػب كطالبػة؛ حتػ كصػؿ سػنة  2010/2009إلػ (  ) 9564طالػػب

كطالبػػة ،األمػػر الػػذم يشػػير إل ػ التنػػام المطػػرد ف ػ أعػػداد الطػػةب الممتحقػػيف بيػػا ف ػ ظػػؿ السػػمطة

الكطنيػػة الفمسػػطينية ،كمػػا عممػػت الكميػػات التقنيػػة عم ػ تشػػجيع الفتيػػات لةلتحػػاؽ بيػػا ،مػػف أجػػؿ تكسػػيع
حجػ ػػـ المشػ ػػاركة النسػ ػػائية ف ػ ػ س ػ ػكؽ العمػ ػػؿ المحميػ ػػة ،بخاصػ ػػة ف ػ ػ ظػ ػػؿ المسػ ػػاىمة الضػ ػػعيفة لمم ػ ػرأة

الفمسطينية ،حيث إف مسػاىمة المػرأة فػ القػكل العاممػة يػنعكس إيجابيػان عمػ عمميػة التنميػة الشػاممة فػ

المجتمع الفمسػطين  ،كيعمػؿ عمػ تحقيػؽ المسػاكاة ،كيقمػؿ مػف معػدالت البطالػة بػيف اإلنػاث التػ بمغػت

نسبة  %33مف مجمكع الخريجيف العاطميف ،كعم الر ـ مف التقدـ النسب الذم أحرز ف مجاؿ إقباؿ
الطةب عم الكميات التقنية ،فإف نسبة الممتحقيف بيذا النكع مف التعميـ ال تزاؿ محدكدة ف حجميا إذا

م ػػا قكرن ػػت ب ػػالتعميـ األك ػػاديم  ،إذ ال تتع ػػدل فػ ػ محافظ ػػات ػ ػزة نس ػػبة  %8.7م ػػف مجم ػػكع الط ػػةب

الممتحقيف بالتعميـ األكاديم ( .الكتاب اإلحصائ لمؤسسات التعميـ العال )44 : 2013 :

إف ضعؼ إقباؿ الطةب عمػ االنخػراط فػ الكميػات التقنيػة كعػزكفيـ عنػو يػدؿ عمػ عػدـ كجػكد تػكازف
كاضح بػيف التعمػيـ األكػاديم كالتعمػيـ المينػ كالتقنػ الػذم تػكفره الكميػات التقنيػة ،كيرجػع ذلػؾ ألسػباب

عديدة منيا:

 النظ ػرة االجتماعيػػة السػػمبية إل ػ مثػػؿ ىػػذا الػػنمط مػػف التعمػػيـ لػػدل كػػؿ مػػف الطػػةب كأكليػػاء أمػػكرىـ،كالػػذيف يفضػػمكف الشػػيادة الجامعيػػة عم ػ شػػيادة الػػدبمكـ الفن ػ المتكسػػط؛ إذ ال ي ػزاؿ ينظػػر إل ػ التعمػػيـ
التقن ف الكميات التقنية عم أنو تعميـ مف الدرجة الثانية ال يمتحؽ بو إال الطةب الذيف لـ تسػنح ليػـ
فرصة االنضماـ إل التعميـ األكاديم  ،كف كثير مػف الحػاالت ال يؤمػو إال ىػؤالء المنتمػكف إلػ طبقػة
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خاصػػة مػػف أف ػراد المجتمػػع الػػذيف ال يسػػتطيعكف تػػأميف المصػػاريؼ الةزمػػة لمتعمػػيـ العػػادم( .حمبػػاكل،

) 125 :1987

 إف فكػرة الكميػػات التقنيػػة كدكرىػػا فػ إشػػباع حاجػػات األفػراد كالمسػػاىمة فػ تحقيػػؽ التنميػػة الشػػاممة لػػـتفيػػـ بكضػػكح مػػف قبػػؿ عامػػة أف ػراد المجتمػػع ككسػػائؿ اإلعةـ،كمػػا أف ىنػػاؾ ضػػعفان ف ػ إلمػػاـ الطالػػب
بمفيكـ التعميـ التقن كأىمية دكره ف تحقيؽ التنمية الشاممة بسبب ضعؼ التكجيو كاإلرشاد المين ف

المراحؿ الدراسية الت تسبؽ مرحمة التعميـ ف الكميات التقنية ( .العبد) 11 : 2007،

* كيرل الباحث أف ضعؼ اإلقباؿ عم مثؿ ىذا النكع مف التعميـ يعد مف أخطر السمبيات التػ تكاجػو
الكميات التقنية كتعطميا عػف مكاكبػة احتياجػات التنميػة ،حيػث أف بعػض ىػذه الكميػات تقػكـ فػ مكاردىػا
عم رسكـ الطمبة ،كبالتال فإف كجكدىا يتكقؼ عم تنام اإلقباؿ عم مثؿ ىذا النكع مف التعميـ .

كمف أجؿ مكاجية ىذا التحدم ،يتعيف العمؿ عم تغيير النظرة االجتماعيػة السػمبية تجػاه التعمػيـ التقنػ

بعامة ،كمعاممة خريجيو معاممة تميػؽ بػدكرىـ فػ المجتمػع ،فضػةن عػف زيػادة الحػكافز الماديػة كالمعنكيػة
المناسػػبة لجػػذب أعػػداد كبي ػرة مػػف الطػػةب لةلتحػػاؽ بيػػذه الكميػػات ،باإلضػػافة إل ػ أف القيػػاـ بحمػػةت
تكعيػة شػػاممة كمسػتمرة عػػف طريػػؽ االسػتثمار الجيػػد لكسػائؿ اإلعػػةـ المتنكعػػة ممػا سيسػػيـ بػة شػػؾ فػ

خمؽ حالة مف الكع كالفيـ ف أكساط المجتمػع الفمسػطين لمكانػة ىػذا النػكع مػف التعمػيـ كدكره بصػفتو

ركنان مف أركاف التنمية الشاممة ،كمف سبؿ مكاجية ىذا التحدم السع الجاد مف أجؿ التكسع ف إنشػاء

المدارس الثانكيػة المينيػة فػ محافظػات ػزة بحيػث يكػكف ىػذا التكسػع قائمػان عمػ خطػة مرسػكمة كبنػاء
عم ػ ػ ػ احتياجػ ػ ػػات التنميػ ػ ػػة عم ػ ػ ػ المػ ػ ػػدل المتكسػ ػ ػػط كالطكيػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػف مختمػ ػ ػػؼ التخصصػ ػ ػػات المينيػ ػ ػػة.

(شخشير)66: 1998،

إف االىتمػػاـ بػػالتعميـ التقن ػ يسػػتمزـ العمػػؿ عم ػ تطػػكيره كتحسػػيف نكعيتػػو كمسػػتكاه ،عػػف طريػػؽ اتبػػاع

سياسة التكجيو كاإلرشاد المين لطػةب قبػؿ المرحمػة الثانكيػة ،فضػةن عػف تحقيػؽ التكامػؿ بػيف منظكمػة

التعمػػيـ العػػاـ كمنظكمػػة التعمػػيـ المين ػ كالتقن ػ ؛ كذلػػؾ بتطعػػيـ منػػاىج التعمػػيـ العػػاـ كبرامجػػو بالد ارسػػات
المينيػ ػػة كالفني ػ ػػة ذات الط ػ ػػابع العممػ ػ ػ التطبيقػ ػ ػ  ،مثػ ػػاؿ :إدخ ػ ػػاؿ الرس ػ ػػـ اليندسػ ػ ػ  ،كالحاس ػ ػػب اآللػ ػ ػ ،
كاإللكتركني ػػات ،كمب ػػادئ االتص ػػاؿ الحديث ػػة ،كأعم ػػاؿ المع ػػادف كأعم ػػاؿ الخش ػػب ،كالص ػػحة كاإلس ػػعافات

األكليػػة ،كالتغذيػػة ،كالصػػناعات الغذائيػػة ،كالتػػدبير المنزل ػ ك يرىػػا .فتػػدريس ىػػذه المنػػاىج يعػػد مػػدخةن
مناسبان لمتفاعؿ مع البيئػة المحميػة ،بمػا تحكيػو مػف تكجيػات نحػك مشػاركة الطػةب فػ تنميػة تمػؾ البيئػة
كتطكيرىا ،باإلضافة إل دكرىا ف مساعدة الطةب فػ إبػراز الميػكؿ كالقػدرات المينيػة كالعمميػة لػدييـ،

كتسييؿ اندماجيـ ف الحياة العامة بتعقيداتيا التقنية المتقدمة .فضةن عف مساىمتيا فػ تييئػة الطػةب

لمم ارحػػؿ الد ارسػػية الةحقػػة ،كتقريػػب ىػػذا الػػنمط مػػف التعمػػيـ إل ػ نفكسػػيـ كمػػداركيـ ( .العاقػػب: 1987،
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 -2دور الكميات التقنية في إعداد الكوادر البشرية المدربة :
مف المعمكـ أف فكػرة إنشػاء الكميػات التقنيػة فػ فمسػطيف قػد جػاءت اسػتجابة لحاجػة المجتمػع الفمسػطين

إل ػ القػػكل البش ػرية المدربػػة ميني ػان كتقني ػان ف ػ مجػػاالت الصػػناعة كالتجػػارة كالخػػدمات ،كقػػد ركػػزت تمػػؾ
الحاجػات عمػ كاقػع المجتمػع بيػدؼ التعػرؼ إلػ مشػكةتو التػ أفرزىػا االحػتةؿ اإلسػرائيم  ،كاإلسػػياـ
ف خدمة مجتمعيا المحم عم نحك يؤدل إل تنميتو (.العبد)11 :2007،

كيتسػاءؿ (العاقػػب )1987 ،إذا كانػت الكميػػات التقنيػة قػػد حققػت إنجػػازات تنمكيػة مػػف حيػث الكػػـ ،كذلػػؾ
بانتياج سياسة التكسػع فػ قبػكؿ الطػةب التػ تعػد مػف األمػكر الضػركرية لتحقيػؽ التنميػة ،فػإف السػؤاؿ

الذم يطرح نفسو :ىؿ الكميات التقنية ف محافظات زة قادرة عم القياـ بكاجباتيػا تجػاه تػكفير العمالػة
المؤىمػػة كالمدربػػة كالةزمػػة لتنفيػػذ خطػػط التنميػػة الطمكحػػة الت ػ يتطمػػع إلييػػا المجتمػػع الفمسػػطين ؟ كىػػؿ

عممت عم تحقيؽ إنجازات تنمكيػة لتحسػيف نكعيػة التعمػيـ كالتػدريب فييػا ،كاكسػاب الخػريجيف الميػارات
كالخبػرات التػ تجعميػػـ قػػادريف عمػ أداء دكرىػػـ بكفػػاءة عاليػػة؟ كىػػؿ ربطػػت بػػيف برامجيػػا كتخصصػػاتيا
الت تقكـ بتقديميا لمطةب كبيف احتياجات المجتمع الفمسطين كتطكره المتكقع ف المرحمة القادمة؟

لإلجابػػة عػػف ىػػذه التسػػاؤالت يمكػػف القػػكؿ بأنػػو عمػ الػػر ـ مػػف أف التعمػػيـ المينػ كالتقنػ يعػػد مػػف أىػػـ
أكلكيات السمطة الكطنية الفمسطينية الت بذلت جيكدان كبيرة لتطػكيره حتػ يصػبح أكثػر انسػجامان كتكافقػان
مع التحػكالت االقتصػادية كاالجتماعيػة لممجتمػع الفمسػطين  ،فػإف نكعيتػو كمسػتكاه ال يػزاالف بحاجػة إلػ

تحسيف مستمر ليتمكف مف مكاجية احتياجات التنمية كالتطكر المين كالتقن بعامة( .العاقب:1987 ،
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كالكاقػػع أف الكميػػات التقنيػػة قػػد تمكنػػت مػػف تػػكفير أعػػداد كبيػرة مػػف الكػكادر الكطنيػػة التػ أسػػيمت بكفػػاءة
عاليػػة فػ ىياكػػؿ القػػكل العاممػػة فػ المجتمػػع الفمسػػطين فػ المجػػاالت المينيػػة كالفنيػػة ،بيػػد أف النجػػاح
الذم حققتو الكميات التقنية ف إعداد كتأىيؿ األطر الفنية المدربػة لػـ يكػف عمػ نحػك تػاـ؛ بسػبب جممػة

مػػف المعكقػػات كالصػػعكبات الت ػ تكاجػػو ىػػذه الكميػػات ،كتعيقيػػا عػػف أداء كظيفتيػػا بصػػكرة كاممػػة؛ األمػػر
الذم أدل إل تراجع مستكاىا العمم  ،كال نقص فػ كفايػة الخػريجيف الفنيػة .كىػذه التحػديات كالعكائػؽ
تتعمػػؽ بن ػكاح متعػػددة منيػػا مػػا ىػػك مػػادم ،كمنيػػا مػػا يتصػػؿ بػػالنظـ التعميميػػة مػػف منػػاىج كخطػػط ،فمػػف

الص ػػعكبات المادي ػػة نق ػػص التمكي ػػؿ ،كاالرتف ػػاع المت ازي ػػد فػ ػ كمف ػػة التعم ػػيـ الفنػ ػ ؛ ألف ت ػػدريب الميني ػػيف

كالتقنيػػيف يحتػػاج عػػادة لتكمفػػة عاليػػة ال تقػػؿ عػػف تكمفػػة االختصاصػػات العميػػا ،كفػ بعػػض األحيػػاف تزيػػد

عمييػػا ،الزديػػاد نسػػبة المتطمبػػات العمميػػة لمتػػدريب مػػف معػػدات كأخصػػائييف ذكل خب ػرة عمميػػة كنظريػػة"
(شخشير.)49،50 :1999 ،

يضػػاؼ إلػ ذلػػؾ الػػنقص فػ المبػػان كالػػكرش كالمختبػرات كالمكتبػػات ،كعػػدـ قػػدرة المشػػا ؿ كالمختبػرات
عم استيعاب األعداد المتنامية مف الطةب؛ األمر الذم يجعميا عاجزة عف الكفاء بحاجة الطةب إل

تػػدريب عمم ػ فاعػػؿ داخػػؿ الكميػػة ،فض ػةن عػػف أف بعػػض األجي ػزة كالمعػػدات قػػد أصػػبحت قديمػػة ،كف ػ
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حاجة إل تطػكير كتحػديث لتتناسػب مػع التطػكرات التكنكلكجيػة المتسػارعة ،أمػا فيمػا يخػص الصػعكبات

الت تتعمؽ بجانب النظـ التعميمية ،فإف مشكمة المناىج تبرز إحدل المعكقػات ،ذلػؾ أف بعػض المنػاىج
الت تدرس ف الكميات التقنية ال تزاؿ منػاىج تقميديػة ،قاصػرة عػف إعػداد خػريجيف بالمسػتكل المطمػكب،
كال تتكيؼ مع المتغيرات كالمستجدات التكنكلكجية ف المجاالت المينية كالتقنية ،إل جانب ككنيا يػر

مستقرة ،ك ير مرتبطة باحتياجات سكؽ العمؿ الفمسطين كمتطمباتو( .العبد)11 : 2007،

أمػػا عػػف التحػػديات ف ػ مجػػاؿ أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس ،فػػإف الكميػػات التقنيػػة تعػػان نقص ػان ف ػ المػػدربيف

المؤىميف ف بعض التخصصات الفنية مثؿ :أقساـ الفندقة كالفنػكف التطبيقيػة كالتربيػة المكسػيقية ،فضػةن
عػػف افتقػػار عػػدد يػػر قميػػؿ مػػف المػػدربيف إل ػ التأىيػػؿ التربػػكم كمعرفػػة األسػػاليب الحديثػػة ف ػ التػػدريس

كالتدريب كالطرائؽ العممية لعممية التقكيـ كالقياس(.سعدية) 210 : 2005،
كفيما يخص مجاؿ السياسات كاالستراتيجيات ،فإف التحدم يكمف ف

يػاب المعػايير المحػددة التػ يػتـ

عم ػ أساسػػيا قبػػكؿ الطمبػػة ف ػ الكميػػات التقنيػػة ،فالتحػػاؽ بعػػض الطػػةب بيػػذه الكميػػات لػػـ يكػػف دائم ػان

اس ػػتجابة لمي ػػكليـ كر ب ػػاتيـ كمػ ػكاىبيـ ،ب ػػؿ إن ػػو ال يػ ػزاؿ مقتصػ ػ انر عمػ ػ فئ ػػات اجتماعي ػػة بعيني ػػا أك ذات
مستكل أكاديم معيف ،فميست الكميات التقنية بالخيار األكؿ ليـ؛ األمر الذم يقمؿ مف تحسػيف مسػتكل

التعميـ ف ىذه الكميات ،كينعكس سمبان فػ نكعيػة خريجييػا .باإلضػافة إلػ كجػكد فػائض مػف الخػريجيف
ف بعض التخصصات ،كندرتيـ ف تخصصات أخرل ،كباإلمكاف مكاجية ىذه المشػكمة بإرسػاء قكاعػد
كاضحة لمقبكؿ تقترف باختبارات كمقابةت شخصية يخضع ليا المتقدـ ،كيتـ تكزيع الطمبة عندىا بشكؿ
يسد النقص ف األطر الفنيػة المدربػة التػ يحتػاج إلييػا المجتمػع بمػا يتناسػب مػع إمكاناتػو االقتصػادية،

فض ػةن عػػف تجنػػب سياسػػة البػػاب المغمػػؽ أمػػاـ خريج ػ ىػػذه الكميػػات ،كعػػدـ اعتبػػار مثػػؿ ىػػذا النػػكع مػػف
التعميـ مرحمة منتيية ال تؤدم إل التعميـ العال ( .أبك شكر)49 : 1996،

* كمف خةؿ ما سبؽ يتضح لمباحث ضركرة تناكؿ عممية التنمية ف الكميات التقنية ف أربعػة محػاكر

ى  :المنياج ،ىيئة التدريس ،التمكيؿ ،كالخريجيف ،في محاكر تمثؿ تغطية حقيقية لما يتكقع مف ىذه

الكميػػات تقديم ػػو لمطال ػػب ك ػ تجع ػػؿ من ػػو عنصػ ػ انر فػػاعةن ،منتجػ ػان ،إيجابيػ ػان لمجتمعػػو ،ل ػػذا س ػػنتناكؿ ى ػػذه
المحاكر بتفصيؿ أكبر :

 -1المنياج في الكميات التقنية :
تعػد المنػػاىج الد ارسػػية ىػ القاعػػدة التػ تبنػ عمييػػا منظكمػػة التربيػػة كالتعمػػيـ كتطكيرىػػا كفاعميتيػػا ،كقػػد
ظيرت الصعكبات ف مجاؿ المناىج التقنية جمية ،فقد أشارت الدراسات التقنية ف ىذا المجػاؿ إلػ أف
مناىج التعميـ التقن يغمب عمييا الطابع النظرم مػع عػدـ االىتمػاـ الكػاف بالتجػارب العمميػة كالتػدريب،

كأف ىنػػاؾ نقص ػان كاضػػحان ف ػ الكتػػب المقػػررة لممنػػاىج التقنيػػة ،كعػػدـ مةئمػػة المنػػاىج التقنيػػة لتكنكلكجيػػا

ػكر فػ المنػاىج التعميميػة التقنيػة
العصر ،إذ أف بعض المناىج الدراسية ال تػزاؿ تقميديػة ،كأف ىنػاؾ قص ان
إلعداد خريجيف بالمستكل المطمكب ،يتمثؿ فػ عػدـ ارتبػاط تمػؾ المنػاىج بػالتغيرات التكنكلكجيػة ،األمػر
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الذم أدل إل عدـ التناسب ما بيف النكاح النظرية كالعممية التطبيقيػة ،فضػةن عػف يػاب آليػة تحػديث

المنػػاىج التقني ػػة كتطكيرى ػا ،كع ػػدـ ارتب ػػاط مكضػػكعات الم ػػنيج بتكنكلكجي ػػا عالمنػػا المعاص ػػر( .الني ػػرب،
. )130 : 1998

كعم الر ـ مف أف العديد مف المساقات الدراسية ذات نكعية عالية ،فإنو ينقصيا التحديث المستمر ف

محتكاىػػا كط ػػرؽ تدريسػػيا ،باإلض ػػافة إلػ ػ تػػدن مس ػػتكل الط ػةب فػػ المغ ػػة االنجميزيػػة ،ككج ػػكد بػػرامج
أكاديمية ال عةقة ليا بتكنكلكجيا المعمكمات ،كال تحتكم ف بنيتيا متطمبات إجبارية تقدـ مستكل مقبكالن
مف ميارات تكنكلكجيا المعمكمات ،كف حالػة كجػكد مسػاقات خاصػة بميػارات اسػتخداـ الحاسػكب ،فيػ

ليست متكاممة مػع البػرامج ذات العةقػة ،كلمػا كانػت المعػارؼ العمميػة كاإلنجػازات التقنيػة الحديثػة تت ازيػد

بصكرة متسارعة ،كأف فاعمية أم منيج تنبع مف حركيتو كمكاكبتو لةحتياجات المتغيرة ،فقد أصبح لزامان
ألم نظاـ تعميم يسع إل تحقيؽ أىداؼ األمة ف التطكر كالتقدـ أف ال يتكقؼ عف مراجعة المناىج
كتحديثيا مف حيث الييكؿ كالبناء كالصيا ة ،كما البد أف يتمتع المنيج بالمركنة الكافيػة السػتيعاب أيػة
اخت ارعػػات أك ابتكػػارات عمميػػة طارئػػة حتػ يضػػمف المسػػتكل الػػةزـ لمخػريج مػػف حيػػث اكتسػػابو المفػاىيـ

كالميارات العممية ،كالتقنية الت تمب احتياجات المجتمع كسكؽ العمؿ ،كيتزكد بثقافػة العصػر كبػالكع

العممػ التقنػ الػػذم يجعمػػو عمػ إحاطػػة كاممػػة كمدركػػة بمخرجػػات العمػػـ كالتقنيػػة الدائمػػة( .حمػػداف كأبػػك

عاص ) 9 : 2008 ،

إف التجديػػد المسػػتمر لممنػػاىج يتطمػػب أيض ػان ط ارئػػؽ كأسػػاليب مسػػتحدثة لجػػذب الط ػةب لد ارسػػة العمػػكـ

كالتقنيػة كتقريبيػػا إلػ ميػػكليـ ،كزيػػادة إقبػاليـ نحػك مجاالتيػا الكاسػػعة ،كالجػػدير بالػذكر أف التقنيػػة أفػػرزت
مف منتجاتيا الكثير مما يساعد عم تجديد المناىج ،كتحديث أساليب اكتساب المعارؼ كالميارات مثؿ

الحكاسػػيب كبرامجيػػا التعميميػػة ،ك يرىػػا مػػف التقنيػػات كالكسػػائؿ التعميميػػة المتعػػددة الت ػ ليػػا أثػػر كبيػػر
كمباشر ف التربية كالتعميـ ،كبخاصة المساىمة فػ تطػكير المنػاىج كأسػاليب التعمػيـ بمػا يحقػؽ أىػداؼ

العممية التربكية ك اياتيا( .أبك جراد)73 :2000،
 -2ىيئة التدريس في الكميات التقنية :

إف بركز التعميـ التقن بصفتو مسا انر مستقةن قد أظير الحاجة إل فئات مف األطر التدريسػية كالتدريبيػة

مػف ذكم الميػػارات المينيػػة كالمقػػدرة التعميميػػة ،كىػ فئػػات المدرسػػيف كالمػػدربيف المينيػػيف كالتقنيػػيف ،كأف
إعػػدادىـ يتطمػػب ت ػكافر عناصػػر ثةثػػة أساسػػية مترابطػػة ى ػ  :اختصػػاص أكػػاديم (معمكمػػات كمعػػارؼ

أساسػػية) ،كميػػارات مينيػػة كتقنيػػة ،كتأىيػػؿ تربػػكم ،كفمسػػطيف كغيرىػػا مػػف الػػدكؿ العربيػػة تعػػان مشػػكمة
تػكفير األطػر التدريسػية كالتدريبيػة لمتعمػيـ التقنػ مػػف حيػث الكػـ كالنػكع أك كةىمػا ،كفيمػا يػأت تمخػػيص

لممشكةت الت تكاجو الكميات التقنية بالنسبة ألعضاء ىيئة التدريس :
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 -إف عممي ػػة ت ػػدريب الكػ ػكادر ب ػػالتعميـ التقنػ ػ تش ػػيد قص ػػك انر كاض ػػحان فػ ػ المي ػػارات التدريس ػػية الةزم ػػة

لممعممػػيف ،فالمؤسسػػات التعميميػػة التقنيػػة تحتػػاج إلػ تنميػػة العمميػػة التدريبيػػة كتطكيرىػػا كمػػا يقػػدـ فييػػا ال
يمب احتياجاتيـ التدريبية ( .سعدية) 209 : 2005،

كمما يتصؿ بيذا المكضكع ما أشارت إليو بعض الدراسات مف أف عممية تدريب القيادات التعميمية ف

كميات فمسطيف التقنية تكاجو صعكبات جمة األمر الذم أدل إل انخفاض مسػتكل كفػاءة ىػذه القيػادات
كأعاؽ تطكيرىا العمم كاإلدارم ،حيث تبيف عدـ اىتمػاـ تمػؾ الكميػات التقنيػة بتػدريب قياداتيػا التعميميػة

إذ كانت نسبة المشاركة ف البرامج التدريبية ال تتجاكز ما نسبتو  5%كى نسبة ضئيمة ( .أبك جػراد،
)297 : 2000

 -ندرة المتخصصيف مف حممػة شػيادات الػدكتكراه ،كفػ الكقػت نفسػو قمػة المبتعثػيف لنيػؿ شػيادات عميػا

متخصصة ،كاف كجدت الككادر المتخصصة فميس لدل الكميات التقنية خطة لمحفػاظ عمييػا ،كأف ىنػاؾ
نقصػان شػػديدان فػ الحصػػكؿ عمػ دعػػـ متكاصػػؿ لكسػػائؿ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات ،كنقصػان حػادان فػ تنميػػة

قدرات المدرسيف كتطكيرىا  ( .البحيص )130 : 2001 ،

 -فضةن عػف الػنقص الكاضػح فػ العةقػة مػع القطػاع الخػاص األمػر الػذم يػؤدم إلػ نقػص شػديد فػ

خبرة العامميف العممية ،باإلضافة إل أف األنظمػة األكاديميػة ليسػت مرنػة ،كجػؿ اىتماميػا منصػب عمػ

المسميات األكاديميػة كمسػتكل الػدخؿ ،فػ حػيف أنيػا ال تمقػ بػاالن لمحػكافز مػف أجػؿ اإلبػداع كالتطػكير.

(أبك جراد)120 : 2000 ،

 بالر ـ مف القدرة األكاديمية العالية الت يتمتع بما كثير مػف المدرسػيف المػدربيف فػ الكميػات التقنيػة،إال أف قضية تأىيؿ المدرسيف المدربيف كتنمية قدراتيـ لـ تأخذ مكقعيا الطبيع كعامؿ أساس ف رق
الكميات التقنية كازدىارىا ،فضةن عف أف معظـ المدرسيف تعكزىـ المعرفة المتقدمة بتطبيػؽ التكنكلكجيػا،

باإلضافة إل انعداـ أسس البحث العممػ كمبادئػو لػدل الكثيػر مػنيـ( .حمػداف كأبػك عاصػ : 2008 ،

)10

 -3خريجو التعميم التقني :
يمثػؿ خريجػػك كميػات المجتمػػع شػريحة متناميػػة مػػف حيػث أعػػداد الممتحقػيف فػ البػرامج التقنيػػة المختمفػػة،

فقػػد ازداد مػػف ( )506طالب ػان كطالبػػة عػػاـ 1997–1996ـ ،إل ػ ( )1310طالب ػان كطالب ػةن عػػاـ–2004
2005ـ بزيادة تعادؿ الضعؼ تقريبان ،كمػف ثػـ تضػاعؼ ىػذا العػدد مػرة أخػرل عػاـ 2010 – 2009ـ

ليصؿ إل (  ) 2825طالبان كطالبةن ،كبمغ عدد الخريجيف ف العاـ األخيػر 2013-2012ـ ()6312

طالبان كطالبةن بما نسبتو ( )%23.8مف مجمكع خريج البكػالكريكس كالػدبمكـ ،كىػذا مؤشػر يػدؿ عمػ

الزيػػادة الكاضػػحة ف ػ عػػدد الممتحقػػيف بب ػرامج الػػدبمكـ كخاصػػة ب ػرامج التعمػػيـ التقن ػ فيػػو ( .ك ازرة التربيػػة
كالتعميـ العال  ،الدليؿ اإلحصائ السنكم ) 166 :2013
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كتعػػد أخطػػر مشػػكمة تكاجػػو الكميػػات التقنيػػة ى ػ ت ازيػػد البطالػػة بػػيف خريجييػػا ،إذ تشػػير معطيػػات دكائػػر
اإلحصػػاء المركزيػػة إلػ أف عػػدد العػػاطميف عػػف العمػػؿ مػػف خريجػ كميػػات المجتمػػع فػ محافظػػات ػزة

يمثؿ ما نسبتو ( )%43مف إجمال عدد الخريجيف ،كى نسبة عالية إذا ما قيسػت باألىػداؼ كالغايػات

التػ ػ م ػػف أجمي ػػا أنش ػػئت ى ػػذه الكمي ػػات ،ى ػػذا إذا م ػػا عممن ػػا أف نس ػػبة الع ػػاطميف ع ػػف العم ػػؿ م ػػف حمم ػػة

البك ػػالكريكس ق ػػد كص ػػمت إلػ ػ ( )%51م ػػف إجم ػػال ع ػػدد الخػ ػريجيف ،كذل ػػؾ كف ػػؽ إحص ػػاءات الجي ػػاز
المركزم لإلحصاء لعاـ 2013ـ ،كىذا يعط مؤش انر عم تزايد أعداد العاطميف عف العمؿ فػ صػفكؼ

خريجػ ػ الكمي ػػات التقني ػػة ،كال أح ػػد ينك ػػر مس ػػئكلية قط ػػاع التعم ػػيـ فػ ػ الكمي ػػات التقني ػػة ع ػػف ع ػػدـ ت ػػكفير
التخصصػػات المطمكبػػة لسػػكؽ العمػػؿ كبكفػػاءة عاليػػة ،لكػػف ىػػذه المسػػئكلية ال يمكػػف إلقاؤىػػا برمتيػػا عمػ

عاتؽ كميات التقنية كحدىا ،بؿ تشاركيا ف ذلؾ جيات أخرل ( .حمداف)102 : 2001 ،

ال شؾ أف جانبان ير قميؿ مف التقصير كالمػكـ يقػع عمػ عػاتؽ خطػط التنميػة فػ المجتمػع الفمسػطين ؛
بسبب ياب منظػكر تنمػكم كمخطػط اقتصػادم يكضػح التكجيػات التنمكيػة المبنيػة عمػ معرفػة مفصػمة

كمتكاممة لقدراتنا الحالية كالمستقبمية ،كليذا يتعيف عم خطط التنمية األخذ باآلراء كالمقترحات اآلتية:

أ -رفع القدرة االستيعابية لةقتصاد الفمسطين كزيادة إنتاجيتو عف طريؽ المشاريع االسػتثمارية بػرؤكس
أمػكاؿ فمسػطينية كعربيػة ،األمػر الػذم سػيؤدم بػدكره إلػ زيػادة فػرص التشػغيؿ ( .أبػك شػكر: 1996،
.)49

ب -ضػػركرة كجػػكد منظػػكر تنمػػكم كمخطػػط اقتصػػادم كطنػ ػ يسػػيـ ف ػ كضػػع ب ػرامج تدريبيػػة ميني ػػة
متماشية مع األىداؼ التنمكية( .حمداف كأبك عاص )16 : 2008 ،

ج -الػػػدخكؿ ف ػ ػ بنػ ػػاء صػ ػػناعات ذات تقنيػ ػػة عاليػ ػػة متقدمػ ػػة تشػ ػػمؿ البرمجيػ ػػات كالتجميػ ػػع االلكتركن ػ ػ
كالمعدات التقنية ف أجيزة الحاسكب ( .الخالدم )289 : 1995 ،

د -التركيز عم تنمية قطاع السػياحة ،مػف خػةؿ دعػـ إنشػاء المشػركعات السػياحية ،األمػر الػذم يتػيح
فػ ػػرص عم ػ ػػؿ لكثيػ ػػر م ػ ػػف خريج ػ ػ قس ػ ػػـ الفندقػ ػػة بفرعي ػ ػػو :اإلي ػ ػكاء ،كالطع ػ ػػاـ ،كالش ػ ػراب ك يرىم ػ ػػا م ػ ػػف
التخصصات ذات الطابع المين ( .حمداف كأبك عاص )16 : 2008 ،

ق -ضركرة كضع برنامج إلعادة تأىيؿ ىؤالء المتعطميف مف خةؿ انخراطيـ ف دكرات تدريبية مينيػة
عمػ أف تكػػكف ذات عةقػػة بتخصصػػاتيـ ،كبالتػػال تكسػػيع فػػرص انػػدماجيـ فػ سػػكؽ العمػػؿ( .حمػػداف

كأبك عاص )16 : 2008 ،

* كف ىذا اإلطار ،كمف أجؿ تكفير فرص عمؿ لمخريجيف يقترح الباحث ما يم :

 العرض اإلعةم الجيد لمكميات التقنية كاستغةؿ تكنكلكجيا العصر ف تسكيؽ تخصصاتيا. -تشجيع الخريجيف الستكماؿ دراستيـ مف أجؿ فرص عمؿ أفضؿ .

