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  المستخلص
 تنمیة اقتصادیات التعلم في كلی ة مة على تأثیر العول التعرف علي مدىإلىھدف ھذا البحث 

ومج ال العم ل وس نوات ،المؤھ ل العلم ي  ،الج نس(ًوفق ا لمتغی رات  ، دی ر ال بلح–فلسطین التقنی ة 
ي لم  نھج الوص  ف وق  د اس  تخدم ا،وتك  ون مجتم  ع الدراس  ة م ن جمی  ع الع  املین ف  ي الكلی ة ،)الخب رة

 عین ة الدراس ة عب ارة ع ن اس تبانة طبق ت عل ىوكان ت أداة  ، نتائج الدراس ةإلىالتحلیلي للوصول 
من مجتمع الدراس ة الب الغ ع دده %) ٤٧(بنسبة  ،موظفا وموظفة) ٥١(عشوائیة طبقیة مقدارھا 

  : مجموعة من النتائج أھمھاإلىوقد خلصت الدراسة ) ١٠٨(
 ف ي تنمی ة ًلھیك ل التنظیم ي للكلی ة بم ا ی ؤثر ایجابی ا لاألفق ي التوس ع  العولمة تعمل علىإن

  سیاس  ات تح  سین مھ  ارات الت  دریب ل  دى وتخ  دم العولم  ة،االقت  صادیات المالی  ة للتعل  یم ف  ي الكلی  ة
ات ی وت ساعد ف ي اتخ اذ الق رارات وإیج اد اس تراتیج، األك ادیمیین ل دىالفنیین و مھ ارات الت دریس

 .سلیمة وبدیلة لقیادة الكلیة
  

  . العولمة، اقتصادیات التعلیم الجامعي: المفتاحیةالكلمات
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Abstract 

The objective of the research is to identify the impact of globalization on the 
development of economics of learning in Palestine Technical College - Deir El-Balah, 
according to the variables of gender, qualifications, the area of employment and years of 
experience. A community study of all employees has been done using descriptive analytical 
approach to reach the results of the study. A questionnaire was applied on a random sample 
of (51) staff members, or (47%) of the total number of staff members (108). The study 
concluded that globalization is working for the horizontal expansion of the organizational 
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structure of the College, including a positive impact on the development of economies of 
financial education at the college and serve the globalization policies that improve the skills 
training of technicians and teaching skills have academics and help in decision-making and 
the creation of sound strategies and an alternative to the leadership of the college.  
 
Key Words: Globalization, Pedagological Economics. 

  
  ةمقدمال

توصف العولمة بأنھا زمن التحوالت والتغیرات السریعة لتعمیم االتجاھات والقیم 
ولعل من . والسلوكیات والممارسات على المستوى الكوني في شتى مناحي الحیاة البشریة

 من بروز النظام األحادي أو القطب أبرز ھذه التطورات المتسارعة المتالحقة ما نشھده
وما نواجھھ من تكتالت على المستوى االقتصادي، وما ، الواحد على الصعید السیاسي

نعایشھ من ثورة االتصاالت والمعلومات في الجانب التقني، وما نشعر بھ من تھدید للقیم 
اري ببعدیھ والخصوصیات واختراق للثقافات وھیمنة على وسائل اإلعالم في الجانب الحض

  .الثقافي واالجتماعي
انتباه االقتصادیین منذ منتصف  جذبت  اقتصادیات التعلیموفي ظل العولمة نرى أن

 بعد خاصة، القرن الماضي نتیجة احتدام الصراع بین الوالیات المتحدة واالتحاد السوفیتي
 النمو يفحیث اھتمت الوالیات المتحدة بأثر التعلیم . إطالق الروس ألول قمر صناعي

 وحتى اآلن بینت العالقة ١٩٦٠ولقد نشرت بعض األبحاث خالل الفترة من . االقتصادي
وبین التعلیم والدخل على المستوى الفردي ، بین التعلیم ومستوى النمو االقتصادي

وشرع كثیر من االقتصادیین خالل الستینات والسبعینات من القرن الماضي في . والوطني
معتبرة اإلنفاق على التعلیم ،  التعلیم بوصفھ رأسمال إنسانيإلىر وضع نماذج نظریة تنظ

