أنموذج مقترح لتطوير معايير التميز لمكادر من خريجي مؤسسات التعميم الميني والتقني
في محافظات غزة عمى ضوء متطمبات التطور التكنولوجي

د .رأفت محمد العوضي

إع ــداد

د .رنا محمد العالول

استاذ اإلدارة التربوية والتقنية المساعد

استاذ المناىج وطرق التدريس المساعد

جامعة فمسطين -فمسطين

جامعة غزة  -فمسطين

بحث مقدم لمؤتمر " مستقبل التعميم الميني والتقني بمدارس التعميم العام في فمسطين"
الكمية الجامعية لمعموم والتكنولوجيا

الممخص :ىدفت الدراسة إلى تقديم أنموذج مقترح لتطوير معايير التميز لمكادر من خريجي مؤسسات التعميم
الميني والتقني في محافظات غزة عمى ضوء متطمبات التطور التكنولوجي ،واستخدمت الدراسة المنيج
الوصفي التحميمي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )751مبحوث من الطمبة الخريجين ممن ىم في المراحل

النيائية من دراستيم في كميات (الكمية الجامعية لمعموم والتكنولوجيا -خان يونس ،وكمية فمسطين التقنية-
دير البمح ،)،تم اختيارىم بالطَّريقة الطبقية العشوائيَّة ،وطبقت عمييم استبانة موزعة عمى مجاالت الدراسة.
وقد كشفت النتائج َّ
أن الدرجة الكمية لمتوسطات واقع توافر معايير التميز لمكادر من خريجي مؤسسات التعميم
الميني والتقني في محافظات غزة عمى ضوء متطمبات التطور التكنولوجي من وجيو نظر الخريجين حصمت

عمى ( ،)9..3والوزن النسبي ( )%11..بدرجة كبيرة ،وكانت أعمى المتوسطات لمجال (معايير استخدام

التكنولوجيا) بوزن نسبي ( )%...8بدرجة كبيرة ،يميو المجال (معايير الكفاءة البشرية) بوزن نسبي

( )%1...بدرجة كبيرة ،وفي المرتبة األخيرة مجال (معايير االنتاج العممي) بوزن نسبي ( )%15.7بدرجة
كبيرة.

وكشفت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة تعزى

لمتغير الجنس لصالح الطالب ،في مجال (معايير استخدام التكنولوجيا) ،كما توجد فروق ذات داللة

إحصائية بين متوسطات استجابات الطمبة تعزى لمتغير المعدل التراكمي لصالح الطمبة األعمى معدل في

مجال (معايير الكفاءة البشرية) ،بينما لم توجد فروق في متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير

الكمية .وقد قدمت الدراسة أنموذج مقترح.

كممات مفتاحية :أنموذج مقترح ،معايير التميز ،مؤسسات التعميم الميني والتقني ،متطمبات التطور
التكنولوجي.
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مقدمة:

ييدف التعميم العالي أساساً إلى إعداد الكفاءات المؤىمة لتمبية احتياجات برامج التنمية ،وتعمل مؤسسات

التعميم العالي عمى تحقيق ذلك من خالل البرامج األكاديمية والفنية التي تقدميا في مختمف التخصصات،

وىي في الوقت نفسو تقوم بتعديل وتطوير ىذه البرامج باستمرار وفق التطور الدائم الذي تشيده العموم

والمعار عمى الساحة العممية والفكرية.

ويحظى التعميم التقني خالل العقود الماضية في ضوء ما شيده العالم من تغييرات سريعة ومتالحقة في

ميادين العموم والتكنولوجيا واالتصاالت ،حيث زاد حجم المسئولية عمى عاتق التعميم العالي بعد ظيور اتجاه

عولمة التعميم العالي التقني وتدويمو بأىمية بالغة (فخرو.).9 :.777 ،

بأىمية التعميم التقني في عصر يتسم باالنفجار المعرفي ،والثورة العممية والتكنولوجية ،مما أدى إلى

تغيرات في طبيعة المين في سوق العمل ،باإلضافة إلى زيادة طموح األفراد وحرصيم عمى الحصول عمى

حقوقيم اإلنسانية ،ومن بينيا التعميم بصفة عامة ،والتعميم التقني بصفة خاصة ،مما أدى إلى تدفق طالبي

كبير  ،مما يستدعي عقد المؤتمرات واجراء البحوث لتقديم التوصيات والمقترحات لمعمل عمى حل مشكالتو
وتطويرة ،واعادة ىيكمية الكميات ،واتباع اتجاىات حديثة ( البنك الدولي.).5-.9 :.777 ،

ونظ اًر ألىمية التعميم العالي التقني في ضمان تخريج كوادر مؤىمة تساىم في سد العجز القائم في سوق

العمل ،وتطوير مخرجاتو دعماً لخطط التنمية ،وإليجاد قناة تساىم في توحيد الخطط الدراسية وتطوير البرامج
المعدة لذلك ،فإن الحاجة إلعادة ىيكمية التعميم العالي التقني وتحسين تميز خريجية عمى مستوى التنافس

المحمي والعالمي أصبح أم اًر ضرورياً ،من شأنو أن يضمن قيام خريجي التعميم التقني عمى الكفاءة المطموبة،
والقيام بواجباتيم في المرافق التي سيولوىا بمستوى عالي من الجودة(العقيمي.)5.:.777 ،

وال ريب أن نظام التعميم التقني يواجو تحديات ضخمة تتعمق في قدرتو عمى تطوير مصادره البشرية

والما دية ومناىجو وأنظمتو بما يتناسب والتغيرات الكبيرة الحاصمة في عالمنا المعاصر بما يضمن ارتباط
الميارات والمعارف المكونة عند الخريجين بتمك التي سيحتاجون إلييا في عالم العمل وفي حياتيم الخاصة.

(حمدان). :.777 ،

ويؤدي التطور التكنولوجي إلى حتمية أن يتسمح عامل المستقبل بالمعارف والميارات والسموكيات التي
تتواءم مع المتغيرات التكنولوجية واإلقميمية والعالمية  ،ومن ثم فإنو من الضروري إعداد المواطن الفمسطيني

وتعميمو وتدريبو عمى أحدث تكنولوجيا العصر باعتبار أن القوى العاممة ىي القادرة عمى التعامل مع عناصر
اإلنتاج األخرى لتوفير منتج أو خدمة بجودة عالية وتكمفة منخفضة والمنافسة في األسواق العالمية .

وتمثل قضية تميز الخريجي لمؤسسات التعميم العالي التقني أىمية متقدمة في تحقيق أىدافو في النيوض

بالمجتمع ،وضمان القيمة التعميمية وتحقيق التميز لالحتفاظ بدعم القطاع العام ،والى دفع إدارة
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تمك

المؤسسات وىيئاتيا المختمفة لمبحث عن الوسائل التي تخمق من خالليا قيم التميز وتختبرىا وتحتفظ بيا في

مؤسساتيا.

وعميو فقد أصبحت قضية تطوير التعميم التقني وتحسين مستوى الخريجين ،ورفع كفايتيم ،والتحكم في

اعدادىم وحسن استثمارىم من القضايا الرئيسة المثارة في عالمنا المعاصر استجابة لتحديات التغير السريع
في جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية ،وتدفق المعرفة نتيجة لمتقدم العممي وتطبيقاتو التكنولوجية.

(الحولي ،أبو دقة)939 :.778 ،

في ضوء ما سبق يعتبر ميماً النظر إلى التميز لخريجي التعميم العالي التقني ،وليس فقط عمى مستوى

الخريجين وانما عمى المستوى المؤسسة أيضاً ،فدعم المؤسسة لمتميز في التعميم يعمل عمى تسييل ىذا

التميز ،فيو ليس مباش اًر ،ويكون ىذا من خالل االيفاء بمعايير التنافسية المناسبة والتي تحقق التميز

لمخريجين.

من ذلك تستطيع مؤسسات التعميم العالي التقني أن تنافس بكفاءة عمى مستوى تميز خريجييا خاصة في

ضوء احتياجات المجتمع المحمي والمتغيرات الحضارية المعاصرة والثورة التكنولوجية ،لذلك فإن توافر معايير
التميز الوظيفي لخريجي مؤسسات التعميم العالي التقني بفمسطين ممزمة بتحقيق التميز بخدماتيا لضمان
رضا طمبتيا من ناحية والخارجين في المجتمع المحمي والعالمي من ناحية أخرى ،وىذا يساعد في تحسين

وارتقاء مستوى الخريجين والمؤسسة ككل ،والوصول بخريجي التعميم التقني لألداء المرتفع فيؤىل لتحقيق
اإلبداع؛ والميزة التنافسية العالمية في اعماليم.

مشكمة الدراسة:

ونظر ألىمية التعميم العالي التقني في ضمان تخريج كوادر مؤىمة تساىم في سد
ًا
في ضوء ما تقدم
دعما لخطط التنمية ،وإليجاد قناة تساىم في توحيد الخطط
العجز القائم في سوق العمل ،وتطوير مخرجاتو ً
الدراسية وتطوير البرامج المعدة لذلك وحل اإلشكاليات القائمة في المعاىد العميا المختمفة ؛ فإن الحاجة

أمر ضرورًيا ،الذي من شأنو أن يضمن قيام التعميم العالي
إلعادة ىيكمة التعميم العالي التقني أصبحت ًا
التقني عمى الكفاءة المطموبة والعدد المناسب وانتاج الكوادر الفنية المساعدة عالية الجودة في القيام بواجباتيا
وبناء عمى ما سبق تتحدد مشكمة الدراسة باإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:
في المرافق التي ستتوالىا.
ً
ما أنموذج مقترح لتطوير معايير التميز لمكادر من خريجي مؤسسات التعميم الميني والتقني في
محافظات غزة عمى ضوء متطمبات التطور التكنولوجي؟
وينبثق عن السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

 .7ما المالمح العامة لمؤسسات التعميم الميني والتقني في محافظات غزة ؟
 ..ما المقصود معايير التميز لمكادر من خريجي مؤسسات التعميم الميني والتقني في محافظات غزة عمى
ضوء متطمبات التطور التكنولوجي؟
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 .9ما واقع توافر معايير التميز لمكادر من خريجي مؤسسات التعميم الميني والتقني في محافظات غزة عمى
ضوء متطمبات التطور التكنولوجي من وجيو نظر الخريجين؟

 .8ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05 ≤αبين متوسطات تقديرات أفراد عينة
الدراسة في واقع توافر معايير التميز لمكادر من خريجي مؤسسات التعميم الميني والتقني في محافظات
غزة عمى ضوء متطمبات التطور التكنولوجي من وجيو نظر الخريجين تعزى لمـمتغيرات (الكمية ،الجنس،

المعدل التراكمي) ؟

 .5ما أنموذج مقترح لتطوير معايير التميز لمكادر من خريجي مؤسسات التعميم الميني والتقني في
محافظات غزة عمى ضوء متطمبات التطور التكنولوجي ؟

أىداف الدراسة:

تيدف الدراسة الحالية لتحقيق األىداف التالية :

 .7التعرف إلى المالمح العامة لمؤسسات التعميم الميني والتقني في محافظات غزة.
 ..التعرف إلى المقصود بمعايير التميز لمكادر من خريجي مؤسسات التعميم الميني والتقني ،وأىدافيا،
وأىميتيا ،ومجاالتيا ،ومتطمباتيا.

 .9الكشف عن واقع توافر معايير التميز لمكادر من خريجي مؤسسات التعميم الميني والتقني في محافظات
غزة عمى ضوء متطمبات التطور التكنولوجي من وجيو نظر الخريجين.

 .8بيان ما إذا كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05 ≤αبين متوسطات تقديرات
أفراد عينة الدراسة في واقع توافر معايير التميز لمكادر من خريجي مؤسسات التعميم الميني والتقني في

محافظات غزة عمى ضوء متطمبات التطور التكنولوجي من وجيو نظر الخريجين تبعـاً لمـمتغيرات

(الكمية ،الجنس ،المعدل التراكمي).

 .5اقتراح أنموذج مقترح لتطوير معايير التميز لمكادر من خريجي مؤسسات التعميم الميني والتقني في
محافظات غزة عمى ضوء متطمبات التطور التكنولوجي.

أىمية الدراسة:

تكمن أىمية الدراسة في أنيا:

 .7أىمية التعميم التقني باعتبارة ضرورة اجتماعية وحضارية ،كونو يوفر الموارد البشرية والميارات الالزمة.
 ..تدني النظرة المجتمعية لخريجي التعميم التقني باعتبارىم الدرجة الثانية بعد التعميم الجامعي األكاديمي.

 .9إيضاح مفيوم معايير التميز الوظيفي ،أىدافيا ،أىميتيا ،مجاالتيا ،ومتطمباتيا  ،لمسعي لتحقيق التميز
واالرتقاء بخريجي التعميم التقني.

 .8الحاجة إلى تطوير معايير مؤشرات التميز الوظيفي كضرورة لرفع كفاءة الخريجين من مؤسسات التعميم
التقني كونيم من المشاركين بأدوار اجتماعية واقتصادية وسياسية وتنموية.
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 .5تمثل ىذه الدراسة استجابة لالتجاىات الحديثة ،والتي تنادي بضرورة االىتمام وتسميط الضوء عمى
أىمية التميز واالرتقاء بالتعميم التقني في فمسطين.