 مساعدة الخريجيف ف مشاريعيـ مف خةؿ دراسة الجدكل المجانية المقدمة مف قبؿ الكميات. عقد شراكة مع الخريجيف ف مشاريع صغيرة تدر ربحان عم الخريج كالكمية .51


 -إتاح ػػة الف ػػرص لمخػ ػريجيف الس ػػتغةؿ إمكاني ػػات الكميػػػة التقني ػػة فػ ػ الت ػػدريب كالتأىي ػػؿ لمح ػػرؼ الت ػ ػ

يعممكف بيا .

 -4التمويل في الكميات التقنية :
يركز الميتمكف بالتعميـ التقن عم قضية التمكيؿ ألىميتيػا فػ اسػتدامة ىػذا النػكع مػف التعمػيـ ،كجعمػو
يتمتػع بدرجػػة عاليػػة مػػف الجػػكدة كالمركنػػة كالكفػػاءة كالفعاليػػة ،كالجػػدير بالػػذكر أف مصػػادر التعمػػيـ التقنػ

ف ػ فمسػػطيف تنقسػػـ قسػػميف :األكؿ مػػا يسػػم بالمصػػادر الرئيسػػة كى ػ  :الحككمػػات مركزيػػة كانػػت أـ
محمية ،كاآلخر ما يسم بالمصادر المساعدة كاليبات كالتبرعات كرسكـ الطةب كالمتػدربيف كالضػرائب
المباش ػرة ك يػػر المباش ػرة ،كقػػد أجممػػت اإلسػػتراتيجية الكطنيػػة ف ػ بنػػد االسػػتدامة مصػػادر تمكيػػؿ التعمػػيـ

التقن ػ ف ػ فمسػػطيف ف ػ خمسػػة مصػػادر أساسػػية ى ػ  :التمكيػػؿ الحكػػكم  ،كالض ػرائب المفركضػػة عم ػ

أص ػػحاب العم ػػؿ ،كالرس ػػكـ المدفكع ػػة م ػػف قب ػػؿ المت ػػدربيف ،كالنش ػػاطات اإلنتاجي ػػة لمؤسس ػػات الت ػػدريب،
كالتبرعات كالمنح( .حمداف كأبك عاص )12 :2008،

كفيما يأت عرض مكجز لكؿ مصدر مف ىذه المصادر كأىميتو ف التمكيؿ :

أ -التمكيؿ الحككم :

كيقصػػد بػػو التمكيػػؿ المػػال كالمػػادم الػػذم تقدمػػو السػػمطة الكطنيػػة الفمسػػطينية لمؤسسػػات التعمػػيـ التقنػ ،
كتجدر اإلشارة ىنا إل أف الحككمة تقكـ بدفع ركاتب العامميف ف المؤسسػات التقنيػة التابعػة ليػا ،بينمػا

تبق إيرادات ىذه المؤسسات (المتمثمة ف رسػكـ الطػةب كالمػردكد المػال لنشػاطات التعمػيـ المسػتمر )

لممصركفات الجارية كالتطكيرية ليذه الكميات( .حمداف كأبك عاص )10 :2008،
ب  -الضرائب المفركضة عم أصحاب العمؿ:

كى ػ الض ػرائب الت ػ تفػػرض عم ػ أصػػحاب األعمػػاؿ لمحصػػكؿ عم ػ ت ػراخيص ،ككػػذلؾ الض ػرائب الت ػ

تف ػػرض عمػ ػ المص ػػانع الكب ػػرل ،كعمػ ػ الحػ ػرفييف كالميني ػػيف لم ػػنحيـ تػ ػراخيص مزاكل ػػة المين ػػة ،كلك ػػف

المةحظ أف ىناؾ يابان ليذا المصدر ،كبالذات فيما يخص مؤسسات التعميـ التقن الت تمكليا جيات

خاصػػة أك أىميػػة ،كاف كػػاف ىنػػاؾ ضػرائب تجبػ لصػػالح التعمػػيـ التقنػ فإنيػػا تعػػكد لميزانيػػة الدكلػػة ،كاف
كانت الدكلة ال تمكؿ إال جزءان مف مؤسسات التعميـ التقن ف فمسطيف( .أبك عاص ) 12 : 2003 ،

ج  -النشاطات اإلنتاجية كالخدمية لمؤسسات التعميـ التقن :

كتتمثؿ ىذه النشاطات اإلنتاجية فيما يأت كما يراىا (حمداف: )2006 ،

 -1المشػػاريع اإلنتاجيػػة كتصػػنيع المةب ػس كاألجي ػزة الخفيفػػة أك الصػػغيرة ،كتركيػػب األجي ػزة كالمعػػدات

الخفيفة ،أك إنتاج المشاريع اإلعةمية أك ير ذلؾ.

 -2المشػػاريع الخدميػػة كصػػيانة األجيػزة اإللكتركنيػػة كتصػػميحيا مػػف خػةؿ كحػػدات خاصػػة بػػذلؾ ممحقػػة
بالمؤسسػػة التعميميػػة التقنيػػة ،أك المشػػاركة ف ػ إعػػداد المشػػاريع اليندسػػية كتخطيطيػػا ،أك اإلش ػراؼ عم ػ

تنفيذىا.
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 -3التعميـ المستمر كما يقكـ بو مف عقد دكرات تدريبية كتعميمية تقنية كمينيػة لمؤسسػات المجتمػع ،أك
األفراد ال ار بيف بااللتحاؽ بيذه الدكرات ( .حمداف)43 : 2006 ،

 - 4المنح كالتبرعات:

ىناؾ نكعاف مف المنح كالتبرعات :محمية كدكلية ،كتعتبر المنح كالتبرعات المحمية مف المصادر اليامة
ف ػ تمكيػػؿ ىػػذا النػػكع مػػف المؤسسػػات ف ػ الػػدكؿ المتقدمػػة ،كبخاصػػة مػػف األثريػػاء كأصػػحاب المصػػانع

الكبػػرل ،أمػػا ف ػ الػػدكؿ الناميػػة كبخاصػػة الػػدكؿ العربيػػة كمنيػػا فمسػػطيف ف ػة يكػػاد يكجػػد أثػػر يػػذكر ليػػذا
المصدر كىك التبرعات المحمية ،أما بالنسبة لممنح كالتبرعات الدكلية ،فقد شاركت بعض الدكؿ األجنبية
كاليابػػاف كألمانيػػا كاالتحػػاد األكركب ػ  ،ككػػذلؾ الصػػندكؽ العرب ػ لمتنميػػة بمبػػالغ ال بػػأس بيػػا ف ػ تجييػػز
المؤسسات المينية كالتقنية باألجيزة ،كالمختبرات ،كبناء المكتبات ،كشراء الكتب ،كبناء القدرات البشرية

كاعداد كتدريب المدربيف ،كانشاء مراكز تدريب ليـ ،كاعداد تقنييف مؤىميف ،ك ير ذلؾ كاألبنية كالمرافؽ

( .حمداف كأبك عاص )13 : 2008،

كيرصد (أبك عاصػ  )2003 ،جممػة مػف المةحظػات حػكؿ مصػادر تمكيػؿ التعمػيـ التقنػ فػ فمسػطيف

أىميا :

أ -االعتماد الكبير عم مكازنة الدكلة ف تمكيؿ المؤسسات التقنية كالمينية الحككمية ،بينما ينعدـ ذلؾ
تمامان ف المؤسسات التقنية األىمية كالخاصة أك الكميات التابعة لككالة الغكث .

ب -االعتمػ ػػاد الكاض ػ ػح عم ػ ػ المعكنػ ػػات الخارجيػ ػػة  -خاصػ ػػة مػ ػػف الػ ػػدكؿ المانحػ ػػة كاليابػ ػػاف كاالتحػ ػػاد
األكركب  -ف تمكيؿ بعض المشاريع ف مؤسسات التعميـ كالتدريب المين كالتفت الحككمية ،كيةحظ
ىنا ياب المعكنات العربية ف ىدا المجاؿ.

ج -االعتمػػاد الكبيػػر عم ػ الرسػػكـ كأقسػػاط الط ػةب ف ػ مكازنػػة المؤسسػػات التقنيػػة الخاصػػة كاألىميػػة،
ككػػذلؾ عمػ مػػردكد النشػػاطات اإلنتاجيػػة كالخدميػػة كلكػػف بصػػكرة ضػػئيمة ،أمػػا فػ المؤسسػػات الحككميػػة
فإف اعتمادىا عم الرسكـ كاألقساط فة يزيد عف( )%31مف مكازنتيا.

د -الػ ػػنقص الكبيػ ػػر ف ػ ػ المسػ ػػاىمات المحميػ ػػة المتمثمػ ػػة ف ػ ػ الض ػ ػرائب كالتبرعػ ػػات العينيػ ػػة كالنقديػ ػػة ،أك
المساىمة ف البناء أك التبرع بأر ٍ
اض لمبناء.

ق -الػػنقص الكبيػػر ف ػ رسػػكـ الط ػةب ف ػ السػػنكات الػػثةث األخي ػرة بسػػبب سػػكء األح ػكاؿ االقتصػػادية

الناتجة عف ممارسات االحتةؿ اإلسرائيم ف األ ارض الفمسطينية.

ك -قمة المردكد المال لمنشاطات اإلنتاجية ف المؤسسات التقنية الرسمية ك ير الرسمية.

م -تعتمد المؤسسات التقنية كالمينية التابعة لككالة الغكث الدكلية اعتمادان كامةن ف تمكيميا عمػ ىػذه

الككالة ( .أبك عاص )16 : 2003 ،
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سبؿ التغمب عم الصعكبات الت تكاجو التمكيؿ ف التعميـ التقن (حماد كالنخالة: )2008 ،

أ -كضع خطة تمكيؿ كاضحة المعالـ تحدد المصادر المالية ،ككيفية اسػتغةليا ،كآليػات تنفيػذىا بشػكؿ
يضػمف االسػػتدامة حت ػ ال تتيػػدد م ػكارد الكميػػات التقنيػػة ف ػ حالػػة تػػدن مسػػتكل المعكنػػات الخارجيػػة أك

انقطاعيا.

ب -تكحيد مصادر التمكيؿ ،كذلؾ بأف تصب مصادر التمكيؿ الخمسة السابقة الذكر ف مصػدر كاحػد
يشرؼ عم جميع مؤسسات التعميـ التقن ف فمسطيف كيمكليا.

ج -تفعيؿ مصادر التمكيؿ كتطكيرىػا ،كذلػؾ مػف خػةؿ العمػؿ عمػ إنشػاء كحػدات إنتاجيػة ذات مػردكد
مال فعاؿ ،كالعناية بػالتعميـ المسػتمر ،كالػربط بػيف اإلنتػاج كالخػدمات كالتعمػيـ كالتػدريب فػ المؤسسػات

التقنية ،كاعتبار المؤسسة التقنية كحدة إنتاجية تعميمية خدمية.

د -اتبػ ػػاع سياسػ ػػة التكجيػ ػػو كاإلرشػ ػػاد لتخفيػ ػػؼ مصػ ػػركفات الكميػ ػػات كالمؤسسػ ػػات التقنيػ ػػة كالمينيػ ػػة ف ػ ػ
القرطاسية كالكيرباء كالمياه ،كما إل ذلؾ.

ق -البحث عف مصادر مالية كمادية مساعدة داخمية كخارجية( .حماد كالنخالة)32 : 2008 ،
* ممػػا سػػبؽ فإنػػو ال شػػؾ أف التعمػػيـ التقن ػ يحتػػاج منػػا كقفػػة جػػادةن كعميقػػة مػػف أجػػؿ النيػػكض بمسػػتكاه
كزي ػػادة الر ب ػػة في ػػو ،كتط ػػكير مناىج ػػو كبرامج ػػو المقدم ػػة ،كالتكس ػػع فػ ػ التخصص ػػات التقني ػػة المكاكب ػػة
لمتط ػػكرات التكنكلكجي ػػة المتس ػػارعة ،كتأىي ػػؿ الييئ ػػة التدريس ػػية ،كرعاي ػػة الخػ ػريجيف ،كالبح ػػث الج ػػاد ع ػػف
مصادر تمكيؿ حقيقية كدائمة ،كال يتأت ذلؾ إال مف خةؿ إقناع المجتمع بمخرجاتو المحققة آلمالو ف

مكاكبة التقدـ الحاصؿ ف العالـ ،كبإجماؿ ما تقدـ ندرؾ أنو ال يمكف أف نتصكر حدكث تنميػة مػا فػ

بةدنا دكف أف يتـ ىذا التغيير المنشكد لممجتمع ف اتجاه العمـ كالتكنكلكجيا ،الذم يجب أف تقػكد دفتػو

الكميػات التقنيػة ،كمػا كيجػب أف يكػكف ىنػاؾ تناسػؽ كتنػا ـ بػيف مخرجػات ىػذه الكميػات كتكظيفيػا فػ

المجتمػع كخدمػة قضػايا التنميػة كسػكؽ العمػؿ ،حيػث أف التنميػة اليػكـ تفػرض ضػركرة التحػكؿ الفكػرم
لممجتمػع بأسػره نحػك العمػكـ كالتكنكلكجيػا ،كسػباؽ العكلمػة المتفجػر بكػؿ طاقاتػو فػ عػالـ أصػبح ىدفػو
التنافس ف شت مجاالت الحياة .
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
أوالً  :الدراسات العربية .
ثانياً  :الدراسات األجنبية .
ثالثاً :التعقيب عمى الدراسات السابقة .
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مقدمة :
مػػف خػػةؿ اطػػةع الباحػػث عم ػ العديػػد مػػف الد ارسػػات السػػابقة ذات العةقػػة بمكضػػكع الد ارسػػة الحاليػػة،
كجيػػكد البػػاحثيف السػػابقيف ف ػ مكضػػكع التعمػػيـ التقن ػ  ،اسػػتطاع الباحػػث الحصػػكؿ عم ػ مجمكعػػة مػػف

الد ارسػ ػػات المحميػ ػػة كالعربيػ ػػة كاألجنبيػ ػػة الت ػ ػ اسػ ػػتفاد منيػ ػػا ف ػ ػ بنػ ػػاء ىػ ػػذه الد ارسػ ػػة س ػ ػكاء ف ػ ػ األدكات

المس ػػتخدمة لجم ػػع البيان ػػات ،أك فػ ػ األس ػػاليب اإلحص ػػائية المس ػػتخدمة ،كأيضػ ػان االس ػػتفادة م ػػف نتائجي ػػا
كتكصػػياتيا ،كقػػد قسػػـ الباحػػث ىػػذه الد ارسػػات إلػ قسػػميف ىمػػا  :الد ارسػػات العربيػػة كالد ارسػػات األجنبيػػة،

كيمكف إجماؿ أبرز ىذه الدراسات عم النحك التال كفؽ القسميف :

أوالً  :الدراسات العربية :

 -1دراسة (األشقر )2010 ،بعنوان :

" درجة ممارسة إدارات الكميات التقنية والمينية بمحافظات غزة إلدارة األزمات وسبل تطويرىا "

ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إل ػ درجػػة ممارسػػة إدارات الكميػػات التقنيػػة كالمينيػػة إلدارة األزمػػات بمحافظ ػػات
زة مف كجية نظر رؤساء األقساـ فييا ،كما ىدفت لمكشػؼ عف كجػكد فركؽ ذات داللة إحصػائية بػيف

متكسطػػات درجػػات ممارسػػة إدارات الكميػػات التقنيػػة كالمينيػػة إلدارة األزمػػات بمحافظػػات ػزة مػػف كجيػػة
نظر عينة الدراسة تعزل لمتغير عدد سنكات الخدمػة (أقؿ مف 5سنكات ،مػف  10-5سػنكات ،أكثػر مػف

10سنكات ) ،كمتغير جية اإلشراؼ (حككمة ،ككالة ،خاصة أك أىمية) ،كمتغير نكع المؤسسة التعميمية
(مركػػز تػػدريب مين ػ  ،كميػػة تقنيػػة) ،كمتغيػػر التخصػػص ف ػ التػػكجيي (عمم ػ  ،أدب ػ ) ،كعػػرض سػػبؿ

تطكير ممارسة إدارات الكميات التقنية كالمينية إلدارة األزمات بمحػػافظػػات ػ ػزة.

كاستخدـ الباحث المنيج الكصف  ،كتككف مجتمع الدراسة مف جميع رؤساء األقسػاـ فػ الكميػات التقنيػة

كالميني ػ ػ ػػة بمحافظ ػ ػ ػػات ػ ػ ػ ػزة لمع ػ ػ ػػاـ الد ارسػ ػ ػ ػ ( ) 2010 /2009كع ػ ػ ػػددىـ ( )95رئيسػ ػ ػ ػان م ػ ػ ػػف كاف ػ ػ ػػة

التخصصات ،ككاف حجـ االسترداد ( )76استبانو ،كذلؾ بنسبة ( )%80مف مجتمع الدراسة  ،كتككنت
االسػتبانو مػػف ( )62فقػرة تكزعػػت عمػ خمسػػة مجػاالت عبػػارة عػػف م ارحػػؿ إلدارة األزمػػة كىػ  :اكتشػػاؼ
إشارات اإلنذار المبكر ،كاالستعداد كالكقاية ،احتكاء األضرار ،استعادة النشاط ،التعػمػـ .

كتأك ػػد الباح ػػث م ػػف ص ػػدؽ األداة كثباتي ػػا ،كاس ػػتخداـ التكػ ػ اررات كالمتكس ػػطات كالنس ػػب المئكي ػػة كاختب ػػار
(كركسكاؿ كلس)  ،كاختبار ( ماف كتن ) الستخراج النتػائج.
كخمصت الدراسة إل النتائج التالية:

 -1بمغ متكسط درجة ممارسة إدارات الكميات التقنية كالمينية إلدارة األزمات بمحافظات زة مف كجية

نظػػر رؤس ػاء األقسػػاـ ف ػ مرحمػػة اكتشػػاؼ اإلنػػذار المكبػػر ( ، )%54.8كمرحمػػة االسػػتعداد كالكقايػػة (

 ،)%55.4كمرحمة احتكاء األضرار ( ، )%63.4كمرحمة استعادة النشاط ( ، )%65.6كمرحمة الػتعمـ

(  ، )%57.8كبمغ المتكسط الكم لةستبانة ( )%59.6أم بدرجة متكسطة .
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 -2ال تكج ػػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتكل دالل ػػة ( )α ≥ 0.05ب ػػيف متكس ػػطات درج ػػات
ممارسػػة إدارات الكميػػات التقنيػػة كالمينيػػة إلدارة األزمػػات بمحافظػػات ػزة مػػف كجيػػة نظػػر عينػػة الد ارسػػة
تعزل لممتغيرات التالية ( عدد سنكات الخدمة  ،نكع المؤسسة التعميمية ،كنكع التخصص ف التكجيي )

ف المراحؿ الخمس.

 -3تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات درجات ممارسػة

إدارات الكميػػات التقنيػػة كالمينيػػة بمحافظػػات ػزة إلدارة األزمػػات مػػف كجيػػة نظػػر عينػػة الد ارسػػة تعػػزل
لمتغير جية اإلشراؼ ( ككالة ،خاصة أك أىمية ) فػ المرحمػة األكلػ كالمرحمػة الخامسػة كلصػالح جيػة

اإلشراؼ (خاصة أك أىمية).

 -4تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللػة ( )α ≥ 0.05بػيف متكسػطات درجػات ممارسػة
إدارات الكميػػات التقنيػػة كالمينيػػة بمحافظػػات ػزة إلدارة األزمػػات مػػف كجيػػة نظػػر عينػػة الد ارسػػة تعػػزل

لمتغي ػػر جي ػػة اإلشػ ػراؼ ( حككم ػػة  ،خاص ػػة أك أىمي ػػة) فػ ػ الم ارح ػػؿ الخم ػػس كلص ػػالح جي ػػة اإلشػ ػراؼ

(خاصة أك أىمية).

 -5اقتراح تصكر لتعزيز ممارسػة إدارات الكميػات التقنيػة كالمينيػة إلدارة األزمػات بمحافظػات ػزة ،مػف
خةؿ النتائج ،كالدراسات السابقة ،كاإلطار النظرم ،ليمثؿ مرجعان كدليةن يسترشدكف بو.
كقد أكصت الدراسة بما يم :

 -1عقػػد نػػدكات ككرش عمػػؿ إلدارات الكميػػات التقنيػػة كالمينيػػة لزيػػادة كعػػييـ بضػػركرة التخطػػيط إلدارة
األزمات بالمنيجية العممية .

 -2إطةع إدارات الكميات التقنية عم األبحاث الت تمت ف مكضكع إدارة األزمات .
 -3عقد دكرات تدريبية ألعضاء الطاقـ التدريس لتعريفيـ بمنيجية إدارة األزمات .

 -2دراسة (حمد )2010 ،بعنوان :

" واقع إدارة ورش التعميم التقني في محافظات غزة وسبل تطويرىا "
ىدفت ىذه الدراسة إل التعرؼ عم كاقع إدارة كرش التعمػيـ التقنػ فػ محافظػات ػزة ،كالكشػؼ عمػا
إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية لدرجة امتةؾ مدرب التعميـ التقن لميارات إدارة الكرش كفقان

لمتغير المؤسسة كسنكات الخدمة كالمؤىؿ ،كمف ثـ التكصؿ إل سبؿ تطكير إدارة الكرش ف مؤسسات
التعميـ التقن  ،حيث استخدـ الباحث المنيج الكصف .

اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الكصػػف التحميم ػ  ،كتكػػكف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف جميػػع المػػدربيف العػػامميف ف ػ

المؤسسات التقنية بقطاع زة ( 6مؤسسات) كيبمغ العػدد اإلجمػال لممػدربيف ( )172مػدربان ،كلتحقيػؽ

أىداؼ الدراسة صمـ الباحػث اسػتبانة مككنػة مػف (  ) 43فقػرة مكزعػة عمػ خمسػة أبعػاد ،كبعػد تحميػؿ

البيانات تكصمت الدراسة إل النتائج التالية :
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 -1ف مجاؿ التخطيط  :قدرة المدرب عم تحديد المكاد الةزمة كانت بدرجة كبيرة  ،ف حيف لكحظ

ضعؼ المدرب ف التعامؿ مع أساليب التخطيط الحديثة .

 -2ف مجاؿ التنظيـ  :تبيف أف المدرب يتابع الحضكر كالغياب لممتدربيف بدرجػة عاليػة ،فػ حػيف ال
يتدخؿ ف تنظيـ العةقات بيف المتدربيف بدرجة كافية .

 -3ف مجاؿ التنفيذ  :يعمؿ المدرب عمػ إثػارة الدافعيػة بدرجػة كبيػرة ،فػ حػيف ال يحػافظ عمػ الجػك
النفس اجتماع داخؿ الكرشة بدرجة مناسبة .

 -4فػ مجػاؿ اإلشػراؼ كالمتابعػة يكجػو المػدرب المتػدربيف نحػك األنشػطة المطمكبػة بدرجػة عاليػة ،فػ

حػيف ال يتػابع أحػكاليـ الصػحية بدرجػة كافيػة ،أمػا فػ

مجػاؿ التقػكيـ فتبػيف أف المػدرب يعػدؿ بػيف

المتدربيف ف التقكيـ ،ف حيف ال يتحقؽ مف كفرة اإلمكانيات المادية مف حيف آلخر.

 -5كمػا بينػت الد ارسػة كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة (  )0005تبعػان لمتغيػر

المؤسسة .

 -6كمػا بينػت الد ارسػة عػدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة(  )0005يرجػع إلػ

متغير الخدمة كالمؤىؿ.

كأكصت الدراسة بما يم :

 -1ضركرة االىتماـ بتأىيؿ المدربيف ككضع معايير عند تعيينيـ .
 -2إحياء فكرة المدرب المثال .

 -3االستفادة مف الدكؿ األخرل ف مجاؿ إدارة الكرش كتكثيؼ اإلشراؼ كالمتابعة عم المدربيف.

 -3دراسة (الحداد )2009 ،بعنوان :

" دور التدريب التقني والميني في خمق فرص عمل لممتـدربين حالـة دراسـية  :كميـة مجتمـع غـزة –

األونروا "

ىدفت ىذه الدراسة إل التعرؼ عم دكر التدريب التقن كالمين فػ خمػؽ فػرص عمػؿ لممتػدربيف فػ

كميػة تػدريب ػزة – األكنػركا ،كمحاكلػة الخػركج بتكصػيات تعمػؿ عمػ تحسػيف كتطػكير التػدريب التقنػ

كالمين كذلؾ مف خةؿ دراسة محاكر التدريب التقنػ كالمينػ  ،كربػط العكامػؿ المػؤثرة فػ تحديػد ىػذه

المحاكر مثؿ"  :التخصصات المطركحة ،المنياج ،المدربكف ،التقنيات كالمستمزمات ،التدريب الميدان ،

خدمات ما بعػد التػدريب ،أك المرتبطػة بالخصػائص الشخصػية لممتػدرب مثػؿ  :الجػنس ،العمػر ،الحالػة
االجتماعية ،سنة التخرج ،المجاؿ الدراس  ،مكاف العمؿ ،طبيعة العمؿ ،سنكات الخبرة ،التخصص".

كاعتمدت الباحثة المػنيج الكصػف  ،كقػد تػـ اسػتخداـ االسػتبانة السػتطةع عينػة الد ارسػة ،كالمككنػة مػف

خريجػ كميػة تػدريب ػزة – األكنػركا مػف عػاـ 2003حتػ عػاـ  ، 2006كالتػ بمػغ عػددىا)(311
خريج مف مجتمػع الد ارسػة البػالغ ( (1626كتػـ اسػترداد ) (300اسػتبانة أم أف نسػبة االسػترداد حػكال

(. )%96
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كقػد أظيػرت نتػائج الد ارسػة كجػكد عةقػة ذات داللػة إحصػائية بػيف كػؿ مػف  :التخصصػات ،المنيػاج،

المػدربيف ،التقنيػات كالمسػتمزمات ،التػدريب الميػدان  ،خػدمات مػا بعػد التػدريب كخمػؽ فػرص عمػؿ
لممتػدربيف فػ كميػة تػدريب ػزة – األكنػركا مػف العػاـ  2003حتػ عػاـ  2006كقػد تبػيف أف محػاكر

التدريب التقن كالمين الت اعتمدت ف الدراسة كانت ذات مستكيات مرتفعة فيما عدا خدمات ما بعد
التدريب الت حصمت عم أقؿ استجابات مف المبحكثيف .

كأظيرت النتائج تأثير التدريب التقن كالمين عم خمؽ فرص عمؿ لممتدربيف فػ كميػة تػدريب ػزة -

األكنركا" حالة دراسية كالتال :

 -1بينت الدراسة تأثير التخصصات المطركحة عم خمؽ فرص عمؿ لممتدربيف ف كمية تدريب ز ة
–األكنػرك ا بػكزف نسػب ) ، (%88.34كتػدؿ ىػذه النسػبة عمػ مػدل أىميػة تػكافر العكامػؿ كالعناصػر

الت تزيد تأثير التخصصات المطركحة عم خمؽ فرص عمؿ .

 -2بينت الدراسة تػأثير المنيػاج عمػ خمػؽ فػرص عمػؿ لممتػدربيف فػ كميػة تػدريب ػز ة– األكنػركا
بكزف نسب ) ، (%89.24كتدؿ ىذه النسػبة عمػ مػدل أىميػة تػكافر العكامػؿ كالعناصػر التػ تزيػد مػف
تأثير المنياج عم خمؽ فرص عمؿ .

 -3بينت الدراسة تأثير المدربيف عم خمؽ فرص عمؿ ؿ لمتدربيف ف كمية تدريب ز ة– األكنركا
بكزف نسب ) ، (%89.46كتدؿ ىذه النسبة عم مدل أىمية تكافر العكامػؿ كالعناصػر التػ تزيػد مػف
تأثير المدربيف عم خمؽ فرص عمؿ .

 -4بينت الدراسة تأثير التقنيات كالمستمزمات عم خمؽ فرص عمؿ لممتدربيف ف كمية تدريب ػزة –
األكنركا بكزف نسػب ) ، (%90.48كتػدؿ ىػذه النسػبة عمػ مػدل أىميػة تػكافر العكامػؿ كالعناصػر التػ
تزيد مف تأثير التقنيات كالمستمزمات عم خمؽ فرص عمؿ .

 -5بينػت الد ارسػة تػأثير التػدريب الميػدان عمػ خمػؽ فػرص عمػؿ لممتػدربيف فػ كميػة تػدريب ػزة-

األكنركا بكزف نسب ) ، (%87.06كتدؿ ىذه النسبة عم مدل أىمية تكافر العكامؿ كالعناصػر التػ
تزيد مف تأثير التدريب الـ يدان عم خمؽ فرص عمؿ .

 -6بينت الدراسة تأثير خدمات ما بعد التدريب عم خمؽ فرص عمؿ لممتدربيف فػ كميػة تػدريب ػزة
–األكنركا بكزف نسب ) ، (%80.56كتدؿ ىذه النسبة عم مدل أىمية تكافر العكامؿ كالعناصر الت

تزيد مف تأثير خدـ ات ما بعد التدريب عم خمؽ فرص عمؿ .
كتكصػمت الد ارسػة إلػ

أىميا:

بعػض التكصػيات كالتػ

مػف شػأنيا تحسػيف كتطػكير التػدريب التقنػ

كالمينػ

-1د ارسػة التخصصػات المطركحػة ،كد ارسػة السػكؽ جيػدا مػف حيػث حاجتػو لألعػداد مػف التخصصػات،
كاعػادة النظػر ربمػا فػ تقمػيص عػدد األمػاكف المطركحػة فػ تخصصػات معينػة كالتكسػع فػ أخػرل
كتطكير أقساـ جديدة حسب الحاجة.
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 -2رفػع مسػتكل المنيػاج بتطػكيره كخاصػة األمػكر الخاصػة باإلرشػاد كالتكجيػو المينػ لمطػةب حسػب

مراحؿ تدرجيـ ف التدريب ،كمتابعتيـ حت بعد التخرج مف الكمية.

 -3العمؿ عم تحسيف أساليب التعزيز لممتدربيف باستخداـ أساليب التعزيز المعنكم بخاصة باإلضافة

إل التعزيز المادم.

 -4إيجاد آليات لرفع مستكل التنسيؽ بػيف المػدرب النظػرم كالعممػ كػأف يػتـ تحديػد اجتماعػات ثابتػة

كؿ أسبكع لمتكاصؿ ،كاعداد أك التحضير لمجمسات التدريبية بالمشاركة بينيـ.

 -5العمػؿ عمػ رفػع مسػتكل ميػارات العمػؿ مػف خػةؿ تطػكير التػدريب الميػدان بحيػث يحصػؿ كػؿ

متدرب عم فرصة التدرب ف مكاف ذم كفاءة عالية كمجيز باإلمكانات المناسبة .

 -6عمؿ دراسات لمسكؽ كتحديد االحتياجات مف التخصصات المينية كالتقنية سػكاء مػف ناحيػة تعػداد

الخريجيف الت يحتاجيا السكؽ مف كؿ تخصص أك مف تخصصات جديدة.
 -4دراسة (األيوبي )2008 ،بعنوان :

"المعوقات التي تحول بين مخرجات التعميم الميني والتقني في فمسطين ومتطمبات سوق العمل"
ىدفت الدراسة إل التعرؼ عم المعكقات كالمشكةت الت تكاجو التعميـ المينػ كالتقنػ فػ مؤسسػات
التعميـ المتكسط أك كميات المجتمع  ،كقد استخدـ الباحث االستبانة كػأداة لمد ارسػة السػتطةع آراء عينػة

الد ارسػ ػة المككن ػػة م ػػف خريجػ ػ كمي ػػة فمس ػػطيف التقني ػػة الب ػػالغ ع ػػددىـ( )1245خريجػ ػان مس ػػتخدمان الم ػػنيج
الكصف  ،كقد تكصمت الدراسة إل النتائج التالية :

 -1بينت نتائج الدراسة أف ( )%47.5مف الخريجيف يحممػكف شػيادة بكػالكريكس بكاقػع ( )%45.3فػ
الضفة الغربية ،ك ( )%51.2ف قطاع زة .

 -2بينػ ػػت نتػ ػػائج الد ارسػ ػػة أف نسػ ػػبة مشػ ػػاركة الخ ػ ػريجيف ف ػ ػ القػ ػػكل العاممػ ػػة كصػ ػػمت( )%89.7بكاقػ ػػع

( )%87.8ف الضفة الغربية ،ك( )%92.4ف محافظات زة .

 -3بينػػت نتػػائج الد ارسػػة أف ( )%22.5مػػف خريج ػ الػػدبمكـ ف ػ الكميػػات المتكسػػطة متخصصػػكف ف ػ
العمكـ التجارية اإلدارية .

 -4أظيرت نتائج الدراسة أف نسبة ( )%86.7مف خريج كميات المجتمػع يعممػكف مسػتخدميف بػأجر

منيـ ( )%53.2يعممكف ف القطاع الحككم  ،مقابؿ ( )%26.6يعممكف ف القطاع الخاص .
كقد أكصت الدراسة التكصيات التالية

 -1ضركرة كضع إستراتيجية لتطكير التعميـ المين كالتقن تتجاكب مع حاجات سكؽ العمؿ.