ًإنفاقا استثماریا محاولة تقدیر المردود االستثماري لإلنفاق على التعلیم ولقد استندت كل . ً
نھ محاولة لتحلیل التعلیم إأي . ھذه النماذج في أساسھا النظري على النظریة الكالسیكیة

  .)١٩٩٧ منفیخي،( القتصاديغیر لألثر ابشكل تعظیم وتص
 واقع فلسطین عبر العصور نالحظ أن اقتصادیات التعلیم تعاني العدید إلىوبالنظر 

 أرقى المستویات بسبب االحتالل وعزلھ إلى تطورھا ووصولھا تعیقمن المشكالت التي 
تى  الجھود العظیمة حتبذل الشعب الفلسطیني لم تتوقف و أن إرادةّإال. لفلسطین عن العالم

تتواصل مع العالم الخارجي وتأثرت بالعولمة بجوانبھا المتعددة التي دفعت بھا نحو التقدم 
  ً.وإن كان متواضعا

 للخوض في ھذا المجال لدراستھ  الباحثدفعك الدافع الرئیس الذي كان ذل
  . واستخالص العبر منھ

  : البحث یبرز التساؤل الرئیس لمشكلة  ما سبقإلىًواستنادا 
 دیر - في كلیة فلسطین التقنیة التقنيتنمیة اقتصادیات التعلیمعلى  العولمة رھو أثما 

  ؟ البلح
  :اآلتیة البحثوینبثق عن ھذا السؤال الرئیس فرضیات 

  
  ثفرضیات البح

  : اآلتیة اختبار صحة الفرضیات إلى بحث السعى ھذای



  ]١٧٥[غااأل
  

 

 

االقت صادیات والعولمة بین ) ٠.٠٥(وجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ت .١
 .  دیر البلح– المادیة للتعلیم في كلیة فلسطین التقنیة

 بین العولمة واالقت صادیات) ٠.٠٥(وجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ت .٢
 .  دیر البلح–البشریة للتعلیم في كلیة فلسطین التقنیة

 توالمختب رام ة ب ین العول) ٠.٠٥(وجد عالقة ذات داللة إحصائیة عن د م ستوى دالل ة ت .٣
 .  دیر البلح– في كلیة فلسطین التقنیةوالوسائط التعلیمیة

ب ین اس تجابات الع املین ) ٠.٠٥(توجد فروق ذات داللة إح صائیة عن د م ستوى الدالل ة  .٤
الج نس، المؤھ ل العلم ي، مج ال العم ل، س نوات :  كل من متغی رإلىأفراد العینة تعزى 

 .الثة الثالخبرة، بالنسبة لمجاالت االستبانة
  

  ثأھداف البح
  : على التعرف إلىیھدف البحث 

 دی  ر - ف  ي كلی  ة فل  سطین التقنی  ة التقن  ي للتعل  یماالقت  صادیات المادی  ةوعالقتھ  ا بالعولم  ة  .١
 .البلح

 دی  ر -ف  ي كلی  ة فل  سطین التقنی  ةالتقن  ي  للتعل  یم االقت  صادیات الب  شریةب وعالقتھ  االعولم  ة  .٢
 .البلح

 دی ر -ف ي كلی ة فل سطین التقنی ةالتقن ي  للتعل یم نولوجیةاإلمكانیات التكب وعالقتھاالعولمة  .٣
 .البلح

  . العولمة وعالقتھا بالتنمیة الشاملة في فلسطین .٤
  

  أھمیة البحث
في التعرف على العولمة وعالقتھا بتط ویر وتنمی ة ق درات األف راد تكمن أھمیة البحث 

ات علمی   ة والمؤس   سات الت   ي تق   دم خدم   ة التعل   یم ف   ي فل   سطین ودورھ   ا ف   ي تخ   ریج كف   اء
متخصصة ذات كفاءة وجودة عالیة في كافة مجاالت التعلیم، وقدرة المؤسسات على خ وض 

   . المعركة التنافسیة على مستوى الوطن والعالم
  

  البحثحدود 
  : اآلتیةتتحدد الدراسة بالحدود 

  تنمیة اقتصادیات التعل یمفياقتصر البحث على تحدید أثر العولمة : الحدود الموضوعیة .١
 .  دیر البلح من وجھة نظر الفئة المستھدفة– في كلیة فلسطین التقنیة نيالتق