 ..إظيار بعض المعايير والمؤشرات المعاصرة في التميز الوظيفي لخريجي التعميم التقني ،ورصدىا
وتحميميا وتصنيفيا واإلفادة منيا في برامج تطوير األداء األكاديمي.

 .1قد تسيم في تقديم بعض المقترحات التي يمكن أن يستفيد منيا اإلدارات في مؤسسات التعميم التقني في
االستفادة من تحسين جودة خريجييا.

حدود الدراسة:

 الحد الموضوعي :أنموذج مقترح لتطوير معايير التميز لمكادر من خريجي مؤسسات التعميم المينيوالتقني في محافظات غزة عمى ضوء متطمبات التطور التكنولوجي.

 الحد البشري :خريجي مؤسسات التعميم الميني والتقني. -الحد المكاني :محافظات غزة.

 -الحد الزماني :الفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي .77.-.771م.

مصطمحات الدراسة اإلجرائية:

 معايير التميز لمكادر :أن تعمل مؤسسات التعميم الميني والتقني عمى تحقيق مزيد من التقدم والتفوقواالرتقاء عمى المستوى المحمي والعالمي بمستوى خريجييا ،باإلضافة إلى تمكينيم من جعل الواقع
الوظيفي المستقبمي أفضل مما ىو قائم اآلن ،وما يعنيو ذلك من تنمية قدراتيم عمى اكتشاف الجديد،

والتعامل مع المبتكرات والتقنيات بما يكسبيم النمو العممي ،والقدرة عمى االستمرار ،والتواصل ،والتفوق،
فينعكس ذلك عمى تميز وارتقائية أدائيم في عالم العمل وفي حياتيم .

 التعميم الميني والتقني :يعرفة (حمد ).: .777 ،بأنو  :التعميم الذي يكسب األفراد المعارف والمياراتواالتجا ىات التي تؤىمو لالنخراط في سوق العمل في إحدى األعمال التقنية ،وتكون فييا الدراسة سنتين
بعد الثانوية العامة أو أكثر.

 الخريج  :طالب التعميم الميني والتقني الذي أنيى متطمبات الحصول عمى درجة التحصيل العممي بنجاح،ومستعد لاللتحاق بقوى العمل ،ويتمتع بالقدرة عمى التشغيل واإلنتاج.

الدراسات السابقة:

تعددت الدراسات التي تناولت مجال التعميم الميني والتقني عمى المستوى المحمي والعالمي ،ولكن في

اغمبيا جاءت في بحث سبل التطوير والعالج ،وأنماط التعميم الميني والتقني وواقعو دون التطرق إلى مستوى
خريجيو لضمان مستوى تميزىم ورضاىم من ناحية ،والخارجين في المجتمع المحمي من ناحية أخرى ،وفيما

يمي عرض لبعض تمك الدراسات ،ال الحصر:
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دراسة (أبو شمالة :)3102 ،التي ىدفت إلى التعرف عمى االتجاه نحو التعميم التقني ،حيث أظيرت مستوى
اتجاه متوسط لدى طمبة التعميم التقني بنسبة ( ،)%.593.وأوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في نظم

التعميم التقني.

دراسة (عساف ،وأبو عمي :)3103 ،التي ىدفت إلى وضع تصور مقترح لتنظيم بنية التعميم الثانوي الميني
في فمسطين في ضوء النظرة الشاممة لعالقة التعميم العام بالتعميم العالي من ناحية ،ومحدودية سوق العمل

من ناحية اخرى وذلك في ضوء التجربة اليابانية.

دراسة ( الشويخ :)3112 ،التي ىدفت إلى التعرف إلى واقع التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعميم
التقني ،وقد أظيرت أن الكميات األىمية تتميز عن الكميات التقنية في عممية التخطيط االستراتيجي.

وىدفت دراسة (راضي :)3112 ،إلى تحديد معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم التقني
وسبل التغمب عمييا ،والتي أظيرت ضعف جيود الو ازرة في دعم التعميم التقني عمى جميع المستويات.

ودراسة بترسون (  :)Peterson, 2006التي ىدفت التعرف إلى مدى التنافس الجاري في المؤسسات

األمريكية خاصة في المؤسسات الجامعية بين جامعات الواليات المختمفة ،وأما فيما يتعمق بالنتائج التي
توصمت إلييا الدراسة فإنيا تتمثل في أن التعميم القائم عمى التنافسية بين الييئات والمؤسسات يكون أفضل،

وعمى كل مؤسسة عممية جامعية أن تعدل من إدارتيا ،وتعدد طرق تمويميا ،وتطوير ،وأن تضع لنفسيا

أىدافاً تمكنيا من التنافسية عمى المستوى المحمي والعالمي ،حيث يؤدي ذلك إلى تعميم ينعكس بأثر أفضل
عمى المخرجات والمتعممين داخل ىذه المؤسسة ،مما يؤدي إلى النيوض بالمؤسسة التعميمية نفسيا

وبخريجييا.

ودراسة ( حمدان :)3112 ،التي ىدفت التعرف إلى الدوافع المتنوعة وراء التحاق خريجي التعميم الثانوي في
الكميات المينية التقنية ،وقد توصمت الدراسة إلى ضعف إقبال الطمبة عمى االلتحاق بالكميات المينية التقنية،
وأنيم ال زالوا بحاجة ماسة إلى التوحيد واإلرشاد التربوي في ىذا الجانب ،كما ان ىناك عوامل اقتصادية

مؤثرة عمى دوافع االلتحاق بالكميات  ،وكذلك النظرة السالبة ألفراد المجتمع تجاه حممة الدبموم المتوسط،
وانعدام فرص تقديم مساعدات مالية ليؤالء الخريجين إلقامة مشاريع إنتاجية صغيرة.

ودراسة ىوتش آن وآخرون(  :)Hochschulen ,2004التي ىدفت التعرف إلى التعميم العالي والتنافسية
والفرص والمخاطر ،وأوضحت الدراسة أن القانون الجديد الذي صدر في مقاطعة الراين الشمالي في األول
من أبريل عام ( ).777قد عدل من أساسيات إصالح التعميم العالي التقني في ىذ المقاطعة ،كما ترى
الدراسة أن المناقشات عن التعميم في المجتمع األلماني خاصة عن التعميم اآللي (التقني) قد أظيرت أن

ىناك اتجاىاً مؤكداً نحو التنافس بيذا التعميم وأدى ذلك إلى تغيير الفكرة التقميدية عنو ،وظيرت مصطمحات
جديدة مثل (الكفاءة ،التميز العالمي ،والتحكم ،واإلدارة الجديدة) ،وترى ىذه الدراسة أن النموذج التنافسي

6

لمتعميم التقني ييدف إلى توسيع مدى التنظيم اإلداري إلنجاز أكبر قدر من المكاسب من المصادر المتاحة،
مما يؤدي إلى عمل نظام جديد يعيد ترشيد مصادر التمويل الخاصة بالتعميم التقني لتحسين مخرجاتو.

ودراسة نادول ( :)Nadu, 2004التي ىدفت التعرف إلى الطرق التي يمكن من خالليا تحسين القدرة
التنافسية لممؤسسات ،حيث قامت الدراسة بعرض المبادرة التي قام بيا المجمس اليندي لمتعميم التقني

) (Council for Technical Education (AICTE) The All – Indiaبيدف التوصل إلى مؤشرات

التنافسية لممؤسسات التعميمية ،ويرتبط تحسين القدرة التنافسية ألي مؤسسة بفريق اإلدارة بيا ،وكفاءة أعضاء
ىيئة التدريس ،وييدف المجمس إلى التأكد من أنو يتم دمج المناىج النظرية باألنشطة العممية والمعامل

وورش العمل ،وتوصمت الدراسة إلى أنو يوجد العديد من المخترعات واالبتكارات التي غيرت العالم وحياة

األفراد وأن معدل التغير ينمو بسرعة ،وأن ىذه التغيرات تؤثر عمى التعميم ونمط الحياة ،وأنو في الوقت

الحالي يوجد طمب عمى التعميم العام ،أما في المستقبل فسيكون عدد الوظائف قميل وسيكون العمل لوقت
كامل إحدى أنواع الرفاىية ،وتستدعي ىذه التغيرات اتباع سياسة تنمية مينية ألعضاء ىيئة التدريس جديدة

يمكنيا تقميل الفجوة نحو المقدرة عمى التعامل خاصة مع التكنولوجيا كمؤشر تنافسي رئيسي في ظل

المتغيرات العالمية الحالية والمستقبمية.

ودراسة (حمدان :)3112،التي ىدفت التعرف إلى أسباب التحاق الطمبة بالكميات التقنية بمحافظة غزة ،وقد
أظيرت الدراسة أن أكثر أسباب االلتحاق شيوعا ىي األسباب النفسية التي تتمثل في الرغبة الشخصية في
دراسة العموم التقنية ذات الطابع العممي  ،وأن المدرسة الثانوية ووسائل اإلعالم ىي أضف األسباب إسياما

في حث الطمبة عمى الاللتحاق بالتعميم التقني.

ودراسة (أبو عاصي :)3112 ،التي ىدفت التعرف إلى واقع التعميم التقني في محافظات غزة ومعوقات
تطويرة ،وقد أظيرت الدراسة أن ىناك معوقات بيئيية واجتماعية مورروثو تتمثل في نظرة المجتم الدونية

لخريجي ىذا النوع من التعميم ،وكذلك ارتباطو بالحرف اليدوية في أذىان الناس ،وقد أوصت الدراسة بضرورة
إعادة النظر في ىيكمية التعميم التقني ،وبرامجة.

كما قام (حمدان :)3111،التي ىدفت التعرف إلى واقع التعميم التقني في محافظات غزة في ظل التغيرات
التكنموجية ،والتعرف إلى بعض معوقات تطبيقو بالطريقة المثمى ،وقد أظيرت الدراسة أن أىم المعوقات كان

في مجال السياسات واالستراتيجيات ،وافتقار المناىج.

كما أظيرت دراسة (حمد :)3111 ،التي ىدفت التعرف إلى الكفاءة الداخمية بشقييا الكمي والكيفي لمتعميم
التقني في محافظات غزة ،أن الكفاءة الكمية لمؤسسات التعميم التقني بمغت ( )%.5.8ونسبة البطالة بين

الخريجين في ىذا النوع من التعميم بمغت (.)%98..
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تعميق عام عمى الدراسات السابقة :

من خالل عرض وتحميل الدراسات السابقة التي تتمثل بالدراسات العربية واألجنبية وعناصرىا الرئيسية

التي تناولت التعميم الميني والتقني من زوايا عدة ،وقد اختمفت الدراسة الحالية عن غيرىا في انيا تناولت
حجر الزاوية في تطوير مخرجات مؤسسات التعميم الميني والتقني وتحقيق أغمب مؤشرات متطمبات طمبتيا
في حاجاتيم نحو االلتحاق بسوق العمل والتميز بأدوارىم وظائفيم ،وذلك يرجع إلى كفاءة أداء الخريجين من

جانب ،ومواكبتيم لمثورة العممية التكنولوجية التي تتطمب من مؤسسات التعميم الميني والتقني مواكبتيا من
جانب آخر.

ووجيت الدراسات السابقة بالتعميم الميني والتقني الباحثان في التأكيد عمى أىمية تحقيق معايير التميز

الوظيفي من خالل تنظيم برامج متقدمة لمطمبة ،حيث ىناك حاجة ماسة لرفع مستواىم وتحديث معرفتيم

ومياراتيم المينية لمواكبة المتغيرات العالمية ،خاصة طمبة التعميم التقني من أجل تمكينيم نظ اًر لما ليما

من دور ميم ورئيس في االرتقاء عمى كافة المستويات ليتماشى مع التطورات والمستجدات العالمية الحديثة.

اإلطار النظري لمدراسة:

تطرق الباحثان لمجموعة من النقاط لمحديث عنيا في اإلطار النظري وىي عمى النحو التالي:

أوالً :المالمح العامة لمتعميم الميني والتقني.

يتميز التعميم الميني والتقني عن غيرة من أنواع التعميم االخرى بارتباطة المباشر والعضوي بالواقع

االقتصادي واالجتماعي لممجتمع من ناحية ،وبالتطور التكنموجي من ناحية اخرى ،العتبارة مصدر اعداد

القوى العاممة والتي تقع عمييا مسؤلية تنفيذ وتشغيل وصيانة المشاريع الصناعية والزراعية والصحية

والخدماتية (حمدان.)79:.775،

ماىية التعميم الميني والتقني:

يتميز الميني والتقني عن غيره من أنواع التعميم األخرى بارتباطو المباشر والعضوي بالواقع االقتصادي

واالجتماعي لممجتمع من ناحية  ،وبالتطور التكنولوجي من ناحية أخرى  ،باعتباره مصدر إعداد القوي

العاممة التي تقع عمييا مسئولية تنفيذ وتشغيل وصيانة المشاريع الصناعية والزراعية والصحية والخدماتية.