 -2إعداد دراسة تقكيمية ألكضاع سكؽ العمؿ المحمية كالدكلية لتحديد مستكيات العػرض كالطمػب عمػ
التعميـ المين كالتقن .

 -3ت ػػكفير كتحس ػػيف الكفاي ػػات التعميمي ػػة كالتدريبي ػػة كاإلشػ ػرافية كاإلداري ػػة كمػ ػان ككيفػ ػان لمؤسس ػػات التعم ػػيـ

المين كالتقن .
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 -4ضركرة مشاركة القطاع الخاص ف تخطيط كتصميـ المناىج الدراسية كتنفيذ برامج كأنشطة التعميـ

المين كالتقن .

 -5تنكيػػع كتطػػكير مصػػادر تمكيػػؿ التعمػػيـ المين ػ كالتقنػ باالعتمػػاد عمػ المجيػػكدات الذاتيػػة لمكميػػات
كزيادة المشاريع المدرة لمدخؿ .

 -6االستعانة بتجارب الدكؿ األخرل ف مختمؼ جكانب كمجاالت التعميـ المين كالتقن .
 -7ضركرة كضع سياسات مف أجؿ إيجاد حكافز لدفع الطةب لةلتحاؽ بالتعميـ المين كالتقن .

 -5دراسة (حمدان وأبو عاصي )2008 ،بعنوان :

" الصعوبات التي تواجو التعميم التقني في فمسطين وسبل التغمب عمييا "

ىدفت ىذه الدراسة إل التعػرؼ إلػ أىػـ الصػعكبات التػ تكاجػو مؤسسػات التعمػيـ التقنػ فػ فمسػطيف،
كسػػبؿ التغمػػب عمييػػا ،كقػػد اسػػتخدـ الباحثػػاف المػػنيج الكصػػف مػػف خػػةؿ اسػػتبانة طبقػػت عم ػ مسػػئكل

الكميات كالعامميف فييا ،كقد بمغت عينة الدراسة ( )212مسئكالن كعامةن .
كقد أظيرت نتائج الدراسة:

 -1ىنػػاؾ قصػػكر ف ػ المنػػاىج التعميميػػة التقنيػػة إلعػػداد خ ػريجيف بالمسػػتكل المطمػػكب يتمثػػؿ ف ػ عػػدـ
ارتباط المناىج بالتغيرات التكنكلكجية .

 -2عػػدـ اىتمػػاـ تمػػؾ الكميػػات التقنيػػة بتػػدريب قياداتيػػا التعميميػػة إذ كانػػت نسػػبة المشػػاركة ف ػ الب ػرامج
التدريبية ال تتجاكز ما نسبتو ( )%5كى نسبة ضئيمة .

 -3ياب التخطيط االستراتيج ف مؤسسات التعميـ التقن ف فمسطيف .
 -4ضػعؼ الكػكادر المدربػة كالمؤىمػة فػ مجػاؿ إدارة الجػكدة الشػاممة فػ المجػاؿ التربػكم كالقػادرة عمػ
تحمؿ المسئكلية كاالبتكار .

 -5إحجػػاـ الطػػةب عػػف االلتحػػاؽ بالكميػػات التقنيػػة ،كنظ ػرة المجتمػػع الدكنيػػة لمتعمػػيـ التقن ػ كخريجيػػو
مقارنة بالتعميـ األكاديم .

كقد أكصت الدراسة

 -1ضركرة العمؿ عمػ أف تػدخؿ منػاىج التعمػيـ التقنػ فػ اعتبارىػا الثػكرة التقنيػة التػ يعيشػيا عالمنػا

المعاصر.

 -2ضركرة تكفير مركز خاص لتدريب الككادر التعميمية كاإلدارية.

 -3كضع خطة تمكيؿ كاضحة المعالـ تحدد المصادر المالية ،ككيفية استغةليا ،كآليات تنفيذىا بشكؿ
يضمف االستدامة كعدـ تيديد مكارد الكميات التقنية .

 -6دراسة (حماد والنخالة )2008 ،بعنوان :

"مشكالت التعميم الميني في محافظات غزة كما يراىا المعممون"
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ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إل ػ التعػػرؼ عم ػ مشػػكةت التعمػػيـ المين ػ ف ػ محافظػػات ػزة مػػف كجيػػة نظػػر

المعمميف ،كبياف أثر متغيرات الجنس كسنكات الخبرة كالمؤىؿ العمم كالمنطقة الجغرافية كالتفاعؿ بينيػا
عم مشكةت التعميـ المين الت يكاجييا المعممكف.

كق ػػد تككن ػػت عين ػػة الد ارس ػػة م ػػف جمي ػػع معممػ ػ كمعمم ػػات التعم ػػيـ المينػ ػ فػ ػ محافظ ػػات ػ ػزة (مجتم ػػع

الدراسة) كالبالغ عددىـ ( )53معممػان كمعممػةن ،كاسػتخدمت لجمػع المعمكمػات اسػتبانة خاصػة تككنػت مػف

( )31فقرة خماسية التدرج .

كأظيػػرت نتػػائج الد ارسػػة أف مشػػكةت التعمػػيـ المين ػ ف ػ محافظػػات ػزة تصػػنؼ ف ػ خمسػػة مجػػاالت

رئيسة مرتبة حسب أىميتيا كما يم :

-1المشكةت االجتماعية احتمت المرتبة األكل بكزف نسب ( )%88.30كى نسبة عالية .

 -2المشكةت الشخصية احتمت المرتبة الثانية بكزف نسب قدره ( )87.85كى نسبة عالية أيضان .
 -3المشكةت اإلدارية احتمت المرتبة الثالثة بكزف نسب ( )%84.78كى نسبة عالية نسبيان .

 -4المشكةت التربكية احتمت المرتبة الرابعة بكزف نسب قدره ( )%72.17كى نسبة متكسطة نسبيان.

 -5تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  )0005ف استبانة المشكةت تعزل لمتغيرم

المؤىؿ العمم كسنكات الخبرة .

 -6تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة( )0005تعػزل لمتغيػر المنطقػة الجغرافيػة بػيف
الشماؿ كالكسط لصالح الكسط كلمتغير الجنس لصالح اإلناث.
كمف تكصيات الدراسة:

 -1إعادة تأىيؿ المعمميف مف مدربيف أكفاء كذكم قدرات مميزة كف مختمؼ التخصصات المينية .
 -2تكفير منح دراسية لمطمبة المتفكقيف مف خريج التعميـ المين .

 -3تش ػػكيؿ لجن ػػة فني ػػة م ػػف ذكم الخبػ ػرة لد ارس ػػة مش ػػكةت التعم ػػيـ المينػ ػ م ػػف كجي ػػة نظ ػػر المعمم ػػيف،
كتحميميا ككضع المقترحات لمتغمب عمييا .

 -4االستفادة مف تجارب الدكؿ الرائدة ف التعميـ المين مثؿ الياباف ك يرىا .
 -5ضركرة ترتيب كرش عمؿ كمجةت إعةمية لتغيير نظرة المجتمع الدكنية إل التعميـ المين .

 -7دراسة (العاجز )2008،بعنوان :

" مشكالت معممي التعميم الميني والتقني في محافظات غزة وسبل التغمب عمييا "

ى ػػدفت ى ػػذه الد ارس ػػة إلػ ػ التع ػػرؼ عمػ ػ أى ػػـ المش ػػكةت التػ ػ تكاج ػػو معممػ ػ التعم ػػيـ المينػ ػ كالتقنػ ػ

بمحافظػػات ػزة كالكنػػؼ عمػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية لمتقػػديرات المتكقعػػة لممشػػكةت
الت تكاجو معمم التعميـ المين كالتقن كفقان لمتغير الجية المشرفة كسنكات الخدمػة كمػف ثػـ التكصػؿ

إل سبؿ التغمب عم المشكةت األكثر شيكعان حيث استخدـ الباحث المنيج الكصف كلتحقيػؽ أىػداؼ
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الدراسة صمـ الباحث استبانة مككنة مف( )48فقرة مكزعة عم ثةثة أبعاد تـ تكزيعيا عم عينة قػدرىا

( )120معممان مف كمية تدريب زة ككمية فمسطيف التقنية .
كقد تكصمت الدراسة إل النتائج التالية :

 -1بمػػغ الػػكزف النسػػب لمجػػاؿ قمػػة تػػكفير الب ػرامج التشػػجيعية مػػف كجيػػة نظػػر المعممػػيف ( )%72كى ػ

درجة استجابة كبيرة .

 -2بمغ الكزف النسب لمجاؿ ضعؼ المشاركة مف قبؿ الطمبة ف البرامج المتقدمة ( )%67كى درجة

استجابة متكسطة .

 -3مف المشكةت الت تكاجو المعمميف ى الضعؼ العاـ ف مستكل الطمبة خاصة ف المكاد العممية
كالمغة اإلنجميزية حيث حصمت عم نسبة( )%85.16كى درجة استجابة كبيرة جدان .

 -4كم ػػا حص ػػمت مش ػػكةت تػ ػكافر ف ػػرص العم ػػؿ عمػ ػ درج ػػة اس ػػتجابة كبيػ ػرة ج ػػدان ب ػػكزف نس ػػب قيمت ػػو

(. )%82.82

 -5بينػػت الد ارسػػة أنػػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة (  ( 0.5تبعػان لمتغيػرات

الدراسة ( الجية المشرفة  ،كسنكات الخدمة ) .
كقد أكصت الدراسة بما يم :

 -1ضركرة نشر ثقافة التعميـ المين كالتقن ف المجتمع الفمسطين .
 -2االىتماـ بالمعمميف كتعزيزىـ كاالرتقاء بيـ عف طريؽ دكرات تدريبية.

 -3العمؿ عم تطكير المناىج بما يتكافؽ مع حاجات المجتمع ،كمتطمبات عصر التكنكلكجيا .
 -8دراسة (سعدية )2007،بعنوان :

" تقييم عممية التدريب لمعاممين بالكميات التقنية في محافظات غزة من وجية نظر المتدربين "

ىدفت ىذه الدراسة إل تقييـ عممية تدريب العامميف بالكميات التقنية ف محافظات زة مف كجية نظر

المتػدربيف ،كمحاكلػة الكشػؼ عػف االحتياجػات التدريبيػة الكظيفيػة لمعػامميف ،كالتعػرؼ إلػ الفػركؽ فػ

دراسة تقييـ برامج تدريب العامميف فػ الكميػات التقنيػة كفقػان لمتغيػر :الجػنس ،كالمؤىػؿ العممػ  ،كمجػاؿ

العمؿ ،كسنكات الخبرة ،كالكمية  .كتككف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف ف ست كميات تقنية ،لمعاـ

الدراس .(2005/2004) :

كقد استخدـ الباحث المنيج الكصف لمكصكؿ إل نتائج الدراسة ،ككانت أداة الدراسة عبارة عف استبانة

طُبقت عم عينة عشكائية طبقية مقدارىا ) (186مكظفػان كمكظفػة بنسػبة ) (%50مػف مجتمػع الد ارسػة،
كقد َخمصت الدراسة إل مجمكعة مف النتائج مف أىميا:
 -1بمػغ المتكسػط الحسػاب لمعػدؿ فقػرات مجػاؿ مسػتكل التخطػيط لعمميػة تػدريب العػامميف فػ الكميػات

التقنيػة) ، (3.18كالػكزف النسػب ( (63.6كمسػتكل الداللػة) ، (0.04كىػك أقػؿ مػف ) ، (0.05أم أف
مستكل التخطيط يمثؿ رضان لدل العامميف ف المجاؿ التقن .
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 -2بمغ المتكسط الحساب لمعدؿ فقرات مجاؿ تناسب محتكل التدريب مع احتياجات العامميف التدريبية

) ،(3.186كالػكزف النسػب ) ،)%63.72كمسػتكل الداللػة) ، (0.000كىػك أقػؿ مػف) (0.05كىػك أيضػان
يمثؿ درجة كبيرة مف الرضا لدييـ .

 -3بمػغ المتكسػط الحسػاب

لمعػدؿ فقػرات مجػاؿ اىتمػاـ إدارات الكميػات بالعمميػة التدريبيػة الخاصػة

بالعامميف مف كجية نظر المتدربيف) ، (2.99كالكزف النسب ) ،(%59.8كمستكل الداللة )، (0.942

كىك أكبر مف ) ، (0.05أم أف اىتماـ إدارة الكميات بالعممية التدريبية الخاصة بالعامميف فػ الكميػات

التقنية ير مناسب مف كجية نظر المتدربيف.

 -4ال تتبع إدارة الكميات التقنية سياسات تشجيعية كتحفيزية لممشاركة ف العممية التدريبية .

 -5عمميػة تػدريب العػامميف فػ الكميػات التقنيػة ذات جيػات اإلشػراؼ العامػة كالخاصػة كككالػة الغػكث

متقدمة بشكؿ أفضؿ عنيا ف الكميات التقنية ذات اإلشراؼ الحككم .
كمف أىـ تكصيات الدراسة:

 -1ضػركرة العمػؿ عمػ إنشػاء إدارة خاصػة تعنػ بالتػدريب كالتنميػة البشػرية بػك ازرة التربيػة كالتعمػيـ
العال ؛ لتطكير العامميف بالكميات التقنية ،كتحسيف مستكل أدائيـ باستمرار.

 -2ضركرة االلتزاـ بتقييـ فعالية التدريب ،كاستخداـ كسائؿ التقييـ المختمفة كأساليبو .

 -3دعـ التدريب ماديان كمعنكيان بكافة الطاقات المتكافرة ،بصفتو أداة رئيسة لمتغيير كالتطكير ،كضركرة

متابعة آثاره كانعكاساتو عم الميداف التعميم بفعالية تامة.

 -4العمؿ عم ربط التدريب بسمـ الركاتب كالدرجات كالعةكات الكظيفية· .
 -5ضركرة أف تأخذ الكميات التقنية بسياسات التدريب بككنو نظامان متكامةن.

 -9دراسة (الشويخ )2007 ،بعنوان :

" واقع التخطيط اإلستراتيجي في مؤسسات التعميم التقني في محافظات غزة "
ىدفت الدراسة إل التعرؼ عم كاقع التخطيط االستراتيج ف مؤسسات التعميـ التقن ف محافظػات
زة ،مف حيث تحديد طبيعة ككيفية تطبيؽ التخطيط اإلستراتيج ف تمؾ المؤسسات.

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،اتبع الباحث المنيج الكصف  ،كقاـ بتصميـ استبانة مككنة مف ) (60فقرة تـ

تكزيعيػا عمػ مجتمػع الدراسة(الحصػر الشػامؿ) المتمثػؿ بعمػداء كنػكاب كرؤسػاء األقسػاـ فػ الكميػات

التقنية ف محافظات ػزة ،كالبػالغ عػددىـ ) (86عض نػكا ،لمفصػؿ الد ارسػ الثػان  ،2006/2007كقػد
استجابكا جميعيـ ،كقد تكصمت الدراسة إل العديد مف النتائج أىميا :

 -1أظيػرت الد ارسػة أف نسػبة ) (%77.34مػف الػذيف أجريػت عمػييـ الد ارسػة يكافقػكف عمػ أنػو تكجػد

عةقػة بػيف التخطػيط اإلسػتراتيج

اإلستراتيج .

فػ

مؤسسػات التعمػيـ التقنػ
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كمػدل التػزاـ إدارة الكميػة بػالتخطيط

الدرسػة أف نسػبة ) (%71.46مػف عينػة الد ارسػة يؤيػدكف كجػكد عةقػة بػيف التخطػيط
 -2بينػت ا

اإلستراتيج ف مؤسسات التعميـ التقن كمدل انتشار ثقافتو بما يخدـ عممية التخطيط اإلستراتيج .
 -3يػرل نسػبة ) (%70.21مػف عينػة الد ارسػة أنػو تكجػد عةقػة بػيف التخطػيط اإلسػتراتيج

مؤسسػات التعمػيـ التقنػ

فػ

كالييكػؿ التنظيمػ لمكميػة ،حيػث يتػأثر التخطػيط اإلسػتراتيج بطبيعػة كبنػاء

الييكؿ التنظيم لمكمية كالمستكيات اإلدارية فيو.

 -4أظيرت الدراسة أف نسبة ) (%71.23مف أفراد العينة يكافقكف عم أنو تكجد عةقة بيف التخطيط

اإلستراتيج ف مؤسسات التعميـ التقن ككفاءة المػكارد البشػرية ،ممػا يعػزز دكر الكفػاءات العمميػة فػ
عممية التخطيط اإلستراتيج .

 -5بينػت الد ارسػة أف نسػبة ) (%66.69مػف أفػراد العينػة تكافػؽ عمػ أنػو تكجػد عةقػة بػيف التخطػيط

اإلستراتيج ف مؤسسات التعميـ التقن كتكافر المكارد المالية ،كالت مف شأنيا تطكير عممية التخطيط
اإلستراتيج .

 -6كشػفت الد ارسػة أف الكميػات األىميػة كالخاصػة تتميػز عػف الكميػات التقنيػة الحككميػة فػ

عمميػة

التخطػيط اإلسػتراتيج فػ معظػـ مجػاالت الد ارسػة كذلػؾ السػتقةؿ إدارات الكميػات األىميػة كالخاصػة،
كسعييا لتكفير دعـ مال كبشرم ،كاىتماـ الدكؿ المتبرعة بيا أكثر مف الكميات الحككمية.
كمف أىـ ما أكصت بو الدراسة ما يم :

 -1اسػتخداـ التخطػيط اإلسػتراتيج كأسػمكب إدارم حػديث يسػاعد المؤسسػات بجميػع أنكاعيػا عمػ

التأقمـ مع بيئتيا الخارجية كالداخمية.

 -2ضػركرة التػزاـ إدارات الكميػات بتنفيػذ جميػع بنػكد الخطػة اإلسػتراتيجية ،كمتابعتيػا كممارسػة الرقابػة

عم تنفيذىا.

 -3ضػركرة التنسػيؽ المسػتمر كالمثمػر بػيف الكميػات التقنيػة لبنػاء سياسػة تقنيػة متقدمػة كمتطػكرة تخػدـ

عممية التخطيط اإلستراتيج .

 -4ضركرة تكفير المكارد المالية لعممية التخطيط اإلستراتيج  ،كالت مف شأنيا أف تسػيؿ مػف تطػكير

الخطط كاإلستراتيجيات كتحفز العامميف عم العطاء كالتقدـ ف بناء نظاـ تعميم تقن متقدـ.
 -5تذليؿ المشكةت كالمعكقات الت مف شأنيا أف تعيؽ عممية التخطيط اإلستراتيج .

 -10دراسة (راضي )2006 ،بعنوان :

"معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم التقني في غزة وسبل التغمب عمييا"

ىدفت الدراسة التعرؼ إلػ معكقػات تطبيػؽ الجػكدة الشػاممة فػ مؤسسػات التعمػيـ التقنػ فػ محافظػات
ػزة كسػػبؿ التغمػػب عمييػػا ،حيػػث اسػػتخدمت الباحثػػة المػػنيج الكصػػف كمػػا كاسػػتخدمت أسػػمكب الحصػػر

الشامؿ لجمع البيانات مػف عينػة الد ارسػة مػف خػةؿ االسػتبانة التػ أعػدت ليػذا الغػرض ،باإلضػافة إلػ

المقابمة الشخصية.
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كتككف مجتمع الدراسة كعينتو مف جميع عمداء كنػكاب العمػداء كرؤسػاء األقسػاـ كأعضػاء لجػاف الجػكدة

ف الكميات التقنية ف محافظات زة كالبالغ عددىـ( )113مكظفان لمعاـ الدراس 2007-2006ـ .
كتكصمت الدراسة إل مجمكعة مف النتائج أىميا :

 -1بمغ المتكسػط الحسػاب فػ جميػع فقػرات المجػاؿ األكؿ (متطمبػات بيئػة الجػكدة فػ الكميػات التقنيػة)

( )3.17كالكزف النسب ( )%63.5كمستكل المعنكية ( )0.074كىك أكبر مف ( )0.05مما يدؿ عم

أف آراء العينة ير قادرة عم تشكيؿ رؤية كاضحة اتجاه ىذا المجػاؿ ،كأف متطمبػات بيئػة الجػكدة يػر

متكفرة ف الكميات التقنية بالمستكل المطمكب .

 -2بمػػغ المتكسػػط الحسػػاب ف ػ جميػػع فق ػرات المجػػاؿ الثػػان (تطػػكير الكػػادر البشػػرم) ( )3.16كالػػكزف

النسب ( )%63.3كمسػتكل المعنكيػة ( )0.096كىػك أكبػر مػف ( )0.05ممػا يػدؿ عمػ أف آراء العينػة
ير قادرة عم تككيف رؤية كاضػحة اتجػاه ىػذا المجػاؿ ،كأف ىنػاؾ تقصػي انر فػ إعػداد الكػادر التدريسػ

العامؿ ف الكميات التقنية .

 -3بمػػغ المتكسػػط الحسػػاب ف ػ جميػػع فق ػرات المجػػاؿ الثالػػث ( التكاصػػؿ كخدمػػة المجتمػػع ) ()3.326
كالػػكزف النسػػب ( )%66.5كمسػػتكل المعنكيػػة ( )0.001كىػػك أقػػؿ مػػف ( )0.05ممػػا يػػدؿ عمػ أف آراء
العينة يتفقكف عم أف الكميات تعمؿ عم التكاصؿ مع كميات المجتمع األخرل بصكرة جيدة .

كقد تكصمت الباحثة لمجمكعة تكصيات أىميا :

 -1ربط الكميات بالمجتمع المحم كالعالم مف خةؿ سياسات جديدة فعالة .

 -2رفػع كفػاءة كخبػرة العػامميف فػ كافػة المجػاالت مػف خػةؿ تػكفير التػدريب كالتأىيػؿ المناسػبيف محميػان

كعالميان .

 -3اعتمػػاد نظػػاـ مػػال يتسػػـ بالشػػفافية كتحمػػؿ المسػػئكلية ،مػػع تػػكفير التمكيػػؿ الػػةزـ لمتكسػػع كاإلبػػداع
كالبحث العمم  ،كتكفير الميزانيات الةزمة لتحقيؽ تمؾ األ راض .

 -11دراسة (أبو سميم )2006 ،بعنوان :

" مــدى تحقيــق إدارة العالقــات العامــة ألىــدافيا فــي الكميــات التقنيــة بمحافظــات غــزة مــن وجيــة نظــر

العاممين"

ىدفت ىػذه الد ارسػة إلػ التعػرؼ عمػ مػدل تحقيػؽ إدارة العةقػات العامػة ألىػدافيا فػ الكميػات التقنيػة

بمحافظات زة مف كجية نظر العامميف ،كالتعػرؼ إلػ الفػركؽ فػ د ارسػة مػدل تحقيػؽ إدارة العةقػات
العامػة ألىػدافيا فػ الكميػات التقنيػة كفقػان لمتغيػر :الجػنس ،كالمؤىػؿ العممػ  ،كمجػاؿ العمػؿ ،كسػنكات

الخبػرة ،كالكميػة ،كتكػكف مجتمػع الد ارسػة مػف جميػع العػامميف فػ ثػةث كميػات تقنيػة ىػ كميػة العمػكـ

كالتكنكلكجيا -خاف يكنس ،كمية فمسطيف التقنية -دير البمح  ،ككمية مجتمع العمكـ المينية كالتطبيقية -
زة لمعاـ الدراس (. )2006 – 2005
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كقد استخدـ الباحث المنيج الكصػف التحميمػ لمكصػكؿ إلػ نتػائج الد ارسػة ،ككانػت أداة الد ارسػة عبػارة
عف استبياف طُبقت عمػ عينػة عشػكائية طبقيػة مقػدارىا ( )143مكظفػان كمكظفػة ،بنسػبة ) (30%مػف

مجتمع الدراسة المككف مف ( )476مكظؼ كمكظفة.

كقد َخمصت الدراسة إل مجمكعة مف النتائج مف أىميا:
 -1بمغػت قيمػة  tالمحسػكبة لجميػع فقػرات المجػاؿ األكؿ (  ) 88.5كىػ أكبػر مػف قيمػة  tالجدكليػة
كالت تساكم(  ،(1.96كبمغت قيمة مستكل المعنكية ) ( 0.000كى أقؿ مف ) (0.05ممػا يعنػ أف

أفراد العينة يتفقكف عم أف العةقات العامة تسع إل تحقيؽ السمعة الطيبة لمكمية .

 -2بمغػػت قيمػػة  tالمحسػػكبة لجميػػع فق ػرات المجػػاؿ الثػػان (  )3.02كى ػ أكبػػر مػػف قيمػػة  tالجدكليػػة
كالت تساكم ( ،)1.96كبمغت قيمة مستكل المعنكيػة ( )0.003كىػ أقػؿ مػف ( )0.05ممػا يعنػ أف

أفراد العينة يتفقكف عم أف العةقات العامة تسع إل إيجاد الكسائؿ الكفيمة بالتحاؽ الطمبة بالكمية .
 -3بمغت قيمة  tالمحسكبة لجميع فقرات المجاؿ الثان ( )2.27كى أكبر مف قيمة  tالجدكلية كالت

تساكم ( ،)1.96كبمغت قيمة مستكل المعنكية ( )0.025كى أقؿ مف ( )0.05كيستنتج مف ذلؾ أف

أفراد العينة يتفقكف عمػ أف العةقػات العامػة تسػع إلػ تقػديـ العديػد مػف البػرامج الحيكيػة المقدمػة فػ
الكميات .حيث تستخدـ البرامج ككسيمة ف ترجمة أىداؼ إدارة العةقات العامة إل كاقع مممكس.
كمف أىـ تكصيات الدراسة:

 -1ضركرة العمؿ عم تطكير إدارة العةقات العامة ف الكميات التقنية .

 -2ضركرة تكثيؼ الدكرات التدريبية لألفراد العامميف ف إدارة العةقات العامة .
 -3دعـ اإلدارة العميا إلدارة العةقات العامة ف تنفيذ برامجيا كأنشطتيا ف الكمية .

 -4العمؿ عم إجراء البحكث كالدراسات لمكشؼ عف مكاطف الضعؼ ف العةقة الت تربط العػامميف

مع اإلدارة العميا ف الكميات التقنية.

 -5الحرص عم طرح حمكؿ عممية لمتكاصؿ مع المجتمع المحم .

 -12دراسة (حمدان والشويخ )2004 ،بعنوان :

" التدريب العممي في الكميات التقنية في فمسطين "

ىػػدفت الد ارسػػة لمتعػػرؼ إل ػ كاقػػع التػػدريب العمم ػ بنكعيػػو الػػداخم كالمي ػدان  ،ف ػ الكميػػات التقنيػػة ف ػ
فمسطيف ،ككذلؾ التعرؼ إلػ مشػكةت التػدريب ك تقػديـ المقترحػات لةرتقػاء بمسػتكاه فػ تمػؾ الكميػات،

كتـ استخداـ المنيج الكصف  ،حيث اشتممت عينة الدراسة عمػ ( )53مدرسػان كمػدربان ك(  )104طالبػان،

اختيرت بطريقة عشكائية مف أربع كميات تقنية ،ككانت االستبانة أداة لجمع المعمكمات.
كمف أىـ ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج ما يم :
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 .1أف أفػ ػراد العين ػػة م ػػف مدرس ػػيف كط ػػةب ارض ػػكف ع ػػف أس ػػاليب الت ػػدريب العممػ ػ كبنس ػػبة تص ػػؿ إلػ ػ

( )%86كى نسبة متكسطة مما يسيـ ف إعداد ككادر تقنية قادرة عم اإلبداع كاالبتكار.

 .2أف مػػا نس ػبتو ( )%74مػػف أف ػراد العينػػة كى ػ نسػػبة متكسػػطة يؤكػػدكف كجػػكد نقػػص ف ػ المختب ػرات
كالمشػػا ؿ كف ػ األجي ػزة كالمعػػدات كالم ػكاد الخػػاـ الةزمػػة لمتطبيقػػات العمميػػة؛ بسػػبب ضػػعؼ اإلمكانػػات

المادية المخصصة لبند التدريب.

 -3أف ما نسبتو ( )%82مف أفراد العينة كى نسبة كبيرة يكافقكف عم أف يككف التدريب متصةن أثناء
الدراسة مما يحقؽ الفائدة كالخبرة المتكاصمة .

كقد أكصت الدراسة بما يم :

 -1إعداد المشا ؿ كالمختبرات بالتجييزات الةزمة كالكافية لمتطبيؽ العمم حسب التخصصات.

 -2تقديـ الحكافز المادية كالمعنكية لمطةب لتغطية نفقات المشاريع الت ينفذكنيا بإشراؼ الكميات.
 -3العمؿ عم استحداث كحدات خدمية إنتاجية ف بعض التخصصات يستفيد منيا المجتمع .

 -13دراسة (البحيصي (2001،بعنوان :

"برنامج مقترح لتنمية بعض ميارات التدريس لدى معممي كمية فمسطين التقنية"
تسػتيدؼ ىػذه الد ارسػة إعػداد برنػامج مقتػرح لتنميػة الميػارات التدريسػية الةزمػة لمعممػ كميػة فمسػطيف
التقنيػة التػ

تسػاعد المعممػيف عمػ

تطػكير أنفسػيـ ،إضػافة إلػ

العمػؿ عمػ

تنميػة كتطػكير الكػادر

األكاديم ف الكمية ،كقد استخدـ الباحث المػنيج الكصػف التجريبػ  ،حيػث تككنػت عينػة الد ارسػة مػف
)  ) 25معممان كمعممة ،تـ اختيارىـ بطريقة عمدية ،كتكصمت الدراسة إل عدة نتائج أىميا:

 -1كجػكد فػركؽ دالػة إحصػائيان بػيف المجمكعػة الضػابطة إلتقػاف الميػارات التدريسػية العامػة ،كالعامػة

التقنية ،كالخاصة التقنية ،كبيف المجمكعة التجريبية عم المقياس ،كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية.

 -2كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف التطبيؽ البعدم لدل أفراد المجمكعة التجريبية ،كبيف البعد المؤجػؿ

لػدل نفػس المجمكعػة فكانػت الميػارات التدريسػية العامػة لمتعمػيـ التقنػ لصػالح البعػد البعػدم كالميػارات
التدريسية الخاصة لمعميـ التقن لصالح البعد المؤجؿ.
كأكصت الدراسة بما يأت :

 -1ضركرة إعداد دك ارت تدريبية تربكية لممعمميف التقنييف ف كمية فمسطيف التقنية ،كخاصة ف مجاؿ
الميارات التدريسية ،بحيث تككف متكاصمة كمشتممة عم جميع الميارات.

 -2األخػذ بمبػدأ التعمػيـ المسػتمر ،عػف طريػؽ التػدريب المسػتمر كالمتطػكر لممعممػيف قبػؿ الخدمػة إف

أمكف ،كف أثناء الخدمة بالضركرة ،كذلؾ باستثمار أساليب التدريس المصغر ف ىذا المجاؿ.
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 -14دراسة (حمد )2000 ،بعنوان :

" الكفاءة الخارجية لمتعميم التقني في محافظات غزة "
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إل ػ الكشػػؼ عػػف الكفػػاءة الخارجيػػة  :الكميػػة كالكيفيػػة لمتعمػػيـ التقنػ ف ػ محافظػػات
زة ،كالتعرؼ إل مساىمة خريج الكميات التقنية ف تحقيؽ متطمبات مراكز العمؿ المختمفة .

كقد استخدـ الباحث المنيج الكصػف  ،كاشػتممت عينػة الد ارسػة عمػ ( )205مػف الخػريجيف تػـ اختيػارىـ

بطريقػػة عشػكائية طبقيػػة ،كبمغػػت عينػػة الد ارسػػة عمػ ( )35مسػػئكالن عػػف الخػريجيف مػػف أصػػحاب العمػػؿ،

أجابكا عف( )104مف ىؤالء الخريجيف.
كمف أىـ نتائج الدراسة :

 -1أف الكفاءة الكميػة لمؤسسػات التعمػيـ التقنػ بمغػت( )%65.4كأف نسػبة البطالػة فػ خريجػ التعمػيـ
التقن ػ ػ ح ػ ػكال ( )%34.6كأكثػ ػػر التخصصػ ػػات طمب ػ ػان ف ػ ػ سػ ػػكؽ العمػ ػػؿ كانػ ػػت التمفزيػ ػػكف ثػ ػػـ اإلدارة
كالسكرتارية .

 -2مف كجية نظر الخريجيف ف اىتمامات الكميات التقنية فقػد احتػؿ محػكر االتجاىػات الترتيػب األكؿ
بمتكسػط ( )%18.59مػف الدرجػة العميػا لممتكسػط كالبالغػة ( ،)21ثػـ محػكر الميػارات األدائيػة بمتكسػػط

( )14.79مف الدرجة العميا لممتكسط كالبالغة (. )18

 -3كانت أىـ آراء الخػريجيف زيػادة السػاعات العمميػة ،كزيػادة االىتمػاـ بالطػاقـ األكػاديم كاإلدارم فػ

الكميػػات التقنيػػة ،كزيػػادة فت ػرة التػػدريب ،كالتركيػػز عم ػ القػػيـ كالثقافػػة اإلسػػةمية ف ػ المنيػػاج ،كضػػركرة

التنسيؽ مع مؤسسات العمؿ المختمفة .
كقد أكصت الدراسة بما يم :

 -1زيادة االىتماـ بأعضاء ىيئة التدريس عػف طريػؽ عقػد دكرات تدريبيػة ليػـ بصػفة دكريػة ،كارسػاليـ

ف بعثات تدريبية لةطةع عم أحدث الكسائؿ ف التدريب.

