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مقدمة:
إن التعميم بكل أنواعو وأشكالو ميم لجميع المجتمعات فبو يكون الرقي وتكون بو الحضارة ومن
خاللو تنتظم أحوال البشرية وتنشأ المجتمعات الراقية وبو ترتقي األخالق وتنمو القيم.
والتعميم لو أفرع ومجاالت كثيرة ال تعد وال تحصى ولكن سنتناول في بحثنا ىذا التعميم الميني
والتقني وىذا النوع من التعميم أيضا لو فروعو ومجاالتو المختمفة.
وبما أن التعميم ال يقوم إال من خالل معمم عمى درجة من الكفاءة والخبرة والتعميم فكمما ذادت
خبرة وعمم وكفاءة المعمم ازداد التعميم رقيا وكانت االستفادة أكبر النفع أشما وأوسع ،فإنني في
بحثي ىذا ناقشت المعايير والمينية والفنية لمعممي التعميم الميني.
حيث تناولت المعايير التي تضعيا الجامعات والدول والمؤسسات واذكر بعض تجارب الدول
والجامعات بناء عمى ىذه المعايير.
وقد جاءت فكرة ىذا البحث من عقد و ازرة التربية والتعميم العالي من خالل ىيئة تطوير مينة
التعميم لقاء توعوياً حول المعايير المينية لمعممي التعميم الميني والتقني.
ترى ما ىو الوضع الحالي لمؤسساتنا التعميمية وعمى وجو الخصوص مؤسسات التعميم

والتدريب الميني وما ىي قدرتيا عمى تمبية متطمبات مؤسساتنا السمعية والخدمية بالمعايير

الالزمة وبما يحقق االنسجام بين الكفاءات المطموبة والمعروض في سوق العمل وما ىي
المعايير المطموب ة في سياسات التعميم التقني والميني الواجب توافرىا في معممين التدريب الميني
والتقني؟

وقد تناول العديد من الباحثين التعميم الميني من حيث مشاكمو ومعوقاتو والتغمب عمييا والبعض
تناول دراسة التعميم الميني وعالقتو مع متغيرات أخرى مثل البيئة والتفكير ،مثل دراسة فروانة
( )2017والتي كانت بعنوان دور معممي الميني بالمدارس الثانوية المينية بمحافظات غزة في
تنمية المسئولية البيئية لدى طمبتيم وسبل تطويره ،وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد درجة
ممارسة معممي الميني بالمدارس الثانوية المينية بمحافظات غزة لدورىم في تنمية المسئولية
البيئية لدى طمبيتيم ،والكشف عن داللة الفروق في تقديرات أفراد العينة تبعا لمتغيرات الدراسة
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(الجنس ،الفرع الميني ،سنوات الخدمة ،المنطقة التعميمية) ،واقتراح سبل تطوير دور معممي
الميني بالمدارس الثانوية المينية بمحافظات غزة في تنمية المسئولية البيئية لدى طمبتيم.
وقد استخدمت الباحثة لمدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،وكانت أداة الدراسة استبانة تكونت من
 54فقرة موزعة عمى ثالث مجاالت ىي (المعرفي ،والمياري ،والوجداني).
باإلضافة إلى سؤال مفتوح موجو إلى أفراد العينة لتحديد سبل تفعيل دور معممي الميني
بالمدارس الثانوية المينية بمحافظات غزة لدورىم في تنمية المسئولية البيئية لدى طمبيتيم.
وقد تكونت عينة الدراسة من جميع معممي الميني بالمدارس الثانوية المينية البالغ عددىم 41
معمما ومعممة بمحافظات ( شرق غزة ،شمال غزة ،وسط غزة) لمعام الدراسي . 2017-2016
وقد أسفرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة معممي الميني بالمدارس الثانوية المينية بمحافظات
غزة لدورىم في تنمية المسئولية البيئية لدى طمبيتيم من وجية نظرىم كانت بدرجة كبيرة بوزن
نسبي  ،%69.56وأن الفرق تعزي لمتغير الفرع الميني ،ولمتغير الجنس وذلك لصالح الذكور،
و تعزى لمتغير سنوات الخدمة ،و متغير المنطقة التعميمية.
ودراسة العاجز ( )2008التي ىدفت إلى التعرف عمى أىم المشكالت التي تواجو معممي التعميم
الميني والتقني بمحافظات غزة والكشف عما إذا كان ىانك فروق ذات داللة إحصائية لمتقديرات
المتوقعة لممشكالت التي تواجو معممي التعميم الميني والتقني وفقا لمتغير الجية المشرفة،
وسنوات الخدمة  ،ومن ثم التوصل إلى سبل التغمب عمى المشكالت األكثر شيوعا .حيث
استخدم الباحث المنيج الوصفي ،وكانت أداة الدراسة استبانة مكونة من  48فقرة موزعة عمى
ثالث أبعاد ،وتكونت عينة الدراسة من  120معمما ،وتوصمت الدراسة إلى أن قمة البرامج
التشجيعية وضعف المشاركة من قبل الطالب في البرامج المقدمة من أىم المشكالت المتعمقة
بالمنيج ،أما أكثر المشكالت المتعمقة بالطمبة فكانت الضعف العام في المواد الدراسية والمغة
االنجميزية ،وقمة توافر فرص العمل ،وأما المشكالت الخاصة بالمعممين فجاء غياب عامل التقدير
المادي والمعنوي لممعمم ،وقمة الدورات التدريبية التي تساعد عمى تجديد ميارات المعمم في
المراتب األولى ،إلى جانب سنوات الخدمة والجية المشرفة.
وقد استفاد الباحثان من الدراسات السابقة في تحديد العينة والمجال وأداة الدراسة.
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مشكمة الدراسة:
تنحصر مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
ما مدى توافر المعايير المينية والفنية لمعممي التعميم الميني؟
ويتفرع منو األسئمة التالية:
 -1ىل تتوفر المعايير التي تتناسب مع احتياجات معممي التعميم الميني في قطاع غزة؟
 -2ىل تتطابق معايير التعميم الميني في قطاع غزة مع المعايير الدولية؟
 -3ما مستوى الشخصية والعالقات اإلنسانية لمعممي التعميم الميني؟
 -4ما مستوى التمكن العممي والميني لمعممي التعميم الميني؟
 -5ما مستوى التعزيز والتحفيز لمعممي التعميم الميني؟
 -6ما مستوى التخطيط والتنفيذ والتقويم لمعممي التعميم الميني؟
 -7ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المعايير المينية والفنية لمعممي التعميم
التقني والميني تعزى إلى متغير الجنس (ذكر – أنثى )
أىداف الدراسة:
تيدف ىذه الدراسة إلى:
 -1التعرف عمى المعايير المينية والفنية وما مدى توافرىا في معممي التعميم الميني.
 -2التعرف عمى المعايير التي تناسب احتياجات معممي التعميم الميني في قطاع غزة.
 -3مدى تطابق معايير التعميم الميني في قطاع غزة مع المعايير الدولية.
أىمية الدراسة:
تتجمى أىمية الدراسة فيما يمي:
 -1أىمية التعميم الميني والتقني لممجتمعات باعتبار دوره تكميميا لممسيرة التعميمية ،ودوره
في تحقيق التنمية البشرية.
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 -2وضع صورة واضحة لمقائمين عمى التعميم ألىم المعايير الواجب توفرىا في معممي
التدريب الميني حيث تكون مرجع لتقييم أداءىم.
 -3قد تفيد ىذه الدراسة القائمين عمى التخطيط التربوي والتعميمي لوضع الخطط الالزمة
لمتعميم الميني.
حدود الدراسة:
 -1الحد الموضوعي :ويتمخص بأىم المعايير وما مدى توافرىا لدى معممي التدريب الميني.
 -2الحد المكاني :قطاع غزة
 -3الحد المؤسساتي :مدرسة عبد المعطي الريس الثانوية المينية لمبنات ومدرسة دير البمح
الثانوية الصناعية لمبنين.
 -4الحد الزماني :الشيور األولى من عام .2018
 -5الحد البشري :ويشمل جميع طالب وطالبات التدريب الميني.
مصطمحات الدراسة:
 -1المعايير :يقصد بمفيوم المعايير مجموعة من المقاييس والقواعد الم ِ
نظمة لمقيام باألشياء،
ُ
ُ
وىي الخطوط العامة التي يرجع إلييا أصحاب القرار والعاممين في المؤسسات والشركات