(حمدان )79:.775 ،

ونظر لمدور الحيوي واليام الذي يمعبو الميني والتقني في تحقيق التنمية وضمان استم ارريتيا ،حيث إنو
ًا
ومؤثر في مجال إعداد وتأىيل القوى البشرية الكفؤة لمعمل في القطاعات الصناعية
ًا
يمعب ًا
دور فاعالً

نظر ألىميتو.
والزراعية والصحية والخدمية ،فإن ىذا النوع من التعميم يجب أن يحظى بعناية واىتمام فائقين ًا

8

مفيوم التعميم الميني والتقني:
يعرفة االتحاد العربي لمتعميم الميني والتقني بأنو  :ذلك التعميم الذي ييدف الى إعداد أخر تقنية تقع بين

األخصائيين (الجامعيين) والعمال الميرة في ىرم القوى العاممة ،ومدة الدراسة فييا من ( )9-.سنوات بعد
الثانوية العامة (الدنف .)3.:.779،

إعدادا تربوياً وتوجييياً سموكياً ،والمصمم إلعداد
أما (محمد  ).9:.77.،يعرفة بأنو  :التعميم المتضمن
ً
الميارات الوسطى من العمال التقنيين في اإلدارة الوسطى في مؤسسات تعميمية بين سنتين أو ثالث سنوات،

وبعد الدراسة الثانوية ودون مستوى الدراسة الجامعية.

ويعرفة الباحثان اجرائيا :بأنو  :نوع من التعميم العالي يوفر لمطالب الحاصل عمى الثانوية العامة دراسة

فنية تطبيقية تتصل مباشرة بسوق العمل بعد دراسة ( )9-.سنوات والحصول عمى شيادة تؤىمو إلى
االندماج في سوق العمل.

أنواع التعميم الميني والتقني:

ذكر (أبو عمر ).1:.77. ،جانبين من التعميم الميني والتقني نقالً عن (الدنف : )31:.779،

 .0التعميم التقني بأغمبية أكاديمية  :وىو الذي يركز عمى الجانب النظري أكثر منو الجانب العممي،
ويتمثل ىذا النوع من التعميم في فمسطين بالتعميم اليندسي في الكميات والجامعات في مستوى ( دبموم-
بكالوريوس) ويؤىل خريجوه مينيين كخبراء أو مصممين ،ال يتوقع أن يعممو في المجال الميني أو الحرفي.

 .3التعميم التقني بأغمبية مينية  :والذي يركز عمى الجانب العممي أكثر منو عمى الجانب النظري ،ويمثل
ىذا النوع من التعميم في فمسطين بالتعميم الميني في مراكز التدريب الميني ،وحديثاً التعميم الميني في
المدراس الصناعية ضمن المسار التطبيقي ،حيث يعمل خريجو ىذا التعميم في سوق العمل في المجال

الحرفي المباشر.

ويرى (أبو جراد )7338 ،أن الكميات التطبيقية جزء من كميات المجتمع الثانوي لو ازرة التربية والتعميم

العالي في فمسطين ،والتي اعتبرت مفيوماً جديداً لمتعميم الجامعي المتوسط ،وقدم ىذا المفيوم الى فمسطين
في بداية العقد السابع من القرن العشرين حيث تطورت دور ومعاىد المعممين والمعممات إلى كميات

المجتمع ،وكان اليدف من ىذه الكميات تأىيل المعممين والمعممات لمتدريس في مرحمة التعميم األساسي وكان
مستوى الدراسة فييا سنتين دراسيتين (أبو جراد.)15:7338 ،

مما سبق وبما جاء في الخطة الخمسية التطويرية االستراتيجية ( ).77.-.77.المنفذه والمعمول بيا،

فإن الكميات الميني والتقنية تقع عمى ثالث أنواع محددة  ،ىي ( :الكميات الجامعية  ،البولتكنك ،كميات

المجتمع) وعميو فإن الكميات التقنية ىي اسم يجمع في طياتو الكميات عمى اختالف بناياتيا شريطة أن تكون

برامجيا أو الجزء الغالب من برامجيا تقنية التوجو.
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لمحة عن الكميات المينية والتقنية في محافظات غزة :
 -الكمية الجامعية العموم والتكنولوجيا  -خـــانيونس :

أنشئت الكمية الجامعية لمعموم والتكنموجيا تحت اسم كمية العموم والتكنولوجيا -بخان يونس عام 7337م

كمؤسسة أىمية ،تعنى بتدريس العموم التقنية ،وقد تولى مجمس التعميم العالي بالقدس اإلشراف عمييا عام
7335م ،ثم تولت و ازرة التربية والتعميم العالي اإلشراف عمييا ،وأصبحت الكمية مؤسسة حكومية

عام7331م ،ومنذ تمك المحظة لم تدخر إدارة الكمية وبالتعاون مع و ازرة التربية والتعميم العالي جيداً لجعل

الكمية نواة لجامعة أكاديمية رائدة في مجال التعميم التقني التكنولوجي يخدم قطاعاً كبي اًر من أبناء شعبنا

الفمسطيني .وتمنح الكمية خريجييا درجتي البكالوريوس والدبموم المتوسط في ستو و ثالثين تخصصاً عممياً
تقنياً ضمن برنامج دراسي متميز ،وفق نظام الساعات المعتمدة

حيث يدرس الطالب  15-..ساعة

معتمدة موزعة عمي أربعة فصول في تخصصات درجة الدبموم ،وثمانية فصول دراسية موزعة عمى أربع

سنوات لتخصصات البكالوريوس ،باستثناء التخصصات اليندسية خالل خمسة أعوام ،وتوزع الساعات
المعتمدة ليذه التخصصات عمى عشرة فصول دراسية.

 -كمية فمسطين التقنية -ديــــر البمح :

نشأت عام  733.بإمكانات متواضعو في تجييزاتيا وتخصصاتيا إال أن الحاجة إلى التعميم التقني

والتدريب الفني دفعت إلى التوسع فييا وتشرف عمييا و ازرة التربية والتعميم العالي.
 -الكمية الجامعية العربية لمعموم التطبيقية -رفـــح :

تأسست في محافظة رفح عام  7333بترخيص واعتماد من و ازرة التربية والتعميم العالي منبثقو عن

المعيد العربي الثقافي الذي تأسس عام 7335م بترخيص واعتماد من و ازرة اإلعالم والذي تخصص في

الدراسات اإلعالمية وتمنح الكمية خريجييا درجة الدبموم المتوسط.
 -كمية التدريب غـــزة -الوكالـــو :

تأسست عام 7359م تحت اسم ( مركز التدري الميني ) تجسيداً لفمسفة وكالة الغوث الدولية إلغاثة

الالجئين الفمسطينين ،وأخذت الكمية بالتطوير إلى أن وصل عدد التخصصات المينية فييا حالياً إلى ()78
تخصص ،وبمغ عدد التخصصات الفنية ( )71واجمالي قدرتيا االستيعابية يزيد عن ( )7777طالب وطالبة.

 -الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية :

أنشأت بقرار من و ازرة التربية والتعميم العالي في ( )733.تحت مسمى ( كمية مجتمع العموم المينية

والتطبيقية )  ،وكان اليدف الرئيس ليا توفير خدمة التعميم التقني والميني لممجتمع الفمسطيني من خالل
( )9.اختصاصاً ،وتطورت النشأه لتصبح عام  .771من كمية تمنح شيادة الدبموم المتوسط إلى كمية
جامعية تمنح درجة البكالوريوس لنمو ( )1تخصصات.
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أىدف التعميم الميني والتقني في فمسطين :

إن االىتمام والرعاية التي تمنح لمتعميم التقني في فمسطين من خالل تكاتف جيود و ازرة التربية والتعميم

العالي والمؤسسات الوطنية والقائمين عمى التنمية دفعتو ألن يحقق األىداف التالية(الشويخ،).5:.771 ،
(العوضي:)7.:.771 ،

 .7تخريج األيدي العاممة الماىرة واألطر التقنية وتأىيميا في مختمف التخصصات التي تحتاجيا مشريع
التنمية االقتصادية واالجتماعية.

 ..تخريج األعداد الكافية من األطر المؤىمة في مختمف التخصصات وسد العجز في سوق العمل.
 .9عمل برامج تطويرية تدريبية لمقوى العاممة لزيادة قدراتيم ميارتيم.

 .8رفع المستوى العممي لألفراد في مجال أو أكثر من مجاالت المعرفة النظرية والتطبيقة إلى مستوى

التخصص بين المستوى الثانوي والمستوى الجامعي تحقيقاً لرغباتيم في مواصمة التعميم وتنمية لكفايتيم
الشخصية واالجتماعية.

 .5ترسيخ مفيوم الثقافة التقنية لدى أفراد المجتمع لرفدىم في مؤسسات التعميم التقني.

 ..تحقيق التعاون اإليجابي بين مؤسسات التعميم التقني والمؤسسات اإلنتاجية الخدمية ذات العالقة.
 .1المساىمة في الحد من البطالة وذلك عن طريق برامج إعادة التأىيل والتدريب.
 ..تشجيع الخريجين عمى القيام بمشاريع صغيرة خاصة بيم.

الصعوبات التي تواجو التعميم الميني التقني في فمسطين :

يتصف الواقع الفمسطيني بطبيعة خاصة حيث إنو يعاني من تراكمات االحتالل اإلس ارئيمي لعشرات السنين

سعي االحتالل جاىداً لتدميرةه والقضاء عمى كوادره باعتقاليم وتدمير المؤسسات التقنية ،واحالة أي أموال قد
تصل إليو من الخارج نوع من المساعدات أو المنح أو اليبات ،وتسعى باستمرار إلى تيويده وضعفو
وتفكيكو.

وتتجسد الصعوبات والتحديات التي تعيق تطور مؤسسات التعميم الميني التقني ،فيما يمي :

 ضعف التمويل  :إن تدريب المينيين والتقنيين يحتاج عادة لتكمفة عالية ال تقل عن تكمفة االختصاصاتالعميا ،وفي بعض األحيان تزيد عمييا ،الزدياد نسبة المتطمبات العممية لمتدريب من معدات وأخصائئيين

ذوي خبرة عممية ونظرية ( العاقب.).9:73.1 ،

 اإلمكانات المادية  :وتتمثل بعدم كفاية المباني والورش والمختبرات والمكتبات  ،وعدم قدرة المشاغلوالمحختبرات عمى استيعاب األعداد المتنامية ومن الطالب؛ األمر الذي يجعميا عاجزة عن الوفاء بحاجة
الطالب إلى تدريب عممي فاعل داخل الكميو  ،فضالً عن أن بعض األجيزة والمعدات قد أصبحت
قديمة ،وفي حاجة إلى تطوير وتحديث لتتناسب مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.

 ( أبو عاصي )99:.779 ،11

 النظم التعميمية  :تعتبر بعض المناىج التي تدرس في الكميات التقنية مناىج تقميدية ،قاصرة عمى إعدادخريجيين بالمستوى المطموب ،وال تتكيف مع المتغيرات والمستجدات التكنولوجية في المجاالت المينية

والتقنية ،إ لى جانب كونيا غير مستقرة  ،وغير مرتبطة باحتياجات سوق العمل الفمسطيني ومتطمباتو (
راضي.)9.:.771،

 الكادر البشري التدريسي  :رغم أن الكادر البشري عنصر ميم جداً في تنمية وتفعيل دور الكميات التقنيةفإنيا ما زالت تعاني نقصاً في المدربين المؤىمين في بعض التخصصات الفنية مثل  :أقسام الفندقة،

والفنون التطبيقية ،والتربية الموسيقية ،فضالً عن افتقار عدد غير قميل من المدربين إلى التأىيل التربوي
ومعرفة األساليب الحديثة في التدريس والتدريب والطرائق العممية في عممية التدريس والقياس والتقويم،

ويعود ذلك الى قصور واضح في تحديد االحتياجات التدريبية والسياسات المتبعو في تدريب العاممين (
سعدية.).73:.775 ،

 السياسات واالستراتيجيات  :يعود ضعف إقبال خريجيي الثانوية العامة عمى التعميم التقني إلى عدموجود سياسات واستراتيجيات واضحة تخدم ىذا النوع من التعميم وتجذب إليو الطالب بأعداد تؤىميا إلى
االستمرار والتحدي في سوق التعميم والتنمية ،كما أن تدني المستوى العممي ليذه الفئة من الخريجين يعد

السبب الرئيس في االلتحاق بيا .إال إنو باإلمكان مواجية ىذه المشكمة بإرسال قواعد واضحة لمقبول
تقترن باختبارات ومقابالت شخصية يخضع ليا المتقدم  ،ويتم توزيع الطمبة عندىا بشكل يسد النقص في

األطر الفنية المدربة التي يحتاج إلييا المجتمع بما يتناسب إمكاناتو االقتصادية ،فضالً عن تجنب سياسة
الباب المغمق أمام خريجي ىذه الكميات  ،وعدم اعتبار مثل ىذا النوع من التعميم مرحمة منتيية ال تؤدي

إلى التعميم العالي ويؤكد (أبو عاصي ).779 ،أن التعميم التقني في فمسطين يفتقد إلى استراتيجية
واضحة ومتكاممة تربط بين احتياجات المجتمع ومخرجات التعميم التقني.

ويرى الباحثان أن من مشكالت مؤسسات التعميم الميني والتقني في فمسطين :صغر حجمو من ناحية
العاممين في مؤسساتو ،تدني المستوى األكاديمي والتعميمي لمجموع الطمبة الذين يستقبميم ،تشتت الجيات
المسؤولة عن اتخاذا الق اررات ورسم السياسات والتخطيط ،ضعف مستوى ونوعية البرامج والخدمات التي

توفرىا مؤسساتو ،وضعف ارتباط التعميم التقني الحتياجات التنمية وسوق العمل.