 -2فتح تخصصات جديدة لتمبية احتياجات سػكؽ العمػؿ الفمسػطين كتخصػص مػد شػبكات الحاسػكب،
كالصناعة المحكسبة ،كالعةقات العامة .

 -3ضركرة التركيز عم المعارؼ كالميارات التطبيقية ،ككسػائؿ الكقايػة مػف الحػكادث ،كاالىتمػاـ بػالقيـ
اإلسةمية لدل المتعمميف .

 -15دراسة )أبو جراد (2000 ،بعنوان :

" دراسة تحميمية لمكفاية الداخمية لمتعميم التقني في فمسطين "
كقػد ىػدفت الد ارسػة إلػ الكشػؼ عػف الكفايػة الداخميػة كالنكعيػة لكميػات فمسػطيف التقنيػة ،ككضػع بػدائؿ

مقترحة لرفع مستكل ىػذه الكفايػة ،كقػد اسػتخدـ الباحػث المػنيج الكصػف  ،كشػممت عينػة الد ارسػة )(88
عضك ىيئػة تػدريس تػـ اختيػارىـ بطريقػة عشػكائية طبقيػة (216) ،طالبػان كطالبػة مػف السػنة النيائيػة تػـ

اختيارىـ بطريقة عشكائية عمدية ،كتكصمت الدراسة إل عدة نتائج منيا:
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 -1انخفػػاض نسػػبة الزيػػادة ف ػ عػػدد طمبػػة التعمػػيـ التقن ػ ف ػ ظػػؿ حاجػػة المجتمػػع الفمسػػطين إل ػ فئػػة
الفنييف المتخصصيف .

 -2كان ػػت نت ػػائج حس ػػابات الكفاي ػػة الداخمي ػػة الكمي ػػة لعين ػػة الد ارس ػػة أعمػ ػ نس ػػبة لي ػػا فػ ػ الس ػػنة الثاني ػػة
كبنسبة( ،)%97.6كمتكسط دراسة كؿ خريج حكال ( )2.05ساعة .

 -3أثبتت نتائج الدراسة عدـ رضا الطمبة عف الخدمات الت تقدميا األقساـ اإلدارية المختمفة لمصمحة
الطالب .

كقد تكصمت الدراسة إل التكصيات التالية :

 -1زيادة االىتماـ بالمدرسيف /المدربيف عف طريؽ عقد دكرات تدريبية ليـ بصفة دكرية ،كارساليـ فػ
بعثات تدريبية لةطةع عم أحدث الكسائؿ ف التدريب .

 -2تػػكفير تجيي ػزات التعمػػيـ التقن ػ ف ػ الكميػػات باإلضػػافة لماسػػحات لمخػػدمات كالمةعػػب كالمختب ػرات
كالقاعات كالمشا ؿ كالمكتبات .

 -3ضػػركرة إعػػادة النظػػر ف ػ الخطػػط الد ارسػػية المعتمػػدة ف ػ الكميػػات لتطػػكير التخصصػػات ،كاضػػفاء
مجاؿ لزيادة الر بة ف مثؿ ىذا النكع مف التعميـ .

 -16دراسة ( العصار ) 1999 ،بعنوان :

" تطوير مراكز التدريب الميني في لواء غزة في ضوء بعض متطمبات التنمية لدولة فمسطين"

ىدفت الد ارسػة لمتعػرؼ عمػ كاقػع نظػاـ التػدريب المينػ فػ لػكاء ػزة كالمشػكةت التػ تكاجييػا م اركػز

التػػدريب المين ػ ف ػ ل ػكاء ػزة مػػف كجيػػة نظػػر المػػدربيف كالطمبػػة ،كمتطمبػػات تطػػكير م اركػػز التػػدريب
المين ػ ف ػ ل ػكاء ػزة كف ػ ضػػكء بعػػض متطمبػػات التنميػػة لدكلػػة فمسػػطيف مػػف كجيػػة نظػػر قػػادة العمػػؿ

الميػػدان  ،كاسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الكصػػف  ،بينمػػا اسػػتخدـ االسػػتبانة كالمقابمػػة كػػأداة لجمػػع البيانػػات،
كتككنت عينة الدراسة مف قادة العمؿ المين ف لكاء زة كعددىـ (  ) 38مدربان.

كمف أىـ النتائج الت تكصمت إلييا الدراسة:

 .1ما نسبتو ( )%87مف قادة العمؿ المين مكافقػكف عمػ أىميػة األخػذ بػالتخطيط العممػ عنػد كضػع
برامج التدريب.

 .2مػػا نسػػبتو ( )%84مػػف قػػادة العمػػؿ المين ػ مكافقػػكف عم ػ أىميػػة مراجعػػة الخطػػط التدريبيػػة بصػػكرة

دكرية.

 .3م ػػا نس ػػبتو ( )%79م ػػف ق ػػادة العم ػػؿ المينػ ػ مكافق ػػكف عمػ ػ الحاج ػػة إلػ ػ تطبي ػػؽ قكاع ػػد الس ػػةمة
كاالستغةؿ األمثؿ لممبان كالمعدات كالتجييزات كاجراء الصيانة الدكرية ليا.

كقد أكصت الدراسة باالت :

 .1ضركرة بمكرة سياسة كاضحة كمحددة لمتدريب المين ف فمسطيف ،كتعزيػز مصػادر التمكيػؿ المػال

لمتدريب المين كالفن .
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 .2عقد دكرات فنية كتربكية لممدربيف.

 .3تطكير المعدات ككسائؿ التدريب كتحديثيا.

 -17دراسة ( شخشير ) 1998 ،بعنوان :

" الحاجة إلى التعميم الميني في فمسطين وتخصصاتو "

ىػدفت الد ارسػػة إلػ تكضػػيح التطػػكر التػاريخ لمتعمػػيـ المينػ فػ فمسػػطيف منػذ بػػدء التعمػػيـ الرسػػم فػ

فمسطيف كحت اآلف ،كمناقشة الكضع الحال لمتعمػيـ المينػ فػ فمسػطيف كمشػاكؿ تطػكيره ،كتحديػد مػا
إذا كاف ىناؾ فركقات ف األداء تجاه أىمية التخصصات الكاردة ف الدراسة بيف المجمكعات المختمفػة

ف الدراسة ،كاستخدـ الباحػث المػنيج الكصػف  ،كتػـ تحديػد عينػة الد ارسػة كفقػان لمجمكعػات مختػارة مػف:
المدرس ػػيف كالع ػػامميف فػ ػ الم ػػدارس الثانكي ػػة الميني ػػة ،كمدرسػ ػ الم ػػدارس الثانكي ػػة األكاديمي ػػة الميني ػػيف

كالفنيػػيف العػػامميف ف ػ المؤسسػػات التعميميػػة ،كشػػممت العينػػة(  ) 180مشػػاركان مػػف ضػػمف المجمكعػػات

الكاردة أعةه كتـ اختيارىـ بطريقة عشكائية مف قكائـ كأسماء الجامعات كالمعاىد كالمدارس.
كمف أىـ ما تكصمت إليو الدراسة:

 -1أظيرت نتائج الدراسة المتعمقة بأىمية التخصصات المينية المختمفة أف ىناؾ ستة عشر تخصصػان

ميمان حصمت االستجابة عمييا أعم درجة مكافػؽ كبنسػبة ( )%82كالمتمثمػة فػ التخصصػات المرتكػزة
عم الحاسكب .

 -2كما أظيرت نتائج الدراسة أف ما نسبتو ( )%83مف الطمبة المشػاركيف يؤيػدكف تكسػيع تخصصػات

التعميـ المين كادخاليا ف جميع المدارس ير المينية .
كقد أكصت الدراسة بما يم :

 -1إجراء دراسات عم المستكل الكطن الختيار أكثر التخصصات المطمكبة بصكرة تككف أكثر دقػة،
حيػػث إف ىػػذه الد ارسػػة اعتمػػدت عم ػ آراء المينيػػيف ف ػ تحديػػد التخصصػػات كى ػ تكػػكف أقػػؿ دقػػة ف ػ
تعميـ نتائجيا مقارنة بالدراسات الميدانية لمسح الميارات المطمكبة لسكؽ العمؿ الفمسطين .

 -2نشر فكرة التعميـ المين كالتقن عم مستكل مدارس الحككمة كالككالة كتعميـ الفكر المين كفكػر
يحتاج إل الرعاية مف قبؿ الجيات الحككمية كالخاصة .

 -18دراسة ( النيرب ) 1998 ،بعنوان :

" واقع منياج التعميم التقني في محافظات غزة من وجية نظر المعممين "

ىػػدفت الد ارسػػة إلػ التعػػرؼ عمػ كاقػػع منيػػاج التعمػػيـ التقنػ فػ محافظػػات ػزة كمػػا يدركػػو المعممػػكف،
إجراء مقارنات ف إدراؾ ىذا الكاقع تبعا لمتغيرات المؤىؿ العمم لممعمػـ ،كخبرتػو التدريسػية كتخصصػو

العمم  ،كمجاؿ تدريسو كالمؤسسة المشرفة.

تككف مجتمع الدراسة األصم مف جميع معمم الكميات التقنية ف محافظات زة كىػ كميػة فمسػطيف

التقنية ككمية العمػكـ كالتكنكلكجيػا كمركػز تػدريب ككالػة الغػكث البػالغ عػددىـ ( )127معممػان طبقػت عمػ
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( )113معممان بسبب استثناء بعض المعممػيف المجػازيف الػذيف لػـ يسػتجيبكا لةسػتبانة ،كاسػتخدـ الباحػث
المنيج الكصف .

كمف أىـ ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج :

 .1أف ما نسبتو ( )%76مف عينة الدراسة يعتبركف معمم التعميـ التقن ذكم كفاءة عالية فػ العمميػة
التدريسية كاستعماؿ التقنيات بكسائمو المساعدة.

 .2أف مػػا نسػػبتو ( )%78مػػف عينػػة الد ارسػػة يعتبػػركف أف مػػف أىػػـ مشػػكةت التعمػػيـ التقن ػ ى ػ قػػدرة

التجيي ػزات كالكسػػائؿ المعينػػة المتاحػػة عم ػ تنفيػػذ ميػػاـ التعمػػيـ التقن ػ ف ػ ظػػؿ التطػػكرات التكنكلكجيػػة
الجديدة .

 .3أف ما نسبتو ( )%81مف عينة الدراسة يعتبركف أىداؼ التعميـ التقن كاضػحة فػ أذىػاف المعممػيف
كترتبط باحتياجات الطةب كقابمة لمتحقيؽ كمرتبطة بكاقع المجتمع الفمسطين .

 .4أف مػػا نسػػبتو ( )%82.5مػػف عينػػة الد ارسػػة يػػركف أف ىنػػاؾ اتجاىػػات ايجابيػػة نحػػك ممارسػػة التعمػػيـ
التقن مع تكامؿ ف األداء مف النكاح النظرية كالعممية.

كقد أكصت الدراسة بما يم :

 -1ضركرة تحسيف قدرة التجييزات كالكسائؿ المعينة لتكاكب التطكر التكنكلكج  .ػػ ػ
 -2ضركرة تحسيف كتطكير المناىج التقنية لتكاكب التطكرات التكنكلكجية المستمرة .

ثانيا  :الدراسات األجنبية
ً

 -1دراسة " الرممي وآبو " Ramlee & Abu 2001 ،بعنوان:

" الكونية وأثرىا عمى التعميم التقني والميني والتدريب في ماليزيا "
كتناكلػت مكانػة التعمػيـ التقنػ عمػ أجنػدة التصػنيع المػاليزم كدكره فػ تنفيػذ خطػة التنميػة " ماليزيػا
" 2020التػ تيػدؼ إلػ جعػؿ ماليزيػا فػ مصػاؼ الػدكؿ المتقدمػة فػ إنتػاج التكنكلكجيػا  ،كأسػفرت

نتائج الدراسة التحميمية أف عصر العكلمة  Globalizationكاقتصاد المعرفة  K-economyيتطمػب

زيػػادة ميػػارات القػػكل العاممػػة ف ػ

اسػػتخداـ تكنكلكجيػػات الكسػػائط المتعػػددة

 Technologiesكزيػادة التنافسػية  Competitivenessلتحكيػؿ ماليزيػا إلػ

Multimedia

مجتمػع مؤسػس عمػ

المعرفػة  ،كبمعنػ آخػر فػإف تػأثير الككنيػة كاالقتصػاد المعرفػ أدل إلػ كعػ مت ازيػد بالحاجػة إلػ
إصةح أنظمة التعميـ التقن كالمين كالتدريب .

-2دراسة " رامسارووب وفيشنو " Ramsaroop & Vishnu 2001،بعنوان :

" تغيرات التعميم التقني والميني كمساىمات أساسية في التنمية االقتصادية في تريندد وتوبيجو "
اسػتيدفت الد ارسػة معرفػة التغيػرات الممكنػة التػ يكػكف ليػا أعظػـ األثػر لتنميػة االقتصػاد فػ الخمػس

سنكات القادمة  ،اختيرت مجمكعة مف الخبراء ممثميف لمتنمية الدكلية كرجػاؿ األعمػاؿ كالتعمػيـ كطمػب
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مػنيـ عمػؿ قائمػة مككنػة مػف  8-5عبػارات مػف كاقػع خبػراتيـ كتصػكراتيـ عػف التغيػرات التػ ُيمكػف

إجراؤىا ف التعميـ التقن كالمين بحيث يككف ليا مردكد عم تحسيف التنمية  ،كبذلؾ حصؿ الباحث
عم (  ) 60عبارة تـ تحميميا عامميان  ،كأسػفرت النتػائج عػف ثمانيػة عكامػؿ تػؤثر فػ تحسػيف االقتصػاد

كتتصؿ بجكدة التعميـ التقنػ كالمينػ كالبػرامج كاإلرشػاد التقنػ كقبػكؿ الطػةب كاسػتيعاب الغػرض مػف

ىذا التعميـ  ،كقد اختمفت ىذه العكامؿ مف حيث نسبة التبايف ف مصفكفة العكامؿ .
-3دراسة " مالدونادو وفارمر " Maldonado & Farmer 2007،بعنوان:

" فحـص اشـتراك الطـالب الالتينيـين فـي القـوى العاممـة والتعمـيم التقنـي مـا بعـد الثـانوي فـي الواليـات

المتحدة "

بحثػت الد ارسػة مشػاركة األسػبانييف فػ

المنػاطؽ الناطقػة باألسػبانية فػ أمريكػا الةتينيػة فػ

كميػات

المجتمػع كالمعاىػد التقنيػة ذات السػنتيف خػةؿ الفتػرة مػف  1994كحتػ  2000كذلػؾ مػف منطمػؽ أف
سكؽ العمؿ يعتمد بدرجة كبيرة عم تعميـ ىذه الفئات كمياراتيـ الكظيفية  ،كخمصت نتائج الدراسة إل

أف التحاؽ الطةب الةتينييف بالكميات كالمعاىػد التقنيػة نقػص مػف ) (149.815فػ عػاـ  1994إلػ
) (99.949عػاـ  2000كذلػؾ بسػبب العديػد مػف المتغيػرات كػالتطكر المينػ

كاإلطػار االجتمػاع

كاالقتصادم كتعدد الميارات الت يتطمبيا سكؽ العمؿ.

-4دراسة ( جون ستيفينسون ( John Stevenson 2007 ،بعنوان :

" إصالحات التعميم التقني واإلضافي ( مسمى الكميات التقنية في استراليا ) "
فحصت الدراسة قضايا نظرية تتعمؽػبالتعميـ كالتدريب التقن ف األربعة عقكد الماضية كى المعرفػة
كالميػارات كالنشػاط كالمعنػ كمػا تبناىػا " بياجيػو "  ،ك" فايقكتسػك " ،ػكأسػفرتػنتػائج الد ارسػة عػف أف
اإلصػةحات التػ حػدثت فػ الكميػات التقنيػة ذات فعاليػة فػ إعػداد النػاس لحيػاتيـ العمميػة كقػد تمػت

األداءػ

متابعتيػا بصػكرة الئقػة ،ػلكػف تطبيػؽ ىػذه األفكػار يتطمػب مزي نػدا مػف المعرفػة المؤسسػة عمػ
كالخبرات ف مكاف العمؿ كالطاقات العقمية الةزمة لربط النظرية بالممارسة  ،كأكصت الدراسة بضركرة

أف تُركز الكميات التقنية عم ىذه األىداؼ مف خةؿ المناىج كطرؽ التدريس .
 -5دراسة (بريان سيمونس )Simmons, James Bryan 1988،بعنوان:
" التغيرات والتحديات في إعداد معمم التعميم الميني".

ىدفت الدراسة إل معرفة التغيرات البنائية كالتأسيسية ف عممية إعػداد المعمػـ المينػ كاسػتخدـ الباحػث

الم ػػنيج الكص ػػف التحميمػ ػ  ،ككان ػػت عين ػػة الد ارس ػػة مدرسػ ػ كم ػػدرب التعم ػػيـ المينػ ػ بم ارك ػػز الت ػػدريب،
كتكصػ ػػمت الد ارسػ ػػة إل ػ ػ أىميػ ػػة ثةثػ ػػة محػ ػػاكر ف ػ ػ إعػ ػػداد المعمػ ػػـ كى ػ ػ العمميػ ػػة التربكيػ ػػة كالتكنكلكجيػ ػػا
كاالقتصػػادية ،كقػػد أكصػػت الد ارسػػة باالىتمػػاـ بإعػػداد المػػدربيف المينيػػيف كالتأكيػػد عم ػ تطػػكير المجػػاؿ

المين لممدرس أثناء الخدمة.
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-6دراسة سيمونس ( :)1994بعنوان

" متطمبات كفاءة التدريب الصناعي كما تم إقراره بواسطة المدربين"

ىػدفت ىػػذه الد ارسػػة :التعػػرؼ عمػ الكفػػاءة الخاصػػة بالعػػامميف فػ مجػػاؿ التػػدريب الصػػناع فػ قطػػاع

الصػػناعة ف ػ كسػػط مدينػػة كنيتك ػ  ،حيػػث صػػمـ الباحػػث اسػػتبيانا مككنػػا مػػف  35كفػػاءة عمػػؿ خاصػػة
بالمػػدربيف لػ ػ 69شػػخص مػػف المػػدربيف ف ػ منطقػػة كنتيك ػ مسػػتخدما مقيػػاس ليكػػرت فيمػػا يتعمػػؽ بأىميػػة
كتطبيؽ الػ  35كفاءة.

كمف النتائج اليامة لمدراسة:

 -1أف المدرب النمكذج ىك خريج جامع يناىز  41سنة.
 -2تبيف أف تطبيؽ الكفاءة يتـ بقدر أىميتيا لمعمؿ.

 -3اختيػػار مسػػتكل األىميػػة كالتطبيػػؽ لكفػػاءات العمػػؿ تختمػػؼ لدرجػػة كبي ػرة كذلػػؾ عنػػدما يػػتـ تصػػنيؼ
األشخاص حسب المتغيرات الديمك رافية مثؿ العمر -التعميـ -الجنس -الخبرة.

ثالثاً :التعقيب عمى الدراسات السابقة :

أوالً  :أوجو االتفاق واالختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية :

 -1اتفقػت الد ارسػػة الحاليػة مػػع الد ارسػػات السػابقة فػ تناكليػػا لمتعمػيـ التقنػ كيػػدؼ لمبحػث كالد ارسػػة مػػع

اخػػتةؼ بعػػض المتغي ػرات مثػػؿ د ارسػػة األشػػقر ( ،)2010د ارسػػة حمػػد ( ،)2010د ارسػػة حمػػداف كأبػػك
عاص (. )2008

 -2اختارت الدراسة الحالية الطةب كعينة التطبيؽ كىذا ما اتفقت معو دراسة الحػداد ( ،)2009د ارسػة

حم ػػد ( ،)2000د ارس ػػة أب ػػك جػ ػراد ( ،)2000فػ ػ ح ػػيف اختمف ػػت معظ ػػـ الد ارس ػػات فػ ػ اختيارى ػػا لعين ػػة
التطبيؽ مف المعمميف أك الخبراء أك المدربيف مثؿ دراسة أبك عمػرة ( ،)2011د ارسػة األشػقر (،)2010

دراسة حماد كالنخالة ( ،)2008كدراسة حمد ( ،)2010كانفردت دراسة كاحدة ف اختيار عينة مزدكجػة
مف المعمميف كالطمبة كى دراسة حمداف كالشكيخ (. )2004

 -3تناكلت دراسة الحداد ( )2009كمية مجتمع تػدريب ػزة التابعػة لككالػة الغػكث كىػ إحػدل الكميػات

الت طبقت عمييا الدراسة الحالية .

 -4اتفقػػت نتػػائج الد ارسػػة الحاليػػة مػػع نتػػائج د ارسػػة الحػػداد ( )2009فػ المجػػاؿ الخػػاص بتػكفير فػػرص
عمؿ لمطمبة الخريجيف .

 -5اتفقػػت الد ارسػػة الحاليػػة مػػع د ارسػػة حمػػد ( )2010ف ػ اختيارىػػا لمكميػػات كفق ػان لجيػػة اإلش ػراؼ عمييػػا
لكنيػػا اختمفػػت ف ػ الكصػػكؿ لسػػبؿ التطػػكير ،حيػػث أف الباحػػث ف ػ الد ارسػػة الحاليػػة اسػػتعاف بالجيػػات

المش ػرفة عمػ ػ الكمي ػػات لمكصػػكؿ إلػ ػ س ػػبؿ التط ػػكير المناسػػبة ،فػ ػ ح ػػيف أف الباحػػث فػ ػ د ارس ػػة حم ػػد

( )2010اعتمد عم نتائج دراستو فقط لتحديد سبؿ التطكير .
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 -6اسػػتخدمت جميػػع الد ارسػػات السػػابقة المػػنيج الكصػػف كاالسػػتبانة كػػأداة لمد ارسػػة ،كىػػذا مػػا اتفقػػت فيػػو
الدراسة الحالية مع زيادة المقابمة كأداة ثانية مف األدكات الت استخدميا الباحث.

ثانياً  :أوجو االستفادة من الدراسات السابقة :

 -1التعرؼ إل كاقع التعميـ التقن ف كميات المجتمع كمشكةتو كما ف دراسة حمداف (.)2001

 -2معرفة أسباب عزكؼ الطمبة عف االلتحاؽ بيذا النكع مف التعميـ كما ف دراسة األيكب (.)2008

 -3تككيف تصكر عف أداة الدراسة الرئيسة كمحاكرىا مف خةؿ التكصيات الػكاردة فػ بعػض الد ارسػات
مثؿ دراسة الحداد (.)2009

 -4اختيار منيج الدراسة كاألساليب اإلحصائية المناسبة .

ثالثاً  :أوجو التميز في ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة :

 -1بياف الدكر الحقيق لكميات المجتمع ف تنمية التعميـ التقن كسبؿ تطكيره كىذا ما لـ يطرح ف أم

دراسة سابقة.

 -2تعد ىذه الدراسة – عم حد عمـ الباحث – سباقة ف دراسة دكر كميات المجتمع فػ تنميػة التعمػيـ
التقن ػ مػػف كجيػػة نظػػر تربكيػػة ،حيػػث تناكلػػت معظػػـ الد ارسػػات مثػػؿ ىػػذا النػػكع مػػف التعمػػيـ مػػف منطمػػؽ

إدارم بحت .

 -3اسػػتخدـ الباحػػث فػ د ارسػػتو أداتػػيف ( االسػػتبانة ،كالمقابمػػة ) لتحقيػػؽ األىػػداؼ المرجػػكة مػػف الد ارسػػة
كالكصكؿ إل سبؿ التطكير المناسبة .

 -4شػػممت الد ارسػػة كميػػات المجتمػػع بشػػت تصػػنيفاتيا ،ككفػػؽ جيػػة اإلش ػراؼ عمييػػا كىػػذا مػػا لػػـ تتناكلػػو
معظـ الدراسات السابقة الت تحدثت عف التعميـ التقن .
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الفصـل الرابع
إجراءات الدراسة
 مقدمة. منيج الدراسة. مجتمع الدراسة. عينة الدراسة. الوصف اإلحصائي ألفراد العينة وفق البيانات الخاصة. أدوات الدراسة. صدق االستبانة. ثبات االستبانة. -المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.

مقدمة :
تنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ كصػػفنا لمجتمػػع الد ارسػػة كعينتيػػا ،كاألداة المسػػتخدمة ككيفيػػة بنائيػػا كتطكيرىػػا ،كمػػا
تناكؿ إجراءات التحقؽ مف صدؽ األداة كثباتيا ،كالمعالجات اإلحصائية التػ تػـ اسػتخداميا فػ تحميػؿ
البيانات كاستخةص النتائج ،كفيما يم كصؼ ليذه اإلجراءات:

منيج الدارسة :

مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث باستخداـ المنيج الكصف كالذم يعرفو (أبك حطب كصادؽ،
 )2005بأنو " المنيج الذم يحاكؿ مف خةلو كصؼ الظاىرة مكضكع الدراسة ،كتحميؿ بياناتيا ،كبياف

العةقة بيف مككناتيا ،كاآلراء الت تطرح حكليا ،كالعمميات الت تتضمنيا ،كاآلثار الت تحدثيا" ( .أبك
حطب كصادؽ) 104 : 2005،
مجتمع الدراسة :

يتككف مجتمع الد ارسػة مػف جميػع الطػةب الخػريجيف فػ كميػات المجتمػع بمحافظػات قطػاع ػزة كالػذيف

يدرسكف لمحصكؿ عم شيادة الػدبمكـ فػ العػاـ الد ارسػ (  ) 2214 – 2213كالبػالغ عػددىـ ()6312
طالبان كطالبةن،ػكالجدكؿ التال يكضح إحصائية أعداد الخريجيف ف العاـ 2013ـ ف كميات المجتمع

المتكسطة :ػ

جدول(  ) 1-4إحصائية أعداد الخريجين في كميات المجتمع المتوسطة المعتمدة في وزارة التربية والتعميم بغزة لمعام 2013م.

ذكر

أنثى

المجموع

الكمية

م
1

كمية الدراسات المتكسطة – األزىر

273

30

303

2

كمية مجتمع األقص لمدراسات المتكسطة

913

1634

2547

3

كمية المجتمع العربية

10

46

56

4

كمية مجتمع تدريب زة – الككالة

103

190

293

5

كمية مجتمع تدريب الككالة – خاف يكنس

45

96

141

6

كمية مجتمع زة لمدراسات السياحية كالتطبيقية

55

28

83

7

كمية بكلتكنيؾ فمسطيف

270

174

444

8

كمية بكلتكنيؾ المستقبؿ التطبيق

35

100

135

9

الكمية الجامعية لمعمكـ التطبيقية

543

496

1039

10

كمية العمكـ كالتكنكلكجيا – خاف يكنس

236

226

462

11

كمية فمسطيف التقنية – دير البمح

475

334

809

2958

3354

6312

المجمكع

(ك ازرة التربية كالتعميـ العال  )18 :2013 ،ػ
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عينة الدراسة:

العينة االستطالعية :
تػػـ اختيػػار ( )03طالب ػان كطالب ػةن مػػف الخ ػريجيف ف ػ كميػػات المجتمػػع بمحافظػػات قطػػاع ػزة ف ػ العػػاـ

الدراس (  ،) 2214 – 2213بغرض التأكػد مػف صػةحية أدكات الد ارسػة كاسػتخداميا لحسػاب الصػدؽ
كالثبػات ،كالتحقػؽ مػف صػػةحيتيما لمتطبيػؽ عمػ العينػػة األصػمية ،كقػد تػـ اسػػتبعادىا مػف عينػة الد ارسػػة

الت تـ التطبيؽ عمييا.

عينة الدراسة الميدانية :
ت ّككنت عينة الدراسة الميدانية مف ( )370طالبان كطالبةن مف الخريجيف ف

كميات المجتمع األربعة

المطبؽ عمييـ الدراسة بناء عم معادلة إحصائية* ،حيث تـ اختيار كمية مف كؿ جية مشرفة ،ككاف
العدد اإلجمال

لمخريجيف ف

الكميات األربعة ( )1141طالبان كطالبةن ف

العاـ الدراس

(–2213

 )2214كقد تـ اختيارىـ بطريقة العينة العنقكدية ذات المرحمتيف حسب جية اإلشراؼ كمف ثـ حسب
الجنس أم ما نسبتو( )%18.1مف مجمكع مجتمع الدراسة ،كتـ استرداد ( )339استبانة أم بنسبة
( )%91.6كى

نسبة مناسبة إلجراء المعالجات اإلحصائية عمييا ،والجدول التالي يوضح إجمالي

عدد الخريجين في الكليات األربعة :
جدول ( )2-4إجمالي عدد الخريجين وطبيعتيم
م

الكمية

جية اإلشراف

ذكر

1

كمية الدراسات المتكسطة

جامعة األزىر

273

أنثى المجموع
30

303

2

كمية العمكـ كالتكنكلكجيا

ك ازرة التربية كالتعميـ العال

226 236

462

3

كمية مجتمع تدريب زة

ككالة الغكث

190 103

293

28

83

4

كمية مجتمع زة لمدراسات السياحية

خاصة

كالتطبيقية

55

1141 474 667
المجمكع
*The Practice of Business Statistics, 2003, Moore, D., McCabe, G.,
) Duckworth, W, Sclove, S.(www.surveysystem.com/sscalc.htm
الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الخاصة :
يتضح من خالل النقاط التالية توزيع أفراد عينة الدارسة حسب البيانات الخاصة لألفراد فيها ،كما
يم :
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 -1توزيع أفراد العينة حسب الجنس :
ػكر ،بينمػػا ( )%47.5إناث ػان ،كيةحػػظ
يبػػيف جػػدكؿ ( )3-4أف مػػا نسػػبتو ( )%52.5مػػف عينػػة الد ارسػػة ذكػ ان
مف ىذه النسب التقارب بيف عدد الذككر كعدد اإلناث ف عينة الدراسة .

جدول (  ) 3-4توزيع أفراد العينة حسب النوع
الجنس

العدد

النسبة المئوية%

ذكر

178

52.5

أنث

161

47.5

339

100.0

المجمكع

 -2توزيع أفراد العينة حسب المعدل التراكمي :
يبيف جدكؿ ( )4-4أف ما نسبتو ( )%6.5مف عينة الدراسة معدليـ التراكم ممتاز )%47.8( ،معدليـ
التراكم جيد جدا )%39.8( ،معدليـ التراكم جيد ،بينما ( )%5.9معدليـ التراكم مقبكؿ .
جدول (  )4-4توزيع أفراد العينة حسب المعدل التراكمي
المعدل التراكمي

العدد

النسبة المئوية%

ممتاز

22

6.5

جيد جدان

162

47.8

جيد

135

39.8

مقبكؿ

20

5.9

المجمكع

339

100.0

 -3توزيع أفراد العينة حسب الجية المشرفة :
يبػػيف جػػدكؿ ( )5-4أف مػػا نسػػبتو(  )%44.2مػػف عينػػة الد ارسػػة أجػػابكا أف الجيػػة المش ػرفة عمػػييـ ى ػ

الحككمة )%26.8( ،أجابكا أف الجية المشرفة عمػييـ ىػ الككالػة )%21.5( ،أجػابكا أف الجيػة المشػرفة
عمييـ ى الجامعة ،بينما ( )%7.4أجابكا أف الجية المشرفة عمييـ ى جية أىمية.
جدول ( :) 5-4توزيع أفراد العينة حسب الجية المشرفة
الجية المشرفة

العدد

النسبة المئوية%

حككمة

150

44.2

ككالة

91

26.8

جامعة

73

21.5

أىمية

25

7.4

المجمكع

339

100.0
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 -4توزيع أفراد العينة حسب التخصص :
يبيف جدكؿ ( )6-4أف ما نسبتو( )%50.1مف عينة الدراسة تخصصيـ عمكـ إدارية كماليػة)%13.0( ،

تخصصيـ ىندسة )%23.3( ،تخصصيـ عمكـ حاسكب ،بينما ( )%13.6تخصصيـ عمكـ طبية.
جدول ( :)6-4توزيع أفراد العينة حسب التخصص
التخصص

العدد

النسبة المئوية%

عمكـ إدارية كمالية

170

50.1

ىندسة

44

13.0

حاسكب

79

23.3

عمكـ طبية

46

13.6

المجمكع

339

100.0

أدوات الدراسة الرئيسة :
األداة األولى االستبانة :

تعػػد االسػػتبانة أكثػػر كسػػائؿ الحصػػكؿ عم ػ البيانػػات مػػف األف ػراد اسػػتخدامان كانتشػػا انر ،كتعػػرؼ االسػػتبانة

بأنيا" :أداة ذات أبعاد كبنكد تستخدـ لمحصكؿ عمػ معمكمػات أك آراء يقػكـ باالسػتجابة ليػا المفحػكص

نفسو ،كى كتابية تحريرية"( .األ ا كاألستاذ)116 : 2004 ،

كقػػد تػػـ اسػػتخداـ االسػػتبانة لقيػػاس " دكر كميػػات المجتمػػع فػ تنميػػة التعمػػيـ التقنػ "  ،انظػػر ممحػػؽ رقػػـ

(. )3

األداة الثانية المقابمة :

" تعد المقابمة مف أكثر األساليب المستخدمة ف جمع المعمكمات ،فمف خةليا يتزكد الباحث بمعمكمات

تختمػػؼ عػػف أسػػاليب المةحظػػة المختمفػػة ،حيػػث يتحػػدث الفػػرد عػػف آ ارئػػو ،كتسػػتخدـ ف ػ تقػػكيـ الب ػرامج

كالدراسات التربكية مػف أجػؿ الحصػكؿ عمػ معمكمػات تتعمػؽ بالظػاىرة المػراد د ارسػتيا ،كتتضػمف تفػاعةن

لفظي ػان بػػيف فػػرديف أك أكثػػر ،بيػػدؼ الكصػػكؿ إل ػ نتػػائج يسػػتفيد منيػػا المجتمػػع "(أبػػك عػػةـ: 2000 ،
)653

كقد استخدـ الباحث المقابمة كأداة ثانية لمكصكؿ إل سبؿ تطكير دكر كميات المجتمع ف تنمية التعميـ

التقن  ،كقد استيدفت المقابةت الخبراء كالمسئكليف كالتربكييف ف الجيػات المشػرفة عمػ الكميػات عينػة

الدراسة  .انظر ممحؽ رقـ ()5
خطوات بناء االستبانة :

 -1اإلطةع عم األدب التربكم كالدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الد ارسػة ،كاالسػتفادة منيػا فػ
بناء االستبانة كصيا ة فقراتيا.
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 -2تحديد المجاالت الرئيسة الت شممتيا االستبانة.
 -3تحديد الفقرات الت تقع تحت كؿ مجاؿ.