 . دیر البلح-كلیة فلسطین التقنیة  على تطبیق البحثتم: الحدود المكانیة .٢
اقتصر البحث على عینة تم اختیارھا بطریقة العین ة الطبقی ة الع شوائیة : الحدود البشریة .٣

لمتف رغین الع املین ف ي كلی ة فل سطین التقنی ة من األكادیمیین واإلداریین ا) ٥١(وعددھا 
 .  دیر البلح–

  
  
  
  

  البحثمصطلحات 
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  العـولـمة
ن ص یاغة تعری ف دقی ق للعولم ة تب دو م سألة إ )كم ا یؤك د ال سید یاس ین(ویمكن القول 

،  بإنج   ازات الب   احثین األیدلوجی   ةًاس    تع   دد تعریفاتھ   ا، والت   ي تت   أثر أساإل   ىًنظ   را ، ش   اقة
ذرعھ في نواحي ومی ادین أ العولمة إخطبوطّلقد مد . ًالًعولمة رفضا أو قبوتھم إزاء الواتجاھا

االقت   صادیة بأنھ   ا الھیمن   ة  وعرف   ت العولم   ة، الحی   اة المختلف   ة منھ   ا االقت   صادیة والثقافی   ة
 والسیطرة المباشرة وغیر المباشرة على دول الع الم ذات االقت صاد ال ضعیف م ن قب ل الق وى

أم  ا العولم  ة الثقافی  ة فإنھ  ا تعن  ي الغ  زو الثق  افي وف  رض ، لمی  ةالم  سیطرة عل  ى األس  واق العا
ثقاف  ات ال  دول النامی  ة ومنھ  ا العربی  ة بق  صد إلغ  اء خ  صوصیاتھا  ثقاف  ات ال  دول الكب  رى عل  ى

حینما ذك ر أن العولم ة " الوالي"القول  وقد عزز ھذا .الثقافیة وجعلھا في إطار مفھوم التبعیة
لثقاف ة األمریكی ة عل ى الع الم إیمان ا م نھم ب أن ھن اك عوام ل الثقافیة ما ھ ي إال عملی ة تعم یم ا

  .سلبیة في الثقافات األخرى للبلدان
  

  اقتصادیات التعلیم
 أو اقت صاد التعل یم أو اقت صاد التربی ة Economics Of Educationاقت صادیات التعل یم 

ی ة التربوی ة  فرع من فروع علم االقتصاد یبحث في الجوان ب االقت صادیة للعمل، وھووالتعلیم
بم  ا تت  ضمنھ م  ن تعل  یم وت  دریب ف  ي جمی  ع المراح  ل ومنھ  ا تعل  یم الكب  ار وت  دریبھم، وك  ذلك 

ویھ تم اقت صاد . تدریب العاملین في أثناء الخدمة والقوى البشریة المتعطلة والباحثة عن عمل
رد أو التعلیم بتكالیف التعلیم ومردوده وبالعالقة ب ین النفق ة والمنفع ة، س واء عل ى م ستوى الف 

  .على مستوى االقتصاد الوطني
دراسة كیفیة اختیار " :وھوقتصادیات التعلیم ال اآلتي التعریف الباحثتبنى وی

 إلنتاج مختلف أنواع التدریب Productive Resources اإلنتاجیة واستخدامھ للمواردالمجتمع 
م الشكلي خالل ًوتنمیة الشخصیة من خالل المعرفة والمھارات وغیرھا اعتمادا على التعلی

  ". فترة زمنیة محددة وكیفیة توزیعھا بین األفراد والمجموعات في الحاضر والمستقبل
  

  كلیة فلسطین التقنیة
تحت اسم كلیة العلوم المھنیة، وتق ع الكلی ة ) م١٩٩٢(تأسست كلیة فلسطین التقنیة عام 

 یخ  دم أبن  اء ف  ي مدین  ة دی  ر ال  بلح الت  ي تتمی  ز بموقعھ  ا المتوس  ط ف  ي محافظ  ات غ  زة مم  ا
 دی  ر ال  بلح، –دلی  ل كلی  ة فل  سطین التقنی  ة (المحافظ  ات كاف  ة ف  ي الدراس  ة ف  ي ھ  ذه الكلی  ة 