ثانياً :معايير التميز لمكادر من خريجي مؤسسات التعميم الميني والتقني وأىميتيا

يعتبر االستثمار لتحقيق التميز في التعميم الميني والتقني أحد التوجيات الحديثة والميمة في ىذا التعميم

خاصةً لتحقيق الميزة التنافسية واستدامتيا -عمى مستوى المدخالت والعمميات -وضمان مخرجات منسجمة
مع المعايير المحددة بما فييا متطمبات التنافسية العالمية.
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ويوضح السممي( ).777أن معايير التميز تكون بتحقيق الجودة في الغالب في البرامج ،والمناىج ،والييئة

التدريسية ،والمرافق الجامعية ،والعمميات اإلدارية ،ودعم ومساندة الطالب ،وعمميات التقويم والتغذية الراجعة،
وذلك ما تبينو مؤشرات التنافس لمتحسين والتطوير (السممي.)8. : .777،

ويرى الخضيري( ).8 :.778أن مؤشرات التميز حالة عممية ديناميكة متحركة لألمام ،وىي متنامية

ومتزايدة يتم إيجادىا من خالل :االكتشاف والبحث والدراسة لموصول إلى ما لم يصل إليو اآلخرون،

واالبتكار لما ىو غير معروف أو مألوف ،واإلبداع في المجال والتفرد باإلنتاج ،والتطوير لما ىو قائم
واالرتقاء بو ...وال يتم ذلك إال من خالل عناصر بشرية متميزة تؤدي أدوارىا بكفاءة عالية  ،وتؤكد ذلك ميا

جويمي( )81 : .77.بأن مؤشرات التميز في التعميم تشير إلى مجمل الجيود التي يبذليا العاممون (أعضاء

ىيئة تدريس واداريون) في المؤسسة التعميمية لرفع مستوى المخرجات التعميمية بما يتناسب مع حاجات

المجتمع نحو التقدم.

ومن ذلك يكون الخريجين ىم من يقوم بالموقف التميزي التنافسي ) (competitive positionبما لدييم

من طموحات وآمال وأىداف ،وبما لدييم من ممكات ومواىب ،وبما لدييم من حاجة ورغبة عميقة في تحقيق
المكانة واألمان المستقبمي في ضوء المتغيرات العالمية ،مما سينعكس عمى تحقيق التميز في أداء الجامعة

بالقرن الحادي والعشرين والذي ال يستند لمجرد امتالكيا الموارد المادية أو المالية أو التكنولوجية فحسب ،بل

يستند في المق ام األول إلى قدرتيا عمى توفير نوعيات خاصة من الموارد البشرية التي تمتمك القدرة عمى
تعظيم االستفادة من ىذه الموارد.

ومما سبق يرى الباحثان أن تميز الكادر من الخريجين يعتمد عمى تحقيق مزيد من التقدم والتفوق واالرتقاء

عمى المستوى المحمي والعالمي ،باإلضافة الى مدى تطمعيم إلى جعل الواقع المستقبمي أفضل مما ىو قائم
اآلن ،وما يعنيو ذلك من تنمية قدراتيم عمى اكتشاف الجديد ،والتعامل مع المبتكرات والتقنيات بما يكسبيم

النمو العممي ،والقدرة عمى االستمرار ،والتواصل ،والتفوق ،فينعكس ذلك عمى تميز وارتقائية الجامعة التي

يعممون فييا.

ويؤكد ذلك بسيوني ( ).777بأن األصول البشرية ىي أغمى وأعمى األصول التي يتعين اإلىتمام بيا

واإلنفاق عمى تنميتيا واستخداميا لموصول إلى التقدم والتفوق  ،ىكذا فإن عمى أعضاء ىيئة التدريس أن

يقوموا باستمرار بتحسين طرق تدريسيم ،وبالعمل الجاد لتعزيز قدراتيم ،واألخذ بمتغيرات العصر ومتطمباتو.

مفيوم التميز:

تعددت الدراسات المتعمقة بالمفاىيم المتعمقة بالتميز خاصة في ظل المتغيرات العالمية والمعموماتية

والعولمة ،وما فرضتو من منافسة حادة تطمبت أسس وأساليب جديدة لممحافظة عمى بقاء المؤسسات والتميز
المستمر.
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وقد اختمف مفيوم التميز وفقاً لمقطاعات التي تناولتو ،ففي مجال االقتصاد ييتم الباحثون بالعوامل التي

تحدد قدرة االقتصاد القومي عمى المنافسة ،أما في مجال إدارة األعمال فييتم الباحثين بقدرة المنشأة عمى
المنافسة ومواجية ظروف السوق.

ويوضح البعض أن التميز والتنافسية ىي مجال تتمتع فيو المنظمة بقدرة أعمى من منافسييا في استغالل

الفرص الخارجية أو الحد من أثر التيديدات وتنبع التنافسية من قدرة المنظمة عمى استغالل مواردىا المادية

أو البشرية ،فقد تتعمق بالجودة أو التكنولوجيا أو القدرة عمى تخفيض التكمفة ،أو الكفاءة التسويقية أو االبتكار
والتطوير أو وفرة الموارد المالية ،أو تميز الفكر اإلداري ،أو امتالك موارد بشرية مؤىمة ،ومن ذلك يرتبط

مفيوم التنافسية بفعالية المؤسسة ،والتي تتحدد في ضوء قدرتيا عمى إشباع احتياجات المتعاممين معيا ،أو

مقابمة توقعات المتعاممين والعاممين معيا (ادريس ومرسي.)15: .77. ،

ويذكر السممي ( )778 : .777أن العوامل المحققة لمتميز ىي :الميارات التقنية ،والموارد المتميزة

والجودة والخبرة التي تتيح لممؤسسة إنتاج قيم ومنافع لمعمالء تزيد عما يقدمو ليم المنافسون ،ويؤكد تميزىا

واختالفيا بما تتفوق عمى ما يقدمو ليم المنافسون اآلخرون.

بينما يحدد مرسي ( ).77.التميز عمى أنو ميزة أو عنصر تَفوق لممؤسسة يتم تحقيقو في حالة إتباعيا
إلستراتيجية معينة لمتنافس .ومن المالحظ أن ىذا التعريف يركز عمى أحد مصادر الميزة التنافسية والمتمثل
في استراتيجية التنافس.

ويشير إدريس ،والمرسى ( ).77.أن التميز مجال تتمتع فيو المؤسسة بقدرة أعمى من منافسييا في

استغالل الفرص الخارجية أو الحد من أثر التيديدات ،وتنبع من قدرة المؤسسة عمى استغالل مواردىا المادية
أو البشرية.

ومفيوم التميز انتقل مؤخ اًر إلى حقل التعميم الميني والتقني ،حيث تشيد المؤسسات السعي لممحافظة

عمى القدرة التميزية والذي تعمنو عمى أنو الجودة في ضوء التنافس العالمي ،والحصول عمى مراكز متقدمة

في صناعة القرار الثقافي ورسم التوجيات االستراتيجية في المجتمعات ،لما لممؤسسات التعميمية من مساىمة

في مشكالت المجتمع وانتاج المعرفة ،ونتيجة لذلك بدأت المنافسة تتسع وتشتد بين لتحقيق التميز الذي
يضمن ليا البقاء واالستمرار ،والمحافظة عمى موقعيا في قوائم أفضل الكميات والمؤسسات والجامعات عمى

المستويات العالمية ألطول فترة ممكنة معتمدة عمى إمكانياتيا ،فعممت عمى تبني السياسات التطويرية الرامية
إلى إعادة ىيكمة مدخالتيا من برامج أكاديمية وأنشطة اجتماعية وتنمية كفايات خريجييا بشكل خاص.

(إبراىيم)17:.773 ،

مما سبق يتضح بأن التميز في التعميم الميني والتقني ىو الطريق لمتميز واإلبداع وتحقيق الكفاءة
والفاعمية والتنمية ،من خالل االستغالل األمثل لمموارد المتاحة ،أي الحصول عمى أفضل مخرجات بأقل قدر

من المدخالت ،وىذا يعتمد عمى إحدى الركائز األساسية في ضوء الطفرة المعرفية وتكنولوجيا المعمومات
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واالتصاالت المعاصرة ،ىي التنمية المينية المستمرة لمموارد البشرية والمتمثمة باألدوار والميام الجديدة لمكادر

من الخريجين وبما يقابل احتياجات المجتمع وسوق العمل.

وعمى ذلك تعتبر تطوير معايير التميز لمكادر من الخريجي في التعميم الميني والتقني ركيزة أساسية في

تحقيق المتطمبات لدى الخريجين من خالل األىداف بتعميق معارفيم ،وتجديد وتطوير قدراتيم ونشاطاتيم
الفكرية والتقنية االنتاجية ،فيم يمثمون رأس المال الفكري في المؤسسة التعميمية.

أىداف التميز لمكادر من خريجي مؤسسات التعميم الميني والتقني:

ال بد من تحديد عدد من األىداف إلستراتيجية التميز لمكادر من خريجي مؤسسات التعميم الميني والتقني

التي تتضمن المساعدة عمى تحقيق التنافسية لممؤسسة التعميمية ،والتي تعتبر من الخطط التي يمكن

لممؤسسة إيجاد مكان متمي اًز ليا عمى صعيد المجتمع المحمي والعالمي ،والتي منيا (شريف،)55:.777،

(الحريري( ،).779،أوىيبة: )1:.773،
 .7تطوير برامج التعميم.

 ..التحديث المستمر لممقررات والمناىج الدراسية بما يضمن توفير التحديث المعرفي المطموب.
 .9تطوير المستوى العممي واألكاديمي وتحديثو ليصبح أكثر قدرة عمى المنافسة في تخريج متعممين مزودين
بالمؤىالت العممية والتطبيقية الالزمة لتمبية االحتياجات المختمفة من األنشطة االقتصادية واالجتماعية

والثقافية.

 .8التحسين المستمر لمبيئة التعميمية الجامعية الداعمة والمنافسة في اإلبداع والتميز واالبتكار.

 .5تحسين نوعية وكفاءة نظام التعميم العالي من خالل مواكبة التطورات في مجال تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت العالمية ،وتحقيق متطمبات المجتمع المحمي والدولي ،واحتياجات السوق.

 ..تحقيق الخدمات الجامعية من خالل ( التخطيط العممي – البحث العممي – خدمة المجتمع – اإلتقان
واستشراف المستقبل – االنفتاح العالمي – المؤتمرات والندوات والورش العممية).

 .1إيجاد ارتباط مؤسسي بين القطاعين العام والخاص من جية ومؤسسات التعميم العالي من جية أخرى.

 ..مراعاة اقتصاديات التعميم :التمويل الالزم ووضع اآلليات المناسبة واستخداميا بكفاءة وفاعمية وفقاً
لألولويات.

 .3االرتقاء بمستوى الخدمات اإلدارية المقدمة لممستفيدين.

 .77ضبط جودة المدخالت والمخرجات.

 .77تكامل جيود الوحدات والمراكز داخل الجامعة.

 .7.التحديث المستمر لمبيئة التكنولوجية لمتناسب مع االحتياجات الفعمية لتطوير الوحدات التعميمية.
 .79تكثيف مجيودات مراكز التنمية المينية الموجو نحو تنمية معارف وقدرات أعضاء ىيئة التدريس
بحيث يؤدي إلى تحقيق أغمب األىداف أعاله.
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مما سبق يكون عمى معظم مؤسسات التعميم الميني والتقني – في الوقت الراىن -بتبني سياسة واضحة

نحو تطوير المنظومة التعميمية ككل ،وذلك من خالل التطبيق األمثل لكافة أركانيا بصورة متكاممة لتغطى
الجوانب المختمفة لمعممية التعميمية داخل المؤسسة  -الكمية -لتحقيق متطمبات التميز لمكادر من خريجي

مؤسسات التعميم الميني والتقني ،وتأتي في مقدمتيا تطوير المناىج والبرامج الدراسية ،ورفع القدرات التقنية
االنتاجية ،وتسويق نتائج التجارب واألعمال التي يجرييا الطمبة ،باإلضافة إلى توظيف الطاقات المعرفية

والتكنولوجية ليم ،وتنمية قدرات الجياز اإلداري وزيادة المشاركة المجتمعية ،بالمساىمة في تنمية قدرات
الطالب اإلنتاجية واالبتكارية ،واالستخدام األمثل واألكفأ لألجيزة والمعدات المتوفرة داخل ىذه المؤسسات،

وتطوير أداء الوحدات والمراكز ذا الطابع الخاص فييا  ،وغير ذلك من المجاالت الميمة ،والتي تيدف

بتطبيقيا كمنظومة متكاممة إلى زيادة القدرة التنافسية لطمبتيا ،كي يحتمو مكانة بارزة في مصاف عالم العمل.

أىمية التميز لمكادر من خريجي مؤسسات التعميم الميني والتقني:

لقد أصبح التميز لمكادر من خريجي مؤسسات التعميم الميني والتقني والسعي نحو احتالل مركز متميز

في السوق عمى قمة أولويات أىداف منظمات األعمال في ظل المتغيرات المعاصرة التي تشيدىا بيئة ىذه

المؤسسات ،والتي تتمثل في المنافسة محمياً وعمى المستوى الدولي ،فالتطورات التكنولوجية ،المتسارعة في
مجال اإلنتاج والمعمومات ،واالىتمام بالموارد البشرية كان األساس في أي تحرك داخل المؤسسة.