 -4تػػـ تصػػميـ االسػػتبانة ف ػ صػػكرتيا األكليػػة كقػػد تككنػػت مػػف ( )3مجػػاالت ك( )52فق ػرة ،ممحػػؽ رقػػـ

(.)1

 -5تػػـ عػػرض االسػػتبانة عم ػ ( )13مػػف المحكمػػيف التربػػكييف مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس ف ػ جامعػػة

األزىػ ػػر ،كالجامعػ ػػة اإلسػ ػػةمية ،كجامعػ ػػة األقص ػ ػ  ،كجامعػ ػػة القػ ػػدس المفتكحػ ػػة ،لةسػ ػػتفادة مػ ػػف آرائيػ ػػـ
كمةحظاتيـ -ممحؽ رقـ ( - )2مف حيث :

 تحديد مدل مناسبة فقرات االستبانة كانتمائيا لممجاالت . حذؼ بعض الفقرات أك إضافة أخرل . -تعديؿ الصيا ة لبعض الفقرات .

 تطكير بعض التعميمات لممستجيبيف عف كيفية اإلجابة عم الفقرات . -تجزئة بعض الفقرات المركبة .

 -إعادة صيا ة بعض الفقرات الضركرية.

كالممحؽ رقـ ( )2يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ.

 -6ف ضكء آراء المحكميف تـ تعديؿ بعض فقرات االسػتبانة مػف حيػث الحػذؼ أك اإلضػافة كالتعػديؿ،
لتستقر االستبانة ف صكرتيا النيائية عم ( )62فقرة ،ممحؽ رقـ (.)3
وقد قسمت االستبانة إلى قسمين رئيسيين ىما:

القسـ األكؿ :كىك عبارة عف البيانات الخاصة عف المستجيب (النكع ،التخصص ،المعدؿ التراكم ،
الجية المشرفة).

القسـ الثان

 :يمثؿ دكر كميات المجتمع ف

عم ( )3مجاالت:

تنمية التعميـ التقن  ،كيشتمؿ عم

( )62فقرة ،مكزع

المجاؿ األكؿ :منياج التعميـ التقن  ،كيتككف مف ( )22فقرة.

المجاؿ الثان  :تكفير الكفايات التدريسية ،كيتككف مف ( )22فقرة.
المجاؿ الثالث :تكفير فرص عمؿ لمطمبة الخريجيف ،كيتككف مف ( )22فقرة.

صدق االستبانة :

صػػدؽ االسػػتبانة يعن ػ التأكػػد مػػف أنيػػا سػػكؼ تقػػيس مػػا أعػػدت لقياسػػو ،كمػػا يقصػػد بالصػػدؽ شػػمكؿ

االستقصػاء لكػػؿ العناصػػر التػ يجػػب أف تػػدخؿ فػ التحميػؿ مػػف ناحيػػة ،ككضػكح فقراتيػػا كمفرداتيػػا مػػف
ناحية ثانية ،بحيث تككف مفيكمة لكؿ مف يستخدميا ( .عبيدات كآخركف)54 : 2001 ،
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وقد تم التأكد من صدق االستبانة بطريقتين:
 -1صدق المحكمين (الصدق الظاىري):

تػـ عػػرض االسػتبانة فػ صػػكرتيا األكليػة  -ممحػػؽ رقػػـ( - )2عمػ مجمكعػػة مػػف المحكمػيف تألفػػت مػػف

( )13مػػف المتخصصػػيف ف ػ التربيػػة كاإلحصػػاء كاإلدارة كقػػد تػػـ االسػػتجابة آلراء المحكمػػيف مػػف حيػػث
الحذؼ كالتعديؿ ف ضكء المقترحات المقدمة ،كبذلؾ خرج االستبياف ف صكرتو النيائية.
 -2صدق االتساق الداخمي : Internal Validity

" يقصد بصدؽ االتساؽ الداخم قكة االرتباط بيف درجات كؿ فقرة مف الفقرات مع المجاؿ الذم تنتم

إليو كدرجة ارتباط كؿ مجاؿ مع الدرجة الكمية لةستبانة"  ( .أبك ناىية) 127 : 1994 ،

كقد تـ حساب االتساؽ الداخم لةستبانة كذلؾ مف خةؿ حساب معامةت االرتباط بػيف كػؿ فقػرة مػف

فقرات االستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.

يكضح جػدكؿ ( )7-4معامػؿ االرتبػاط بػيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات المجػاؿ األكؿ " منيػاج التعمػيـ التقنػ "
كالدرجة الكمية لممجاؿ ،كالػذم يبػيف أف معػامةت االرتبػاط المبينػة دالػة عنػد مسػتكل معنكيػة α= 0.05

كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.

جدول ( ) 7-4

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول " منياج التعميم التقني "
والدرجة الكمية لممجال

الرقـ

معامؿ

بيرسكف

االحتمالية

االرتباط

)(Sig

.1

يغط منياج الكمية كؿ احتياجات المينية التقنية المستقبمية

.493

*0.003

.2

ينم منياج الكمية خبرات التقنية العممية

.630

*0.000

.3

يشجعن منياج الكمية عم التعمـ الذات ف المجاؿ التقن

.483

*0.003

.4

يعزز منياج الكمية مجاؿ التخصص التقن الذم أدرسو

.554

*0.001

.5

يتضمف منياج الكمية طرؽ االستخداـ األمثؿ لمتقنيات ف مستقبم العمم

.581

*0.000

.6

يرسخ منياج الكمية مفاىيـ عممية تقنية تفيدن ف مستقبم المين

.705

*0.000

.7

يراع منياج الكمية احتياجات سكؽ العمؿ التقن مف الخريجيف

.464

*0.005

.8

ينم منياج الكمية قدرات ف الجانب التقن

.782

*0.000

.9

يزيد منياج الكمية لدم فرص اإلبداع التقن

.549

*0.001

.10

ُيعدن منياج الكمية الستكماؿ دراست الجامعية التقنية

.698

*0.000

.682

*0.000

.12

يسيـ منياج الكمية ف زيادة قدرت عم التفكير التقن الناقد

.687

*0.000

.11

الفقرة

يجعمن منياج الكمية قاد انر عم مكاجية التحديات التكنكلكجية التقنية
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القيمة

.13

ينم منياج الكمية قدرت عم البحث العمم ف مجاؿ دراست

.713

*0.000

.14

يساعدن منياج الكمية عم االنخراط ف سكؽ العمؿ التقن المستقبم

.665

*0.000

.15

ينم منياج الكمية لدم ميارات التفكير العمم التقن

.466

*0.005

.16

يقدـ منياج الكمية ل مكضكعات تقنية متكاممة

.385

*0.024

.17

يركز منياج الكمية عم الجانب التقن التطبيق أكثر مف النظرم

.586

*0.000

.18

يحفزن منياج الكمية الستثمار التكنكلكجيا التقنية ف العمؿ المستقبم

.738

*0.000

.19

يقكـ منياج الكمية أدائ التقن بدقة
ّ
تعمؿ أنشطة منياج الكمية عم تنمية شخصيت التقنية

.505

*0.002

.594

*0.000

.20

ر الجدكلية عند درجة حرية ( )28كمستكل معنكية  0.01تساكم 0.321
ر الجدكلية عند درجة حرية ( )28كمستكل معنكية  0.05تساكم 0.273

يكضح جدكؿ ( )8-4معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجػاؿ الثػان "تكفير الكفايػات التدريسػية"

كالدرجة الكمية لممجاؿ ،كالػذم يبػيف أف معػامةت االرتبػاط المبينػة دالػة عنػد مسػتكل معنكيػة α= 0.05

كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.

جدول ( )8-4

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني" توفير الكفايات التدريسية "
والدرجة الكمية لممجال

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

.1

تكفر الكمية لنا معمميف تقنييف متميزيف

.353

*0.028

.2

تكظؼ الكمية لنا المعمميف التقنييف ذكم الشيادات العميا

.665

*0.000

.3
.4

تكفر الكمية لنا معمميف مدربيف تقنيان

.583

*0.000

تشرؾ الكمية معممينا ف مؤتمرات عممية تقنية

.604

*0.000

.5

تشرؾ الكمية معممينا ف كرشات العمؿ التقنية

.340

*0.033

.6

تكفر الكمية لممعمميف اإلمكانات التقنية الةزمة لتدريسنا

.350

*0.032

.7

تقدـ الكمية حكافز تشجيعية لممعمميف التقنييف المبدعيف
ّ
تشجع الكمية المعمميف عم استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات ف المحاضرات

.377

*0.022

.564

*0.001

.9

تحفز الكمية المعمميف عم إجراء أبحاث تقنية بمشاركة الطمبة

.540

*0.001

.10

تشرؾ الكمية المعمميف ف األنشطة التفاعمية مع مؤسسات المجتمع المحم

.742

*0.000

.11

تشجع الكمية عم التكاصؿ االلكتركن بيف المعمميف كالطمبة

.722

*0.000

.12

تعدؿ الكمية سمككيات المعمميف السمبية مع الطمبة

.505

*0.002

.13

تشرؾ الكمية الطمبة ف تقييـ أداء المعمميف التقنييف

.558

*0.001

.14

تشجع الكمية المعمميف عم تفعيؿ دكر األنشطة الةصفية التقنية

.412

*0.012

الرقم

.8

الفقرة

االرتباط
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)(Sig

.15

تشجع الكمية المعمميف البتكار أجيزة تقنية تفيد الطمبة

.593

*0.000

.16

تستفيد الكمية مف نتائج االختبارات ف تقييـ عمؿ المعمميف التقن

.606

*0.000

.17

تقيـ الكمية المعمميف مف خةؿ زيارات إشرافية
ّ
تحث الكمية المعمميف عم االستفادة مف تكصيات بحكث تخرج الطمبة

.457

*0.006

.668

*0.000

.19

تشرؾ الكمية المعمميف مع الطمبة ف األنشطة التقنية الت تنظميا

.816

*0.000

.20

تأخذ الكمية بتقييمات الطمبة عف معممييـ ف البكابة االلكتركنية

.468

*0.005

.18

ر الجدكلية عند درجة حرية ( )28كمستكل معنكية  0.01تساكم 0.321

ر الجدكلية عند درجة حرية ( )28كمستكل معنكية  0.05تساكم 0.273

يكضح جدكؿ ( )9-4معامػؿ االرتبػاط بػيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات المجػاؿ الثالػث " تػكفير فػرص عمػؿ
لمطمبة الخريجيف " كالدرجػة الكميػة لممجػاؿ ،كالػذم يبػيف أف معػامةت االرتبػاط المبينػة دالػة عنػد مسػتكل

معنكية  α= 2.25كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقان لما كضع لقياسو.
جدولػ( )9-4ػ

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث" توفير فرص عمل لمطمبة الخريجين "
والدرجة الكمية لممجال

الرقم

معامل

الفقرة

بيرسون

االحتمالية

.1

تعرفنا الكمية بالمؤسسات التقنية لمعمؿ بعد التخرج

.406

*0.013

.2

تتعاكف الكمية مع المؤسسات التقنية المحمية لتكفير فرص عمؿ لنا

.674

*0.000

.3

تنسؽ الكمية مع ك ازرة التربية كالتعميـ برامج نستفيد منيا ف تكظيفنا

.711

*0.000

.4

تتبن الكمية رؤية مستقبمية مف أجؿ دمجنا ف سكؽ العمؿ

.769

*0.000

.5

تعقد الكمية اتفاقيات تشغيؿ مع مؤسسات دكلية لتشغيمنا

.745

*0.000

.6

تتكاصؿ الكمية معنا بعد انتياء دراستنا لدعـ حصكلنا عم العمؿ

.672

*0.000

.7

تكجو الكمية اختياراتنا المينية بعد التخرج

.546

*0.001

.8

تستطمع الكمية ق ارراتنا المستقبمية لمناقشتيا

.714

*0.000

.9

تشجعنا الكمية الستكماؿ دراستنا مف أجؿ فرص عمؿ أفضؿ

.705

*0.000

.10

تركج الكمية لتخصصاتيا التقنية مف خةؿ اإلعةـ لقبكؿ طمبتيا ف سكؽ العمؿ

.659

*0.000

.11

تسيـ الكمية ف تكفير مشاريع تقنية صغيرة لمعمؿ فييا

.749

*0.000

.12

تتيح الكمية الفرصة لنا االستفادة مف مكاردىا ف تنفيذ مشاريع صغيرة

.814

*0.000

.13
.14

تسيـ الكمية ف دعمنا ماديان لفتح مشاريع تقنية خاصة بنا

.745

*0.000

تعمؿ الكمية عم إيجاد مشاريع تقنية مشتركة بينيا كبيف خريجييا

.818

*0.000

.15

تساعدنا الكمية ف دراسة جدكل مشاريعنا التقنية

.808

*0.000

.16

تكفر لنا الكمية فرص عمؿ تقنية ف مؤسساتيا

.653

*0.000

االرتباط
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القيمة

)(Sig

.698

*0.000

.17
.18

تدربنا الكمية ميدانيان ف مؤسسات تقنية متخصصة لفتح فرص تشغيؿ فييا

.605

*0.000

تؤىمنا الكمية مف خةؿ دكرات إدارية تقنية تفيدنا ف العمؿ

*0.000

.19

تكظؼ الكمية أكائؿ طمبتيا التقنييف معيديف لدييا

.643

*0.000

.20

تنسؽ الكمية مع ك ازرة العمؿ لتكفير فرص عمؿ لخريجييا التقنييف

.666

ر الجدكلية عند درجة حرية ( )28كمستكل معنكية  0.01تساكم 0.321
ر الجدكلية عند درجة حرية ( )28كمستكل معنكية  0.05تساكم 0.273

 -3الصدق البنائي : Structure Validity

يعتبػػر الصػػدؽ البنػػائ أحػػد مقػػاييس صػػدؽ األداة الػػذم يقػػيس مػػدل تحقػػؽ األىػػداؼ الت ػ تريػػد األداة
الكصػػكؿ إلييػػا ،كيبػػيف مػػدل ارتبػػاط كػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػاالت الد ارسػػة بالدرجػػة الكميػػة لفق ػرات االسػػتبانة.
كلمتحقؽ مف الصدؽ البنائ تـ حساب معػامةت االرتبػاط بػيف درجػة كػؿ مجػاؿ مػف مجػاالت االسػتبانة

كالدرجة الكمية لةستبانة كما ف جدكؿ (.)12-4

جدولػ( )01-4ػ
معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة
معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

.1

منياج التعميـ التقن .

.792

*0.000

.2

تكفير الكفايات التدريسية.

.881

*0.000

.3

تكفير فرص عمؿ لمطمبة الخريجيف.

.816

*0.000

المجال

م

لالرتباط

)(sig

ر الجدكلية عند درجة حرية ( )28كمستكل معنكية  0.01تساكم 0.321

ر الجدكلية عند درجة حرية ( )28كمستكل معنكية  0.05تساكم 0.273

يتضػػح مػػف جػػدكؿ ( )12-4أف جميػػع معػػامةت االرتبػػاط ف ػ جميػػع مجػػاالت االسػػتبانة دالػػة إحصػػائيان

كبدرجة قكية عند مستكل معنكية  α= 2.25كبذلؾ تعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقو لما كضػعت

لقياسو.

ثبات االستبانة : Reliability
يشير الثبات إل إمكانية الحصكؿ عم النتائج نفسيا لك أعيد تطبيؽ األداة عم نفػس األفػراد ،كيقصػد
بػػو إلػ أم درجػػة يعطػ المقيػػاس قػراءات متقاربػػة عنػػد كػػؿ مػرة يسػػتخدـ فييػػا ،أك مػػا ىػ درجػػة اتسػػاقو
كانسجامو كاستم ارريتو عند تكرار استخدامو ف أكقات مختمفة( .القحطان )132 :2002 ،

كقد تـ التحقؽ مف ثبات استبانة الدراسة مف خةؿ طريقتيف:

85


أ -معامل ألفا كرونباخ :Cronbach's Alpha Coefficient
تـ استخداـ طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات االستبانة .كتشير النتائج المكضحة ف جدكؿ ( )11-4أف

قيمػػة معامػػؿ ألفػػا كركنبػػاخ مرتفعػػة لكػػؿ مجػػاؿ حيػػث تت ػراكح بػػيف ( .)0.945،0.850كػػذلؾ كانػػت قيمػػة
معامؿ ألفا لجميع فقرات االستبانة ( .)0.940كىذا يعن أف معامؿ الثبات مرتفع كداؿ إحصائيان.
جدولػ( )00-4ػ
معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة
المجال

م

قيمة معامل

عدد الفقرات

ألفا كرونباخ

.1

منياج التعميـ التقن .

20

0.916

.2

تكفير الكفايات التدريسية.

23

0.850

.3

تكفير فرص عمؿ لمطمبة الخريجيف.

20

0.945

جميع فقرات مجاالت االستبانة

60

0.940

ب -طريقة التجزئة النصفية :Split Half Method
حيث تـ تجزئة فقرات االختبار إل جزأيف (الفقرات ذات األرقاـ الفردية ،كالفقرات ذات األرقاـ الزكجية)
ثػـ تػػـ حسػاب معامػؿ االرتبػػاط بػػيف درجػػات الفقػرات الفرديػػة عػػدد ( )32فقػرة ،كدرجػػات الفقػرات الزكجيػػة

ع ػػدد ( )32فقػ ػرة ،كبع ػػد ذل ػػؾ ت ػػـ تص ػػحيح معام ػػؿ االرتب ػػاط بمعادل ػػة س ػػبيرماف بػ ػراكف
2r
 :Brownمعامػ ػػؿ االرتبػػػاط المعػػػدؿ =
1 r

Spearman

حيػػػث  rمعام ػػؿ االرتبػػػاط ب ػػيف درجػ ػػات الفق ػ ػرات الفرديػػػة

كدرجات الفقرات الزكجية ،كتـ الحصكؿ عم النتائج المكضحة ف جدكؿ (.)12-4
جدول ()12-4

طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات اإلستبانة
معامل االرتباط

معامل االرتباط

.1

منياج التعميـ التقن .

03

0.797

0.887

.2

تكفير الكفايات التدريسية.

03

0.776

0.874

.3

تكفير فرص عمؿ لمطمبة الخريجيف.

03

0.943

0.970

جميع فقرات مجاالت االستبانة

03

0.923

0.960

م

المجال

عدد الفقرات

قبل التعديل

بعد التعديل

كاضػػح مػػف النتػػائج المكضػػحة ف ػ جػػدكؿ ( )11-4أف قيمػػة معامػػؿ االرتبػػاط المعػػدؿ (سػػبيرماف ب ػراكف
إحصائيا.
 )Spearman Brownمرتفع كداؿ
ن
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كبذلؾ تككف االستبانة ف صػكرتيا النيائيػة كمػا ىػ فػ الممحػؽ ( )3قابمػة لمتكزيػع ،كيكػكف الباحػث قػد
تأكد مف صدؽ كثبات إستبانة الد ارسػة ممػا يجعمػو عمػ ثقػة تامػة بصػحة االسػتبانة كصػةحيتيا لتحميػؿ

النتائج كاإلجابة عم أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.

المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

 -1النسب المئكية كالتك اررات كالكزف النسب  :يسػتخدـ ىػذا األمػر بشػكؿ أساسػ أل ػراض معرفػة تكػرار
فئات متغير ما كيتـ االستفادة منيا ف كصؼ عينة الدراسة المبحكثة.

 -2اختبػار ألفػا كركنبػاخ ( )Cronbach's Alphaككػذلؾ طريقػة التجزئػة النصػفية ،كمعادلػة سػبيرماف
براكف ) ،(Spearman Brownلمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.

 -3معامؿ ارتباط بيرسكف ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط :يقكـ ىذا
االختبػػار عم ػ د ارسػػة العةقػػة بػػيف متغيػريف ،كقػػد تػػـ اسػػتخدامو لحسػػاب االتسػػاؽ الػػداخم كالصػػدؽ

البنائ لةستبانة.

 -4اختبار  Tف حالة عينة كاحدة ( )T-Testلمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت
إل ػ الدرجػػة المتكسػػطة كى ػ ( )3أـ زادت أك قمػػت عػػف ذلػػؾ ،كلقػػد تػػـ اسػػتخدامو لمتأكػػد مػػف داللػػة
المتكسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة .

 -5اختبػػار  Tف ػ حالػػة عينتػػيف ( )Independent Samples T-Testلمعرفػػة مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ
فركقات ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة.

 -6اختبار تحميؿ التبايف األحادم)  )One Way Analysis of Variance - ANOVAلمعرفة ما
إذا كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثةث مجمكعات أك أكثر مف البيانات.
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الفصـــــل الخامس
نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرىا
 مقدمة . المحك المعتمد في الدراسة . نتائج السؤال األول وتفسيرىا . نتائج السؤال الثاني وتفسيرىا . نتائج السؤال الثالث وتفسيرىا . التوصيات . -المقترحات .

مقدمة:
يتناكؿ ىذا الفصؿ اإلجابة عف تساؤالت الدراسة ،مع استعراض ألىـ النتائج الت ظيرت خةؿ تطبيؽ
أدكات الدراسة االستبانة كالمقابمة.

كبػدأ الباحػث بتحميػؿ نتػائج اإلجابػة عمػ فقػرات االسػتبانة بيػدؼ التعػرؼ عمػ دكر كميػات المجتمػع
بمحافظ ػػات ػ ػزة فػ ػ تنمي ػػة التعم ػػيـ التقنػ ػ م ػػف كجي ػػة نظ ػػر الخػ ػريجيف كس ػػبؿ تط ػػكيره ،ل ػػذا ت ػػـ إجػ ػراء

المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف استبانة الدراسة ،إذ تػـ اسػتخداـ برنػامج الحػزـ اإلحصػائية
لمد ارسػػات االجتماعيػػة ) (SPSSلمحصػػكؿ عم ػ نتػػائج الد ارسػػة الت ػ سػػيتـ عرضػػيا كتحميميػػا ف ػ ىػػذا

الفصؿ.

المحك المعتمد في الدراسة :

لتحديد المحؾ المعتمد ف الدراسة فقد تـ تحديد طكؿ الخةيا ف مقياس ليكرت الخماس مف خةؿ

حساب المدل بيف درجات المقياس ( )4=1-5كمف ثـ تقسيمو عم أكبر قيمة ف المقياس لمحصكؿ
عم طكؿ الخمية أم ( )0.80=5/4كبعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إل أقؿ قيمة ف المقياس (بداية

المقياس كى كاحد صحيح( كذلؾ لتحديد الحد األعم ليذه الخمية ،كىكذا أصبح طكؿ الخةيا كما ىك
مكضح ف الجدكؿ ( ( .) 1-5عةـ)542 : 2000 ،
جدول ()1-5

المحك المعتمد في الدراسة
طول الخمية

الوزن النسبي المقابل لو

درجة الموافقة

مف 1.80 - 1

مف %36- %20

أكبر مف 2.60 - 1.80

أكبر مف %52 - %36

ضعيفة جدان
ضعيفة

أكبر مف 3.40 – 2.60

أكبر مف %68 -%52

متكسطة

أكبر مف 4.20 – 3.40

أكبر مف %84 -%68

عالية

أكبر مف 5 - 4.20

أكبر مف %100-% 84

عالية جدان

كلتفسير نتائج الدراسة كالحكـ عم مستكل االستجابة ،اعتمد الباحث عم ترتيب المتكسطات الحسابية

عم مستكل المجاالت لألداة ككؿ كمستكل الفقرات ف كؿ مجاؿ ،كقد حدد الباحث درجة المكافقة

حسب المحؾ المعتمد لمدراسة.
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أسئمة الدراسة :

نتائج السؤال األول وتفسيرىا :

ينص السؤال األول عمى " ما درجة ممارسة كميات المجتمع بمحافظات غزة لدورىا في تنمية التعمـيم

التقني من وجية نظر الخريجين"؟

لإلجابة عم ىذا السؤاؿ تـ استخداـ المتكسط الحساب كالكزف النسب كاختبار  Tلعينػة كاحػدة كمػا ىػك
مكضح ف الجدكؿ ( ) 2-5

جدول()2-5

المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب لكل مجال من مجاالت االستبانة ػ
الرقم

المجال

الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة

المتوسط

المئوية

الترتيب

درجة

التقدير

.1

منياج التعميـ التقن .

3.43

0.62

68.56

1

عالية

.2

تكفير الكفايات التدريسية.

3.14

0.71

62.80

2

متكسطة

2.59

0.82

51.82

3

ضعيفة

3.05

0.61

61.05

.3

تكفير فرص عمؿ لمطمبة
الخريجيف.

جميع فقرات االستبانة

ػ

متكسطة

يبــين جــدول ( )2-5أن المتوســط الحســابي لجميــع فقــرات االســتبانة " دور كميــات المجتمــع حــول

التعمــيم التقنــي" يســاوي  3.05وبــذلك فــلن الــوزن النســبي  %61.05وىــذا يعنــي أن ىنــاك موافقــة
بدرجة متوسطة لدرجة ممارسة كميات المجتمع لدورىا في تنمية التعميم التقني .

ويتضح أيضاً من الجدول أن المجال األول " منياج التعمـيم التقنـي " قـد حصـل عمـى المرتبـة األولـى
حيث بمغ الوزن النسبي  %68.56وىي درجة عالية.
* كيعزك الباحث ذلؾ إل التغيرات المتسػارعة فػ تكنكلكجيػا المعمكمػات ،كالتػ تتطمػب تطػكير مسػتمر
لممناىج بما يكاكب االنفجار المعرف كالثكرة التقنيػة فػ العػالـ ،كىػذا يعكػس تناسػب المنػاىج التقنيػة مػع
الكاقع العمم لمطمبة ،كىذا ما اتفقت معو دراسة (الشكيخ )2007 ،كالت أظيرت أف ىناؾ اىتمامان مػف
قبؿ إدارات الكميات ف التطكير المستمر لممناىج المعتمدة فييا ،كما اختمفت معو نتائج دراسة (حمػداف
كأبك عاصػ  )2008،كالتػ أظيػرت أف ىنػاؾ قصػك انر فػ المنػاىج التعميميػة التقنيػة المقدمػة لمطمبػة فػ
كميات المجتمع .
بينما حصل المجال الثاني " توفير الكفايات التدريسية " عمى المرتبة الثانية حيث بمغ الوزن النسبي
 %62.80وىي درجة متوسطة .
92


* كيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ إل ػ

يػػاب عامػػؿ التقػػدير المػػادم كالمعنػػكم لممعممػػيف ف ػ ىػػذه الكميػػات ،كقمػػة

الدكرات التدريبية الت تساعد عم تجديد ميارات كقدرات الييئة التدريسية العاممة فييا ،كضعؼ التقيػيـ
مف قبؿ إدارات الكميات ألعضػائيا  ،كىػذا مػا أكدتػو نتػائج د ارسػات (العػاجز )2228،ك(سػعدية)2227،
ك( ارضػ ػ  )2226،كالتػ ػ أك ػػدت جميعي ػػا عمػ ػ ض ػػركرة االىتم ػػاـ بالك ػػادر البش ػػرم العام ػػؿ فػ ػ كمي ػػات
المجتمع ،كتعييف ذكم الشيادات العميا ،كتقديرىـ ماديان .
وأخي ارً حصل المجال الثالث " توفير فرص عمل لمطمبة الخريجين " عمى المرتبة الثالثة واألخيرة حيث
بمغ الوزن النسبي  %51.82وىي درجة ضعيفة .
* كيعػزك الباحػث ذلػػؾ إلػ األكضػاع االقتصػػادية التػ يعيشػػيا المجتمػع الفمسػطين خاصػػة فػ قطػػاع
زة ،كانغةؽ السكؽ أمػاـ إدارات الكميػات التػ ال تجػد حمػكالن حقيقيػة تػكفر مػف خةليػا فرصػان لخريجييػا
لةنخراط ف سكؽ العمؿ؛ مما انعكس عم استجابات الطمبػة الخػريجيف الػذيف ال يممسػكف اىتمامػان بيػـ
أك ب ػػزمةئيـ ال ػػذيف س ػػبقكىـ فػ ػ التخ ػػرج ،كى ػػذا م ػػا اتفق ػػت مع ػػو نت ػػائج د ارس ػػة (األي ػػكب  )2228 ،كالتػ ػ
أكضحت حاجة الخريجيف الىتماـ الكميات كمساعدتيـ ف إيجاد فرص عمؿ مناسبة.
وفيما يمي عرض ومناقشة كل مجال من مجاالت السؤال األول :

 أوالً  :دور كميات المجتمع في تنمية التعميم التقني في مجال منياج التعميم التقنـي مـن وجيـةنظر الخريجين .

جدول رقم ()3-5

المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال" منياج التعميم التقني "
م

المتوسط االنحراف

الفقرة

يغط منياج الكمية كؿ احتياجات المينية التقنية

.1

المستقبمية

ينم منياج الكمية خبرات التقنية العممية

.2

يشجعن منياج الكمية عم التعمـ الذات ف المجاؿ

.3

التقن

يعزز منياج الكمية مجاؿ التخصص التقن الذم أدرسو

.4

يتضمف منياج الكمية طرؽ االستخداـ األمثؿ لمتقنيات

.5

ف مستقبم العمم
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الحسابي

المعياري

النسبة

المئوية

الترتيب

درجة

التقدير

3.25

1.03

65.01

17

متكسطة

3.58

1.01

71.60

5

عالية

3.66

0.89

73.21

3

عالية

3.75

1.01

75.03

1

عالية

3.47

0.99

69.31

8

عالية

يرسخ منياج الكمية مفاىيـ عممية تقنية تفيدن ف

3.74

0.92

74.89

2

عالية

.6

3.26

1.10

65.13

16

متكسطة

.8

ينم منياج الكمية قدرات ف الجانب التقن

3.45

0.94

68.98

9

عالية

.9

يزيد منياج الكمية لدم فرص اإلبداع التقن

3.36

0.96

67.20

11

متكسطة

3.60

1.04

72.06

4

عالية

3.35

1.01

67.01

14

متكسطة

3.32

0.92

66.37

15

متكسطة

3.47

1.01

69.42

7

عالية

3.51

0.99

70.24

6

عالية

 .15ينم منياج الكمية لدم ميارات التفكير العمم التقن

3.44

0.97

68.87

10

عالية

 .16يقدـ منياج الكمية ل مكضكعات تقنية متكاممة

3.22

0.90

64.38

19

متكسطة

3.19

1.23

63.81

20

متكسطة

3.35

1.04

67.05

13

متكسطة

3.23

1.08

64.67

18

متكسطة

3.36

1.06

67.10

12

متكسطة

مستقبم المين

يراع منياج الكمية احتياجات سكؽ العمؿ التقن مف

.7

الخريجيف

ُ .12يعدن منياج الكمية الستكماؿ دراست الجامعية التقنية
يجعمن منياج الكمية قاد انر عم مكاجية التحديات
.11
التكنكلكجية التقنية
يسيـ منياج الكمية ف زيادة قدرت عم التفكير التقن

.12

الناقد

ينم منياج الكمية قدرت عم البحث العمم ف مجاؿ

.13

دراست

يساعدن منياج الكمية عم االنخراط ف سكؽ العمؿ

.14

التقن المستقبم

يركز منياج الكمية عم الجانب التقن التطبيق أكثر

.17

مف النظرم

يحفزن منياج الكمية الستثمار التكنكلكجيا التقنية ف

.18

العمؿ المستقبم

يقكـ منياج الكمية أدائ التقن بدقة
ّ .19
 .22تعمؿ أنشطة منياج الكمية عم تنمية شخصيت التقنية

يتضح من الجدول رقم ( )3-5أن أعمى فقرتين في ىذا المجال كانتا:
 -الفقرة رقـ ( )4كالت نصت عم " يعزز منياج الكمية مجاؿ التخصص التقن الذم أدرسػو " احتمػت

المرتبة األكل بدرجة تقدير عالية كبكزف نسب قدره (.)%75.03

* كيرل الباحث أف ارتفاع الكزف النسب لمفقرة يؤكد ارتباط مناىج الكميات بالتخصػص التقنػ لمطالػب؛
مما يجعؿ الخريج راضيان عما يقدـ لو مف معمكمات مرتبطة بر بتو كميكلو .
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 -كالفق ػرة رقػػـ ( )6كالت ػ نصػػت عم ػ " يرسػػخ منيػػاج الكميػػة مفػػاىيـ عمميػػة تقنيػػة تفيػػدن ف ػ مسػػتقبم

المين " احتمت المرتبة الثانية بدرجة تقدير عالية كبكزف نسب قدره (.)%74.89

* كيػػرل الباحػػث أف ارتفػػاع الػػكزف النسػػب لمفق ػرة يؤكػػد ارتبػػاط المفػػاىيـ التقنيػػة الت ػ يتضػػمنيا المنيػػاج

بالممارسػ ػػة العمميػ ػػة الت ػ ػ يمارسػ ػػيا الخ ػ ػريج أثنػ ػػاء الد ارسػ ػػة م ػػف خػ ػػةؿ الت ػػدريب العمم ػ ػ أك مػػػف خػ ػػةؿ

التطبيقات الت يقكـ بيا المعممكف ف شت التخصصات ،كما ينتظره مف عمؿ بعد التخرج .
وأن أدنى فقرتين في ىذا المجال كانتا:

 -الفق ػرة رقػػـ ( )17كالت ػ نصػػت عم ػ " يركػػز منيػػاج الكميػػة عم ػ الجانػػب التقن ػ التطبيق ػ أكثػػر مػػف

النظرم " احتمت المرتبة األخيرة بدرجة تقدير متكسطة كبكزف نسب قدره (.)%63.81

* كيعزك الباحث تدن الكزف النسب لمفقرة إل قصكر فػ نظػرة المنيػاج العمميػة كقمػة إمكانيػات بعػض

الكميات لمربط بيف النظرية كالتطبيؽ كالذم يحتاجو الخريج ك تتكامؿ شخصيتو المينية.