عمى اختالف موضوع عمميا ،حيث ُيعتبر ىذا المفيوم العريض شامالً لمناحي الحياة،
فنجد معايير لممناىج التعميمية ،ومعايير أُخرى لقطاع الرعاية الصحية ،ومعايير لمتجارة
والتسويق .قد يشمل معنى كممة معايير الضوابط التقنية التي من خالل العمل بيا
ومراعاتيا ،يصح عمل اآللة أو النظام التقني لمكثير من اآلالت أو األجيزة ،ومن ناحية
فإن تطور المفاىيم التنظيمية دفعت إلى بروز مفيوم (المعايير العالمية) التي
أخرى ّ
تتميز بالدقة والموضوعية العالية ،وتسعى العديد من الييئات إلى رفع جودة أدائيا

وعمميا مراعاةً ليذه المعايير(.الضبع )2006

 -2التعميم الميني والتقني :ىو تعميم يعمل عمى تأىيل المتدربين لوظائف أو مين بمختمف
المستويات من التجارة إلى الحرفية أو وظيفة في اليندسة ،والمحاسبة ،واإلدارة ،والطب
وفنون العالج األخرى ،واليندسة المعمارية والصيدلة والقانون إلى آخره.
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أو ىو التعميم والتدريب الميني ييتم بإعداد المتدربين والمتعممين وتأىيميم لموظائف التي
تعتمد في أساسيا عمى األنشطة اليدوية والعممية – غير األكاديمية – والتي ليا عالقة
وثيقة بمينة أو حرفة معينة ومن ثم يجني الطالب الخبرة العممية الالزمة في المينة
المختارة.
المتعمم أو المتدرب
يشار إلى التعميم الميني في بعض األحيان بأنو التعميم التقني ألن ُ
يصبح قاد اًر عمى أن يطور خبراتو التقنية والتكنولوجية بطريقة مباشرة .
 -3معمم التعميم الميني والتقني :ىو معمم يعمل في مؤسسات التدريب والتعميم الميني
والتقني ،وىو معمم ومدرب في ذات الوقت ،ويقضي معظم وقتو مع طالبو في المختبرات
والمشاغل وأماكن التدريب األخرى ،ليدرب الطالب ويشرف عمى أعماليم ويقيم مياراتيم.

اإلطار النظري لمدراسة:
أىمية التعميم التقني والميني:
يعتبر قطاع المين التطبيقية عزيزي القارئ ذو أىمية كبيرة منذ األزل ،فالسباكة ،والحدادة،
والنجارة ،والبناء ،والحرف المختمفة ،أعما ٌل ليست وليدةُ ِ
اليوم فحسب ،وليست مقتصرةٌ أيضاً عمى
ٍ
سوق ٍ
اء كان ناشئاً أم نامياً أم متقدماً ،قال تعالى:
عمل دون اآلخر ،فيي
أساس ُّ
أي اقتصاد سو ً
ُ
وس لَّ ُكم لِتُ ْح ِ
َّ
ص َن ُكم ِّمن
(و َعم ْم َناهُ َ
ص ْن َعةَ لَُب ٍ ْ
في إشارتو إلى مينة وصنعة سيدنا داوود عميو السالم َ
ِ
ِ
ميزه اهلل عن غيره في صنعتو ،وىي "الحدادة
ون)  80األنبياء ،بحيث ّ
َبأْس ُك ْم فَيَ ْل أَنتُ ْم َشاك ُر َ
وصناعة الدروع" ،كذلك األمر بالنسبة لمعديد من األنبياء و ِ
عمييم السالم ،فنبي اهلل نوح
الرسل
ُ
كان نجا اًر ،وادريس كان خياطاً ،إذن فما ىي تمك المين؟ ولماذا أدرجت تحت مسمى التعميم

الميني والتقن ي؟ وما ىي أىمية ىذا التعميم في التنمية االقتصادية واالجتماعية؟ ولماذا يعتبر ىذا
األوفر حظاً في الدول المتقدمة؟ والدول األخرى التي عقدت النية عمى المحاق
النوع من التعميم
ُ
بركب التقدم والحضارة ،فمماذا يريد معظم الشباب أن يكونوا أطباء وأكاديميين؟ عمى حساب تمك

المين ذات األىمية الحقيقية في سوق العمل ،والتي ال تتطمب دراسات جامعية عميا.
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َّرف التدريب عمى أنو إكساب الفرد الميارات والسموكيات العممية التي تعزز من إتقانو وأدائو
ُيع ُ
ٍ
ٍ
بشكل مثالي ،كما ُيعتبر السموك التطبيقي لمجزء النظري ،والمتمثل في التعميم الذي ُيعبِّر
ألمر ما

أكثر قدرةً
بدوره عن "المخزون المعرفي والمعموماتي" ،فالمزج بين التدريب والتعميم يجعل من الفرد ُ
ٍ
بشكل ٍ
كفؤ وفعال ،كما يجعل سرعة اكتسابو لممعارف والمعمومات أكبر ،بحكم
عمى أداء عممو

الفرد قاد ًار عمى التكيف مع
الخبرة العممية القائمة عمى أساس المالحظة والتجريب ،ويجعل
ُ

المشاكل التي تعترضو ،وايجاد الحمول ليا ،وبالتالي يصبح أكثر قدرةً وتخصصية في جو ٍ
انب
ُ
محددة ،تقع ضمن اىتماماتو وىواياتو ،مما يجعمو عمى دراية وتمكن.