إن قوة المؤسسة وقدرتيا عمى المنافسة تتجمى في إمكانية استغالليا لمواردىا البشرية وتسييرىا ،أي

التحول من الميزة النسبية إلى الميزة التنافسية ،ويعتمد ىذا التحول عمى القدرة اإلبداعية المستمرة في إطار

ثورة التكنولوجيا الحديثة واالنفجار المعرفي ( دادن.).. : .778 ،

ويعد التعميم الميني والتقني من أىم ما يميز العصر الحالي عن العصور السابقة ،إذ يحتل المكانة

األولى في تنافس األمم ،فمم تعد قدرات اإلنتاج واألداء اليوم في المنشآت الحديثة تقاس بما تمتمكو من رأس

المال والعمل ،بل المعروفة التي تمتمكيا ىذه المنشآت ،أي قدرات الموارد البشرية المينية التي تعتبر األىم
بين عناصر اإلنتاج لتحقيق المنافسة.

ويساعد التميز عمى تقوية التقدم المستمر لممؤسسة كما أنيا تستخدم حوافز واقعية لمكافأة فريق العمل

وىي أداة ضرورية لمواجية التحديات التي يعتقد أنيا ال تقير ،ومن ذلك يعتبر تنمية الخريجين وتوظيف

التكنولوجيا ،وأيضا تنوع برامج التعميم من العوامل التي تساعد عمى اكتساب صفة الجودة.

( )Huang et al., 2010

أي أن تحسين لمجودة التعميمية يعد عامل أساسي لتمتع المؤسسة التعميمية بالقدرة عمى تميز خريجييا

والحاقيم بأسواق العمل بين المؤسسات التعميمية األخرى بحيث تشمل ىذه الجودة جميع مدخالت العممية
التعميمية والعمميات التي تسيم في تحويل المدخالت إلى مخرجات مما ينتج عنو في نياية األمر الحصول

عمى مخرجات ذات جودة وكفاءة عالية وىذا يتطمب وضوح الرؤية واصالح القصور.
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من ذلك يكون عمى مؤسسات التعميم الميني والتقني لتكون في وضع تنافسي مع أخرى عمييا أن تعمل

عمى إصالح جميع مكوناتيا ألن كل مكون من ىذه المكونات يؤثر بالضرورة في مكان اآلخر ،ويمثل
التدريب والتنمية عامل مساعد عمى زيادة القدرة عمى التميز حيث أنو يشجع األفراد ويؤىميم عمى انتاج

طريق بيدف إلى الفوز.

وتتضح أىمية التميز لمكادر من خريجي مؤسسات التعميم الميني والتقني خاصة وضرورتيا من خالل

الفوائد والمنافع والمزايا االستراتيجية التي تعود عمى تمك البرامج عند تحقيق القدرة الوظيفية ليا ،ومن ىذه

الفوائد والمنافع ما يمي (: ) Bailey, Michael, Mark Rom & Taylor, Matthew ,2004

 تؤدي إلى تحقيق وكسب ميزة نسبية دائمة ومستمرة من خالل استغالل الموارد البشرية مع المحافظة
عمى ذلك.

 تؤدي إلى كسب ميزة نسبية دائمة ومستمرة في رفع وتحسين جودة المخرجات التعميمية.
 تقديم كل ما ىو جديد ومحفز لخمق روح التميز واإلبداع في المنظومة التعميمية.

 تعتمد القدرة الوظيفية أكثر من استراتيجية لممنافسة كاستراتيجية التميز بالموارد البشرية أو الخدمات
واالستشارات أو التنوع بالمخرجات.

 تشجع الجامعات التي تحقق ميزة عالية عمى توظيف التكنولوجيا الحديثة.
 تحقق القدرة عمى التميز الوظيفي عمى قيمة مضافة لممؤسسة من خالل اعتمادىا عمى سمسمة القيمة
 Valueلألنشطة الرئيسية والمساندة.

 تدعم إجراء التحسينات والتطويرات في العمميات اإلدارية داخل المؤسسة ،وبذلك تحقق نوع من الجودة
في كل األنشطة ،بل يتعدى ذلك اعتماد إدارة الجودة الشاممة )Total Quality Management (TQM
بما يجعل مخرجاتيا ذات جودة أعمى عمى المستوى المحمي والعالمي.

 تمكن مؤشرات التميز في المؤسسة التعميمية التقنية من التوسع ببرامجيا وتقديم األفضل ومواكبة
التغييرات العالمية السريعة التي زادت من درجة االىتمام بيا ،وبشكل كبير.

 االىتمام بمعايير التميز في المؤسسة التعميمية التقنية يؤدي إلى تطوير أىم مجاالت اإلنتاج وىم
الخرجين الذين استفادوا منيا في عممية التعميم ،وتالحم المؤسسة بالمجتمع يحقق ليا النجاح داخل المجتمع

المحمي ويييئيا لممجتمع الدولي.

في ضوء ما سبق يرى الباحثان أن متطمبات التميز لمكادر من خريجي مؤسسات التعميم الميني والتقني

حولت برامج التعميم الميني والتقني من إطار األداء التقميدي إلى األداء القائم عمى تحقيق معطيات وقيم
التقدم ،ذلك األداء المخطط الذي يستيدف تنمية معارف وميارات الخريجين وربطيم بالواقع العممي لمقابمة
احتياجات االلتحاق بالعمل لتمك البرامج التي تسعى لمتطور وتعزيز قدرتيا التنافسية في ظل الثورة
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التكنولوجية والمتغيرات العالمية الجديدة القائمة عمى أساس المعرفة وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت،

باإلضافة إلى تنميتيم لدعم وتحسين اننتاجيم مع المجتمع المحمي والعالمي.

منيجية الدراسة واجراءاتيا :

تمييداً لموصول إلى النتائج سيتم ىنا عرض منيجية الدراسة المشتممة عمى مجتمع ِّ
الدراسة وعيِّنتيا،
تم وفقيا تطبيق ِّ
الدراسة ،والمعالجات اإلحصائيَّة المستخدمة والَّالزمة لتحميل
ووصفًا ألدواتيا واجراءاتيا التِّي َّ

البيانات ،والوصول إلى االستنتاجات ،وذلك كما يمي:

أوالً  :منيج الدراسة  :استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،وىو منيج قائم عمى مجموعة من
كافيا ودقيقًا
اإلجراءات البحثيَّة التِّي تعتمد عمى جمع الحقائق والبيانات ،وتصنيفيا ومعالجتيا وتحميميا تحميال ً
الستخالص داللتيا ،والوصول إلى نتائج أو تعميمات عن الظَّاىرة محل ِّ
الدراسة ،وذلك َّ
ألن ىذا المنيج ىو

األنسب إلجراء مثل ىذه ِّ
الدراسة .مستخدماً في ذلك استبانة اشتممت عمى ثالثة مجاالت وثالث متغيرات،
أعدتيا الدراسة الحالية متمتعة بالصدق والثبات ،وقد تم توزيعيا عمى عينة مكونة من ( )751طالباً وفي

المستويات النيائية في دراستيم خالل الفصل الثاني من العام الجامعي .77.-.771م.
الدراسة َّ :
تشكل مجتمع ِّ
الدراسة من جميع طمبة مؤسسات التعميم الميني والتقني  ،والذين ىم
ثانياً  :مجتمع ِّ
في المراحل النيائية في دراستيم من بعض الكميات التقنية المتواجدة في محافظات غزة  ،منيا كميات

(فمسطين التقنية -دير البمح ،الكمية الجامعية لمعموم والتكنولوجيا -خان يونس).

الدراسة  :تم استرداد( )751استبانة من الطمبة الخريجين- ،الطمبة الذين ىم في المراحل
عينة ِّ
ثالثاً ِّ :
النيائية من دراستيم -في كميات (فمسطين التقنية -دير البمح ،الكمية الجامعية لمعموم والتكنولوجيا -خان
يونس) .واختار الباحثان عيِّنة من مجتمع ِّ
الدراسة بالطَّريقة الطبقية العشوائيَّة ،لضبط متغيرات الدراسة،
والجدول التالي يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات (الكمية ،الجنس ،المعدل التراكمي).
جدول ()0

توزيع عينة الدراسة الميدانية
البيان
الكمية
النوع
المعدل التراكمي

فئات المتغير

العدد

النسبة المئوية

فمسطين التقنية

3.

%5..5

العموم والتكنولوجيا

.5

%87.8

ذكر

777

%.8.9

أنثى

5.

%95..

أقل من .5

3.

% .7..

 .5فأكثر

.7

%9...

052

%100

اإلجمالي
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أداة الدراسة:

قام الباحثان بإعداد استبانة لمتعرف إلى واقع توافر معايير التميز لمكادر من خريجي مؤسسات التعميم

الميني والتقني في محافظات غزة عمى ضوء متطمبات التطور التكنولوجي من وجيو نظر الخريجين ،حسب
الخطوات التالية:

 مراجعة األدب الخاص معايير التميز لمكادر من خريجي مؤسسات التعميم الميني والتقني واالطالععمى الدراسات السابقة ذات العالقة.

 تحديد فقرات األداة الخاصة بكل مجال؛ لتحقيق أىداف الدراسة وىم :معايير (االنتاج العممي ،استخدامالتكنولوجيا ،الكفاءة البشرية).

 صياغة عدداً من الفقرات الخاصة بكل مجال من مجاالت االستبانة؛ بيدف التعرف إلى واقع توافرمعايير التميز لمكادر من خريجي مؤسسات التعميم الميني والتقني في محافظات غزة عمى ضوء

متطمبات التطور التكنولوجي ،وقد بمغ عدد فقرات االستبانة ( ).1فقرة.

التقديرات المستخدمة:

استخدمت الدراسة التدرج الخماسي لتقديرات تك اررات استجابات عينة الدراسة كالتالي :كبيرة جداً ()5

درجات ،كبيرة ( )8درجات ،متوسطة ( )9درجات ،قميمة ( ).درجة ،قميمة جداً ( )7درجة ،فإنو عادة ما
تدخل القيم(النسبة المئوية) كما في الجدول التالي:

جدول ()3

مقياس ليكرت والمحك المعتمد
مستوى الموافقة

كبيرة جداً

كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة جداً

الوسط الحسابي

5-8..

8..-9.8

9.8-...

...-7..

7..-7

النسبة المئوية

%777-%.8

%.8-%..

%..-%5.

%5.-%9.

%9.-%.7

صدق االستبانة  :تم التأكد من صدق االستبانة عن طريق :

ِّ
المحكمين :وىو ما ُيعرف بالصِّدق المنطقي ،وذلك بعرض االستبانة عمى عدد من المحكمين من
أ  .صدق
ذوي الخبرة واالختصاص من أساتذة الجامعات الفمسطينية في محافظة غزة ،وقد طُمب منيم إبداء
مالحظاتيم حول صالحية االستبانة لميدف الذي وضعت ألجمو ،ومدى مناسبة الفقرات لكل مجال ،ومدى

الدقة العممية والمغوية ،واقتراح ما يرونو مناسباً.

وفي ضوء ما ورد من مالحظات تم إضافة بعض الفقرات ،ودمج البعض اآلخر ،وحذف بعضيا،

وتعديل البعض اآلخر ،وقد تكونت األداة بعد إجراء التعديالت من ( )7.فقرة موزعة عمى مجاالت الدراسة،

األول :معايير االنتاج العممي ( ).فقرات ،والثاني :معايير استخدام التكنولوجيا ( )1فقرات ،والثالث :معايير

الكفاءة البشرية ( )3فقرات.
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ب .صدق االتساق الداخمي  :تم التأكد من صدق االتساق الداخمي بحساب معامالت ارتباط بيرسون بين
درجات كل محور من المحاور والدرجة الكمية لالستبانة ،كما ىو موضح في جدول رقم (.)9
جدول رقم ()2
معامالت صدق االتساق الداخمي
المجال

البيان

عدد الفقرات

معامالت الثبات

المجال األول

معايير االنتاج العممي

.

7.35

المجال الثاني

معايير استخدام التكنولوجيا

1

7..7

المجال الثالث

معايير الكفاءة البشرية

3

7.3.

32

1..2

األداة ككل

يتضح من الجدول السابق أن معامالت ارتباط كل محور من المحاور ،والدرجة الكمية لالستبانة جميعيا
كانت مرتفعة ،مما يدل عمى أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الصدق.

ثبات االستبانة:

أ .التجزئة النصفية :باستخدام  -معامل سبيرمان براون -في التجزئة النصفية كان معامل ثبات ٍ
عال قدره
( )7..3مما يدلل عمى أن االستبانة حصمت عمى ثبات عال ،وىذا يعزز إمكانية الوثوق بالنتائج.