٢٠٠٤/٢٠٠٥.(  
م بإش  راف م  ن قب  ل وزارة التربی  ة  ٢٨/٠١/١٩٩٦ًوت  م افتت  اح الكلی  ة رس  میا بت  اریخ 

، البرمجی ات وقواع د البیان ات:  تخصصات في ذلك الوقت وھيةوالتعلیم العالي بإفتتاح أربع
حت  ى أص  بح ف  ي ع  ام . وال  سكرتاریةفن  ون التلفزی  ون، تكنولوجی  ا الحاس  وب، إدارة المكات  ب 

 افتت اح بك الوریوس ھندس ة ع نً ف ضال،  تخصصات لمرحلة الدبلومةعشر) م٢٠٠٣/٢٠٠٤(
 دی ر ال بلح، –دلیل كلیة فل سطین التقنی ة (أنظمة الحاسوب، وبكالوریوس التربیة التكنولوجیة 

، وع   دد ًاع   ضو) ٥١( ع   دد أع   ضاء ھیئ   ة الت   دریس المتف   رغین ویق   در). م٢٠٠٤/٢٠٠٥
ًا موظف        )١٥(الخ       دمات وع       دد الع       املین ف       ي قط       اع ًا موظف       ) ٥٧(اإلداری       ین 

  . ).٢١/٠٥/٢٠٠٦،األغا(
  أدوات البحث
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 تنمی ة اقت صادیات عل ى بحث لقیاس أثر العولمة  أداةابوصفھ ستبانةاال الباحث استخدم
 الخب رة  المحكمین ذويوذلك بعرضھا على بعض،  دیر البلح-ةالتعلیم في كلیة فلسطین التقنی

   . والكفاءة في ھذا المجال
  

  الدراسات السابقة
 إل ىمقدمة ، "تربیة في الوطن  العربي والعولمةال"ورقة عمل بعنوان ، )٢٠٠٨(الصبیح  .١

 الفت رة خ الل  المملكة المغربی ة–الدار البیضاء ، المنتدى العربي الخامس للتربیة والتعلیم
   .المملكة المغربیة  ھـ١٤٢٩ربیع األول  ٢٧ - ٢٥  الموافق٢٠٠٨  أبریل٤ - ٢ من

تطرقت ورقة العمل لبیان اآلثار التربویة للعولمة ودورھا ف ي النج اح كم ا وتعرض ت 
ف  ي إط  ار و، تط  ویر مح  اور العم  ل الترب  وي للمراح  ل التعلیمی  ةلتج  ارب دول  ة الكوی  ت ف  ي 

والتوجھات نحو تجمی ع الجھ ود المتفرق ة الت ي تب ذلھا ، یات العولمةاالھتمام نحو مواجھة تحد
  :تيباآل الباحث أوصى الدول العربیة في المجال التربوي فإن

 وتوظیفھا لبناء نظام تربوي متط وراالیجابیة  استیعاب التربیة لمفاھیم العولمة واتجاھاتھا •
 .الساحة الدولیة یمتلك مقومات المرونة والمنافسة على

  ف يً وتقنی اًا من فرص العولم ة علمی واالستفادة  التعلیم الشاملإستراتیجیةرة تطبیق ضرو •
 .تحقیق التنمیة

تمویل التعلیم في القطر العربي السوري في ظ ل "ورقة عمل بعنوان ، )٢٠٠٥(  العمار،.٢
 سل سلة العل وم االقت صادیة -مجلة جامعة تشرین للدراسات و البحوث العلمیة ، "العولمة

  .٢٠٠٥ )٣(العدد ) ٢٧(انونیة المجلد والق
 إل ى مدى أھمی ة تموی ل التعل یم الع الي والم شاكل الت ي تواجھ ھ وم دى الحاج ة تناولت

 نتیجة الحاجة الماسة للتمویل في قط اع ،إیجاد مصادر تمویل جدیدة غیر المصادر الحكومیة
لمتوس طة الت ي ھ ي ق ضیة  الجامعات والمعاھ د اإلى نتیجة تزاید عدد الوافدین ،التعلیم العالي

  . من عدد السكان% ٤٢حتمیة في ظل مجتمع أصبحت نسبة الشباب فیھ 
 أن ن  سبة تموی  ل التعل  یم الع  الي م  ن موازن  ة الدول  ة ال ت  زال إل  ىوق  د توص  ل الباح  ث 