* كيةحظ الباحث ف جميع فقرات المجاؿ أف ىناؾ ضػعفان كاضػحان فػ الفقػرات التػ تتعمػؽ بمػا تقدمػو
الكميات مف خدمات تقنية لمطمبة مف خػةؿ المنيػاج ،كيعػزك الباحػث ذلػؾ إلػ بقػاء المنػاىج التقنيػة فػ

محميػػا فػ الكقػػت الػػذم تػػزداد كتيػرة التطػػكرات التقنيػػة فػ العػػالـ ،كتتجػػدد المفػػاىيـ ممػػا يحػػدث خمػةن فػ

قػػدرة الطمبػػة عم ػ تطبيػػؽ ربػػط مػػا درسػػكه ف ػ سػػنت الكميػػة مػػع الكاقػػع التقن ػ الػػذم يجدكنػػو ف ػ حيػػاتيـ
المينيػػة ،كىػػذا مػػا اتفقػػت معػػو د ارسػػة (األيػػكب  ،) 2228 ،كد ارسػػة (الحػػداد )2229 ،كالمتػػاف أكػػدتا عمػ
كجكد خمؿ كاضح ف ارتباط ما يدرسو الطالب مع كاقعو التقن الذم يمارسو ف سكؽ العمؿ .

 -الفقرة رقـ ( )16كالت نصت عم " يقدـ منياج الكمية ل مكضكعات تقنية متكاممة " احتمت المرتبة

التاسعة عشر بدرجة تقدير متكسطة كبكزف نسب قدره (.)%64.38

* كيعػػزك الباحػػث تػػدن الػػكزف النسػػب لمفقػرة إلػ عػػدـ مكاكبػػة المنػػاىج التطػػكرات المتسػػارعة لتكنكلكجيػػا

المعمكمات ،كضركرة التطكير المستمر ليذه المناىج؛ مما يكجد ضعفان ف التكامؿ بيف المنياج النظرم

كالكاق ػػع العممػ ػ لمخػ ػريج ،كى ػػذا م ػػا اتفق ػػت مع ػػو د ارس ػػة (الني ػػرب )1998 ،كالتػ ػ بين ػػت اتف ػػاؽ آراء عين ػػة
الدراسة عم ضركرة مكاكبة المناىج لتطكرات العصر كضركرة تجديدىا بشكؿ مستمر .
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 ثانياً :دور كميـات المجتمـع فـي تنميـة التعمـيم التقنـي فـي مجـال تـوفير الكفايـات التدريسـية مـنوجية نظر الخريجين .

جدول رقم ()4-5

المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " توفير الكفايات التدريسية "
م

المتوسط االنحراف

الفقرة

الحسابي المعياري

.1

تكفر الكمية لنا معمميف تقنييف متميزيف

.2

تكظؼ الكمية لنا المعمميف التقنييف ذكم الشيادات
العميا

النسبة

المئوية

الترتيب

درجة

التقدير

3.72

1.01

74.40

2

عالية

3.73

0.94

74.69

1

عالية

3.63

0.93

72.56

4

عالية

0.98

72.58

3

عالية

71.30

5

عالية

7

متكسطة
متكسطة

.3
.4

تكفر الكمية لنا معمميف مدربيف تقنيان

تشرؾ الكمية معممينا ف مؤتمرات عممية تقنية

3.63

.5

تشرؾ الكمية معممينا ف كرشات العمؿ التقنية

3.57

1.03

.6

تكفر الكمية لممعمميف اإلمكانات التقنية الةزمة

3.22

1.11

64.39

2.98

1.12

59.69

13

3.26

1.24

65.10

6

متكسطة

2.90

1.16

58.04

15

متكسطة

3.04

1.02

60.90

11

متكسطة

2.95

1.31

58.99

14

متكسطة

2.90

1.23

58.01

16

متكسطة

3.01

1.27

60.18

12

متكسطة

2.88

1.06

57.69

17

متكسطة

لتدريسنا
.7

تقدـ الكمية حكافز تشجيعية لممعمميف التقنييف
ّ
المبدعيف

.8

تشجع الكمية المعمميف عم استخداـ تكنكلكجيا

.9

تحفز الكمية المعمميف عم إجراء أبحاث تقنية

المعمكمات ف المحاضرات
بمشاركة الطمبة

 .12تشرؾ الكمية المعمميف ف األنشطة التفاعمية مع
مؤسسات المجتمع المحم

 .11تشجع الكمية عم التكاصؿ االلكتركن بيف
المعمميف كالطمبة

 .12تعدؿ الكمية سمككيات المعمميف السمبية مع الطمبة
 .13تشرؾ الكمية الطمبة ف تقييـ أداء المعمميف
التقنييف
 .14تشجع الكمية المعمميف عم تفعيؿ دكر األنشطة
الةصفية التقنية
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 .15تشجع الكمية المعمميف البتكار أجيزة تقنية تفيد
الطمبة

 .16تستفيد الكمية مف نتائج االختبارات ف تقييـ عمؿ
المعمميف التقن

تقيـ الكمية المعمميف مف خةؿ زيارات إشرافية
ّ .17
 .18تحث الكمية المعمميف عم االستفادة مف
تكصيات بحكث تخرج الطمبة
 .19تشرؾ الكمية المعمميف مع الطمبة ف األنشطة
التقنية الت تنظميا
 .22تأخذ الكمية بتقييمات الطمبة عف معممييـ ف
البكابة االلكتركنية

2.63

1.21

52.64

20

متكسطة

3.09

1.14

61.86

8

متكسطة

2.68

1.25

53.63

19

متكسطة

3.06

1.02

61.19

9

متكسطة

3.06

1.10

61.14

10

متكسطة

2.83

1.33

56.61

18

متكسطة

أن أعمى فقرتين في ىذا المجال كانتا:
يتضح من الجدول رقم (ّ )4-5
 الفقرة رقـ ( )2كالت نصت عم " تكظؼ الكمية لنا المعمميف التقنييف ذكم الشػيادات العميػا " احتمػتالمرتبة األكل بدرجة تقدير عالية كبكزف نسب قدره (.)%74.69

 -الفقرة رقـ ( )1كالت نصت عم " تكفر الكمية لنا معمميف تقنييف متميزيف " احتمت المرتبة الثانية ب

بدرجة تقدير عالية كبكزف نسب قدره (.)%74.40

* كيع ػػزك الباح ػػث االرتف ػػاع فػ ػ ال ػػكزف النس ػػب لمفقػ ػرتيف إلػ ػ نج ػػاح إدارات الكمي ػػات باختي ػػار معمم ػػيف
كمدربيف تقنييف عم كفاءة عالية فػ مجػاؿ اختصاصػيـ ،كاتبػاع ىػذه الكميػات لممعػايير المينيػة كالفنيػة

ف اختيار عضك ىيئة التدريس ،كىذا ما اتفقت معو دراسة (النيرب )1998 ،كالت أظيرت أف معممػ

التعميـ التقن بكميات المجتمع ذكم كفاءة عاليػة كقػدرة عمػ تكظيػؼ التقنيػات العمميػة مػع الطػةب ،فػ
حيف اختمفت معو د ارسػة (حمػداف ،)2221،كد ارسػة (حمػد ،)2222 ،كد ارسػة (أبػك جػراد )2222 ،كالتػ
أظيرت أف المعمميف ف حاجة لمتطكير ،كالمزيد مف التدريب ،كاالبتعاث لدكرات خارجية تطكيرية .

 -كأف أدن فقرتيف ف ىذا المجاؿ كانت:

 -الفقرة رقـ ( )15كالت نصت عم " تشجع الكمية المعمميف البتكار أجيزة تقنيػة تفيػد الطمبػة " احتمػت

المرتبة األخيرة بدرجة تقدير متكسطة كبكزف نسب قدره (.)%52.64

* كيعػػزك الباح ػػث تػػدن ال ػػكزف النسػػب لمفقػ ػرة إل ػ قص ػػكر ف ػ ال ػػرؤل المسػػتقبمية ل ػػدل إدارات الكمي ػػات

كالتركيػػز عم ػ الجانػػب الربح ػ دكف الجانػػب اإلبػػداع  ،كذلػػؾ لعػػدـ كجػػكد اسػػتثمار لطاقػػات المعممػػيف
كالطمبة التقنية كالت يمكف أف تعط نتائج قد تعكد بالربح عم الكمية كمؤسسة .

كقد اتفقت نتائج ىذا السؤاؿ مع نتائج دراسة (العاجز ،)2228 ،دراسة (سػعدية )2227 ،المتػاف اعتبرتػا

كجكد قصكر ف الجانب اإلعدادم كالتشجيع لممعمميف لدل بعض كميات المجتمع .
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تقيـ الكمية المعمميف مف خةؿ زيارات إشرافية " احتمػت المرتبػة
 الفقرة رقـ ( )17كالت نصت عم " ّالتاسعة عشر تقدير متكسطة كبكزف نسب قدره (.)%53.63
* كيعػػزك الباحػػث تػػدن الػػكزف النسػػب لفقػػرة إل ػ قصػػكر إدارات الكميػػات ف ػ جانػػب المتابعػػة اإلش ػرافية
لممعممػػيف لػػدييا ،كعػػدـ كضػػع خطػػة إش ػرافية منتظمػػة يقػػكـ عم ػ أساسػػيا تقيػػيـ أداء المعممػػيف ،كىػػك مػػا

اتفقت معو دراسة (البحيص  )2001 ،الت أظيرت ضركرة االىتماـ بتطكير أداء المعممػيف مػف خػةؿ
المتابعة كالتقييـ .

 -ثالثاً :دور كميات المجتمع في تنمية التعميم التقني في مجال توفير فرص عمل لمطمبة الخريجين

من وجية نظر الخريجين أنفسيم .

جدول رقم ()5-5

المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال" توفير فرص عمل لمطمبة الخريجين "
م

المتوسط

الفقرة

الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة

المئوية

الترتيب

.1

تعرفنا الكمية بالمؤسسات التقنية لمعمؿ بعد التخرج

.2

تتعاكف الكمية مع المؤسسات التقنية المحمية لتكفير

.3

تنسؽ الكمية مع ك ازرة التربية كالتعميـ برامج نستفيد

.4

تتبن الكمية رؤية مستقبمية مف أجؿ دمجنا ف

.5

تعقد الكمية اتفاقيات تشغيؿ مع مؤسسات دكلية

.6

تتكاصؿ الكمية معنا بعد انتياء دراستنا لدعـ

.7

تكجو الكمية اختياراتنا المينية بعد التخرج

2.53

.8

تستطمع الكمية ق ارراتنا المستقبمية لمناقشتيا

2.49

1.13

.9

تشجعنا الكمية الستكماؿ دراستنا مف أجؿ فرص

3.10

1.19

62.05

3.04

1.18

60.84

4

2.42

1.11

48.30

14

فرص عمؿ لنا

منيا ف تكظيفنا
سكؽ العمؿ
لتشغيمنا

حصكلنا عم العمؿ

عمؿ أفضؿ

 .12تركج الكمية لتخصصاتيا التقنية مف خةؿ اإلعةـ
لقبكؿ طمبتيا ف سكؽ العمؿ

 .11تسيـ الكمية ف تكفير مشاريع تقنية صغيرة لمعمؿ فييا
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درجة

التقدير

2.98

1.30

59.64

5

متكسطة

2.46

1.24

49.11

11

ضعيفة

2.64

1.20

52.86

8

متكسطة

2.76

1.14

55.21

7

متكسطة

2.24

1.16

44.81

17

2.18

1.13

43.63

18

1.09

50.69

9

ضعيفة

49.85

10

ضعيفة

3

متكسطة
متكسطة
ضعيفة

ضعيفة
ضعيفة

 .12تتيح الكمية الفرصة لنا االستفادة مف مكاردىا ف

ضعيفة

2.40

1.15

48.05

15

1.92

1.10

38.40

20

2.14

1.11

42.82

19

 .15تساعدنا الكمية ف دراسة جدكل مشاريعنا التقنية

2.45

1.09

49.01

12

ضعيفة

 .16تكفر لنا الكمية فرص عمؿ تقنية ف مؤسساتيا

2.40

1.12

47.90

16

ضعيفة

 .17تدربنا الكمية ميدانيان ف مؤسسات تقنية متخصصة

3.16

1.29

63.15

2

متكسطة

2.93

1.12

58.62

6

ضعيفة

3.17

1.31

63.43

1

متكسطة

2.44

1.20

48.79

13

ضعيفة

تنفيذ مشاريع صغيرة

 .13تسيـ الكمية ف دعمنا ماديان لفتح مشاريع تقنية
خاصة بنا

 .14تعمؿ الكمية عم إيجاد مشاريع تقنية مشتركة
بينيا كبيف خريجييا

لفتح فرص تشغيؿ فييا

 .18تؤىمنا الكمية مف خةؿ دكرات إدارية تقنية تفيدنا
ف العمؿ

 .19تكظؼ الكمية أكائؿ طمبتيا التقنييف معيديف لدييا
 .22تنسؽ الكمية مع ك ازرة العمؿ لتكفير فرص عمؿ
لخريجييا التقنييف

ضعيفة
ضعيفة

 -ويتضح من الجدول رقم ( )5-5أن أعمى فقرتين في ىذا المجال كانتا:

 -الفق ػرة رقػػـ ( )19كالت ػ نصػػت عم ػ " تكظػػؼ الكميػػة أكائػػؿ طمبتيػػا التقنيػػيف معيػػديف لػػدييا " احتمػػت

المرتبة األكل بدرجة تقدير متكسطة كبكزف نسب قدره (.)%63.43

* كيعػػزك الباحػػث حصػػكؿ الفق ػرة عم ػ درجػػة متكسػػطة إل ػ اىتمػػاـ الكميػػات بالطمبػػة المتفػػكقيف لػػدييا،
كاسػػتثمار طاقػػاتيـ ف ػ تشػػغيميـ لػػدييا ،كىػػذا يشػػجع الطمبػػة عم ػ بػػذؿ جي ػكدان مضػػاعفة لمحصػػكؿ عم ػ

معدالت عالية لمتنافس مف أجؿ فرصة عمؿ حقيقية داخؿ الكميات .

 -الفقرة رقـ ( )17كالت نصت عم " تدربنا الكمية ميدانيان ف مؤسسػات تقنيػة متخصصػة لفػتح فػرص

تشغيؿ فييا " احتمت المرتبة الثانية بدرجة تقدير متكسطة كبكزف نسب قدره (.)%63.15

كيعػزك الباحػث حصػكؿ الفقػرة عمػ درجػة متكسػػطة إلػ اعتمػاد الكميػػات مؤسسػات بعينيػا دكف التطػػكير
كالبحث عما يناسب التخصصات الدقيقة لممؤسسات ،كالت تناسب الد ارسػة الفعميػة لمطالػب ،كقػد اتفقػت

نتائج تحميؿ الفقرات السػابقة مػع نتػائج د ارسػة (الحػداد ،)2009 ،د ارسػة (األيػكب  )2008 ،فػ ضػركرة
تناسب عممية تدريب المتعمميف ف نكعية المؤسسات المةئمة مف السكؽ المحم .
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وأن أدنى فقرتين في ىذا المجال كانتا:
 -الفقػرة رقػػـ ( )13كالتػ نصػػت عمػ " تسػػيـ الكميػػة فػ دعمنػػا ماديػان لفػػتح مشػػاريع تقنيػػة خاصػػة بنػػا "

احتمت المرتبة األخيرة بدرجة تقدير ضعيفة كبكزف نسب قدره (.)%38.40

 -الفق ػرة رقػػـ ( )14كالت ػ نصػػت عم ػ " تعمػػؿ الكميػػة عم ػ إيجػػاد مشػػاريع تقنيػػة مشػػتركة بينيػػا كبػػيف

خريجييا " احتمت المرتبة التاسعة عشر بدرجة تقدير ضعيفة كبكزف نسب قدره (.)%42.82

* كيعػزك الباحػػث تػػدن المسػػتكل النسػػب فػ الفقػرتيف إلػ الظػػركؼ االقتصػػادية الحاليػػة فػ محافظػػات
ػزة؛ كالت ػ ال تسػػمح لمكميػػات بتحمػػؿ أعبػػاء ماديػػة ال تسػػتطيع المجازفػػة بيػػا مػػع الخ ػريجيف ،كمػػا كأنيػػا

تحاكؿ كلك بشكؿ ير كاف لتنفيذ مشاريع صغيرة بالمشاركة مع خريجييا .

كتتف ػػؽ نت ػػائج تحمي ػػؿ الفقػ ػرات الس ػػابقة م ػػع د ارس ػػة (الح ػػداد ،)2229 ،كد ارس ػػة (الع ػػاجز )2228 ،كالتػ ػ

أظيرت ضركرة فتح مشاريع مشتركة مع السكؽ المحم كخمؽ سبؿ التعاكف البناء لخدمة الخريجيف بما
ال يكمؼ الكميات أعباء مالية ال تقدر عم اإليفاء بيا ف ظؿ الظركؼ االقتصادية الراىنة .
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
98


نتائج السؤال الثاني وتفسيرىا :

وينص السؤال الثاني عمى " ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى تقديرات عينة الدراسـة
لدور كميات المجتمع في تنمية التعميم التقني من وجية نظر الخريجين تعزى لمتغير:

أ -الجنس ( ذكر ،أنثى ).

لإلجابة عمى ىذا التساؤل تم استخدام اختبار "  - Tلعينتين مستقمتين ".
جدول ()6-5

نتائج اختبار"  - Tلعينتين مستقمتين " – الجنس
المجال
منياج التعميـ التقن
تكفير الكفايات التدريسية
تكفير فرص عمؿ لمطمبة
الخريجيف

الدرجة الكمية

الجنس

العدد

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري

ذكر

178

3.35

0.63

أنث

161

3.52

0.60

ذكر

178

3.02

0.71

أنث

161

3.27

0.69

ذكر

178

2.49

0.82

أنث

161

2.70

0.80

ذكر

178

2.95

0.61

أنث

161

3.16

0.58

قيمة t

مستوى الداللة

-2.515

*0.012

-3.342

-2.308

-3.213

*0.001

*0.022

*0.001

قيمة  tالجدكلية عند درجة حرية ( )339كمستكل معنكية  0.01تساكم .2.337
قيمة  tالجدكلية عند درجة حرية ( )339كمستكل معنكية  0.05تساكم .1.649

مػػف النتػػائج المكضػػحة ف ػ ج ػػدكؿ ( )6-5تبػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة ) (Sig.المقابمػػة الختب ػػار" - T
لعينتػػيف مسػػتقمتيف " أقػػؿ مػػف مسػػتكل الداللػػة  α ≥ 0.05لجميػػع المجػػاالت كالدرجػػة الكميػػة مع ػان كبػػذلؾ
يمكػػف اسػػتنتاج أنػػو تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات تقػػديرات عينػػة الد ارسػػة حػػكؿ ىػػذه
متغير الجنس لصالح اإلناث  .

المجاالت كالدرجة الكمية مجتمعة تُعزل إل
* كيعزك الباحث ذلؾ إل ارتفاع الكع لدل اإلناث عنو لدل الذككر ،كاىتماـ اإلناث بمعرفة كؿ ما
يدكر حكليـ كيؤثر بمستقبميـ ،كارتباطيـ الكثيؽ كتعايشيـ مع الكمية الت

يدرسكف فييا ،مما جعميـ

ييتمكف باالستجابة الدقيقة ألداة الدراسة ،كىذا ما الحظو الباحث أثناء التطبيؽ العمم ف الكميات،

كىذا ما اتفقت معو دراسة أبك جراد ( . ) 2222
ػ
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ب -ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين مسـتوى تقـديرات عينـة الدراسـة لـدور كميـات المجتمـع
فــي تنميــة التعمــيم التقنــي مــن وجيــة نظــر الخــريجين تعــزى لمتغيــر التخصــص (عمــوم طبيــة – عمــوم

إدارية – عموم حاسوب – ىندسة ).

لإلجابة عمى ىذا التساؤل تم استخدام اختبار " التباين األحادي ".
جدول ()7-1
نتائج اختبار " التباين األحادي " – التخصص
المجال

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بيف المجمكعات

0.729

3

0.243

داخؿ المجمكعات

129.652

335

0.387

المجمكع

130.382

338

بيف المجمكعات

5.733

3

1.911

داخؿ المجمكعات

165.662

335

0.495

المجمكع

171.395

338

بيف المجمكعات

4.661

3

1.554

داخؿ المجمكعات

220.591

335

0.658

المجمكع

225.252

338

بيف المجمكعات

1.738

3

0.579

داخؿ المجمكعات

122.638

335

0.366

المجمكع

124.376

338

مصدر التباين

منياج التعميـ التقن

تكفير الكفايات التدريسية

تكفير فرص عمؿ لمطمبة
الخريجيف

الدرجة الكمية

قيمة ""F
0.628

مستوى
الداللة
0.597

* 0.010 3.865

2.359

1.583

0.071

0.193

قيمة  Fالجدكلية عند درجت حرية ( ) 335 ،3كمستكل داللة  0.01تساكم .3.84
قيمة  Fالجدكلية عند درجت حرية ( ) 335 ،3كمستكل داللة  0.05تساكم .2.63

جدول ()8-1
نتائج اختبار شيفيو لمقارنة متوسطات فئات التخصص
الفئات
عمكـ إدارية
ىندسة
عمكـ حاسكب

الفرق بين المتوسطين

القيمة االحتمالية)(Sig.

ىندسة

-0.05277

0.978

عمكـ حاسكب

-0.13863

0.553

عمكـ طبية

0.29829

0.091

عمكـ حاسكب

-0.08586

0.936

عمكـ طبية

0.35106

0.135

عمكـ طبية

.43693

0.011
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مػػف النتػػائج المكضػػحة ف ػ جػػدكؿ ( )7-5تبػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة ) (Sig.المقابمػػة الختبػػار" التبػػايف

األح ػػادم " أق ػػؿ م ػػف مس ػػتكل الدالل ػػة  α ≥ 0.05لمج ػػاؿ " ت ػػكفير الكفاي ػػات التدريس ػػية " كب ػػذلؾ يمك ػػف
الدرسػة حػػكؿ ىػػذا المجػػاؿ
اسػتنتاج أنػػو تكجػػد فػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػطات تقػػديرات عينػػة ا

تُعزل إل متغير التخصص كذلؾ لصالح الذيف تخصصيـ حاسكب ،انظر جدكؿ (.)8-5
كيعزك الباحث ذلؾ إل أف تخصص الحاسكب يعد تخصصان منفتحان بشكؿ أكبر عم العالـ الخػارج ،
فطمبة ىذا التخصص يجمعكف بيف العممية كاالطةع الخارج كالقدرة عمػ تحميػؿ األمػكر ،كىػـ األكثػر

حرصان عم معرفة مػا تقدمػو إدارات الكميػات مػف خػدمات تقنيػة ،كمػا كأنيػـ األقػرب مػف الخػريجيف لفػتح
مشركعات خاصة بيـ ،مما يستكجب البحث عف فرص العمؿ تساعد الكميات ف دعميا .

أمػػا بالنسػػبة لبػػاق المجػػاالت كالدرجػػة الكميػػة مع ػان تبػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة ) (Sig.أكبػػر مػػف مسػػتكل

الداللة  α ≥ 0.05كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متكسػطات تقػديرات
عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت كالدرجة الكمية معان تعزل إل التخصص.

ج -ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى تقديرات عينـة الدراسـة لـدور كميـات المجتمـع

في تنمية التعميم التقني من وجية نظر الخريجين تعزى لمتغير المعدل التراكمي (ممتاز– جيد جداً –

جيد – مقبول) .ولإلجابة عمى ىذا التساؤل تم استخدام اختبار " التباين األحادي ".
جدول ()9-1

نتائج اختبار " التباين األحادي " – المعدل التراكمي
المجال

منياج التعميـ التقن

تكفير الكفايات التدريسية

تكفير فرص عمؿ لمطمبة
الخريجيف

الدرجة الكمية

درجات

متوسط

2.626
0.366

مصدر التباين

مجموع المربعات

بيف المجمكعات

7.878

3

داخؿ المجمكعات

122.504

335

المجمكع

130.382

338

بيف المجمكعات

4.327

3

1.442

داخؿ المجمكعات

167.068

335

0.499

المجمكع

171.395

338

بيف المجمكعات

3.134

3

1.045

داخؿ المجمكعات

222.118

335

0.663

المجمكع

225.252

338

بيف المجمكعات

4.817

3

1.606

داخؿ المجمكعات

119.559

335

0.357

المجمكع

124.376

338

الحرية

المربعات

قيمة " "Fمستوى الداللة

7.181

2.892

1.576

4.499

*0.000

*0.035

0.195

*0.004

قيمة  Fالجدكلية عند درجت حرية ( ) 335 ،3كمستكل داللة  0.01تساكم  ،3.84كمستكل داللة  0.05تساكم .2.63
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جدول ()51-1

نتائج اختبار شيفيو لمقارنة متوسطات فئات المعدل التراكمي
الفرق بين

المتوسطين

القيمة االحتمالية
)(Sig.

0.03691

0.995

جيد

0.15816

0.723

مقبكؿ

.52068

0.049

جيد

0.12125

0.388

مقبكؿ

.48377

0.009

مقبكؿ

0.36252

0.095

الفئات

ممتاز
جيد جدان
جيد

جيد جدان

مػػف النتػػائج المكضػػحة ف ػ جػػدكؿ ( )9-5تبػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة ) (Sig.المقابمػػة الختبػػار" التبػػايف
األحػػادم " أكبػػر مػػف مسػػتكل الداللػػة  α ≥ 0.05لمجػػاؿ " تػػكفير فػػرص عمػػؿ لمطمبػػة الخػريجيف" كبػػذلؾ
يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متكسػطات تقػديرات عينػة الد ارسػة حػكؿ ىػذا

المجاؿ تُعزل إل متغير المعدؿ التراكم .

* كيعػػزك الباحػػث عػػدـ كجػػكد فػػركؽ إل ػ اإلجمػػاع مػػف قبػػؿ الطمبػػة الخ ػريجيف عم ػ أىميػػة ىػػذا المجػػاؿ
كالذم يعد نتيجة لدراستيـ ،كطمكحيـ المرجك مف أجؿ تأميف مستقبميـ ف فرصة عمؿ مناسبة .

أمػػا بالنسػػبة لبػػاق المجػػاالت كالدرجػػة الكميػػة مع ػان تبػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة ) (Sig.أقػػؿ مػػف مسػػتكل

الداللػػة  α ≥ 0.05كبػػذلؾ يمكػػف اسػػتنتاج أنػػو تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات تقػػديرات

عينػػة الد ارسػػة حػػكؿ ىػػذه المجػػاالت كالمجػػاالت مجتمعػػة مع ػان تعػػزل إل ػ المعػػدؿ التراكم ػ كذلػػؾ لصػػالح

الذيف معدليـ التراكم ممتاز .انظر جدكؿ (.)10-5

* كيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ إل ػ قػػدرة الطالػػب ذم المسػػتكل التراكم ػ الممتػػاز عم ػ التحميػػؿ كربػػط األمػػكر،
كتميػزه عػػف يػره فػ الفيػػـ كالد ارسػػة كالتحميػػؿ ،كمػػا كأنػػو يظيػػر كعيػان كبيػ انر لػػدل ىػػذه الفئػػة فػ االطػػةع
كسعة األفؽ كمعرفة كؿ شد ييمو داخؿ الكمية كخارجيا .

د -ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى تقديرات عينة الدراسة لدور كميات المجتمع في
تنمية التعميم التقني من وجية نظر الخريجين تعزى لمتغير:

الجية المشرفة عمى ىذه الكميات ( حكومة – وكالة – جامعة – أىمية ).

لإلجابة عمى ىذا التساؤل تم استخدام اختبار " التباين األحادي ".
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جدول ()55-1

نتائج اختبار " التباين األحادي " – الجية المشرفة
المجال

منياج التعميـ التقن

تكفير الكفايات التدريسية

تكفير فرص عمؿ لمطمبة
الخريجيف

الدرجة الكمية

درجات

متوسط

7.163
0.325

مصدر التباين

مجموع المربعات

بيف المجمكعات

21.488

3

داخؿ المجمكعات

108.894

335

المجمكع

130.382

338

بيف المجمكعات

8.616

3

2.872

داخؿ المجمكعات

162.780

335

0.486

المجمكع

171.395

338

بيف المجمكعات

28.537

3

9.512

داخؿ المجمكعات

196.715

335

0.587

المجمكع

225.252

338

بيف المجمكعات

16.486

3

5.495

داخؿ المجمكعات

107.890

335

0.322

المجمكع

124.376

338

الحرية

المربعات

قيمة " "Fمستوى الداللة

22.035

5.911

16.199

17.063

*0.000

*0.001

*0.000

*0.000

قيمة  Fالجدكلية عند درجت حرية ( ) 335 ،3كمستكل داللة  0.01تساكم .3.84
قيمة  Fالجدكلية عند درجت حرية ( ) 335 ،3كمستكل داللة  0.05تساكم .2.63
جدول ()54-1

نتائج اختبار شيفيو لمقارنة متوسطات فئات الجية المشرفة
الفرق بين

المتوسطين

القيمة االحتمالية
)(Sig.

ككالة

-.38117

0.000

جامعة

.23937

0.035

أىمية

-0.02173

0.999

جامعة

.62054

0.000

أىمية

0.35944

0.051

أىمية

-0.26110

0.270

الفئات

حككمة
ككالة
جامعة

مف النتائج المكضحة ف جدكؿ ( )11-5تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار" التبايف
األحادم " أقؿ مف مستكل الداللة  α ≥ 0.05لجميع المجاالت كالدرجة الكمية معان ،كبذلؾ يمكف
استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت
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متغير الجية المشرفة كذلؾ لصالح طةب الكميات الذيف تشرؼ عمييـ

كالدرجة الكمية تُعزل إل
الككالة .انظر جدكؿ (.)12-5
* كيعزك الباحث ذلؾ إل

المنظكمة اإلدارية الت

مؤسساتيا العامؿ ف قطاع زة ،كالخدمات الت

تتبعيا إدارة ككالة الغكث كتشغيؿ الةجئيف ف

تقدميا ليذه المؤسسات ،كاىتماميا باستطةع رأم

طةبيا لتحديد متطمباتيـ التقنية ،كتكفير ما يمزـ مف إمكانات مادية كبشرية؛ لمكاكبة التطكرات التقنية،
كذلؾ يتـ ف مجاالت الدراسة الثةثة عم حد سكاء ،كىذا ما اتفقت معو نتائج دراسة(الحداد)2229،

كالت طبقت دراستيا عم كمية مجتمع تدريب زة التابعة لككالة الغكث حيث أظيرت النتائج تكافر
خدمات ما بعد التدريب ،كفرص العمؿ لمخريجيف .
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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نتائج السؤال الثالث وتفسيرىا :

وينص عمى " ما سبل تطوير دور كميات المجتمع في تنمية التعميم التقني من وجيـة نظـر الجيـات

المشرفة عمييا " ؟

مػف خػةؿ اسػتعراض النتػائج التػ

حصػؿ عمييػا الباحػث ألسػئمة الد ارسػة تبػيف أف ىنػاؾ اسػتجابات

حصػمت عمػ أدنػ النسػب المئكيػة فػ مجػاالت الد ارسػة الثةثػة :المنيػاج ،كتػكفير الكفايػات التدريسػية،

كتػكفير فػرص عمػؿ لمطمبػة الخػريجيف ،كلمعرفػة درجػة تػأثير ىػذه االسػتجابات قػاـ الباحػث برصػدىا

كحسػاب تك ارراتيػا كنسػبيا المئكيػة كمػف ثػـ ترتيبيػا ترتيبػان تصػاعديان بحسػب درجػة تػدن نسػبتيا المئكيػة
كتأثيرىا عم تنمية التعميـ التقن .