ب .ألفا كرونباخ :تم حساب معامل الثبات لمحاور األداة ،ولألداة ككل ،وبمغت قيمة معامل ألفا كرونباخ

لألداة ككل ( )7...وىذا معامل ثبات عال مقبول ،كما أن معامالت الثبات لمحاور األداة تعتبر معامالت
ثبات جيدة ومقبولة ،ويمكن توضيح معامالت الثبات لممحاور الرئيسة المكونة ألداة الدراسة واألداة ككل،

كانت النتائج كما يمي:

جدول ()2

قيم معامالت الثبات لممجاالت االستبانة
المجال

البيان

عدد الفقرات

معامل الثبات

المجال األول

معايير االنتاج العممي

8

0.86

المجال الثاني

معايير استخدام التكنولوجيا

7

0.85

المجال الثالث

معايير الكفاءة البشرية

9

7...

32

68.0

الثبات الكمي لألداة

يتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت االرتباط في كل مجال من المجاالت ،والدرجة الكمية
لالستبانة جميعيا كانت مرتفعة ،مما يدل عمى أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الصدق والثبات.
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نتائج الدراسة ومناقشتيا:

السؤال الثالث :وينص عمى ما يمي :ما واقع توافر معايير التميز لمكادر من خريجي
اإلجابة عن ُّ

مؤسسات التعميم الميني والتقني في محافظات غزة عمى ضوء متطمبات التطور التكنولوجي من وجيو نظر

الخريجين؟

السؤال ،قام الباحثان باستخراج المتوسِّطات الحسابيَّة ،واالنحرافات المعياريَّة ،و ِّ
النسب
ولإلجابة عن ىذا ُّ

المئويَّة لمتوسطات كل مجال من مجاالت االستبانة ،ومن ثم ترتيبيا تناز ًليا حسب استجابات أفراد العينة
عمى كل محور ،انظر إلى الجدول رقم (.)5
جدول ()5

نتائج توافر معايير التميز لمكادر من خريجي مؤسسات التعميم الميني والتقني
االنحراف

األوزان

المعياري

النسبية
...8

7
.

كبيرة

9

كبيرة

المجال

المتوسط الحسابي

معايير استخدام التكنولوجيا

8.7.

0.56

معايير الكفاءة البشرية

9..8

7.8.

1...

معايير االنتاج العممي

9.15

0...

15.7

الكمي

2.9.

0.32

22.9

الرتبة

الترتيب
كبيرة

كبيرة

يتضِّح من نتائج الجدول السَّابق رقم ( ).ما يمي:

 َّأن الدرجة الكمية لمتوسطات واقع توافر معايير التميز لمكادر من خريجي مؤسسات التعميم الميني والتقني

في محافظات غزة عمى ضوء متطمبات التطور التكنولوجي من وجيو نظر الخريجين حصمت عمى (،)9..3
والوزن النسبي ( )%11..بدرجة كبيرة.

 كانت أعمى المتوسطات من نصيب المجال األول (معايير استخدام التكنولوجيا) كان األعمى في الوزنالنسبي ( )%...8بدرجة كبيرة ،يمية المجال (معايير الكفاءة البشرية) بوزن نسبي ( )%1...بدرجة
كبيرة ،وفي المرتبة األخيرة مجال (معايير االنتاج العممي) بوزن نسبي ( )%15.7بدرجة كبيرة.

وفي ضوء ىذه النتائج يتبين أن معايير التميز لمكادر من خريجي مؤسسات التعميم الميني والتقني تتوافر
بدرجة كبيرة ،وأن خريجي مؤسسات التعميم الميني والتقني في محافظات غزة يرون أن معارفيم ومياراتيم
من برامج الكميات التقنية الممتحقين فييا عمى محاور الدراسة تؤىميم إلى الكفاءة والتميز المطموب بدرجة

كبيرة ،ولم تصل إلى درجة كبيرة جداً ،مما يعني أن أفراد العينة يرون أن ىناك حاجة لمتطوير والتحسين
لبرامج مؤسسات التعميم الميني والتقني.

وقد تعزى ىذه النتيجة إلى مجموعة من االعتبارات التالية :عدم كفاية العاممين في مؤسسات التعميم

الميني والتقني في بعض التخصصات ،إضافة لعدم قيام مؤسسات التعميم الميني والتقني بتقويم برامجيا منذ
سنوات ماضية ،والقصور في وضوح أىداف برامجيا في ضوء احتياجات السوق الفمسطيني ،ومتطمبات
21

المجتمع المحمي لمعاممين المتخصصين ،قمة توفير الوسائل واإلمكانات التقنية الحديثة المتاحة ،وأيضاً ىذا
ناتج عن قمة أىل االختصاص بالتعميم الميني والتقني لمستوى وضع المعايير وفقاً لمؤسسات التعميم الميني

والتقني المتقدمة ،وعدم وجود نماذج مقتدمة يتم التطوير في ضوئيا ،باإلضافة إلى ضعف اإلمكانيات

والخبرة وقمة التنافس اإليجابي لدى مؤسسات التعميم التقني في محافظات غزة ،وباإلضافة لقمة الوعي

اإلعالمي بأىمية التعميم الميني والتقني.

كما يرى الباحثان من االعتبارات عدم وجود لجنة عميا مشتركة لمتخطيط االستراتيجي والتنسيق لمتعميم

الميني والتقني في الكميات التطبيقية ،باإلضافة لشح في الموارد واإلمكانيات المالية من العوامل المعيقة
لمتطورات التكنولوجية المساعدة ،باإلضافة لقمة الحوافز المادية والمعنوية لمطمبة المتميزون ،وأيضاً عدم

تحديد احتياجات الطمبة وتوقعاتيم المرجوة لسوق العمل من تخصصاتيم وبرامجيم األكاديمية ،وأيضاً
القصور في متابعة تطورات خريجي مؤسسات التعميم الميني والتقني وفقاً لمتطمبات السوق الفمسطيني

وحاجات المجتمع.

السؤال الرابع :
اإلجابة عن ُّ

وينص عمى ما يمي :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05 ≤αبين متوسطات تقديرات

أفراد عينة الدراسة في واقع توافر معايير التميز لمكادر من خريجي مؤسسات التعميم الميني والتقني في
محافظات غزة عمى ضوء متطمبات التطور التكنولوجي من وجيو نظر الخريجين تعزى لمـمتغيرات (الكمية،

الجنس ،المعدل التراكمي)؟

لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخدام االختبارات االحصائية لمعينات المستقمة لممتغيرات السابقة عمى كل

مجال من مجاالت االستبانة كما يمي:

 -0الجنس:

بينت نتائج التحميل اإلحصائي أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس لصالح الطالب،

في مجال (معايير استخدام التكنولوجيا) ،فقد بمغ متوسط درجات الطالب عمى ىذا المجال ( ،)1..57بينما
بمغ متوسط درجات الطالبات ) ،(41.26أما بخصوص المجاالت األخرى لالستبانة فالنتائج لم تبين أي

فروق ذات داللة إحصائية ،انظر إلى الجدول رقم (.).

جدول رقم ()6

نتائج الدراسة وفقاً لمتغير الجنس

ذكور (ن= ) 010
المجال
استخدام التكنولوجيا

الوسيط
9.17

إناث ( ن=)52

متوسط
الرتب

1..57
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الوسيط
9.77

متوسط
الرتب

87...

قيمة
()t

9.7.

مستوى

الداللة

*7.789

الكفاءة البشرية

3.31

.7.87

..3

57..3

7.15

0.15

االنتاج العممي

3.25

5..8.

...9

8..9.

7..1

7.757

وتفسر النتائج الخاصة بمجال (معايير استخدام التكنولوجيا) لصالح أفراد العينة الذكور إلى عدد من
األمور أىمياك أن المشاركات االجتماعية المناطة بالذكور مختمفة ومتنوعة وأوسع ،كما أن قمة مشاركة
المرأة الفمسطينية في سوق العمل التكنولوجي واضحة ،مما يعني ضعف فرصة مشاركاتيا في األنشطة

التقنية والمعتمدة عمى استخدام التكنولوجيا ،ىذا إلى ضعف رغبة األىل في مشاركات بناتيم لمعمل التقني
التكنولوجي ومجراة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الحديثة ،لكثرة مشاكمو والتوجيات السمبية االخالقية
التي تعتري استخدام مستحدثات التكنولوجيا ،ويبقى التخوف عمى اإلناث والحفاظ عمييم أعمى من درجة

أىمية التخصص.

 -3متغير المعدل التراكمي:

بينت نتائج الدراسة أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات الطمبة تعزى لمتغير

المعدل التراكمي لصالح الطمبة األعمى معدل في مجال (معايير الكفاءة البشرية) ،فقد بمغ متوسط درجات
الطمبة (أقل من  )%.5عمى ىذا المجال (  ،)%8..3.بينما بمغ متوسط درجات الطمبة األعمى معدالً

( %.5فما فوق) (  ، )%....3وقد تعزى ىذه النتيجة إلى أن التحاق الطمبة ذوى المعدالت المرتفعة

أكثر كفاءة وتميز في دراستيم ،واىتماماتيم العممية والمعرفية ،وبالتالي كان ىناك اتقان أكثر لمياراتيم التقنية
ونمو كفائتيم ،وبذلك ىم برعوا في مجال التخصص كمينيين ويرغبوا بالتألق والعمل الميني والتقني

التخصصي والتطوير والتحسين ،انظر إلى الجدول رقم (.)1

جدول رقم ()7

نتائج الدراسة وفقاً لمتغير المعدل التراكمي

أقل من %95
المجال

الوسيط

أكثر من %95

متوسط

الوسيط

الرتب

متوسط
الرتب

قيمة
() t

مستوى

الداللة

استخدام التكنولوجيا

9.87

57.7.

9.53

51.1.

7.5..

7.7..

الكفاءة البشرية

9..1

8..3.

9.77

....3

..7.7-

*7.787

االنتاج العممي

9.1.

.8..8

9..5

.8.73

7.935

7..97

 -2متغير الكمية:
بينت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الكمية لكل مجال من مجاالت
االستبانة ،انظر إلى الجدول رقم (.).

23

جدول رقم ()9

نتائج الدراسة وفقاً لمتغير الكمية

فمسطين التقنية
المحاور

الوسيط

العموم والتكنولوجيا

متوسط

الوسيط

الرتب

متوسط
الرتب

قيمة
() t

مستوى

الداللة

استخدام التكنولوجيا

9..9

58.8.

9..8

59...

7.9.9

7.311

الكفاءة البشرية

9...

1..55

....

...1.

7..8.

7.71.

االنتاج العممي

9.93

59.79

9.57

.3..3

7.753

7.5..

ويعزو الباحثان النتيجة إلى أن مستوى مؤسسات التعميم الميني والتقني موضع الدراسة في محافظات
غزة في نفس المستوى التقديري من وجية نظر الطمبة ،وقد يعود ذلك إلى ضيق المساحة الجغرافية
لمحافظات غزة مما يقمل الفجوة التدريبية واألكاديمية بين الطمبة في التعاطي مع الخبرات التعميمية المقدمة

استقطابا عمى وجو التحديد لمطمبة
من الكميات ،إضافة إلى كون ىذه المؤسسات حكومية ،وىي من األكثر
ً
ما بعد الثانوية العامة في التخصصات المينية والتقنية ،وكال المؤسستين تجعل الطمبة أكثر تفاعالً داخل

المجتمع المحمي من خالل ما تتيحو من فرص التعاطي مع طموحيمم وميوليم المينية والتقنية من ناحية،
واعتبار ىذه المؤسسات جسر لمعمل الميني والتقني والحرفي المناسب ليم في ضوء ثورة التكنولوجيا

وبرامجيا وتخصصاتيا وأنشطتيا في المجتمع.

السؤال الخامس :
اإلجابة عن ُّ

وينص عمى ما يمي :ما أنموذج مقترح لتطوير معايير التميز لمكادر من خريجي مؤسسات التعميم الميني

والتقني في محافظات غزة عمى ضوء متطمبات التطور التكنولوجي؟
يتم عرض أنموذج مقترح لتطوير معايير التميز لمكادر من خريجي مؤسسات التعميم الميني والتقني في

محافظات غزة عمى ضوء متطمبات التطور التكنولوجي  ،وفقاً لعدد من الخطوات عمى النحو اآلتي:
أ -مرتكزات بناء أنموذج مقترح ىذه الدراسة:

استندت الدراسة في بناء أنموذج مقترح لتطوير معايير التميز لمكادر من خريجي مؤسسات التعميم الميني

والتقني في محافظات غزة عمى ضوء متطمبات التطور التكنولوجي عمى المرتكزات اآلتية:

 نتائج الدراسة الميدانية التي أوضحت فييا َّأن واقع توافر معايير التميز لمكادر من خريجي مؤسسات
التعميم الميني والتقني في محافظات غزة عمى ضوء متطمبات التطور التكنولوجي كانت بدرجة كبيرة،دام
ووجود قصور في معايير التميز لمكادر من خريجي مؤسسات التعميم الميني والتقني عمى ضوء متطمبات

التطور التكنولوجي وتطبيقاتيا المختمفة.

 سمات العصر الحالي التي تتسم بالتغييرات والمستحدثات العممية والتكنولوجية المتالحقة والمتسارعةوالتي شممت جميع أطياف الحياة وفي مقدمتيا العمل الميني والتقني.
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 -االستخدام الواسع لمتكنولوجيا في مؤسسات التعميم الميني والتقني ،وغياب وجود بعض المعارف

والميارات التقنية لمتعامل معيا.