 إل ى إذا ما تمت مقارنتھا مع المخصصات في الدول العربیة واألجنبی ة، ویع ود ھ ذا ،ضعیفة
ال یتناس ب تزای د ن سبة تموی ل التعل یم الع الي م ع تزای د ، بشكل ع امضعف موارد ھذه الدول 

 العك  س، یمك  ن الق  ول إنھ  ا  قط  اع التعل  یم الع  الي، ب  ل عل  ىإل  ىع  دد ال  سكان وع  دد الواف  دین 
  .تتناقص

ي ُلق ُالمؤسسات التعلیمیة في تحقیق األم ن الخ دور" بعنوان ورقة عمل، )٢٠٠٤(العامر  .٣
  ."العولمة والمجتمعي في عصر

                ت     شخیص أب     رز التح     دیات العالمی     ة المعاص     رةإل     ىت     سعى ورق     ة العم     ل   
 ، ومقوماتھا وآلیاتھا وفاعلیتھا في التأثیر على الجان ب األخالق ي ف ي تك وین الم سلم)العولمة(

ورب  ط الق  دوة الح  سنة ف  ي من  اخ المؤس  سات المجتمعی  ة وأوص  ت الدراس  ة ب  ضرورة تك  ریس 
، لیمھ من خالل جماعات مدرسیة تقوم بأنشطة تحق ق الھ دف األخالق يالممارسات بما یتم تع

فال یكف ي مج رد الحف ظ والتلق ین للجان ب المعرف ي ، ًالتنشئة األخالقیة تربیة ولیس تعلیماوأن 
، وأن ً مواص  فات أبق  ى أث  را ف  ي شخ  صیة ال  نشء طیل  ة حیات  ھإل  ى وإنم  ا بتحویلھ  ا ،األخالق  ي

 تتحقق على أرضیتھ القیم والمث ل م ن خ الل وع ي ًااجتماعیً اومحیط المدرسة باعتبارھا بیئة
رب ط و،  وم سمع الط البأىم رأطراف العملیة التعلیمیة بقیمة ما یقولونھ وم ا یفعلون ھ عل ى 
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القیم األخالقیة بمفردات واقع النشء داخ ل وخ ارج المدرس ة م ن خ الل أمثل ة واقعی ة ت رتبط 
  .تلك المعارف النظریة بالمحیط البیئي لیتعلم النشء متى وأین یطبق 

واق ع ت وافر واس تخدام تقنی ات التعل یم ألع ضاء ھیئ ة الت دریس "، )٢٠٠٤(دراسة نشوان  .٤
  ."بجامعة األقصى

واس تخدامھا  أعضاء ھیئة الت دریس لدىقع توافر تقنیات التعلیم اھذه الدراسة وتناولت 
  . في جامعة األقصى قبلھم نم

 ة طبقانةاستبم الالزمة للتعلیم الجامعي في شكل وقد أعد لذلك قائمة بتقنیات التعلی
  . ًمحاضرا في جامعة األقصى) ٩٠(على عینة مكونة من 

فرة في اغالبیة تقنیات التعلیم الواردة في القائمة غیر متوأظھرت النتائج أن وقد 
  نادرة باستخدام مستحدثاتوأن أفراد العینة لدیھم معرفة. فرة بدرجة قلیلةاالجامعة أو متو

  . تقنیات التعلیم ومعرفة استخدامھاتقنیات التعلیم، كذلك وجود ارتباط بین توافر 
  ."الجودة واقتصادیاتھا في التربیة"، )١٩٩٢(دراسة عابدین  .٥

 تقویم جھود العلماء في تعریف الجودة وتقدیم تعریف مناسب للجودة إلىھدفت الدراسة 
دث في ھذا المجال، وكیفیة االستفادة منھ في التربویة وكیفیة قیاسھا، وتوضیح التطور الحا

 مجموعة من النتائج كان أبرزھا وضع تعریف إلىوقد توصلت الدراسة . التربیة بمصر
المدخالت والعملیات والمخرجات : شامل للجودة یتم التركیز فیھ على األبعاد المختلفة للتربیة