من ىنا برزت أىمية التعميم والتدريب الميني والتقني في سائر أنواع التنمية :االجتماعية،
والبشرية ،واالقتصادية ،والمجتمعية ،ألىميتو في توجيو وتخصيص الجيود في جوانب محددة،
أقصر الطر ِ
ق لمحصول عمى عمل ،من حيث مدتو الزمنية القصيرة
فالتعميم الميني والتقني ىو
ُ

نسبياً ،وكمفتو التعميمية المناسبة لألفراد ذوي الدخل المحدود ،كذلك من حيث تنوع البرامج

المطروحة ،والمحفزات التشجيعية لاللتحاق بيا ،إضافةً لكونو التعميم الذي يطمق العنان لميوايات،
بناء
واإلبداع ،واالبتكار ،واالستقاللية في العمل ،نتيجةً العتماده عمى اختيار الفئة المستفيدةً ،
عمى قدر ِ
ات األفرِاد ومياراتيم المختمفة والمتباينة ،فعمى سبيل المثال ال الحصر :يعتبر النموذج
األكثر تمي اًز في
األلماني لمتعميم الميني والتقني –المسمى بنظام التعميم الميني الثنائي -ىو
ُ
برامجو التعميمية ،وتنوع تخصصاتيا ،والذي يضم أكثر من  370مينة ،تؤىل المتدربين لمعمل

في أكثر من  20ألف عمل ميني ،مما جعل من ألمانيا أحد أفضل نظم التدريب والتطبيق
العممية في العالم ،ففي ألمانيا يسمك أكثر من  80بالمائة من الشباب طريق التعميم الميني في
المدارس ،والمعاىد ،والكميات المينية ،في حين يمتحق قرابة  15بالمائة منيم بالجامعات العامة
والخاصة ،كما يمثل ىؤالء الخريجين معظم القوى العاممة المحركة لعجمة االقتصاد والصناعة
األلمانية ،وشعار "صنع في ألمانيا" ويشكمون النسبة األكبر من أصحاب المشروعات الصغيرة،
والمتوسطة ،بحسب تقارير واحصائيات اقتصادية ألمانية ،كذلك األمر بالنسبة لمعديد من الدول
التي لحقت بركب الحضارة والتنمية ،كتجربة ميياتير محمد في ماليزيا ،والتي رّكز فييا عمى ىذا
النوع من التعميم ،من أجل تعزيز العديد من الصناعات المتخصصة ،والتي تفوقت فييا ماليزيا
عمى غيرىا ،وكذلك األمر بالنسبة لميند ،فالينود اليوم يشكمون الفئة األوفر حظاَ لصناعة
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البرمجيات المتخصصة ،ونظم التشغيل ألكبر الشركات العالمية ،كأبل ،وسامسونج،
ومايكروسوفت(.المحاريق  )2017موقع الكتروني

وأضاف أيضا أ .صخر المحاريق في مقالة لو عمى موقع وكالة معا اإللكتروني ما الذي نحتاجو
ِ
الحاجة إليو ،لعالج مشاكل
كعرب وفمسطينيين لتطبيق ىذا النوع من التعميم ،والذي نحن بأمس
ِ
لمعديد من الدراسات،
معضمة كالبطالة ،واألمية ،وفائض التخصصات في سوق العمل ،ووفقاً
ٍ
ِ
ورسالة أىمتني لمحصول عمى درجة الماجستير ،بعنوان "دور التعميم الميني
البحوث العممية،
و

والتقني في التنمية المجتمعية المستدامة" عام  2014في معيد التنمية المستدامة – جامعة
القدس ،حول نفس الموضوع والتي سطرت فييا بعضاً من المقترحات والتوصيات التي أوجزىا
بما يمي:
تغير النظرة الدونية السائدة في المجتمع حول ىذا النوع من التعميم ،والقائمة عمى أساس
أولياّ :

تصنيف المين وفق مبدأ "عمل الئق وغير الئق" ،من خالل توعية المواطنين ككل باىتمامات

وميول أبنائيم.
نظام ٍ
إيجاد ٍ
ميني مو ٍاز لمتعميم التقميدي منذ المرحمة األساسيةُ ،يرّكز عمى قدرات
تعميم
وثانييا:
ٍ
ُ

منياج مثالي ومتخصص ،يساعد في صقل وتعزيز ىذه الميول
وتصميم
الفرد وميولو ورغباتو،
ٍ
ُ
واالىتمامات ،وتوجيييا نحو حاجات المجتمع األساسية ،ينجم عنو االلتحاق بالبرنامج أو الكمية
المينية التي تراعي بدورىا حاجات ومتطمبات السوق الفعمية ،والمستندة في بحثيا عمى التشبيك

والتعاون الوثيق مع مؤسسات األعمال المختمفة ،ومؤسسات التعميم الميني األخرى ،والو ازرات
المختصة ،والتي تجند في مجموعيا الطاقات واإلمكانيات المادية ،والبشرية ،التي تستيدف إيجاد
صناعات ومين متخصصة ،يراعى فييا حقوق العاممين ،وأمنيم الوظيفي ،وسالمتيم المينية،
والتي تتمخص في خمق بيئة متكاممة حاضنة وراعية ليذه التخصصات.
ويضيف الباحثان أن و ازرة التربية والتعميم تعطي اىتماما ممحوظا لمتعميم الميني والتقني بكل
أنواعو وأشكالو وفي جميع مراكزه ومؤسساتو ،وان كان ليس بالشكل المطموب حقيقة ولكن أفضل
مما سبق بكثير ،فمذلك نتمنى من الو ازرة أن تنسق مع و ازرة العمل والبيئة والييئة الصناعية وباقي
المؤسسات والمراكز والورش لتحسين التعميم الميني والتقني.
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أىداف التعميم الميني:
من بين اىداف التعميم الميني نذكر:
 -1تنمية ميارات التفكير التأممي لدى المتدربين وقدراتيم البحثية من خالل بحوث العمل أو
المشاغل والدورات التدريبية.

 -2اإلسيام في إعادة التوازن النوعي والعددي لييكل العمالة.
 -3تنمية وعي المتعممين بالمستجدات التربوية وتفيم التوجيات الحديثة واألسس التي قامت
عمييا .

 -4االستفادة من خبرات ومعارف وميارات المصادر البشرية في تطوير وتنمية معارف وميارات
العاممين في الميدان التربوي .

 -5تعريف المتعممين بأدوارىم المختمفة وتزويدىم بالمعارف والميارات التي تمكنيم من أداء تمك
األدوار بفاعمية وكفاءة .

 -6إتاحة الفرص أمام المتعممين لتفيم العالقة الوثيقة بين النظرية والتطبيق في التربية والتعميم .