كيبػػيف الجػػدكؿ ( )13-5تكزيػػع التك ػ اررات كالنسػػب المئكيػػة كالترتيػػب ألضػػعؼ خمػػس اسػػتجابات لمطمبػػة
الخريجيف ،حيث بمغ عدد المستجيبيف ألداة الدراسة االستبانة ( )339يمثمكف عينة الدراسة الميدانية:
جدول رقم ()13-5

توزيع التك اررات والنسب المئوية والترتيب ألضعف استجابات الطمبة
م
1

المجال األول :منياج التعميم التقني
يركز منياج الكمية عم الجانب التقن التطبيق أكثر مف

المئوية

216

63.81

11

2

يقدـ منياج الكمية ل مكضكعات تقنية متكاممة

218

64.38

12

3

يقكـ منياج الكمية أدائ التقن بدقة
ّ
يغط منياج الكمية كؿ احتياجات المينية التقنية المستقبمية

219

64.67

13

220

65.01

14

221

65.13

15

4
5

النظرم

يراع منياج الكمية احتياجات سكؽ العمؿ التقن مف

الخريجيف

ـ

المجاؿ الثان  :تكفير الكفايات التدريسية

التك اررات

النسبة

المئكية

الترتيب

6

تشجع الكمية المعمميف البتكار أجيزة تقنية تفيد الطمبة

178

52.64

6

7

تقيـ الكمية المعمميف مف خةؿ زيارات إشرافية
ّ
تأخذ الكمية بتقييمات الطمبة عف معممييـ ف البكابة

182

53.63

7

192

56.61

8

196

57.69

9

8
9

االلكتركنية

تشجع الكمية المعمميف عم تفعيؿ دكر األنشطة الةصفية

التقنية
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التك اررات

النسبة

الترتيب

 10تعدؿ الكمية سمككيات المعمميف السمبية مع الطمبة
المجاؿ الثالث :تكفير فرص عمؿ لمطمبة الخريجيف

ـ

 11تسيـ الكمية ف دعمنا ماديان لفتح مشاريع تقنية خاصة بنا

197
التك اررات

58.01
النسبة

المئكية

10
الترتيب

130

38.40

1

145

42.82

2

148

43.63

3

 14تعقد الكمية اتفاقيات تشغيؿ مع مؤسسات دكلية لتشغيمنا

152

44.81

4

 15تكفر لنا الكمية فرص عمؿ تقنية ف مؤسساتيا

162

47.90

5

12
13

تعمؿ الكمية عم إيجاد مشاريع تقنية مشتركة بينيا كبيف

خريجييا

تتكاصؿ الكمية معنا بعد انتياء دراستنا لدعـ حصكلنا عم

العمؿ

يتضح من جدول ( )13-5أن أدنى ثالث استجابات تركزت فـي المجـال الثالـث ( تـوفير فـرص عمـل

لمطمبة الخريجين ) وتمثمت في الفقرات اآلتية:

 -1الفقرة رقـ (  ) 11كالت نصت عم " تسيـ الكمية ف دعمنا ماديان لفتح مشاريع تقنية خاصة بنا "
كجػػاءت ف ػ المرتبػػة األكل ػ بنسػػبة ( )%38.40بدرجػػة تقػػدير ضػػعيفة  ،كالفق ػرة (  ) 12كالت ػ نصػػت

عم " تعمؿ الكمية عم إيجاد مشاريع تقنية مشتركة بينيػا كبػيف خريجييػا " كجػاءت فػ المرتبػة الثانيػة

بنسبة ( )%42.82بدرجة تقدير ضعيفة .

كيفسر الباحث ذلؾ لضعؼ إمكانات الكميات المادية ،كخاصة الكميات الت تعتمد عم قدراتيا الذاتيػة

مثؿ الكميات الخاصة ،أك الك ازرية الت تتحمؿ مسؤكليات كبرل ال تستطيع فػ خضػميا أف تقػدـ الػدعـ
المػادم لمطمبػة ،باإلضػافة النغػةؽ سػكؽ العمػؿ كانعػداـ التعػاكف مػع مؤسسػات خارجيػة نتيجػة الحصػػار
المف ػػركض عمػ ػ محافظ ػػات ػ ػزة ،كالخش ػػية ل ػػدل إدارات الكمي ػػات م ػػف المجازف ػػة ب ػػأمكاؿ فػ ػ مش ػػاريع ال

تضمف الفائدة منيا .

 -2الفقرة رقـ (  ) 13كالت نصت عم " تتكاصؿ الكمية معنا بعػد انتيػاء د ارسػتنا لػدعـ حصػكلنا عمػ

العمؿ " كجاءت ف المرتبة الثالثة بنسبة( )%43.63بدرجة تقدير ضعيفة.

كيفسر الباحث ذلػؾ النعػداـ ثقافػة المتابعػة لػدل بعػض الكميػات ،كانتيػاء عةقػة الطالػب بالكميػة بمجػرد

انتيػػاء د ارسػػتو فييػػا ،كذلػػؾ فػ ظػػؿ كجػػكد عػػدد كبيػػر مػػف الخػريجيف فػ مختمػػؼ التخصصػػات ال تقػػكل

الكميػػات عم ػ التكاصػػؿ معيػػـ ب ػالتزامف مػػع كجػػكد عػػدد أخػػر مػػف الطمبػػة يحتػػاجكف رعايتيػػا ط ػكاؿ فت ػرة
الدراسة .

ػ
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ظتائجػاضدؤالػاضثاضثػطنػخاللػاضطقابالتػ :ػ
قاـ الباحث بإجراء مقػابةت مػع عينػة مقصػكدة مػف الخبػراء كالتربػكييف كالمسػئكليف عػف كميػات المجتمػع

بمحافظػػات ػزة ،كعػػرض عمػػييـ نتػػائج الد ارسػػة مػػف خػػةؿ مػػا سػػبؽ مػػف تحميػػؿ لنسػػب كتك ػ اررات أدن ػ

االس ػػتجابات لعين ػػة الد ارس ػػة م ػػف الخػ ػريجيف فػ ػ ك ػػؿ مج ػػاؿ م ػػف مج ػػاالت الد ارس ػػة الثةث ػػة ،كق ػػد ش ػػممت
المقابةت جيات اإلشراؼ األربعة ( ك ازرة ،ككالة ،جامعة ،خاصة ) ،كذلػؾ لإلجابػة عػف السػؤاؿ الثالػث

كىك  :ما سبل تطوير دور كميات المجتمع في تنمية التعميم التقني من وجية نظر الجيـات المشـرفة

عمييا ؟

كلمتعػرؼ عمػ سػبؿ التطػكير تمػت المقػابةت مػع الخبػراء ،كالتربػكييف ،كالمسػئكليف عػف كميػات المجتمػػع

ف محافظات زة كىـ :

أوالً :مقابمــة الخبيــر عميــد كميــة مجتمــع الدراســات المتوســطة بجامعــة األزىــر د .محمــد بــدر عجــور
بتاريخ  17ديسمبر 2013م الساعة الحادية عشرة صباحاً حيث تقدم بالمقترحات اآلتية :

 -1تأىيؿ الكفاءات التعميمية ف كميات المجتمع لتكاكب السكؽ العالم كليس السكؽ المحم فقط.
 -2ضركرة تكافر الدعـ الحككم لكميات المجتمع كتخصيص حصة مالية لمتعميـ التقن .

 -3تكعية المجتمع المحم بأىمية التعميـ التقن  ،كعدـ االكتفاء بأنيا كسػيمة لمتجسػير لمكصػكؿ لمتعمػيـ
الجامع .

 -4ضركرة التػركيج مػف قبػؿ الكميػات لتخصصػاتيا لػدل المؤسسػات كالشػركات كالمصػانع كتعريفيػا بمػا
تممؾ مف تخصصات ليا عةقة كثيقة بحاجتيـ لمثؿ ىذه التخصصات لمعمؿ لدييـ .

ثانياً :مقابمة التربوي عميد كمية مجتمع تدريب غزة التابعة لوكالة الغوث وتشـغيل الالجئـين األسـتاذ:

جميـــل خميـــل حمـــد بتـــاريخ  19ديســـمبر 2013م الســـاعة العاشـــرة والنصـــف صـــباحاً حيـــث تقـــدم
بالمقترحات التالية :

 -1ضػػركرة إشػراؾ سػػكؽ العمػػؿ فػ تقيػػيـ أداء كميػػات المجتمػػع مػػف خػػةؿ المقػػاءات المفتكحػػة كالنػػدكات
ككرش العمؿ .

 -2ضركرة مراجعة ك ازرة التربية كالتعميـ العال لتراخيص الكميات الخاصة ،كبرامجيا كخدماتيا المقدمة
لمطمبة .

 -3ضركرة التنسيؽ بيف الكميات؛ لعدـ ازدكاجية تخصصػات بعينيػا فػ أكثػر مػف كميػة ،كالتركيػز عمػ
ما يمزـ السكؽ المحم مف تقنييف .

 -4تط ػػكير المن ػػاىج بحي ػػث تكاك ػػب التط ػػكرات التكنكلكجي ػػة المتةحق ػػة ،كالعم ػػؿ عمػ ػ ت ػػدعيميا ل ػػألداء

الميدان .

 -6ضركرة إشراؾ الطمبة ف تقييـ معممييـ بأم كسيمة مناسبة تراىا الكمية .

 -5االستفادة مف خبرات ككالة الغكث ف تجربتيا الت تشمؿ أكثر مف كمية ف محافظات زة .
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ثالث ـاً :مقابم ـة الخبيــر نائــب عميــد كميــة مجتمــع غــزة لمعمــوم الســياحية والتطبيقيــة الــدكتور  :محمــد

سميمان شعت بتاريخ  24ديسمبر 2013م الساعة التاسعة والنصف صـباحاً حيـث تقـدم المقترحـات

التالية :

 -1ضػػركرة قيػػاـ المسػػئكليف بالحككمػػة الفمسػػطينية بعقػػد اتفاقيػػات إقميميػػة كدكليػػة لتشػػغيؿ الخػريجيف مػػف
الكميات التقنية .

 -2ضركرة البحث عف المساقات التقنية العالمية كذات تجربة رائدة كتطبيقيا ف الكميات .
 -3التركيز عم الدراسة التطبيقيػة كذلػؾ مػف خػةؿ كرش مجيػزة كمعػدة ليػذا الغػرض ،كيكػكف نصػيبيا

أكبر مف الجانب النظرم .

 -4االىتماـ بالتدريب الميدان المتخصص كالمراقبة كالمتابعة مف قبؿ االختصاصييف بالكمية .
 -5تككيف صندكؽ استثمارم مشػترؾ بػيف كػؿ كميػات المجتمػع التقنيػة بمحافظػات ػزة لػدعـ الخػريجيف
ف تككيف مشاريع إنتاجية كفؽ تخصصاتيـ .

 -6ضػػركرة قيػػاـ كميػػات المجتمػػع التقنيػػة بد ارسػػة حاجػػة السػػكؽ المحم ػ بػػدالن مػػف تك ػرار الب ػرامج ككسػػاد

خريجييا .

رابعاً :مقابمة المسئول مدير عام التعميم الجامعي بوزارة التربية والتعمـيم العـالي الـدكتور :خميـل عبـد

الفتــاح حمــاد بتــاريخ  26ديســمبر 2013م الســاعة التاســعة والربــع صــباحاً حيــث قــدم المقترحــات
التالية :

 -1التنسيؽ مع كافة القطاعات الحككمية كالمؤسسات األىمية المحميػة كالدكليػة لد ارسػة احتيػاج السػكؽ؛
لمتمكف مف صيا ة برامج تقنية جديدة تمب احتياج سكؽ العمؿ .

 -2المساىمة ف تسكيؽ مشاريع تخرج الطمبة أك تبنييا كرعايتيا مف قبؿ كميات المجتمع .

 -3عقػ ػػد اتفاقيػ ػػات مػ ػػع القطػ ػػاعيف الصػ ػػناع كالتجػ ػػارم السػ ػػتيعاب خريج ػ ػ كميػ ػػات المجتمػ ػػع السػ ػػيما
المتميزيف .

 -4تكظيػػؼ التكنكلكجيػػا التقنيػػة ف ػ كافػػة م ارحػػؿ العمميػػة التعميميػػة ف ػ مؤسسػػات ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ

العال .

خامس ـاً :مقابمــة التربويــة مــدير دائــرة المنــاىج بــوزارة التربيــة والتعمــيم العــالي الــدكتورة :ســمية ســالم

النخالة بتاريخ  26ديسمبر 2013م الساعة العاشرة صباحاً حيث قدمت المقترحات التالية :
 -1إعادة تطكير كتحديث مناىج التعميـ التقن بما يتناسب كاحتياجات الطمبة كسكؽ العمؿ .
 -2رفد الكميات بالمعمميف مف حممة الماجستير كالدكتكراه لتدريس المساقات التقنية .
 -3تقييـ جدم لعمؿ الكميات كمخرجاتيا كمراجعة معايير سةمة الجكدة فييا .

 -4تكعية أكلياء األمكر كالمجتمع المحم بأىمية التعميـ التقن مف خةؿ ندكات ككرشات عمؿ تعقدىا
إدارات الكميات داخؿ كمياتيا .
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 -5إعطاء تدريب عمم كاف لمطمبة كف مؤسسات منتمية لمجاؿ تخصصيـ .

كقد أضافت الدكتكرة سمية النخالة بأف ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ العػال تعكػؼ عمػ تنفيػذ مشػركع ( تطػكير

التعمػػيـ التقن ػ ) كتقػػكـ بتمكيمػػو مؤسسػػة اإل اثػػة اإلسػػةمية كذلػػؾ خػػةؿ العػػاـ 2014ـ ،سػػيتـ ف ػ ىػػذا

المشػػركع األخػػذ بتكصػػيات الد ارسػػات كاألبحػػاث العمميػػة التػ أجريػػت ،كمنيػػا ىػػذه الد ارسػػة لتطػػكير عمػػؿ

كميات المجتمع بشكؿ ينيض برسالتيا العممية كالتقنية .

سادساً :مقابمة الخبير نائب عميد كمية العموم والتكنولوجيا لمشـئون األكاديميـة الـدكتور :أديـب سـالم

األغا بتاريخ  31ديسمبر 2013م الساعة الحادية عشرة صباحاً حيث قدم المقترحات التالية :

 -1ضركرة تطبيؽ نظاـ التحديث الجكىرم الذم أقرتو كزارة التربية كالتعميـ العال ف الخطط الد ارسػية
بما يخدـ التطكرات الت تط أر عم سكؽ العمؿ .

 -2ضػػركرة عقػػد كرش عمػػؿ نكعيػػة يػػتـ فييػػا تػػداكؿ المقترحػػات كاألفكػػار فيمػػا يخػػدـ النيػػكض بمسػػتكل

التعميـ التقن .

 -3إعطػػاء فرصػػة أكبػػر لمطمبػػة لممشػػاركة فػ تقيػػيـ معممػػييـ كاطةعيػػـ عمػ اإلجػراءات اإلداريػػة التػ
تتخذىا الكمية كنتائج تقييماتيا السنكية لمكادر البشرم .

 -4العمؿ عم مساعدة الخريجيف بتخصيص دكائر إدارية خاصة بيـ داخؿ الكميات لمتابعة مشكةت
مػػا بعػػد التخػػرج ،كايجػػاد حمقػػة كصػػؿ مشػػتركة بػػيف الكميػػة كبيػػنيـ لتحقيػػؽ أىػػداؼ اقتصػػادية كاجتماعيػػة

كاعةمية عم حد سكاء .

وفي ضوء المقترحات السابقة من الخبراء والمتخصصين والمسئولين يمكن استخالص سبل التطـوير

لدور كميات المجتمع في تنمية التعميم التقني بما يمي :

أوالً :بخصوص منياج التعميم التقني :

 -1تطكير المناىج بما يكاكب تطكرات العصر كمتغي ارتػو التكنكلكجيػة التػ تحتػاج إلػ تحػديث مسػتمر

لممناىج التقنية .

 -2ضركرة البحث عف المساقات التقنية العالمية كذات تجربة رائدة كتطبيقيا ف الكميات .

 -3ضركرة التنسيؽ بيف الكميات؛ لعدـ ازدكاجية تخصصػات بعينيػا فػ أكثػر مػف كميػة ،كالتركيػز عمػ
ما يمزـ السكؽ المحم مف تقنييف .

 -4تكظيػػؼ التكنكلكجيػػا التقنيػػة ف ػ كافػػة م ارحػػؿ العمميػػة التعميميػػة ف ػ مؤسسػػات ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ
العال .

 -5التركيز عم الدراسة التطبيقيػة كذلػؾ مػف خػةؿ كرش مجيػزة كمعػدة ليػذا الغػرض ،كيكػكف نصػيبيا

أكبر مف الجانب النظرم .

 -6تكعية المجتمع المحم بأىمية التعميـ التقن  ،كعدـ االكتفاء بأنيا كسػيمة لمتجسػير لمكصػكؿ لمتعمػيـ

الجامع .
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 -7ضركرة مراجعة ك ازرة التربية كالتعميـ العال لتراخيص الكميات الخاصة ،كبرامجيا كخدماتيا المقدمة

لمطمبة .

ثانياً :بخصوص الكفايات التدريسية :

 -1تأىيؿ الكفايات التدريسية ف كميات المجتمع لتكاكب السكؽ العالم كليس السكؽ المحم فقط.
 -2رفد الكميات بالمعمميف مف حممة الماجستير كالدكتكراه لتدريس المساقات التقنية .

 -3تطػػكير أداء المعممػػيف تقني ػان مػػف خػػةؿ إطةعيػػـ عم ػ مػػا يط ػ أر مػػف تحػػديثات تقنيػػة ،كاش ػراكيـ ف ػ
كرشات عمؿ كمؤتمرات محمية كخارجية .

 -4إش ػراؾ الطمبػػة ف ػ تقيػػيـ المعممػػيف باسػػتخداـ كسػػائؿ التقػػكيـ الت ػ تجػػدم نفع ػان ف ػ الكصػػكؿ لنتػػائج

إيجابية .

ثالثاً :بخصوص توفير فرص عمل لمخريجين :

 -1ضػػركرة إشػراؾ سػػكؽ العمػػؿ فػ تقيػػيـ أداء كميػػات المجتمػػع مػػف خػػةؿ المقػػاءات المفتكحػػة كالنػػدكات
ككرش العمؿ .

 -2عقد اتفاقيات مع القطاعيف الصناع كالتجارم الستيعاب خريج الكميات السيما المتميزيف .

 -3ضػػركرة قيػػاـ المسػػئكليف بالحككمػػة الفمسػػطينية بعقػػد اتفاقيػػات إقميميػػة كدكليػػة لتشػػغيؿ الخػريجيف مػػف
الكميات التقنية .

 -4االىتماـ بالتدريب الميدان المتخصص كالمراقبة كالمتابعة مف قبؿ االختصاصييف بالكمية .

 -5ضػػركرة قيػػاـ كميػػات المجتمػػع التقنيػػة بد ارسػػة حاجػػة السػػكؽ المحم ػ بػػدالن مػػف تك ػرار الب ػرامج ككسػػاد

خريجييا .

 -6المساىمة ف تسكيؽ مشاريع تخرج الطمبة أك تبنييا كرعايتيا مف قبؿ الكميات .
 -7إعطاء تدريب عمم كاف لمطمبة ،كف مؤسسات منتمية لمجاؿ تخصصيـ .

 -8استحداث دائرة خاصة لمتكاصؿ مع الخريجيف ف الكميات بما يخدـ مشكةتيـ حت ما بعد العمؿ،
كالتكاصؿ معيـ بما يحقؽ الفائدة لمخريج كالكمية ف جميع النكاح .
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التوصيات

ف ضكء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة فإف الباحث يكص بما يم :

 -1ضػػركرة إعػػادة النظػػر فػ الت ػراخيص الممنكحػػة لمكميػػات الخاصػػة بمحافظػػات ػزة كمراجعػػة معػػايير
االعتماد كالجكدة الفمسطينية .

 -2تقي ػػيـ تكػ ػرار البػ ػرامج كالتخصص ػػات ،كخم ػػؽ ن ػػكع م ػػف التنس ػػيؽ ب ػػيف الكمي ػػات؛ كذل ػػؾ لتقم ػػيص ع ػػدد
الخريجيف ف نكع كاحد مف التعميـ التقن .

 -3ضركرة إشراؾ السكؽ المحم ف بناء المناىج التقنية ك تتناسب كحاجة سكؽ العمؿ .

 -4ضػػركرة أف تشػػتمؿ منػػاىج التعمػػيـ التقن ػ مسػػاقات نظريػػة تركػػز عم ػ تقػػكيـ القػػيـ كاالتجاىػػات لػػدل
الطمبة .

 -5ضػػركرة أف تشػػرؾ إدارات الكميػػات طمبتيػػا ف ػ تقيػػيـ معممػػييـ مػػف خػػةؿ اسػػتخداـ أسػػاليب التقيػػيـ

المناسبة .

 -6ضركرة أف تخطط إدارات الكميات التقنيػة لمشػاريع تحقػؽ مػف خةليػا فرصػان لخريجييػا لمعمػؿ داخػؿ

أك خارج الكمية .

 -7ضػػركرة التعػػاكف بػػيف الكميػػات كتبػػادؿ الخب ػرات كاالسػػتفادة مػػف التجػػارب الناجحػػة لػػبعض الكميػػات

التقنية ف محافظات زة .

 -8ض ػػركرة إع ػػادة النظ ػػر م ػػف قب ػػؿ إدارات الكمي ػػات التقني ػػة لطريق ػػة تركيجي ػػا لتخصص ػػاتيا م ػػف خ ػػةؿ

اإلعةـ ،كالمحافظة عم المصداقية مع المجتمع ف نكعية التخصصات .

 -9ضػػركرة تطػػكير الطػكاقـ التدريسػػية فػ الكميػػات كتعيػػيف ذكم الشػػيادات العميػػا لتػػدريس التخصصػػات

التقنية .

 -10ضركرة تحديث المناىج التقنية بشكؿ مستمر بما يتناسب كاالتجاىات العالمية ،كتطكر تكنكلكجيا

العصر الت تتغير بشكؿ متسارع .
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المقترحات

إف كؿ بحث كدراسة عممية يفتح اآلفاؽ أماـ الباحثيف إلجراء المزيد مف الدراسات ،فالعمـ بناء ال سقؼ

لػو ،لػذلؾ يقتػرح الباحػث فػ ضػكء نتػائج د ارسػتو إجػراء المزيػد مػف الد ارسػات التربكيػة عػف ىػذا المجػاؿ
الحيػػكم مػػف التعمػػيـ ،فكميػػات المجتمػع بمػػا تحتػػكم عمػ تعمػػيـ تقن ػ تػػزداد أىميتػػو يكم ػان بعػػد يػػكـ بحاجػػة
لممزيد مف الدراسات التطكيرية ،كما أف مدارسػنا بحاجػة لتضػميف ىػذا المجػاؿ العممػ فػ مناىجيػا ،لػذا

فإف الباحث يقترح إجراء المزيد مف الدراسات التالية :

 -1دكر كميات المجتمع بمحافظات الضػفة الغربيػة فػ تنميػة التعمػيـ التقنػ مػف كجيػة نظػر الخػريجيف
كسبؿ تطكيره .

 -2تصكر مقترح لتفعيؿ دكر إدارة كميات المجتمع ف تنمية الميا ارت التقنية لدل الطمبة .
 -3دكر اإلدارات المدرسية ف تنمية الميا ارت التقنية لدل الطمبة كسبؿ تطكيره .
 -4دكر المناىج الدراسية ف إثراء المفاىيـ التقنية لدل الطمبة .

 -5دكر التعميـ التقن ف تنمية التفكير اإلبداع لدل الطمبة كسبؿ تطكيره .
 -6دكر معمم العمكـ ف تطكير األداء التقن لدل الطمبة كسبؿ تطكيره .

 -7دكر معمم تكنكلكجيا المعمكمات ف تطكير األداء التقن لدل الطمبة كسبؿ تطكيره .

 -8دكر اإلشراؼ التربكم ف تطكير أداء معمم تكنكلكجيا المعمكمات التقن كسبؿ تطكيره .
 -9كاقع التعميـ التقن ف مناىج ك ازرة التربية كالتعميـ .

ػ
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قائمة المراجع
أوالً  :المراجع العربية .

ثانياً  :المراجع األجنبية .

أوالً :المراجع العربية :

قائمة المراجع

 -1أبك الكاشؼ ،جماؿ (" :)1999مفيكـ الذات كعةقتو بالميكؿ المينية كالدافعية لةنجػاز لػدل طمبػة

كميػات المجتمػع المتكسػط"  .رسـالة دكتـوراه ،كميػة التربيػة ،قسػـ الصػحة النفسػية ،جامعػة عػيف شػمس
باالشتراؾ مع كمية التربية الحككمية بغزة .
 -2أبػك جػراد ،محمػد ):(2000ػ"د ارسػة تحميميػة لمكفايػة الداخميػة لمتعمػيـ التقنػ فػ فمسػطيف" .رسـالة

دكتوراه ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس .

 -3أبك جراد ،محمد (" :)1994تطوير التعميم الميني والتقني في فمسطين واقع وطموحات" ،الخميؿ،
رابطة الجامعييف ،دائرة البحث كالتطكير.

 -4أبػك حطػب  ،فػؤاد ك أمػاؿ ،صػادؽ )  " :( 2005منـاىج لبحـث وطـرق التحميـل اإلحصـائي فـي

العموم النفسية والتربوية واالجتماعية "  ،مكتبة األنجمك المصرية :القاىرة.

 -5أبػ ػػك سػ ػػميـ ،شػ ػػذا (" :)2006مػ ػػدل تحقيػ ػػؽ إدارة العةقػ ػػات العامػ ػػة ألىػ ػػدافيا ف ػ ػ الكميػ ػػات التقنيػ ػػة
بمحافظات زة مف كجية نظر العامميف" .رسالة ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة اإلسةمية ،زة.

 -6أبك شكر ،عبد الفتاح (" :)1996التشغيل والبطالة في فمسطين" ،منظمة العمؿ العربية ،نابمس.
 -7أبػ ػػك عاص ػ ػ  ،حمػ ػػداف (" :)2003مصػ ػػادر تمكيػ ػػؿ التعمػ ػػيـ المين ػ ػ كالتقن ػ ػ ف ػ ػ فمسػ ػػطيف الكاقػ ػػع
الدرسػػية العربيػػة " اقتصػػاديات التعمػػيـ التقن ػ " المنعقػػدة ف ػ
كالمػػأمكؿ" .ورقــة عمــل مقدمػػة إل ػ الحمقػػة ا
عماف/األردف مف  8/30إل 2003/9/4ـ .
 -8أبػػك عينػػيف ،عم ػ خميػػؿ ( " :)1986التربيــة اإلســالمية والتنميــة" .رسػػالة الخمػػيج العرب ػ  ،مكتػػب
التربية العرب لدكؿ الخميج ،الرياض ،العدد  22السنة السابعة .

 -9أبػػك ناىيػػة ،صػػةح الػػديف (" :)1993التعمػػيـ المين ػ كالفن ػ كربػػط التعمػػيـ بالعمػػؿ كدكره ف ػ إعػػداد
البنية التحتية لممجتمع الفمسطين " ،المؤتمر التربوي األول ،جامعة األزىر ،كمية التربية ،زة .

 -10أحمد ،إبراىيـ (" :)2000الجوانب السموكية في اإلدارة المدرسية"  ،القاىرة  :دار الفكر.

 -11األسػعد ،محمػد )" : (2000التنميـة ورسـالة الجامعـة فـي األلـف الثالـث" ،المؤسسػة الجامعيػة

لمدراسات كالنشر كالتكزيع  ،بيركت.
 -12األشػػقر ،محمػػد (" :)2010درجػػة ممارسػػة إدارات الكميػػات التقنيػػة كالمينيػػة بمحافظػػات ػزة إلدارة
األزمات كسبؿ تطكيرىا"  .رسالة ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة اإلسةمية .زة .

 -13األ ا ،إحساف كاألستاذ ،محمكد (" :)2004مقدمة في تصميم البحث التربوي" ،زة ،فمسطيف.
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 -14األ ا ،إحسػاف ( :)1997البحث التربوي " عناصره ،مناىجو ،أدواتـو " ط  ،2مطبعػة الرنتيسػ ،
زة .

 -15األيػػكب  ،منصػػكر (" :)2008المعكقػػات الت ػ تحػػكؿ بػػيف مخرجػػات التعمػػيـ المين ػ كالتقن ػ ف ػ

فمسطيف كمتطمبات سكؽ العمػؿ"  .بحث مقـدم إلـى مـؤتمر التعمـيم التقنـي والمينـي فـي فمسـطين(واقع

وتحديات) المنعقد ف الكمية الجامعية لمعمكـ التطبيقية –  2008/10/13-12ـ.

-16البحيصػ ػ  ،محم ػػد (" :)2001برن ػػامج مقت ػػرح لتنمي ػػة بع ػػض مي ػػارات الت ػػدريس ل ػػدل معممػ ػ كمي ػػة

فمسطيف التقنية " رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس  ،جميكرية مصر العربية.

 -17الترمػذم ،محمػد بػف عيسػ بػف سػكرة )" : (1978سـنن الترمـذي"  ،تحقيػؽ محمػد ناصػر الػديف

األلبان ،ج  ، 4مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع  ،الرياض  ،السعكدية.

 -18التميمػ  ،فػكاز)" : (2004فاعميػة اسػتخداـ نظػاـ إدارة الجػكدة آيػزك )  ( 9001فػ تطػكير أداء

الكحدات اإلدارية ف ك ازرة التربية كالتعميـ ف األردف مف كجية نظر العامميف فييا كدرجة رضاىـ عف
ىذا النظاـ" ،رسالة دكتوراه ،جامعة عماف.

 -19الجدبة ،فكزم (" :)2009دكر الجامعات العربية ف التنمية االقتصادية"  .مجمة جامعة األزىـر
بغزة ،سمسمة العمكـ اإلنسانية  ،المجمد  ، 12العدد. 1

 -20الجةؿ ،عبد العزيز(" :)1985تربية اليسر وتخمف التنمية" ،الككيت ،عالـ المعرفة .

-21الجػػكىرم ،محمػػد (" :)1985عمــم االجتمــاع وقضــايا التنميــة فــي العــالم الثالــث"  .دار المعرفػػة،

القاىرة.

 -22الحاج محمد ،أحمػد ) " : ( 2002مسيرة التعميم والتدريب المينـي والتقنـي فـي الـيمن" .عمػاف،
دار المناىج لمنشر كالتكزيع  ،الطبعة األكل .
 -23الحبيب ،عبد الرحمف محمد (" :)2004دكر كميات المجتمع ف تحقيؽ تكافؤ الفرص التعميميػة"،

مجمة جامعة الممك سعود ،ـ ،17العمكـ التربكية كالدراسات اإلسةمية (.)2
 -24الحػداد ،عػة (" :)2009دكر التػدريب التقنػ

كالمينػ

فػ

خمػؽ فػرص عمػؿ لممتػدربيف حالػة

دراسية :كمية مجتمع زة – األكنركا " .رسالة ماجستير ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسةمية .زة .

 -25الخالدم ،مجدم (" :)1995مؤتمر إستراتيجية التنمية ف فمسػطيف " ،مجمـة قضـايا فمسـطينية ،
عدد (  ،) 1ك ازرة الثقافة ،زة .

 -26الخميس ػ  ،السػػيد سػػةمو (" :)2005محاضـــرات التربيـــة والتنميـــة" ،جامعػػة الممػػؾ سػػعكد ،كميػػة
التربية .

 -27السيد ،سميرة (" :)1992عمم اجتماع التربية" ،دار الفكر العرب  ،القاىرة ،الطبعة األكل .
 -28الشػ ػػكيخ ،عػ ػػاطؼ (" :)2007كاقػ ػػع التخطػ ػػيط االسػ ػػتراتيج ف ػ ػ مؤسسػ ػػات التعمػ ػػيـ التقن ػ ػ ف ػ ػ

محافظات زة" ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسةمية ،زة .
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 -29الطاساف ،محمد بف عم (  " :) 2003تجارب التخصيص ف األنشطة كالخدمات البمدية محميان

كدكليان "  ،ورقة عمل مقدمـة لنـدوة الشـراكة بـين األجيـزة البمديـة والقطـاع الخـاص 2003/3/2-1ـ،

السعكدية .

 -30العان  ،السامرائ  ،التميم (" :)2003الشراكة بين مؤسسات التعميم والتدريب الميني وسوق

العمل" ،المركز العرب لتنمية المكارد البشرية.

 -31العبد ،عبد الرحيـ (" :)2007التعميـ التقن ف فمسطيف كدكره ف تحقيػؽ التنميػة" .الييئػة العامػة

لةستعةمات ،مجمة رؤية  ،العدد (. )31

 -32العصػار ،زكػرم )" : (1999تطػكير م اركػز التػدريب المينػ

فػ

لػكاء ػزة فػ

ضػكء بعػض

المتطمبػات التنميػة لدكلػة فمسػطيف"  ،رسـالة ماجسـتير ،كميػة التربيػة ،جامعػة عػيف شػمس ،القػاىرة :
مصر.

 -33القحطان  ،محمد عم مانع ( " :)2002أثر بيئة العمؿ الداخمية عم الكالء التنظيم " ،رسالة
ماجستير ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ،الرياض.