  . ودةوالتغذیة الراجعة من أجل تحقیق األھداف التربویة المنش
تقییم األداء الجامعي من وجھة نظر أعضاء الھیئ ة التدری سیة "، )٢٠٠٤(دراسة الحجار  .٦

  ."بجامعة األقصى في ضوء مفھوم إدارة الجودة الشاملة
 الھیئة التدریسیة في  تقییم األداء الجامعي من وجھة نظر أعضاءإلىھدفت الدراسة 

ة االستبانة واستخدم الباحث أدا. ملةودة الشاجامعة األقصى في ضوء مفھوم إدارة الج
القیادة، التخطیط االستراتیجي، : (فقرة موزعة على سبعة مجاالت ھي) ٤٠(المكونة من 

، حیث تم تطبیقھا على )الطلبة، المعلومات، الموارد البشریة، إدارة العملیات، نتائج العمل
ستوى العام لألداء وبینت نتائج الدراسة أن الم. ًعضوا) ١٢٣(عینة عشوائیة قدرھا 

، وأنھ ال توجد فروق ذات داللة %)٦٠( المستوى االفتراضي إلىالجامعي لم یصل 
في تقدیر أفراد العینة لمستوى األداء الجامعي یعزى لمتغیر ) ٠.٥( لـ عند مستوى إحصائیة

وأوصت الدراسة بضرورة نشر مفاھیم ثقافة الجودة الشاملة، . الكلیة والمؤھل والخبرة
ل على إنشاء دائرة أو عمادة للجودة الشاملة في الجامعة، وخلق مناخ تنظیمي یشجع والعم

  . على الجودة الشاملة
 لدى أساتذة جامعة تقویم جودة مھارات التدریس الجامعي"، )٢٠٠٤(دراسة السر . ٧

  ."األقصى في غزة
  تق  ویم ج  ودة مھ  ارات الت  دریس ل  دى أس  اتذة جامع  ة األق  صى ف  يإل  ىھ  دفت الدراس  ة 

، وق  د أع  د الباح  ث لھ  ذا الغ  رض اس  تبانة مع  اییر ج  ودة مھ  ارات غ  زة، م  ن وجھ  ة نظ  رھم
عل ى أربع ة جوان ب، بلغ ت عین ة الدراس ة فقرة موزعة ) ٧٢(التدریس الجامعي تكونت من 

جم  الي المھ  ارات النت  ائج أن متوس  طات التق  دیرات التقویمی  ة إلرت وق  د أظھ  . ًأس  تاذا) ٩٢(
حی  ث بلغ  ت ، ت  صال والتواص  ل وص  لت م  ستوى الج  ودةالومھ  ارات اولمھ  ارات التخط  یط 

غی      ر أن متوس      طي  .عل      ى الت      والي%) ٨٧-٤.٣٥(، %)٨٢-٤.١٣(، %)٨٠-٤.٠١(
تق  دیراتھم لمھ  ارات تنفی  ذ الت  دریس، ولمھ  ارات تق  ویم تعل  م الطلب  ة ل  م یبلغ  ا م  ستوى الج  ودة، 

ل عل  ى وق د وج د أث ر ذو دالل ة لمتغی ر المؤھ . %)٧٦-٣.٨٠(، )%٧٧-٣.٨٦: (حی ث بلغ ا
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تق  دیرات األس  اتذة التقویمی  ة لج  ودة مھ  ارات الت  دریس ف  ي حال  ة الج  انبین الث  اني والراب  ع 
  . وإجمالي الجوانب، بینما لم یوجد ذلك األثر لمتغیري الخبرة والكلیة

 تربویة في إستراتیجیةة یرؤ: تربیة العولمة وعولمة التربیة"، )٢٠٠٤(دراسة صائغ  .٨
  ."زمن العولمة

عولمة "و " تربیة العولمة"اسة عالقة العولمة بالتربیة من خالل بعدي تناولت الدر
یركز األول على قدرة التربیة لالستجابة لتحدیات العولمة ، بوصفھما بعدین "التربیة

السیاسیة واالقتصادیة والتقنیة والحضاریة التي تواجھھا األمة العربیة، بینما یركز البعد 
بیة لمفاھیم واتجاھات العولمة وتوظیفھا لبناء نظام تربوي الترالثاني على قدرة استیعاب 