 -7تنمية الوعي لدى المتعممين بالحاجة إلى تقبل التغيير واالستعداد لو  ،وبذل الجيد لوضع
التغيرات التربوية موضع االختبار والتجربة واإلسيام في عممية التطوير والتجديد .
التعميم الميني في مدارس وزارة التربيو والتعميم في فمسطين:
أولت و ازرة التربية والتعميم العالي أىمية بالغة لمتعميم التقني والميني باعتباره واحداً من فروع
التعميم الذي يسيم مباشرةً في:

 -1إحداث التنمية في مجاالت الصناعة والخدمات واالتصاالت والزراعة وغيرىا من خالل
تخريج الفنيين والتقنيين الميرة والمختصين في شتى فروعو المينية والتقنية.
 -2النيوض باالقتصاد الوطني وخاصة بعد تبني االستراتيجية الوطنية لمتعميم والتدريب الميني
والتقني حيث أصبحت برامجو تتناسب مع احتياجات السوق المحمي وتجمع بين المعرفة والميارة
العممية التي ساعدت عمى رفد السوق المحمي وسوق العمل باأليدي الماىرة والمتخصصة وسد
حاجتو من الفنيين والتقنيين الميرة المؤىمين عمميا وعمميا.
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-3الحد من ظاىرة البطالة حيث ساىم في توجيو الطمبة لمدراسة في ىذا القطاع حيث سيل
عمييم إيجاد فرص عمل ليم بعد تخرجيم وعميو يمعب قطاع التعميم الميني والتقني دو ار ميما
في رفع مستوى المعيشة والحد من الفقر.
فروع التعميم الميني
الفرع الصناعي ،الفرع التجاري ،الفرع الزراعي ،الفرع الفندقي ،االقتصاد المنزلي.
ومن خالل متابعة الباحث وعمل المقابالت مع المشرفين في و ازرة التربية والتعميم توصل إلى أن
التعميم الميني يعتبر أحد روافد التعميم في فمسطين و يسيم بفاعمية في توفير مخرجات بشرية
تمتمك الميارات التي تمكن صاحبيا من إحداث تغيير إيجابي و مميز تجاه تطوير المجتمع و
إحداث التنمية االقتصادية و تمبية متطمبات و احتياجات سوق العمل من الكوادر البشرية المدربة
و المؤىمة مينيا و عمميا سواء كان داخميا أو خارجيا.
وأن الو ازرة تدرك أىمية الدور الذي يمعبو التعميم الميني في إعداد الكوادر البشرية الفمسطينية
القادرة عمى مواكبة التطور العممي و التكنولوجي ومن ىنا جاء اىتماميا بو.
ورأى الباحث أيضا أن الو ازرة تعمل جاىدة عمى تطوير منظومة التعميم الميني و عالقاتو مع
المجتمع المحمي و الدولي ،مؤكدا عمى سعي الو ازرة لتطوير و تحسين أداء المدربين المينيين و
رفع كفاءتيم من خالل الدورات التدريبية و ورشات العمل المتنوعة.
إلى جانب التوجيو واإلرشاد الميني ألىميتو في عممية تحديد الميول المينية لدى الطمبة الراغبين
في االلتحاق بيذا النوع من التعميم.
وخمص الباحثان إلى أن المدرسة المينية ىي مدرسة تقدم لطمبتيا برنامجا تعميميا مزدوجا يجمع
بين التعميم األكاديمي والتعميم الميني المتخصص مما يؤىل خريجييا لالنخراط في سوق العمل
والتخصص في مينة ما من جية والتحاقيم بمؤسسات التعميم العالي من جية أخرى.
ووجد الباحثان أثناء تحديد مجتمع الدراسة أنو يوجد في قطاع غزة ثالث مدارس مينية موزعة في
عدة مناطق وىي مدرسة دير البمح الصناعية الثانوية بدير البمح  ،ومدرسة عبد المعطي الريس
الثانوية لمبنات غزة المينية بمدينة غزة ،ومدرسة الشييد ىاني نعيم الزراعية ببيت حانون.
9

وبالنسبة لنظام التعميم داخل المدارس المينية فإن الطالب في المدرسة المينية يدرس سنتين
دراسيتين بعد الصف العاشر .يتخمميما تدريب ميداني ،و يتمقى فييما الطالب العموم األكاديمية
مثل التربية الدينية و المغة العربية والمغة االنجميزية ،والعموم المينية التخصصية مثل العموم
المينية والتدريب العممي والرسم الميني.
وبعد إتمام الدراسة فإن الو ازرة تمنح شيادة إتمام الثانوية العامة (الميني) لمطالب بعد نجاحو في
امتحان الثانوية العامة و في جميع المباحث االكاديمية و المينية تمكنو من االلتحاق بالجامعات
و الكميات المختمفة او بسوق العمل مباشرة.
كما تمنح الو ازرة شيادة إتمام الثانوية العامة (التطبيقي) لمطالب بعد نجاحو في امتحان الثانوية
العامة في مباحث التخصص الميني فقط تمكنو من االلتحاق بسوق العمل.
وعن التخصصات الموجودة في المدارس المينية فإن مدرسة دير البمح الصناعية الثانوية لمذكور
تدرس صيانة الحاسوب وراديو و تمفزيون والكترونيات صناعية وكيرباء استعمال وكيرباء
سيارات وميكانيكا سيارات واتصاالت ونجارة و ديكور.
وفي مدرسة عبد المعطي الريس الثانوية لمبنات المينية لإلناث تدرس الطالبات صيانة الحاسوب
وتصميم أزياء و تجميل ،أما مدرسة الشييد ىاني نعيم الزراعية لمذكور فتيتم بتدريس كل ما
يتعمق باإلنتاج النباتي و الحيواني.

المعايير:
المعايير يقصد بمفيوم المعايير مجموعة من المقاييس والقواعد الم ِ
نظمة لمقيام باألشياء ،وىي
ُ
ُ
الخطوط العامة التي يرجع إلييا أصحاب القرار والعاممين في المؤسسات والشركات عمى اختالف
موضوع عمميا ،حيث ُيعتبر ىذا المفيوم العريض شامالً لمناحي الحياة ،فنجد معايير لممناىج

التعميمية ،ومعايير أُخرى لقطاع الرعاية الصحية ،ومعايير لمتجارة والتسويق .قد يشمل معنى
كممة معايير الضوابط التقنية التي من خالل العمل بيا ومراعاتيا ،يصح عمل اآللة أو النظام
فإن تطور المفاىيم التنظيمية دفعت إلى
التقني لمكثير من اآلالت أو األجيزة ،ومن ناحية أخرى ّ

10

بروز مفيوم (المعايير العالمية) التي تتميز بالدقة والموضوعية العالية ،وتسعى العديد من
الييئات إلى رفع جودة أدائيا وعمميا مراعاةً ليذه المعايير.

أىمية وضع المعايير
 تحديد مستويات الجودة المنوطة بكل مجال أو ُمنتج أو مؤسسة. -تسييل التعامالت التجارية.

المستيمكين والحفاظ عمى حقوقيم من خالل الجية الرقابية لتنفيذ
 حماية جميور ُالمعايير.