 اىتمام الباحثين والمؤسسات التعميمية المتميزة بمتطمبات مؤسسات التعميم الميني والتقني ،والبحث عناألساليب واالستراتيجيات المناسبة لتضمين معايير التميز لمكادر من خريجي مؤسسات التعميم الميني

والتقني.

 -أن خريجي مؤسسات التعميم الميني والتقني ىم حجر الزاوية في الحياة العممية المينية ،والركيزة األساسية

في أي عممية تطوير وتحسين في المجتمع الفمسطيني.

 أن تطوير معايير التميز الوظيفي يشكل ضرورة ممحة لمواجية حاجات سوق العمل والتغيرات المحيطة،ومنيا عمى سبيل الخصوص متطمب السوق التكنولوجي واالنفجار المعرفي.
ب -سيناريو مقترح لمدراسة الحالية.
بعد استعراض نتائج الدراسة الميدانية ودراسة الوضع الراىن لتقدير واقع توافر معايير التميز لمكادر من
خريجي مؤسسات التعميم الميني والتقني في محافظات غزة عمى ضوء متطمبات التطور التكنولوجي من
وجيو نظر الخريجين ،والتي أظيرت توافر المعايير بنسبة كبيرة ،وبعد استشارة مجموعة من الخبراء في
الجامعات الفمسطينية والمتخصصين بمجال التعميم الميني والتقني في الجامعات الفمسطينية ،يمكن بناء
ثالثة سيناريوىات مقترحة لتطوير معايير التميز لمكادر من خريجي مؤسسات التعميم الميني والتقني عمى

ضوء متطمبات التطور التكنولوجي ،وتشمل :السيناريو المرجعي أو سيناريو الوضع القائم ،والسيناريو
االصالحي ،والسيناريو االبتكاري ،والتي توضحيا الدراسة عمى النحو التالي:

 -0السيناريو المرجعي(الواقعي أو االمتدادي أو الخطي):

ينطمق سيناريو الوضع القائم أو السيناريو االمتدادي أو المرجعي من خالل سيطرة الوضع القائم في

فمسطين عمى الظاىرة موضوع الدراسة ،والتسميم باألوضاع الفمسطينية الخاصة من انقسام فمسطيني بين
األطراف الفمسطينية وانقسام جغرافي وتفاقم التحديات التي تواجو المنظومة التعميمية في فمسطين من قمة

الموارد المادية وضعف الميزانيات وضعف التواصل بين شطري الوطن ،وعميو فإن تطوير معايير التميز
لمكادر من خريجي مؤسسات التعميم الميني والتقني عمى ضوء متطمبات التطور التكنولوجي يكون سطحياً
بعيد عن التغيير الجذري ،ويمكن وصف السيناريو المرجعي عمى النحو التالي:

أ -االفتراضات التي يقوم عمييا السيناريو المرجعي:
 -سطحية االستفادة من التقدم التكنولوجي والتقني ومظاىره المختمفة في تطوير النظام التعميمي في

مؤسسات التعميم الميني والتقني ،وغياب االستراتيجيات الواضحة عمى استخدام األدوات التكنولوجية
والتقنية.
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 خوف القيادات في مؤسسات التعميم الميني والتقني من إحداث تغيير جذري قوي في العممية التعميميةالمينية والتقنية بشكل عام وتطوير أعضاء ىيئة التدريس بصفة خاصة.

 -قمة وعي قيادة مؤسسات التعميم الميني والتقني بمتطمبات التطور التكنولوجيـ وأىميتيا لدى الخريجين.

ب -مبررات إعداد السيناريو المرجعي:

ىناك عدة مبررات إلعداد السيناريو المرجعي وىي:
 -ضعف التمويل والميزانيات المقدمة لبرامج التطوير الميني في مؤسسات التعميم الميني والتقني والمحددة

لتطوير الخريجين وفقاً االحتياجاتيم ومتطمبات المجتمع الفمسطيني.

 -صعوبة إحداث تغيير جوىري وجذري في التطوير لمؤسسات التعميم الميني والتقني في ظل انقسام

فمسطيني وضعف االمكانيات.

 ضعف متابعة المختصين والخبراء لممستجدات التكنولوجية الحديثة في مؤسسات التعميم الميني والتقنيفي الدول المتقدمة ،والتعرف عمى معايير الخريجيين فييا.

ج -التداعيات المحتممة لمسيناريو المرجعي:
 استمرار مؤسسات التعميم الميني والتقني في تقديم برامج غير متناسقة مع المستجدات والتغييرات الحديثةوالتي أىميا متطمبات التكنولوجيا الحديثة ،وفي ضوء متغيرات العصر.

 نفور الخريجين في ظل عدم توافر أنظمة تحفيزية ،ومراعاة الجودة في تنفيذ برامجيم لإلعداد المينيوالتقني.

 ىناك إمكانية عقد بعض الدورات التي تتعمق بتطوير بمعايير التميز لمطمبة في مؤسسات التعميم المينيوالتقني بمحافظات غزة ،وىذه يمكن أن تشكل أساساً لتطوير معايير التميز لدى الخرجيين.

 استمرار مؤسسات التعميم الميني والتقني بمحافظات غزة عمى وجو الخصوص في تقدير الرؤىواالستراتيجيات التطويرية كاستجابة لمستجدات العصر ولكنيا تفتقد ىذه االستراتيجيات لمعالمية والوحدة بين

شطري الوطن.
وفي ضوء ما سبق في إعداد السيناريو المرجعي أو سيناريو الوضع القائم يرى الباحثان أنو ال يشكل

أساساً قوي لتطوير معايير التميز لمكادر من خريجي مؤسسات التعميم الميني والتقني في محافظات غزة
عمى ضوء متطمبات التطور التكنولوجي ،كونو قائم عمى عدة افتراضات واقعية مميئة بالصعوبات

والمشكالت الجسام.
 -3السيناريو الوسيط أو اإلصالحي:
يوضع السيناريو الوسيط أو اإلصالحي لعالج المشكالت ومواجية التحديات التي تواجو عممية تطوير

معايير التميز لمكادر من خريجي مؤسسات التعميم الميني والتقني في محافظات غزة عمى ضوء متطمبات
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التطور التكنولوجي ،وذلك في حدود الواقع أي إجراء تحسينات دون توافر تغيير جذري عمى ذلك ،ويمكن
وصف ذلك السيناريو عمى النحو اآلتي:

أ -االفت ارضات التي يقوم عمييا السيناريو الوسيط أو اإلصالحي:
 -االنفتاح عمى المتغيرات الجديدة والتي أىميا التمكن من الميارات المينية والتقنية والمتضمنة لمتطمبات

التكنولوجيا الحديثة.

 -استثمار الشخصيات االعتبارية ورجال األعمال في المجتمع الفمسطيني في محاولة دعم برامج مؤسسات

التعميم الميني والتقني ،والمختبرات الحاسوبية باألجيزة التكنولوجية الحديثة المناسبة لتطوير كفاءة الطمبة.

 -االستعانة بخبراء متخصصين في وضع برامج تدريبية لمطمبة في ضوء متطمبات التطور التكنولوجي

المنتشرة في العالم الحالي.

 محاولة النظر في برامج الدول المتقدمة في نشر متطمبات التطور التكنولوجي كأستراليا وماليزياـ وأمريكاوبريطانيا واليابان وغيرىما لمعرفة معايير التميز لمكادر من خريجي مؤسسات التعميم الميني والتقني.

 -محاولة إيجاد قنوات اتصال وتواصل بين شطري الوطن الضفة الغربية وغزة لمتعاون في إعداد قائمة

لمعايير التميز لمكادر من خريجي مؤسسات التعميم الميني والتقني ،وعدم إشراك المنظومة التعميمية في
االنقسام الفمسطيني.
ب -مبررات إعداد السيناريو الوسيط أو اإلصالحي:
 -سعي مؤسسات التعميم الميني والتقني نحو تطوير خريجييا مينياً في ضوء كافة مستحدثات التكنولوجيا

السائدة في العصر الحالي ومشكالت استخداميا لدييم.

 محاولة مؤسسات التعميم الميني والتقني بتعريف الخريجين بمتطمبات التطور التكنولوجي ،وكيفيةتوظيفيا في اعماليم المستقبمية وتمبية حاجات السوق وحاجاتيم المينية لطرق استخداميا.

 -التقدم العممي الكبير في العموم التكنولوجية ودمج التكنولوجيا في جميع أركان العممية التعميمية مؤسسات

التعميم الميني والتقني.

 -سعي مؤسسات التعميم الميني والتقني لمبعد عن المشاكل الناتجة عن االنقسام البغيض في المجتمع

الفمسطيني.

 -اىتمام مؤسسات التعميم الميني والتقني بتطبيق الالمركزية في اتخاذ الق اررات واعداد البرامج التدريبية

التي تحقق ليم التميز وفق احتياجاتيم.
ج -التداعيات المحتممة لمسيناريو الوسيط أو اإلصالحي:
 مشاركة و ازرة التربية والتعميم العالي والشخصيات االعتبارية ومؤسسات المجتمع في عممية التطويرلمعممية التعميمية التطوير الميني لخريجي مؤسسات التعميم الميني والتقني ودعميا بما ينقصيا من موارد

تكنولوجية تشكل أساساً في نشر التعمم الميني وفق احتياجات المجتمع الفمسطيني.
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 -نشر بعض معايير التميز بين طمبة مؤسسات التعميم الميني والتقني لمفت االنتباه عمى أىمية اكتساب

معايير ميارات التعامل مع التقنيات الحديثة.

 استمرار و ازرة التربية والتعميم العالي الفمسطينية في محاولتيا بالبعد عن المشاكل الجسام الناتجة عناالنقسام ،وتوافر قنوات اتصال وتواصل بين كميات وموؤسسات التعميم الميني والتقني في شطري الوطن.

 -تشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمى محاوالت استخدام برامج الحاسب التطبيقية والمتخصصة ،واستخدام

برامج تقنيات الويب ،واستخدام األجيزة التعميمية .واإللمام بالمعارف التقنية.
 -2السيناريو االبتكاري أو االستيدافي:

يعتمد ىذا السيناريو عمى التفكير اإلبداعي واالبتكاري في عالج جوانب الضعف واستثمار نقاط القوة

إلحداث تغيير جذري في عممية تطوير معايير التميز لمكادر من خريجي مؤسسات التعميم الميني والتقني
في محافظات غزة عمى ضوء متطمبات التطور التكنولوجي ،ويمكن وصف السيناريو االبتكاري كاآلتي:
أ -االفتراضات التي يقوم عمييا السيناريو االبتكاري:
يقوم السيناريو االبتكاري عمى عدة افتراضات وىي:

 توافر ميزانيات كافية إلجراء خطط تطويرية وبرامج لتطوير معايير التميز لمكادر من خريجي مؤسساتالتعميم الميني والتقني مينياً وتوعيتيم عمى المعارف التقنية المرتبطة متطمبات التطور التكنولوجي.

 انسجام الخطط التطويرية والبرامج مع المستجدات التقنية والمينية وما ينادي بو خبراء التعميم المينيوالتقني في المؤتمرات وورش العمل ذات الصمة بالتقنية والتكنولوجيا الرقمية.

 -مراعاة مؤسسات التعميم الميني والتقني لمتغيرات الحديثة والتقدم المعرفي والتقني الحاصل في شتى

مجاالت الحياة.

 -توافر حرية في وضع مؤسسات التعميم الميني والتقني لمبرامج التطويرية وتنفيذىا في ضوء ما تراه

مناسباً لتطويير معاير التميز لمخريجين وفق متطمبات العصر ومستجداتو.
ب -مبررات إعداد السيناريو االبتكاري:

توجد مجموعة من المبررات إلعداد السيناريو االبتكاري منيا:
 -مناداة الخبراء بضرورة مواكبة المستحدثات التكنولوجية وتوعية الخريجين بطرق التعامل معيا النعكاس

ذلك أدوراىم المستقبمية في العمل بسوق المجتمع.

 قمة الوعي بأىمية التميز لمكادر من خريجي مؤسسات التعميم الميني والتقني في معايير االنتاج العمميوالكفاءة البشرية وىذا ما أظيرتو الدراسة الميدانية.

 سيطرة التكنولوجيا الحديثة عمى جميع أطياف الحياة وكثرة المشكالت الناتجة عن سوء االستخدام والتيربما تمحق الخطر بالفرد والمجتمع والوطن.
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ج -التداعيات المحتممة لمسيناريو االبتكاري:
ىناك مجموعة من المالمح أو التداعيات التي يمكن أن تحدث بعد تطبيق السيناريو االبتكاري وىي:

 من المأمول أن تستطيع مؤسسات التعميم الميني والتقني تقييم الوضع الراىن وتحديد احتياجاتيا فيضوء مقومات ومتطمبات نشر ثقافة معايير التميز لمخريجين ،في ذلك الموضوع لبناء الخطط التطويرية

في ضوء دراسة الوضع الراىن.