  . متطور یمتلك مقومات المرونة والمنافسة على الساحة الدولیة
التربیة الخلفیة، التربیة الشوریة : " وھيرئیسیةوتتضمن ھذه الدراسة ستة عناصر 

تربیة السالم والتعایش مع ، التربیة التنمویة، التربیة التقنیة، التربیة البیئیة، و)الدیمقراطیة(
تمثل في مجملھا منظومة متكاملة لتحقیق المواطنة ببعدیھا المحلي والعالمي، ، اآلخرین

   ".العولمة المتزنة" والقادرة على اإلسھام في تحقیق 
تصور مقترح للمقومات الشخصیة والمھنیة "، )٢٠٠٤ (السید محمد أبو ھاشمدراسة  .٩

  ." ضوء متطلبات العولمةفيعام الضروریة لمعلم التعلیم ال
 التع رف عل ى أھ م المقوم ات الشخ صیة والمھنی ة ال ضروریة إل ىھدفت ھذه الدراس ة 

ئلة  وذلك من خالل اإلجابة عن ع دد م ن األس . ضوء متطلبات العولمةفيلمعلم التعلیم العام 
 الت  يی  ة وأھ  م المقوم  ات الشخ  صیة والمھن، وعالق  ة العولم  ة ب  التعلیم، مفھ  وم العولم  ة: ح  ول

الختب  ارات والمق  اییس الخاص  ة یتمی  ز بھ  ا معل  م التعل  یم الع  ام م  ن واق  ع الدراس  ات ال  سابقة وا
وإمكانیة وضع آلیة لتنفیذ التصور المقت رح للمقوم ات الشخ صیة والمھنی ة ال ضروریة . بذلك

   . ضوء متطلبات العولمةفيلمعلم التعلیم العام 
 الفع ال للمعل م الترب وي یت ضح أن ال دور ومن خالل ما توصلت إلیھ الدراسة من نتائج

 التربی ة وعل م ف يمن خالل ما تحملھ العولمة من متطلبات عدیدة یفرض على المتخص صین 
 وتق وم . مكونات المنظومة التربویة وبخاصة دور المعلمفيالنفس أن یعیدوا النظر من جدید 

، وأداة ال ذي نری دهالمعل م : ھ ياآللیة المقترحة من الدراسة الحالیة على أربع ركائز أساس یة 
  .والنتائج المتوقعة، والطریقة، التطبیق

   ."ماذا یقرأ شبابنا في عصر العولمة"، )٢٠٠٤(دراسة ریما الجرف  .١٠
 ل دى طالب ات الت ي تت صل ب القراءة التع رف عل ى االھتمام ات إل ىھدفت ھذه الدراس ة 

جت   ذبھن ف  ي المج   الت، الجامع  ة م  ن حی   ث المج  الت الت   ي یقرأنھ  ا والموض   وعات الت  ي ت
وموضوعات الق راءة الت ي تقرأھ ا طالب ات الم رحلتین المتوس طة والثانوی ة ف ي كت ب الق راءة 

م  ن طالب  ات الجامع  ة یق  رأن المج  الت % ٧٧وأظھ  رت نت  ائج الدراس  ة أن . داخ  ل المدرس  ة
ء بالنسبة للموض وعات الت ي تقرأھ ا طالب ات الجامع ة فھ ي الزین ة واألزی ا. النسائیة الترفیھیة

، %٢٠ة العام ة ، ال صح%٢٠، القصص %٢٤، الشعر %٦٦، الموضوعات الفنیة %٧٧
، %٢.٦، واألدبی     ة %٣التربوی     ة /الموض     وعات التعلیمی     ة ،%٤الموض     وعات الدینی     ة

وأظھ  رت نت  ائج تحلی  ل %. ١، والتاریخی  ة%١.٥ والتكنولوجی  ا، والحاس  ب%٢وال  سیاسیة 
متوس طة والثانوی ة أن اآلی ات القرآنی ة موضوعات كتب المطالعة المقررة عل ى الم رحلتین ال