شرع يحتاج إلى قواعد تُقرر صالحية سموك ،أو
فالم ِّ
 منح القوانين صفة الوضوح؛ ُوبناء عمى االلتزام بو أو عدمو
المناسب،
ً
مشروع ،أو فعل ،أو بيانات؛ ُليصدر القانون ُ
المخالفين.
تتولى الجيات التنفيذية ميمة محاسبة ُ

 مساعدة األفراد والمؤسسات عمى تقييم خطواتيم المينية؛ فمن خالل المعيار ُيدركأن ما يقومون بو يتوافق مع معايير عمميم أم ال ،وفي كل األحوال
المدراء والموظفون ّ
بناء عمى ىذه المعايير أيضاً.
فإنيم يقومون بالتعديل واإلصالح ً

كيفية تقرير المعايير:
سن المعاير من خالل المنظمات العالمية متخصصة بمواضيع متعددة متعمقة بالمعايير
 ّالتي تضعيا.

 دراسة حيثيات الموضوع الذي من المفروض اتخاذ المعايير المنظمة لو.ٍ
أسس موضوعية.
بناء عمى
 -محاولة وضع المعايير التي تُمبي حاجة الناس ً

 مراعاة اتسام المعايير التي سيتم تقريرىا بالمرونة ،من أجل إمكانية تنفيذىا عمى أرضالواقع.
ثم المفاضمة بينيا قبل اختيار المعايير األنسب.
 الخروج بمعايير ُمتعددةّ ، -تسويق ىذه المعايير عبر اإلعالن عنيا بصورة رسمية.
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لسن القوانين التي تحمي ىذه المعايير،
 فتح قنوات االتصال مع الجيات التشريعية؛ ّباإلضافة إلى السعي لمتأكد من معرفة الجيات الرقابية بذلك.

أمثمة عمى المعايير:
 معايير السالمة المينية التي تحد من حوادث العمل المؤدية في بعض األحيان إلىالوفاة ،وتضمن سالمة العمال.
 معايير ُمتعمقة بأمن تكنولوجيا المعمومات ،وتحفظ بيانات األفراد والدول من الجرائمااللكترونية.
 معايير إدارة الجودة التي ترفع من كفاءة العمل ،وتُساعد عمى التقميل من أخطاء فيالمنتج.
خطوط اإلنتاج أو طبيعة ُ

 معايير اإلدارة البيئية الكفيمة بالحفاظ قدر اإلمكان عمى البيئة ،وتقميل مستوى المخاطروالكوارث التي تتعرض ليا.
 معايير البناء التي من الضروري اتباعيا من أجل توفير أبنية مناسبة ،وتقميل احتماليةتأثرىا بالظروف المناخية؛ كالتشققات الداخمية بفعل المطر ،أو انييار المبنى بسبب خمل
في طريقة البناء ،أو انخفاض جودة مواد البناء التي تم تمريرىا تجاو اًز عن المعايير
الخاصة بذلك.
المعايير المينية لمعممي التعميم الميني والتقني:
لقد حددت ىيئة تطوير التعميم ( )2017الميني في و ازرة التربية والتعميم بفمسطين في كتابيا
معايير خاصة بالمعمم الميني المعايير التالية لمعممي التعميم الميني والتقني:
 -1يعد خططا تعميمية وتدريبية واضحة المعالم واألىداف ومطورة باستمرار
 -2يوظف أساليب التدريب المختمفة بما ينسجم مع الموقف التدريبي.
 -3يوظف التقنيات الحديثة والمعموماتية في العممية التعميمية التعممية التدريبية.
 -4يوفر مناخا تعميميا يمتاز بالمرونة واالبتكار وتعزيز ثقافة اإلبداع.
 -5يوفر بيئة تعممية تعميمية امنة ودائمة لعممية التعمم والتعميم.
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 -6يوظف التقويم بأنواعو في عممية التعمم والتعميم والتدريب.
 -7لديو ميارة إدارة المشغل أو المزرعة.
 -8يوظف االتصال والتواصل في العممية التعممية التعميمية والتدريب.
 -9يوظف البحوث اإلجرائية في عممية التدريب.
-10

يحرص عمى التطور الذاتي والنمو الميني في ضوء ممارساتو التعميمية.

إجراءات الدراسة الميدانية:
يع رررض الباحثر ران منيجي ررة البح ررث ومجتم ررع الد ارس ررة والعين ررة الت رري طبق ررت عميي ررا الد ارس ررة
باإلضافة إلى أدوات الدراسة والمعالجة اإلحصائية التي اسرتخدم فري تحميرل البيانرات لمتوصرل إلرى
النتائج ،وفيما يمي عرضا لذلك.

منيج الدراسة:
استخدم الباحثان المنيج الوصفي في إجراء الدراسة ويقصد بو ذلك المنيج الذي يعتمد عمى جمع
البيانات وتحميميا واستخراج االستنتاجات منيا ذات الداللة والمغزى بالنسبة لممشكمة المطروحة

مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة عمى جميع طمبة التعميم الميني لمصف الحادي عشر والثاني عشر.

عينة الدراسة:
تررم اختي ررار عينررة الد ارس ررة بص ررورة عش روائية بحي ررث تمث ررل جررزء م ررن مجتم ررع الد ارسررة ،حي ررث بمغ ررت
( )100موزعين ( )40طالب وىم من طالب مدرسة دير البمح الثانوية المينيرة و( )60طالبرة مرن
مدرسة عبد المعطي الريس الثانوية المينية لمبنات.
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جدول رقم (  ) 1توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة

البيان

العدد

النسبة المئوية

المتغير

ذكر

40

4000

أنثى

60

6000

المجموع

100

%100

الجنس

أوالً  :الصــدق
صدق االتساق الداخمي:
مررن أجررل التحقررق مررن صرردق فقررات االسررتبانة تررم عرررض النسررخة األوليررة منيررا عمررى مجموعررة مررن
المحكمين ذوي االختصاص والخبرة ،وتم أخذ مالحظاتيم بعين االعتبرار ،واجرراء التعرديالت التري
اقترحوىررا .بعررد ذلررك طبقررت االسررتبانة عمررى عينررة اسررتطالعية مررن مجتمررع الد ارسررة قواميررا ()30
طالررب وطالبررة ،وبعررد ذلررك طبقررت حيررث تررم توزيررع االسررتبانة عمررى عينررة الد ارسررة ،ثررم تررم جمعيررا
وترقيميررا وفرزىررا وترردقيقيا واسررتبعاد غيررر الصررالح منيررا ،ثررم تررم إدخررال البيانررات فرري الحاسرروب مررن
خررالل ب ررامج الرزمررة اإلحصررائية لمعمرروم االجتماعيررة (  .) SPSSوتررم التأكررد مررن االتسرراق الررداخمي
لكررل محررور مررن محرراور االسررتبانة مررن خررالل حسرراب معامررل االرتبرراط بررين المحرراور ،وكانررت كميررا
دال ررة إحص ررائيا والج رردول رق ررم ( )2يوض ررح مع ررامالت االتس رراق ال ررداخمي ل ررألداة حي ررث ت ررم حس رراب
معامالت االرتباط بين المجاالت والدرجة الكمية لممجال ،كما ىو موضح في جدول رقم ()2
جدول رقم ( )2معامالت االرتباط بين كل مجال والدرجة الكمية
معامل االرتباط