 -تدريب الطمبة في مؤسسات التعميم الميني والتقني عمى ميارات استخدام الحاسب اآللي والتعامل مع

برنامج تحرير الصور ،وبرنامج تصميم المواقع اإللكترونية ،وبرنامج تصميم التطبيقات التفاعمية ،واستخدام
االنترنت ،وبرامج الحماية ،واالتصال الرقمي عيوبو ومميزاتو ،وطرق البيع والشراء عبر االنترنت وكيفية

ارسال الرسائل واستقباليا ،وأنواع الفيروسات ،وكذلك توعية أعضاء ىيئة التدريس من خالل تنظيم الدورات
وورش العمل المتعمقة بكيفية إدارة أمن البريد االلكتروني ،وادارة أمن الحسابات عمى مواقع التواصل

االجتماعي ،وادارة أمن نظام الحاسوب من خالل تأمين نظام التشغيل ،وغيرىا ،وىذا يتم بالتعاون مع
مدربين متميزين في عموم الحاسب اآللي.

 -من المتوقع أن تقوم مؤسسات التعميم الميني والتقني بالتعاون مع خبراء والمختصين في المواد التقنية

والمينية بإعداد قائمة بمعايير التميز الخاصة بتطوير الكفاءات والخبرات لمطمبة ،مع ضرورة التركيز عمى

الجانب التطبيقي العممي.

 -تعاون مؤسسات التعميم الميني والتقني مع المؤسسات المجتمعية ورجال األعمال في إعداد المختبرات

التدريبية وتجييزىا بأحدث األدوات التكنولوجية وطباعة المنشورات والالفتات وكل ما يمزم لسرعة تنفيذ ىذه

المقترحات واالستعداد ليا ،حيث الحاجة ماسة لمعايير التميز لخريجي طمبة مؤسسات التعميم الميني والتقني

عمى الميارات والمعارف المتخصصة ،والتي تعمل عمى تحسين األداء ،واستخدام التكنولوجيا الحديثة

واالنتاج العممي والكفاءات المينية.

 التعاون الفعال بين مؤسسات التعميم الميني والتقني والكميات واألقسام في محافظة غزة؛ بحيث يتم شرحوتوضيح فائدة معايير التميز ،وكيفية استخداميا واالستفادة منيا في تحسين كفاءة الطمبة.

 من المتوقع أن تتعاون مؤسسات التعميم الميني والتقني مع الجيات المعنية لرعاية برامج تحفيزية تتبعوتتناغم مع معايير التميز لمطمبة تكنولوجياً.

 من المأمول أن تتابع مؤسسات التعميم الميني والتقني التغييرات الحاصمة في العالم وتجارب بعضالدول حول معايير التميز لمطمبة ،ونشر متطمبات التكنولوجيا الحديثة لالستفادة منيا.

 -يتم إقامة دورات وورش عمل متنوعة وتفاعمية تشجع عمى استخدام كل ما ىو جديد ومفيد ،ويساىم

في تطوير لمكادر من خريجي مؤسسات التعميم الميني والتقني عمى ضوء متطمبات التطور التكنولوجي،
ويمكن من االعتماد عميو مستقبالً.
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 -من المتوقع أن يتم ربط معايير التميز لمكادر من خريجي مؤسسات التعميم الميني والتقني في السمم

الوظيفي معتمدة عمى مستوى االرتقاء بمستوى األداء وجودة العمل التقني والتكنولوجي.

وفي ضوء ما سبق عرضو في وصف لمسيناريو االبتكاري ترى ىذه الدراسة بأنو السيناريو األفضل في

إحداث تغيير جوىري وجذري في تطوير معايير التميز لمكادر من خريجي مؤسسات التعميم الميني والتقني
في محافظات غزة عمى ضوء متطمبات التطور التكنولوجي.

توصيات الدراسة:

بعد اإلجابة عمى أسئمة الدراسة وفي ضوء تحميل نتائجيا ،توصي الدراسة باآلتي:

 .7االستفادة من انموذج المقترح التي قدمتو الدرساة الحالية.

 ..األخذ بعين االعتبار متطمبات التطور التكنولوجي عند إعداد الخطط التطويرية في مؤسسات التعميم
الميني والتقني في محافظات غزة وخاصة فيا يخص تطوير معايير التميز لمكادر من الخريجين.

 .9ضرورة استفادة مؤسسات التعميم الميني والتقني من تجارب الدول المتقدمة في تطوير معايير التميز
لمكادر من الخريجين عمى متطمبات التطور التكنولوجي.

 .8عقد ورش عمل لمجموعة من الخبراء وأىل االختصاص لمخروج بآليات لالرتقاء معايير التميز لمكادر
من الخريجين في ضوء متطمبات التطور التكنولوجي.

 .5اعتماد التقنيات الجديدة في تطوير مؤسسات التعميم الميني والتقني ،وتسخير كافة اإلمكانيات لبناء
بيئة تعميمية مينية وتقنية وتدريبيو متكاممة ،يتوفر فييا كافة التجييزات والمعدات والخدمات التقنية

الالزمة في بيئات التعمم والتعميم الخاص بيذه المؤسسات.

 ..التحفيز والتشجيع لمطمبة عمى التجاوب مع التغيير ،واستثمار فرص التطوير ،واالستعداد لمعمل وفق
معايير التميز لتعجيل قبول التقنيات الجديدة وتوظيفيا وزيادة الخبرات المعرفية.

 .1اعتماد استراتيجيات التميز في التعمم والتعميم عمى مستوى السياسة الوطنية العامة والممارسة العممية
أساساً في عمميات التغيير في مؤسسات التعميم الميني والتقني.

 ..ضرورة إجراء مسوحات شاممة حول خريجي التعميم التقني تشتمل عمى مجاالت فرص العمل،
والميارات ،وتقويم كفاءتيم المينية وغيرىا ،ألن ىذا سيقدم مؤشرات دقيقة حول الخريجين ،وسيساعد

في وضع معايير التميز بشكل أكثر دقة.

المراجع:
 .7أبو جراد ،محمد ( .)7338التعميم الميني والتقني في فمسطين ،رباطة الجامعيين ،الخميل.
 ..أبو شمالة ،فرج( .).779االتجاه نحو التعميم التقني وعالقتو ببعض المتغيرات لدى طمبة كمية العموم
والتكنموجيا ،اليوم الدراسي(دور االعالم ي تعزيز االتجاىات االيجابية نحو التعميم التقني) ،كمية العموم

والتكنولوجيا ،خان يونيس ،يناير..779
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 .9أبو عاصي ،حمدان( .) .779معوقات تطوير التعميم التقني في محافظات غزة وآليات عمل مقترحة لمواجيتيا،
ورقة عمل مقدمة إلى الورشة( التعميم التقني في فمسطين -الواقع والطموح) ،كمية فمسطين التقنية ،دير البمح.

 .8أبو نحمة ،لميس( .) 733.التعميم والتدريب الميني والتقني في فمسطين من منظور تخطيط ودمج النوع
االجتماعي ،منشورات مركز الدراسات النسوية -القدس ،جامعة بيرزيت.

 .5البنك الدولي ( .).777مراجعات لسياسات التعميم -التعميم العالي في مصر ،منظمة التعاون والتنمية في
الميدان االقتصادي.
 ..الدنف ،أيمن ( .) .779واقع إدارة أمن نظم المعمومات في الكميات التقنية بقطاع غزة وسبل تطويرة ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .1الشويخ ،عاطف ( .) .771واقع التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعميم التقني ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،الجامعة االسالمية ،غزة.

 ..العاقب ،محمد ( .)73.1التعميم التقني والتنمية ،المجمة العربية لمتربية ،المجمد السابع ،ع(.)7
 .3العقيمي ،عمر ( .).777المنيجية المتكاممة إلدارة الجودة الشامة ،دار وائل ،عمان.

 .77ثابت إدريس ،جمال الدين مرسي(  .) .77.اإلدارة االستراتيجية (مفاىيم ونماذج تطبيقية) .الدار الجامعية،
القاىرة.

.77جمال الدين المرسي( .).779اإلدارة اإلستراتيجية لمموارد البشرية – المدخل لتحقيق ميزة تنافسية لمنظمة القرن
الحادي والعشرين ،القاىرة :الدار الجامعية.
.7.جمال بشير أوىيبو ( .).773استراتيجية الجودة التنافسية .ليبيا.
.79حمد ،مروان ( .) .777واقع إدارة ورش التعميم التقني في محافظات غزة وسبل تطويرىا ،مجمة الجامعة
االسالمية ،المجمد  ،7.العدد..

 .).778( ----------.78بعض دوافع خريجي الشيادة الثانوية لاللتحاق بالكميات المينية والتقنية بمحافظات
غزة ،مجمة جامعة النجاح لألبحاث ،المجمد ،7.العدد( ،)7نابمس.

 .) .775( ---------.75أسبابا التحاق الطمبة بالكميات التقنية في محافظات غزة ،ورقة عمل مقدمة إلى
الورشة ( التعميم التقني في فمسطين -الواقع والطموح) ،كمية فمسطين التقنية ،.779 ،دير البمح.
 .) .777( -----------.7.أنماط وأنواع التعميم التقني والميني في محطافظات غزة في ظل السطمة الوطنية
الفمسطينية ،المجمة العربية لمتعميم التقني ،المجمد ( ،)71العدد ( ،)7بغداد.
.71راضي ،ميرفت ( .).77.معوقات تطبيق غدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم التقني في محافظات غزة
وسبل التغمب عمييا ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة االسالمية ،غزة.

 .7.رجاء محمود أبو عالم ( .)733.مناىج البحث في العموم النفسية والتربوية ،القاىرة :دار النشر لمجامعات.

.73زبيري رابح ( .).779دور أنظمة المعمومات في تنمية القدرة التنافسية لممؤسسة .الممتقى الوطني األول حول
"المؤسسة االقتصادية الجزائرية وتحديات المناخ االقتصادي الجديد" ،كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير،
الجزائر .9- .. ،أبريل.
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 ..7عميان عبد اهلل الحولي ،وسناء إبراىيم ابو دقة ( .).778تقويم برامج الدراسات العميا في الجامعة اإلسالمية
بغزة من وجية نظر الخريجين ،مجمة الجامعة اإلسالمية (سمسمة الدراسات اإلنسانية) ،المجمد الثاني عشر،

العدد الثاني ،يونيو ..778

..7عمي السممي ( .).777إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية ،القاىرة :دار غريب.

...عبد النبي بسيوني ( .).777بحوث ود راسات في نظم التعميم ،إدارة الجودة الشاممة مدخل لتطوير التعميم
الجامعي بمصر ،القاىرة  :مكتبة زىراء الشرق.
..9عبد الغنى دادن ( .) .778تحقيق الميزة التنافسية لممؤسسات االقتصادية بانتياج األساليب الحديثة في تخفيض

التكاليف .الممتقى الوطنى األول حول المؤسسة االقتصادية الجزائرية وتحديات المناخ االقتصادي الجديد-.. ،

 .9أبريل.http://www.4shared.com/file/37722291/725f4ffa/htm ،

 ..8عساف ،محمود ،عمى ،عبد القادر( .).77.التجربة اليابباينة في تنظم بنية التعميم الميني وكيفية االستفادة
منيا في محافظات غزة ،المؤتمر العممي ( الخيارت التخصصية لطمبةالمرحمة الثانيوة) ،جامعة االمة لمتعميم

المفتوح.

..5محسن الخضيري ( .).778صناعة المزايا التنافسية ،القاىرة .مجموعة النيل العربية.
 ...ميا عبد الباقي جويمي( .).77.دراسات تربوية في القرن الحادي والعشرين .المتطمبات التربوية لتحقيق الجودة
التعميمية ،اإلسكندرية :دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر.

 ..1محمد نصحي إبراىيم( .-7نوفمبر .) .773،المشروعات التنافسية في الجامعات المصرية بين الواقع والمأمول
مع التطبيق عمى كميات التربية ،المقدم إلى المؤتمر الدولي الثاني لتطوير التعميم العالي -اتجاىات معاصرة في
تطوير األداء الجامعي ،بجامعة المنصورة.
...نبيل محمد مرسي( .) 2006تطبيق نموذج حمقة القيمة في مجال إدارة المعرفة  ،بحث منشور ،اإلسكندرية ،
مصر.

..3وسام الفقياء ( .).77.تبني استراتيجيات التميز في الت عمم والتعميم ودورىا في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة

لمؤسسات التعميم العالي :جامعة النجاح الوطنية حالة دراسية .المؤتمر العربي األول "استراتيجيات التعميم العالي

وتخطيط الموارد البشرية" ،الجامعة الياشمية – األردن ..-.8 ،ابريل.
30. Bailey, Michael, Mark Rom & Taylor, Matthew (2004). State Competition in Higher
Education: A race to the top, or a race to the bottom?, Economics of Governance,
Vol.5, Issuel.
31. Peterson, Poll (2006). Choice and Competition in American Education, Lanham Md :
Row Man and Littlefield, available on line at: www.eul.edu.eg,7-12/2012.
32. Hochschulen, Wettbewerb (2004). Higher Education in Competition, .
Huang, Hsun (Tony), Binney, Wayne and Hede, Anne-Marie (2010). "Strategic
marketing of educational institutions." In ANZMAC 2010 : Doing more with less:
Proceedings of the 2010 Australian and New Zealand Marketing Academy
Conference, Anzmac, Christchurch, New Zealand.
33. Van Dyke, T. (1999). "Cautions on the use of the SERVQUAL measure to assess the
quality of information systems services". Decision Sciences Journal, 30(3), 877- 893.
32

34. Nrown, F & Jacqueline, L. (2004). "A study in organzational change: The attitude of
personal toward TQM implementation in state department of education". Dissertation
Abstract International, A55(7), 1753.

33