 -34المصػرم ،رفيػؽ (  :) 2007تقيػيـ الػدكر التنمػكم لكظػائؼ جامعػة األقصػ

مػف كجيػة نظػر

أعضاء ىيئتيا التدريسية  .مجمة جامعة األقصى ،المجمد الحادم عشر ،العدد األكؿ .

 -35النػػكرم ،عبػػد الغن ػ (" :)1988اتجاىــات جديــدة فــي اقتصــاديات التعمــيم فــي الــبالد العربيــة" .

الدكحة ،دار الثقافة.

 -36النيػرب ،فريػد ) " : (1998كاقػع منيػاج التعمػيـ التقنػ

فػ

محافظػات

المعمميف"  ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الكطنية ،نابمس  :فمسطيف.

ػزة مػف كجيػة نظػر

 -37بالطاىر ،النكم ( " : )2012العمكـ االجتماعية ف الجامعة الجزائرية كدكرىا ف تنمية المجتمػع

" الممتقــى الــوطني األول حــول إشــكالية العمــوم االجتماعيــة فــي الجزائــر كاقػػع كآفػػاؽ / 8-7 ،مػػارس
 ، 2012الجزائر .

 -38بدراف ،شبؿ( :)1993حكؿ إشكالية التعميـ كالتنمية ،مجمة التربية المعاصرة ،العدد  ،28القاىرة.
 -39بركػات ،زيػاد كعػكض ،أحمػد (" :)2011كاقػع دكر الجامعػات العربيػة فػ تنميػة مجتمػع المعرفػة

مف كجية نظػر عينػة مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس فييػا" .ورقـة بحـث عمميـة مقدمـة لمـؤتمر الدراسـات

العميا األول بعنكاف" استشراؼ مستقبؿ الدراسات العميا ف فمسطيف " ،جامعة النجاح الكطنية .

 -40حمبػاكل ،يكسػػؼ ( :)1987المػكارد البشػرية كالتعمػػيـ كالتػػدريب كالتنميػػة فػ الػػكطف العربػ  .مجمــة

شؤون عربية ،آذار /مارس ،ص.ص 140. - 125 :

 -41حماد ،خميػؿ كالنخالػة  ،سػمية (" :)2008مشػكةت التعمػيـ المينػ فػ محافظػات ػزة كمػا ي ارىػا

المعممكف"  .بحث مقدم لمـؤتمر التعمـيم التقنـي والمينـي فـي فمسـطين ( واقـع وتحـديات ) المنعقػد فػ
الكمية الجامعية لمعمكـ التطبيقية –  2008/10/13-12ـ .
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 -42حمػد ،مػركاف (" :)2010كاقػع إدارة كرش التعمػيـ التقنػ فػ

محافظػات ػزة كسػبؿ تطكيرىػا" .

مجمة الجامعة اإلسالمية  ،سمسمة الدراسات اإلنسانية ،المجمد الثامف عشر ،العدد الثان .

-43حمػد ،مػركاف ) :(2000الكفػاءة الخارجيػة لمتعمػيـ التقنػ فػ محافظػات ػزة ،رسـالة ماجسـتير،

الجامعة اإلسةمية ،زة.
-44حمػداف ،عبػد الػرحيـ كالشػكيخ ،عػاطؼ)" : (2004التػدريب العممػ

فمسطيف" ،مجمة الجامعة اإلسالمية – زة ،المجمد  ، 12العدد األكؿ.

فػ

الكميػات التقنيػة فػ

 -45حمػػداف ،عبػػد الػػرحيـ كأبػػك عاصػ  ،حمػػداف ( :)2008الصػػعكبات التػ تكاجػػو التعمػػيـ التقنػ فػ

فمسطيف كسبؿ التغمب عمييا .بحث مقدم لمؤتمر التعميم التقني والميني في فمسطين (واقع وتحديات)
المنعقد ف الكمية الجامعية لمعمكـ التطبيقية2008/10/13-12 ،ـ.

 -46حمداف ،عبد الرحيـ ( : )2006مػدل فاعميػة التعمػيـ المسػتمر فػ الكميػات التقنيػة ،مجمـة جامعـة

األقصى ،مجمد  ،10عدد . 2

 -47حمداف ،عبد الرحيـ ( ":)2001التعميـ التقن ف فمسطيف كدكره ف تحقيؽ التنمية .مجمة رؤية،

الييئة العامة لةستعةمات ،فمسطيف ،زة ،العدد . 11

 -48حمداف ،عبد الرحيـ (" :)2003أسباب التحاؽ الطةب كالطالبات بالكميات التقنية فػ محافظػات

ػزة " .ورقة عمل مقدمة إلى ورشـة عمـل بعنـوان " التعمـيم التقنـي فـي فمسـطين  /محافظـات غـزة -

الواقع والطموح ،المنعقدة ف كمية فمسطيف التقنية  -دير البمح بتاريخ  2003-5-7ـ.

 -49راض  ،ميرفت (" :)2006معكقات تطبيؽ إدارة الجػكدة الشػاممة فػ مؤسسػات التعمػيـ التقنػ فػ

محافظات زة كسبؿ التغمب عمييا" .رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسةمية بغزة .

 -50سعدية ،منصكر (" :)2007تقييـ عممية التدريب لمعامميف بالكميات التقنية ف محافظات زة مف
كجية نظر المتدربيف" .رسالة ماجستير ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسةمية .زة .

 -51سعيد ،نادر)": )1998التنمية البشرية ف فمسطيف" ،راـ اهلل ،برنامج دراسات التنمية ،حزيراف .

 -52شخشير ،خكلو (" :(1998الحاجة إل التعميـ الفن فػ فمسػطيف كتخصصػاتو" ،مجمـة البحـوث

والدراسات التربوية الفمسطينية ،ع ، 2ص.ص. 60 – 42 :

 -53طنيب ،محمد كآخركف ( " :)1990أبعاد التنمية في الوطن العربي" .عماف ،دار المستقبؿ .
 -54عػػالـ ،إبػراىيـ (" :)2005تقيػػيـ مسػػتكل التػػدريب فػ األنشػػطة التعميميػػة كتحديػػد أىميتيػػا بكحػػدات
فػػرز كسػػائؿ كتقنيػػات التعمػػيـ بجامعػػة أـ القػػرل مػػف كجيػػة نظػػر الطػػةب المتػػدربيف"  .معيـــد البحـــوث

التربوية والنفسية ،جامعة أـ القرل .الرياض .

 -55عبكد ،عبد الغن ( " :) 1980التربية ومشكالت المجتمع" .دار الفكر العرب  ،القاىرة .

 -56عبيػػدات ،ذكقػػاف كعػػدس ،عبػػد الػػرحمف ،كعبػػد الحػػؽ ،كايػػد (" :)2001البحــث العممــي -مفيومــو
وأدواتو وأساليبو" .دار الفكر لمنشر كالتكزيع ،عماف.
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 -57عػةـ ،صػةح الػديف محمػكد ( " :)2000القيـاس والتقــويم التربـوي والنفسـي :أساســياتو
وتطبيقاتو وتوجياتو المعاصرة" .ط ،5دار الفكر العرب  ،مصر .

 -58عمػػار ،حامػػد (" :)1982حػػكؿ التعمػػيـ العػػال العربػ كالتنميػػة" ،مجمــة المســتقبل العربــي ،العػػدد
(.)40

 -59باف ،محركس (" :)2003التربية كالتنمية الشاممة لممجتمعات اإلسةمية كدكر التربية اإلسةمية

ف ػ تحقيقيػػا" .تقريـــر التنميــة البشـــرية بالمممكــة العربيـــة الســعودية ،المدينػػة المنػػكرة ،ك ازرة االقتصػػاد
كالتخطيط.،

 -60مت ػػكل  ،مص ػػطف محم ػػد(" :)1988قص ػػكر التربي ػػة العربي ػػة ع ػػف تحقي ػػؽ التنمي ػػة" .مجمـــة كميـــة

التربية ،المجمد الخامس ،جامعة الممؾ سعكد ،الرياض.

 -61مرس  ،محمد)" : (2001اإلدارة المدرسية الحديثة" .عالـ الكتب ،القاىرة .
 -62مسمـ ،عبد القادر (" :)2007مصادر الضغكط المينية كآثارىا ف الكميات التقنية ف محافظػات
زة"  .بحث محكـ ،مجمة الجامعة اإلسالمية – المجمد السادس – العدد األكؿ .

 -63نذر ،فاطمة عباس ،كآخركف (" :)2003تصكر مقترح إلنشاء كميات المجتمع ف ضكء الخبرات
األجنبيػة كالعربيػة كاحتياجػػات المجتمػع بدكلػػة الككيػت" ،مجمــة دراســات الخمــيج والجزيـرة العربيــة ،العػػدد

 ،110السنة التاسعة كالعشركف ،الككيت.

 -64ك ازرة التربية كالتعميـ العػال ( :)2010الدليل اإلحصائي السنوي  2010-2009في مؤسسات

التعميم العالي الفمسطيني – راـ اهلل – فمسطيف .

 -65ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػال ( :)2013الكتــاب اإلحصــائي لمؤسســات التعمــيم العــالي فــي قطــاع
غزة ،اإلدارة العامة لمتخطيط ،قسـ إحصاءات التعميـ العال .
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مالحق الدراسة
ػ
 -1االستبانة في صورتيا األولية .
 -2أسماء السادة المحكمين.

 -3االستبانة في صورتيا النيائية .
 -4نموذج المقابمة الشخصية .

 -5أسماء السادة الخبراء الذين تم إجراء المقابمة معيم .

ممحق رقم ( ) 1

جامعـــة األزىـــــر – غــــــــزة
عمادة الدراسات العميــــــــا
كميــــــــــة الــــــــــتربيـــــــــة
قســم أصــول التربيـة



االستبانة في صورتها األولية
اضدغدػاألدتاذػػاضدصتورػ:ػػ.............................................................ػاضطحترم ػ
الموضوع  :تحكيم االستبانة ػ

يقوم الباحث  :أحطددػطصدباحػطحطددػسدارسػ بلعـداد دراسـة بعنـوان ":دور كلياات المجتماب بمحافتاات
غزة في تنمية التعلايم التنناي مان وجهاة نتار الناريجين وسابل تطاويره" وذلـك اسـتكماالً لمحصـول

عمــى درجــة الماجســتير فــي أصــول التربيــة مــن جامعــة األزىــر بغــزة  ،لــذا قــام الباحــث بلعــداد ىــذه

االستبانة والتي تتكون من( )52فقرة موزعة عمى ثالث مجاالت  ،متمثمة في :

 -1منياج التعميم التقني ()17

 -2توفير الكفايات التدريسية ()18

 -3توفير فرص عمل لمطمبة الخريجين ()17

ونظ ارً لخبرتكم الواسعة في ىذا المجال يشرفني أن أضع بين أيديكم ىذه االستبانة .

لذا أرجو من سيادتكم التكرم باالطالع عمييا؛ وابداء آرائكم حول الفقرات من منطمق النقاط التالية :
 -ما ترونو مناسباً من حذف أو إضافة أو تعديل أو تغيير  .

 المالئمة لممجال الذي تنتمي لو . -السالمة من الناحية المغوية .

عمماً بأن المشرفين عمى الرسالة ىما :

اضدصتورػ/ػساغزػرضيػاألدودػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ(رئغسػشدمػأصولػاضتربغظػ–ػجاططظػاألزعر) ػ

األدتاذػاضدصتورػ/ػطحطودػخضغلػأبوػدفػػ(رطغدػصضغظػاضتربغظػدابقاًػ–ػاضجاططظػاإلدالطغظ)

وتنبلوا فائق االحترام والتندير
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضباحث ػ
أحمد مصباح فارس
ػ
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سقراتػاالدتباظظػ :ػ
دورػصضغاتػاضطجتطعػسيػتظطغظػاضتطضغمػاضتقظيػ :ػ
اضطجالػاألولػ:ػطظكاجػاضتطضغمػاضتقظيػ ػ
ويعرف إجرائياً :مجموعة من العمميات التي تصـف مجمـوع الخبـرات الواجـب المـرور بيـا ،وامتالكيـا مـن
قبـل طمبـة كميـات المجتمـع بمحافظـات غـزة ،ويتضـمن منيـاج كميـات المجتمـع :األىـداف ،والمحتـوى،

مالئمة الفقرة

مناسبة الفقرة

ونواتج التعمّم المستيدفة ،وطرق التعميم ،وأدوات التقييم.

الفقرة

م

مالئمة

-1

يغطي منياج الكمية كل احتياجاتي المينية التقنية المستقبمية

-2

ينمي منياج الكمية خبراتي التقنية العممية

-3

يشجعني منياج الكمية عمى التعمم الذاتي في المجال التقني

-4

يعزز منياج الكمية مجال التخصص التقني الذي أدرسو

-5

يتضمن منياج الكمية طرق االستخدام األمثل لمتقنيات في مستقبمي العممي

-6

يرسخ منياج الكمية مفاىيم عممية تقنية تفيدني في مستقبمي الميني

-7

يراعي منياج الكمية احتياجات سوق العمل التقني من الخريجين

-8

ينمي منياج الكمية قدراتي في الجانب التقني

-9

يزيد منياج الكمية لدي فرص اإلبداع التقني

-10
-12

ُيعدني منياج الكمية الستكمال دراستي الجامعية التقنية
يجعمني منياج الكمية قاد ارً عمى مواجية التحديات التكنولوجية التقنية
يسيم منياج الكمية في زيادة قدرتي عمى التفكير التقني الناقد

-13

ينمي منياج الكمية قدرتي عمى البحث العممي في مجال دراستي

-14

يساعدني منياج الكمية عمى االنخراط في سوق العمل التقني المستقبمي

-15

ينمي منياج الكمية لدي ميارات التفكير العممي التقني

-16

يقدم منياج الكمية لي موضوعات تقنية متكاممة

-17

يركز منياج الكمية عمى الجانب التقني التطبيقي أكثر من النظري

-11

غير
مالئمة

مناسبة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبظودػأخرىػترزبونػسيػإضاستكاػ :ػ
-20ػ ...............................................................................................................................................................ػ
 ..................................................................................................................................................... ............-22ػ
 ................................................................................................................................................................. -23ػ
 ................................................................................................................................................................. -24ػ
 ................................................................................................................................... .............................-25ػ
ػ
ػ
ػ
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غير
مناسبة

اضطجالػاضثاظيػ:ػتوسغرػاضصفاغاتػاضتدرغدغظػ ػ
ويعرف إجرائياً :قدرة كميات المجتمع بمحافظات غـزة عمـى تـوفير عضـو التـدريس القـادر عمـى تطبيـق

مالئمة الفقرة

مناسبة الفقرة

المعارف ،والخبرات ،والميارات في أوضاع العمل المعتادة حسب معايير سوق العمل .

الفقرة

م

مالئمة

-1

توفر الكمية لنا معممين تقنيين متميزين

-2

توظف الكمية لنا المعممين التقنيين ذوي الشيادات العميا

-3
-4

توفر الكمية لنا معممين مدربين تقنياً

تشرك الكمية معممينا في مؤتمرات عممية تقنية

-5

تشرك الكمية معممينا في ورشات العمل التقنية

-6

توفر الكمية لممعممين اإلمكانات التقنية الالزمة لتدريسنا

-7
-8

تقدم الكمية حوافز تشجيعية لممعممين التقنيين المبدعين
ّ

تشجع الكمية المعممين عمى استخدام تكنولوجيا المعمومات في المحاضرات

-9

تحفز الكمية المعممين عمى إجراء أبحاث تقنية بمشاركة الطمبة

غير

مالئمة

مناسبة

مناسبة

 -10تشرك الكمية المعممين في األنشطة التفاعمية مع مؤسسات المجتمع المحمي

 -11تشجع الكمية عمى التواصل االلكتروني بين المعممين والطمبة
 -12تعدل الكمية سموكيات المعممين السمبية مع الطمبة
 -13تشرك الكمية الطمبة في تقييم أداء المعممين التقنيين
 -14تشجع الكمية المعممين عمى تفعيل دور األنشطة الالصفية التقنية

 -15تشجع الكمية المعممين البتكار أجيزة تقنية تفيد الطمبة
 -16تستفيد الكمية من نتائج االختبارات في تقييم عمل المعممين التقني
تقيم الكمية المعممين من خالل زيارات إشرافية
-17
ّ
 -18تحث الكمية المعممين عمى االستفادة من توصيات بحوث تخرج الطمبة
ػػبظودػأخرىػترزبونػسيػإضاستكاػ :ػ
-20ػ ...................................................................................................................................................................ػ
 ....................................................................................................... .............................................................-22ػ
 .................................................................................................................................................................... -23ػ
 .................................................................................................................................................................... -24ػ
 ............................................................................................... .....................................................................-25ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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غير

اضطجالػاضثاضثػ:ػتوسغرػسرصػرطلػضضطضبظػاضخرغجغنػ ػ
ويعرف إجرائياً :ىم طمبة كميات المجتمع بمحافظات غزة المسجمون في الفصل الدراسي األخير

مالئمة الفقرة

مناسبة الفقرة

( فصل التخرج ) في العام الدراسي 2014 – 2013م وقد أكمموا متطمبات التخرج .

الفقرة

م

مالئمة

-1

تعرفنا الكمية بالمؤسسات التقنية لمعمل بعد التخرج

-2

تتعاون الكمية مع المؤسسات التقنية لتوفير فرص عمل لنا

-3

تنسق الكمية مع وزارة التربية والتعميم برامج نستفيد منيا في توظيفنا

-4

تتبنى الكمية رؤية مستقبمية من أجل دمجنا في سوق العمل

-5

تعقد الكمية اتفاقيات تشغيل مع مؤسسات دولية لتشغيمنا

-6

تتواصل الكمية معنا بعد انتياء دراستنا لدعم حصولنا عمى العمل

-7

توجو الكمية اختياراتنا المينية بعد التخرج

-8

تستطمع الكمية ق ارراتنا المستقبمية لمناقشتيا

-9

تشجعنا الكمية الستكمال دراستنا من أجل فرص عمل أفضل

-10

تروج الكمية لتخصصاتيا التقنية من خالل اإلعالم لقبول طمبتيا في سوق

غير

مالئمة

مناسبة

غير

مناسبة

العمل

-11

تسيم الكمية في توفير مشاريع تقنية صغيرة لمعمل فييا

-12

تتيح الكمية الفرصة لنا االستفادة من مواردىا في تنفيذ مشاريع صغيرة

-13
-14

تسيم الكمية في دعمنا مادياً لفتح مشاريع تقنية خاصة بنا

تعمل الكمية عمى إيجاد مشاريع تقنية مشتركة بينيا وبين خريجييا

-15

تساعدنا الكمية في دراسة جدوى مشاريعنا التقنية

-16

توفر لنا الكمية فرص عمل تقنية في مؤسساتيا

-17

تدربنا الكمية ميدانياً في مؤسسات تقنية متخصصة لفتح فرص تشغيل

فييا

ػبظودػأخرىػترزبونػسيػإضاستكاػ :ػ
-20ػ .......................................................................................................................... ........................................ػ
 .................................................................................................................................................................... -22ػ
 ................................................................................................................................................................... -23ػ
 ................................................................................................................. ...................................................-24ػ
.................................................................................................................................................................... -25
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ممحق رقم ( ) 2

قائمة بأسماء السادة المحكمين
التخصص

مكان العمل

م

االسم

جامعة القدس المفتوحة

1

أ.د زياد الجرجاوي

أصول تربية

2

أ.د عميان الحولي

أصول تربية

الجامعة اإلسالمية

3

أ.د .صالح حماد

أصول تربية

جامعة األقصى

4

د .محمد ىاشم أغا

أصول تربية

جامعة األزىر

5

د .عصام الموح

أصول تربية

جامعة األزىر

6

د .رزق شعت

أصول تربية

جامعة األقصى

7

د .بسام أبو حشيش

أصول تربية

جامعة األقصى

8

د .إياد الدجني

أصول تربية

الجامعة اإلسالمية

9

د .خميل حماد

أصول تربية

وزارة التربية والتعميم العالي

 10د .سمية النخالة

أصول تربية

وزارة التربية والتعميم العالي

 11د .محمود عساف

إدارة تربوية

وزارة التربية والتعميم العالي

 12د .محمد أبو جراد

إدارة تربويت

مدير عام التعميم العالي سابقاً

 13أ .منى النجار

أصول تربية

جامعة األزىر
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ممحق رقم ( ) 3

جامعـــة األزىـــــر – غــــــــزة
عمـــادة الدراســات العميــــــــا
كميـــــــــــة الــــــــــتربيـــــــــــــة
قســـم أصــول التربية

بسم اهلل الرمحن الرحيم
أني الطالب /أنتي الطالبة
اضدالمػرضغصمػورحطظػاضضهػوبرصاتهػ ...ػ
يقــوم الباحــث بــلجراء دراســة حــول دور كميــات المجتمــع فــي تنميــة التعمــيم التقنــي وذلــك
اســتكماالً لمتطمبــات الحصــول عمــى درجــة الماجســتير فــي أصــول التربيــة ،وىــذا يتطمــب

تعــاونكم فــي بيــان دور الكميــات فــي النيــوض بيــذا الفــرع الحيــوي مــن التعمــيم ،لــذا قــام
الباحث بلعداد ىذه االستبانة المكونة من ( )60فقرة ،موزعة عمى ثالث مجاالت ىي:

 -1منياج التعميم التقني ( )20فقرة .

 -2توفير الكفايات التدريسية ( )20فقرة .

 -3توفير فرص عمل لمطمبة الخريجين ( )20فقرة .
فأرجو من سيادتكم التكرم باإلجابة عن ىذه االستبانة بوضـع عالمـة(  ) Xأمـام الخيـار

الــذي ترونــو مناســباً فــي كــل فقــرة مــن فق ـرات االســتبانة ،كمــا وأرجــو عــدم االســتعجال
باإلجابة أو ترك فقرة دون اإلجابة عنيا .

عمماً بأن اسـتجاباتكم ستشـكل المرتكـز األسـاس فـي نجـاح الدراسـة ،كمـا وأنيـا سـتكون

سرية ولن تستخدم إال ألغراض البحث العممي فقط .

ذاصراًػضصمػحدنػتطاوظصم ػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ
ػ
ػ
ػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضباحث ػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأحطدػطصباحػسارس ػ
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأوالًػ/ػبغاظاتػخاصظػ :ػ
)

أ -النوع  :ذكر (
ب -التخصص( :

) جيد جداً (

ج -المعدل التراكمي  :ممتاز (

د -الجية المشرفة  :حكومة (

)

) وكالة (

) جيد (

) جامعة (

أنثى (

)

) مقبول (

)

) أىمية (

)

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثاظغاً/ػسقراتػاالدتباظظػ :ػ
دورػصضغاتػاضطجتطعػسيػتظطغظػاضتطضغمػاضتقظيػ :ػ
اضطجالػاألولػ:ػطظكاجػاضتطضغمػاضتقظيػ ػ
م

درجظػتواسرػطحتوىػاضفقرات
عالية

الفقرة

 -1يغطي منياج الكمية كل احتياجاتي المينية التقنية المستقبمية
 -2ينمي منياج الكمية خبراتي التقنية العممية
 -3يشجعني منياج الكمية عمى التعمم الذاتي في المجال التقني
 -4يعزز منياج الكمية مجال التخصص التقني الذي أدرسو
 -5يتضمن منياج الكمية طرق االستخدام األمثل لمتقنيات في
مستقبمي العممي

 -6يرسخ منياج الكمية مفاىيم عممية تقنية تفيدني في مستقبمي الميني

 -7يراعي منياج الكمية احتياجات سوق العمل التقني من الخريجين
 -8ينمي منياج الكمية قدراتي في الجانب التقني
 -9يزيد منياج الكمية لدي فرص اإلبداع التقني
ُ -10يعدني منياج الكمية الستكمال دراستي الجامعية التقنية

 -11يجعمني منياج الكمية قاد ارً عمى مواجية التحديات التكنولوجية التقنية

 -12يسيم منياج الكمية في زيادة قدرتي عمى التفكير التقني الناقد

 -13ينمي منياج الكمية قدرتي عمى البحث العممي في مجال دراستي
 -14يساعدني منياج الكمية عمى االنخراط في سوق العمل التقني
المستقبمي

 -15ينمي منياج الكمية لدي ميارات التفكير العممي التقني
 -16يقدم منياج الكمية لي موضوعات تقنية متكاممة
 -17يركز منياج الكمية عمى الجانب التقني التطبيقي أكثر من النظري
 -18يحفزني منياج الكمية الستثمار التكنولوجيا التقنية في العمل المستقبمي
-19
يقوم منياج الكمية أدائي التقني بدقة
ّ
 -20تعمل أنشطة منياج الكمية عمى تنمية شخصيتي التقنية
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جداً

عالية

متوسطة

ضعيفة

ػ
ضعيفة
جداً

اضطجالػاضثاظيػ:ػتوسغرػاضصفاغاتػاضتدرغدغظػ ػ
م

عالية

الفقرة

جداً

 -1توفر الكمية لنا معممين تقنيين متميزين
 -2توظف الكمية لنا المعممين التقنيين ذوي الشيادات العميا
 -3توفر الكمية لنا معممين مدربين تقنياً

 -4تشرك الكمية معممينا في مؤتمرات عممية تقنية
 -5تشرك الكمية معممينا في ورشات العمل التقنية
 -6توفر الكمية لممعممين اإلمكانات التقنية الالزمة لتدريسنا
-7
تقدم الكمية حوافز تشجيعية لممعممين التقنيين المبدعين
ّ

 -8تشجع الكمية المعممين عمى استخدام تكنولوجيا المعمومات في
المحاضرات

 -9تحفز الكمية المعممين عمى إجراء أبحاث تقنية بمشاركة الطمبة
 -10تشرك الكمية المعممين في األنشطة التفاعمية مع مؤسسات المجتمع
المحمي

 -11تشجع الكمية عمى التواصل االلكتروني بين المعممين والطمبة
 -12تعدل الكمية سموكيات المعممين السمبية مع الطمبة
 -13تشرك الكمية الطمبة في تقييم أداء المعممين التقنيين
 -14تشجع الكمية المعممين عمى تفعيل دور األنشطة الالصفية التقنية

 -15تشجع الكمية المعممين البتكار أجيزة تقنية تفيد الطمبة
 -16تستفيد الكمية من نتائج االختبارات في تقييم عمل المعممين التقني
-17
تقيم الكمية المعممين من خالل زيارات إشرافية
ّ
 -18تحث الكمية المعممين عمى االستفادة من توصيات بحوث تخرج

الطمبة

 -19تشرك الكمية المعممين مع الطمبة في األنشطة التقنية التي تنظميا
 -20تأخذ الكمية بتقييمات الطمبة عن معممييم في البوابة االلكترونية
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درجظػتواسرػطحتوىػاضفقراتػ ػ

عالية

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة
جداً

اضطجالػاضثاضثػ:ػتوسغرػسرصػرطلػضضطضبظػاضخرغجغنػ ػ
م

عالية

الفقرة

 -1تعرفنا الكمية بالمؤسسات التقنية لمعمل بعد التخرج
 -2تتعاون الكمية مع المؤسسات التقنية المحمية لتوفير فرص عمل لنا
 -3تنسق الكمية مع وزارة التربية والتعميم برامج نستفيد منيا في توظيفنا
 -4تتبنى الكمية رؤية مستقبمية من أجل دمجنا في سوق العمل
 -5تعقد الكمية اتفاقيات تشغيل مع مؤسسات دولية لتشغيمنا
 -6تتواصل الكمية معنا بعد انتياء دراستنا لدعم حصولنا عمى العمل
 -7توجو الكمية اختياراتنا المينية بعد التخرج
 -8تستطمع الكمية ق ارراتنا المستقبمية لمناقشتيا
 -9تشجعنا الكمية الستكمال دراستنا من أجل فرص عمل أفضل
 -10تروج الكمية لتخصصاتيا التقنية من خالل اإلعالم لقبول طمبتيا في سوق
العمل

 -11تسيم الكمية في توفير مشاريع تقنية صغيرة لمعمل فييا
 -12تتيح الكمية الفرصة لنا االستفادة من مواردىا في تنفيذ مشاريع
صغيرة
 -13تسيم الكمية في دعمنا مادياً لفتح مشاريع تقنية خاصة بنا

 -14تعمل الكمية عمى إيجاد مشاريع تقنية مشتركة بينيا وبين خريجييا
 -15تساعدنا الكمية في دراسة جدوى مشاريعنا التقنية
 -16توفر لنا الكمية فرص عمل تقنية في مؤسساتيا
 -17تدربنا الكمية ميدانياً في مؤسسات تقنية متخصصة لفتح فرص
تشغيل فييا

 -18تؤىمنا الكمية من خالل دورات إدارية تقنية تفيدنا في العمل
 -19توظف الكمية أوائل طمبتيا التقنيين معيدين لدييا
 -20تنسق الكمية مع وزارة العمل لتوفير فرص عمل لخريجييا التقنيين
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درجظػتواسرػطحتوىػاضفقراتػ ػ

جداً

عالية

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة
جداً

ممحق رقم ( ) 4
ظطوذجػطقابضظ ػ

جامعــــــة األزىــــــــر – غـــــــــــزة
عمـــــــادة الدراســــــات العميـــــــا
كميــــــــــــة الــــــــــتربيـــــــــــــة
قســم أصــول التربية

السيد األستاذ  /الدكتور  ......................................... :المحترم

بعد التحية :

نظ ارً لما تتميز بو من خبرة واسعة في الجوانب التربوية واإلدارية ،ارتأى الباحث أن يضع بين يديك

نموذج المقابمة ،وذلك استكماالً لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في أصول التربية لدراسة

بعنـوانػ "ػدورػصضغدداتػاضطجتطددعػبطحاسظدداتػزددزةػسدديػتظطغددظػاضتطضددغمػاضتقظدديػطددنػوجكددظػظظددرػ
اضخرغجغنػودبلػتطوغرهػ" ػ
ويعـرف الباحـث التعمـيم التقنـي بأنـو " التعمـيم الـذي يكسـب األفـراد المعـارف ،والميـارات ،واالتجاىـات

التـي تؤىمـو لالنخـراط فـي سـوق العمـل فـي أحـد األعمـال التقنيـة ،وتكـون الدراسـة فييـا سـنتين بعـد
الثانوية العامة أو أكثر" .

وشممت أداة الدراسة ( االستبانة ) التي طبقت عمى الخريجين ثالثة مجاالت ىي :

 -1منياج التعميم التقني .

 -2توفير الكفايات التدريسية .

 -3توفير فرص عمل لمطمبة الخريجين .

وفي ضـوء تحميـل نتـائج الدراسـة التـي قـام بيـا الباحـث ،كانـت ىنـاك مجموعـة مـن المعوقـات لتنميـة
التعميم التقني منيا :

 -1ال يركز المنيـاج فـي كميـات المجتمـع عمـى الجانـب التطبيقـي العممـي ،وييـتم بالمفـاىيم النظريـة
التي ال ترضي طموح الطالب الخريج في المجال التقني ،وال تفي بحاجات سوق العمل .

يقــوم أداءىــم التقنـــي ،كمــا أنــو ال يغطــي احتياجــاتيم المينيـــة
 -2يــرى الخريجــون أن المنيــاج ال ّ
المستقبمية .
 -3غياب التقييم الميداني من قبل معظم إدارات كميات المجتمع لممعممين من خـالل زيـارات إشـرافية
داخل قاعات التدريس .

 -4ال تيــتم معظــم إدارات الكميــات بتقيــيم الطمبــة الخــريجين لمعممــييم إلكترونيـاً ،حيــث أنيــا ال تيــتم
باستطالع آرائيم عن معممييم من خالل البوابة اإللكترونية لمطالب .
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 -5ال تتعاون معظم الكميات مع طمبتيا الخريجين لفتح مشاريع تقنية مشتركة بينيـا وبـين الخـريج،
صغيرة كانت أم كبيرة .

 -6ال تقدم معظم الكميات دعماً مادياً لخريجييا لفتح مشاريع خاصة بيم في المجال التقني .

 -7ال تبــادر معظــم الكميــات لعقــد اتفاقيــات تشــغيل مــع الــو ازرات والييئــات الحكوميــة أو المؤسســات

الدولية المتاحة ،وذلك إليجاد فرص عمل لطمبتيا الخريجين .

 -8ال تتواصــل معظــم لكميــات مــع طمبتيــا بعــد انتيــاء الدراســة ،وال توجــد حمقــة وصــل بــين الخــريج
ومؤسستو التعميمية .

 -9ال يشمل المنياج في كميات المجتمع تقويماً لمقيم واالتجاىات بجانب األداء التقني .

 -10ال تراعــي معظــم كميــات المجتمــع احتياجــات ســوق العمــل مــن خريجــي التخصصــات التقنيــة
المختمفة ،بحيث يوجد عدد كبيـر مـن الخـريجين مـن نفـس التخصـص فـي معظـم الكميـات ،ممـا ينـتج

عدداً كبي ارً من الخريجين دون فرص عمل حقيقية .

لذا نرجو من سيادتكم التكرم بوضع مقترحاتكم لتطوير دور كميات المجتمع في تنمية التعميم التقنـي،

لغرض البحث العممي فقط .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- ---------------------------اضباحث ػ
أحمد مصباح محمد فارس
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قائمة بأسماء السادة الخبراء والمتخصصين والمشرفين عمى الكميات الذين تم مقابمتيم
المسمى الوظيفي
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