sig

المجال

م
1

مجال الشخصية والعالقات اإلنسانية

**0074

دالة عند 0001

2

مجال التمكن العممي والميني

**0064

دالة عند 0001

3

مجال التعزيز والتحفيز

**0084

دالة عند 0001

4

مجال التخطيط والتنفيذ والتقويم

**0068

دالة عند 0001

يتضح من الجدول رقم ( )2أن جميع المجاالت دالة إحصائيا.
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ثانياً :الثبات
قررام الباحث ران بإيجرراد معامررل الثبررات باسررتخدام طريقررة معامــل الثبــات طريقــة ألفــا كرونبــاو -
 Reliability Coefficientsتبين أن معامل الثبات يساوي (.)0.80
جدول رقم ( )3معامالت االرتباط بين كل مجال والدرجة الكمية

م

معامل الثبات

المجال

1

مجال الشخصية والعالقات اإلنسانية

0084

2

مجال التمكن العممي والميني

0074

3

مجال التعزيز والتحفيز

0.79

4

مجال التخطيط والتنفيذ والتقويم

0.85

الدرجة الكمية

0.80

يتضح من الجدول رقم ( )2أن معامل الثبات مرتفع لجميع أبعاد الدراسة والدرجة الكمية.

األساليب اإلحصائية :
 -1معامل ألفا كرونباخ .

 -2المتوسط واالنحراف المعياري والنسب المئوية والرتب .
 -3اختبار T.test

تحميل النتائج وتفسيرىا:
تن رراول الباحثر ران تفس ررير وتحمي ررل النت ررائج حي ررث ق ررام الباح ررث باس ررتخدام الوس ررط الحس ررابي
واالنحراف المعياري والنسب المئوية والرتب من أجل اإلجابة عمى التساؤالت التابعة.
ولإلجابة عمى تساؤل الدراسة الرئيسي والذي ينص عمى :
ما مدى توافر المعايير المينية والفنية لمعممي التعمـيم المينـي ترم بنراء قائمرة بميرارات التواصرل
والحوار التربوي الالزمة لمعمم العموم داخرل وخرارج الغرفرة الصرفية وبرالرجوع لرألدب التربروي ثرم ترم
عرضرريا عمررى المحكمررين لمتأكررد مررن صرردقيا وتررم تحديررد محرراور اسررتبانة المعررايير المينيررة والفنيررة
لمعممي التعميم الميني.
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لإلجابة عمى السؤال الثاني لمدراسة والذي ينص عمى " :ىل تتوفر المعايير التي تتناسب مع
احتياجات معممي التعميم الميني في قطاع غزة؟" ولإلجابة عمى ىذا السؤال تم االستفادة من
قائمة معايير معممي الميني التي تم تحيدىا وتم تضمينيا بمحاورىا الرئيسية والفرعية في بناء
االستبانة وتحديد المعايير المينية والفنية واختيار مقياس ليكرت الخماسي لتحديد مدى درجة
تأثير الصعوبات (كبيرة جدا – كبيرة – متوسطة – قميمة – قميمة جدا) بحيث تكون درجات
المفحوص (  ) 1 -2 -3 -4 -5حسب المقياس لكل عبارة.
ولإلجابة عمى السؤال الثالرث لمد ارسرة والرذي يرنص عمرى " ىرل تتطرابق معرايير التعمريم المينري فري
قطرراع غ رزة مررع المعررايير الدوليررة؟ " تررم تحميررل االسررتبانة وحسرراب المتوسررط واالنح رراف المعيرراري
والرروزن النسرربي لكررل عبررارة وترتيبيررا فرري كررل محررور عمررى حرردة حيررث تررم احتسرراب كررل فق ررة وزنيررا
النسبي أعمى من ()50صعوبة في المعايير ،وفيمرا يمري توضريح لمقريم التري حصرمت عييرا محراور
الدراسة:
ولمتحقق من ذلك تم استخدام النسب المئوية والرتب والنسب المئوية يتضح ذلك في الجدول التالية :
جدول رقم ( )4يوضح النسب المئوية ألبعاد مستوى المعايير المينية والفنية لمعممي التعميم الميني
المتوسط

االنحراف

النسبة

الحسابي

المعياري

المئوية

1

مجال الشخصية والعالقات اإلنسانية

4.41

0.27

88.3

4

2

مجال التمكن العممي والميني

4.49

0.25

89.7

2

3

مجال التعزيز والتحفيز

4.27

0.2

85.3

5

4

مجال التخطيط والتنفيذ والتقويم

4.47

0.2

89.4

1

4.41

0.19

م

البعد

البعد الكمي

الرتبة

88.2

أشارت نتائج الدراسة أن نسبة مستوى المعايير المينيرة والفنيرة لمعممري التعمريم المينري التري بمغرت
( )%8802وىو مستوى عال.
لإلجابة عمى السؤال الثالث  :ما مستوى الشخصية والعالقات اإلنسانية لمعممي التعميم الميني؟
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ولمتحقررق مررن ذلررك تررم اسررتخدام النسررب المئويررة والرتررب والنسررب المئويررة يتضررح ذلررك فرري الجرردول
التالية :
جدول رقم ( )5يوضح المتوسط واالنحراف والنسبة المئوية والرتب لمجال مجال الشخصية والعالقات اإلنسانية
المتوسط

االنحراف

النسبة

الحسابي

المعياري

المئوية

1

ييتم بالمظير الالئق من حيث النظافة واليندام

4.16

0.37

83.2

13

2

لديو درجة عالية من اإلحساس بالمسؤولية تجاه عممو

4.43

0.5

88.6

7

3

يمتزم بالموعد المحدد لمدوام

4.43

0.5

88.6

8

4

يشجع المناقشة و يتقبل وجيات النظر

4.43

0.5

88.6

9

5

تتميز ردوده االنفعالية باالت ازن

4.44

0.5

88.8

6

6

المرونة في التعامل ويتحمل مسؤولية ما يتخذه من ق اررات.

4.12

0.33

82.4

14

7

يتميز باالتجاىات اإليجابية نحو االخرين في تفاعمو ومناقشاتو

4.28

0.45

85.6

12

8

يحترم األنظمة ويراعي حقوق اآلخرين وواجباتيم

4.45

0.5

89

5

9

يتحمى بأخالق المسممين ويراعي مشاعر اآلخرين .

4.54

0.5

90.8

4

10

يتميز جو محاضرتو بالديمقراطية في الحوار.

4.61

0.49

92.2

1

11

يحترم ق اررات واتجاىات طالبو ويعمل عمى توجيييا الوجية السميمة

4.57

0.5

91.4

3

12

بشوش ومرحاً ويتحمى باألسموب الحسن والمّين في معاممتو
يبدو
ً
يتفهم مشكالت الطالب ويساعدهم في التغلب عليها

4.33

0.97

86.6

11

4.58

0.5

91.6

2

يبدو متابعاً لممستجدات التي ليا عالقة بمينة التدريس

4.42

0.5

88.4

10

4.41

0.27

م

الفقرة

معيم.

13
14

الدرجة الكمية

الرتبة

88.3

أشررارت نتررائج الد ارسررة أن نسرربة مسررتوى المعررايير المينيررة والفنيررة لمعممرري التعمرريم المينرري المتعمقررة
بمجال الشخصية والعالقات اإلنسانية التي بمغت ( )%8803وىو مستوى عال.
بررالنظر إلررى الجرردول رقررم ( )5يتضررح أن أعمررى الفقررات ىرري الفقررة رقررم ( ، )10والترري نصررت عمررى
" يتميز جو محاضرتو بالديمقراطية فري الحروار " والتري نسربتيا ( ،)%9202ويتضرح أن الفقررة رقرم
( ، )6والترري نصررت عمررى " المرونررة فرري التعامررل ويتحمررل مسررؤولية مررا يتخررذه مررن قر اررات " احتمررت
المرتبة الدنيا بنسبة مئوية مقدارىا (.)%8204
لإلجابة عمى السؤال الرابع  :ما مستوى التمكن العممي والميني لمعممي التعميم الميني؟
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ولمتحقررق مررن ذلررك تررم اسررتخدام النسررب المئويررة والرتررب والنسررب المئويررة حيررث تتضررح فرري الجرردول
التالي:
جدول رقم ( )6يوضح المتوسط واالنحراف والنسبة المئوية والرتب لمجال مجال التمكن العممي والميني
المتوسط

االنحراف

النسبة

الحسابي

المعياري

المئوية

1

أفكاره متسمسمة ومنطقية أثناء الشرح

4.28

0.45

85.6

12

2

يحسن إدارة الوقت حتى يتم كل شيء كما خطط لو وفي وقتو المناسب

4.61

0.49

92.2

4

3

يخطط جيداً لما يفعمو

4.16

0.37

83.2

14

4

يوظف أساليب التدريب المختمفة بما ينسجم مع الموقف التدريبي

4.72

0.45

94.4

2

5

يقدم المعمومات أثناء الشرح بشكل مبسط وواضح .

4.16

0.37

83.1

15

6

يوظف التقنيات الحديثة والمعموماتية في العممية التعميمية التعممية التدريبية

4.54

0.5

90.8

9

7

يعتمد عمى اإلجراءات التدريبية الحديثة وفق معايير الجودة

4.4

0.49

88

11

8

يوفر مناخاتدريبيا يمتاز بالمرونة واالبتكار وتعزيز ثقافة االبداع

4.58

0.5

91.6

5

9

يعطي لمطمبة فرصاً متساوية في المشاركة أثناء التدريب .

4.71

0.46

94.2

3

10

يعمل عمى تنمية القدرات اإلبداعية ويبين ليم قابميتيا لمتطبيق

4.58

0.5

91.6

6

11

يوظف االتصال والتواصل في العممية التعميمة وفي التدريب

4.56

0.5

91.2

8

12

يوظف البحوث االجرائية في عممية التدريب

4.28

0.45

85.6

13

13

يفعل دور الطالب أثناء التدريب .

4.42

0.5

88.4

10

14

يوظف التقويم بأنواعو في عممية التعميم والتدريب

4.57

0.5

91.4

7

15

يحرص عمى استخدام الوسائل وتقنيات التعمم الحديثة.

4.73

0.45

94.6

1

4.49

0.25

م

الفقرة

الدرجة الكمية

الرتبة

89.7

أشررارت نتررائج الد ارسررة أن نسرربة مسررتوى المعررايير المينيررة والفنيررة لمعممرري التعمرريم المينرري المتعمقررة
بمجال التمكن العممي والميني التي بمغت ( )%8907وىو مستوى عال
بررالنظر إلررى الجرردول رقررم ( )6يتضررح أن أعمررى الفقررات ىرري الفقررة رقررم ( ، )15والترري نصررت عمررى
" يحرررص عمررى اسررتخدام الوسررائل وتقنيررات الررتعمم الحديثررة " والترري نسرربتيا ( ،)%9404ويتضررح أن
الفقرة رقم ( ، )5والتي نصت عمرى " يقردم المعمومرات أثنراء الشررح بشركل مبسرط وواضرح " احتمرت
المرتبة الدنيا بنسبة مئوية مقدارىا (.)%8103
لإلجابة عمى السؤال الخامس  :ما مستوى التعزيز والتحفيز لمعممي التعميم الميني؟
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ولمتحقررق مررن ذلررك تررم اسررتخدام النسررب المئويررة والرتررب والنسررب المئويررة يتضررح ذلررك فرري الجرردول
التالية :
جدول رقم ( )7يوضح المتوسط واالنحراف والنسبة المئوية والرتب لمجال مجال التعزيز والتحفيز
المتوسط

االنحراف

النسبة

الحسابي

المعياري

المئوية

4.43

0.5

88.6

3

4

0

80

8

يشجع االبتكارية والتجديد والتحديث ويطمب ذلك من طالبو

4.15

0.36

83

6

يمجأ إلى نقد طالبو بطريقة بناءه في مناقشاتيم.

4.58

0.5

91.6

2

4.15

0.36

83

7

يتابع الواجبات واألنشطة ويجعل ليا وزًنا في التقويم.

4.18

0.63

83.6

5

يتحدى طالبو باألسئمة التي تقدح تفكيرىم .

3.88

0.33

77.6

9

يقدم اإلجابات النموذجية ألسئمة االختبارات الدورية.

4.3

0.46

86

4

يحرص عمى النمو الذاتي والتطور الميني بشكل دائم

4.73

0.45

94.6

1

4.27

0.2

م
1
2
3
4
5

الفقرة
يحسن استخدام أساليب التعزيز المتنوعة والمناسبة
ييتم بتقديم الحوافز سواء مادية أو معنوية

يعمن نتيجة االختبارات الدورية واألعمال التحريرية في الوقت
المناسب.

6
7
8
9

الدرجة الكمية

الرتبة

85.3

أشررارت نتررائج الد ارسررة أن نسرربة مسررتوى المعررايير المينيررة والفنيررة لمعممرري التعمرريم المينرري المتعمقررة
بمجال التعزيز والتحفيز التي بمغت ( )%8503وىو مستوى عال.
بررالنظر إلررى الجرردول رقررم ( )7يتضررح أن أعمررى الفق ررات ىرري الفق ررة رقررم ( ، )9والترري نصررت عمررى
"يحرررص عمررى النمررو الررذاتي والتطررور المينرري بشرركل دائررم " والترري نسرربتيا (،)%9406ويتضررح أن
الفقرة رقم ( ، )7والتي نصت عمرى " يتحردى طالبرو باألسرئمة التري تقردح تفكيررىم " احتمرت المرتبرة
الدنيا بنسبة مئوية مقدارىا (.)%7706
لإلجابة عمى السؤال السادس  :ما مستوى التخطيط والتنفيذ والتقويم لمعممي التعميم الميني؟
ولمتحقررق مررن ذلررك تررم اسررتخدام النسررب المئويررة والرتررب والنسررب المئويررة يتضررح ذلررك فرري الجرردول
التالية :
19

جدول رقم ( )8يوضح المتوسط واالنحراف والنسبة المئوية والرتب لمجال مجال التخطيط والتنفيذ والتقويم
المتوسط

االنحراف

النسبة

الحسابي

المعياري

المئوية

يعرض الخطط قبل البدء في التدريب

4.56

0.5

91.2

3

يبدو متمكناً من مادتو العممية ومسيط اًر عمييا.

4.56

0.5

91.2

4

4.69

0.46

93.8

1

يتناول موضوعات المقرر ويغطييا بشكل جيد.

4.59

0.49

91.8

2

يجعل محتوى المقرر الذي يقدمو متفقاً مع التقدم العممي في مجالو.

4.29

0.67

85.8

8

يبدو واسع االطالع عمى العمم والمعرفة في مجال إعداد الخطط

4.46

0.5

89.2

5

يعمل عمى نشر الثقافة العامة والتخصصية بين طالبو.

4.43

0.5

88.6

6

يمتدح الخطط الالئقة من طالبو ويحمسيم لممزيد منيا.

4.43

0.5

88.6

7

يشرك الطالب في إعداد الخطط بعض األحيان.

4.24

0.43

84.8

9

4.47

0.2

م
1
2
3

الفقرة

يبدو أن لديو معرفة جيدة بالمجاالت المرتبطة بما يقوم بتدريبو
لمطالب.

4
5
6
7
8
9

الدرجة الكمية

الرتبة

89.4

أشررارت نتررائج الد ارسررة أن نسرربة ت روافر المعررايير المينيررة والفنيررة لمعممرري التعمرريم المينرري المتعمقررة
بمجال التخطيط والتنفيذ والتقويم التي بمغت ( )%8904وىو مسرتوى عرال ،حيرث حردد الباحرث مرا
نسبتو  %60كمستوى افتراضي.
بررالنظر إلررى الجرردول رقررم ( )8يتضررح أن أعمررى الفق ررات ىرري الفق ررة رقررم ( ، )3والترري نصررت عمررى
"يبدو أن لديو معرفة جيدة بالمجاالت المرتبطة بما يقروم بتدريبرو لمطرالب

" والتري نسربتيا ( ،)%9308ويتضرح أن

الفقررة رقررم ( ، )9والترري نصررت عمررى " يشرررك الطررالب فرري إعررداد الخطررط بعررض األحيرران " احتمررت
المرتبة الدنيا بنسبة مئوية مقدارىا (.)%8408
لإلجابة عمى السؤال السابع :ىل توجد فروق ذات داللـة إحصـائية فـي مـدى تـوافر المعـايير المينيـة

والفنيــة لمعممــي التعمــيم المينــي تعــزى إلــى متايــر الجــنس (ذكــر – أنثــى ) ولمتحقررق مررن ذلررك تررم
استخدام اختبار "ت" " "T.testلقياس داللة الفروق بين المجموعتين .
جدول رقم ()9
المتوسط واالنحراف المعياري والقيمة المحسوبة ومدى توافر المعايير المينية والفنية لمعممي التعميم الميني تعزى إلى متاير
الجنس
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البعد

االنحراف

الجنس

التكرار

المتوسط

ذكر

40

4.48

0.25

أنثى

60

4.49

0.26

ذكر

40

4.26

0.2

أنثى

60

4.27

0.2

ذكر

40

4.47

0.2

أنثى

60

4.47

0.2

ذكر

40

4.41

0.19

أنثى

60

4.41

0.19

ذكر

40

4.48

0.25

أنثى

60

4.49

0.26

المعياري
مجال الشخصية والعالقات اإلنسانية

مجال التمكن العممي والميني

مجال التعزيز والتحفيز

مجال التخطيط والتنفيذ والتقويم

الدرجة الكمية

قيمة "ت "

0025

0062

0032

0045

0025

مستوى
الداللة
0091

0068

0078

0085

0085

يتبين من الجدول رقم (: )9
أن قيمة مستوى الداللة ( sig =(0.85أكبر من  α=0005حيث يتضح أنرو ال توجرد فرروق ذات
دالل ررة إحص ررائية ف رري م رردى تر روافر المع ررايير الميني ررة والفني ررة لمعمم رري التعم رريم المين رري تبعر راً لمتغي ررر
الجنس.
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التوصيات:
في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثان بما يمي:
 -1ضرورة زيادة وعي المجتمع والطالب بأىمية التعميم الميني والتقني وذلك من
خالل الندوات والدعاية وورش العمل.
 -2توزيع مراكز ومدارس التعميم الميني في كل محافظات الوطن وليس االقتصار
عمى عدد قميل جدا من المراكز الموزعة في أنحاء القطاع.
 -3االىتمام بتطابق المعايير المينية عمى معممي التعميم الميني.
 -4العمل عمى عقد المزيد من األيام الدراسية وورش العمل والمؤتمرات الدورية التي
تناقش أىمية ودور التعميم الميني والتقني.
 -5االطالع عمى مشاكل التعميم الميني من طالب ومعممين وادارة عن كثب والعمل
عمى حميا أو التقميل من تأثيرىا.
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المراجع والمصادر:
 -1العاجز ،فؤاد( .)2008مشكالت معممي التعميم الميني والتقني في محافظات غزة وسبل
التغمب عمييا .بحث مقدم لمؤتمر العميم الميني والقني في فمسطين واقع وتحديات
وطموح ،المنعقد من  .2008/10/ 13-12غزة :الكمية الجامعة لمعموم التطبيقية.
 -2ىيئة تطوير مينة التعميم( .)2017كتاب المعيير المينية لمعممي التعميم الميني والتقني،
و ازرة التربية والتعميم العالي ،رام اهلل ،فمسطين.2017،
 -3فروانة ،منيل( .)2017دور معممي الميني في المدارس الثانوية المينية بمحافظات غزة
في تنمية المسئولية البيئية لدى طمبتيم وسبل تطويره .رسالة ماجستير غير منشورة ،
الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطين.
 -4الضبع ،محمود( :)2006المناىج التعميمية "صناعتيا وتقويميا" ،مكتبة األنجمو
المصرية ،القاىرة ،مصر.
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=904887 -5
نشر بتاريخ ( 6402/40/62 :آخر تحديث 6402/40/62 :الساعة(02:41 :
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