، %٢٩من الموضوعات، وموضوعات الت اریخ اإلس المي % ١٠ واألحادیث الشریفة تشكل
  %. ١١، وقصص التراث العربي القدیم %)١٣(والموضوعات العامة 
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" آث  ار العولم  ة عل  ى أن  شطة البح  ث والتط  ویر"بعن  وان ، )٢٠٠٢، نك  اع( ورق  ة عم  ل  .١١
لجن ة التن سیق ،  االجتم اع الراب عإلىالصناعة وإعادة الھیكلیة في الجزائر مقدمة من  وزارة 

،  ٢٠٠٢یونی  و /حزی  ران) ١٩-١٧(بی  روت ، لمراك  ز البح  وث ال  صناعیة ف  ي ال  دول العربی  ة
  .بیروت ، معھد البحوث الصناعیة، المنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة والتعدین

 ال شركات تؤدی ھحث والتط ویر وال دور ال ذي تناولت الورقة بیان آثار العولمة على الب
متع  ددة الجن  سیات لب  سط نفوذھ  ا عل  ى األس  واق وتعزی  ز تناف  سیتھا وك  ذا ض  مان دیمومتھ  ا 

التوجھات العام ة لعولم ة البح ث والتط ویر، ، عولمة البحث والتطویر الصناعي -وعرضت 
 البح   ث العولم   ة وآثارھ   ا عل   ى البح   ث والتط   ویر، ان   شغاالت ال   دول فیم   ا یخ   ص ت   دویل

والتط  ویر، ولمواجھ  ة ھ  ذه اآلث  ار ف  ي می  دان البح  ث والتط  ویر ال  ذي أص  بح العام  ل الحی  وي 
  . للتنافسیة الدولیةمحرك الرئیسوال

 وأوصت ورق ة العم ل ب ضرورة اإلس راع ف ي إن شاء ال صندوق العرب ي ل دعم البح ث 
تعم  یم إن  شاء بی  ت خب  رة إلكترون  ي تف  اعلي ل، والتط  ویر التكنول  وجي ف  ي مج  ال ال  صناعة

 األبحاث واالختراع ات وط رح الم شاكل وت سجیل اآلراء واإلع الن والت سویق للم شروعات،
إن شاء ، تنفیذ مشروع ریادي للربط بین االحتیاج ات واإلمكان ات التكنولوجی ة لل دول العربی ة 

ھیئة عربیة متخصصة عبر معاھ دة عملی ة ف ي مج ال الملكی ة الفكری ة تط ال جمی ع الح االت 
  .الوطن العربياعیة في اإلبد

  
  التعلیق على الدراسات السابقة

  :اآلتي على الدراسات السابقة فقد تبین الباحثمن خالل إطالع 
، وم ن ھن ا ةت مح دود التعلیم التقني الفل سطیني م ا زال  االستفادة من العولمة فيمازالت .١

 تط ویر  من الدراسات السابقة التي تناول تالباحث  أھمیة الدراسة الحالیة، واستفادتكمن
 م ن الباح ث  ف ي المؤس سات كم ا اس تفاداالستفادة من العولم ةاألداء وتحسینھ من خالل 

العولم ة واالس تفادة منھ ا نتائج وتوصیات الدراسات السابقة التي تناولت مفھ وم وفل سفة 
 في المؤسسات العامة أو التعلیمی ة المختلف ة م ن الناحی ة النظری ة في اقتصادیات التعلیم 

  . التطبیقیةأو الناحیة
التعرف على ما تنتجھ العولمة من تط ور  الكشف عن أھمیة إلىھدفت أغلب الدراسات  .٢

مم   ا ی   دفع ، وت   شابك وتب   ادل للمع   ارف والخب   رات والعل   م والتكنولوجی   ا واالت   صاالت
 تطویر األداء المؤس سي ب شكل ثمنظام إدارة الجودة الشاملة لدخول في  اإلىالمؤسسات 

  .والجامعي بشكل خاصعام واألداء التربوي 
فمعظمھا اس تخدم الم نھج الوص في التحلیل ي ، تنوعت الدراسات في المنھجیة المستخدمة .٣

وجزء منھا اعتم د عل ى تحلی ل الم ضمون أو المحت وى ، االعتماد على أدوات االستبانةب
 .وتحلیل المفاھیم

  
  :قةأوجھ االتفاق واالختالف واإلفادة بین الدراسة الحالیة والدراسات الساب

  :اآلتیة اتفقت الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة بالنقاط -ًأوال
االس تفادة م ن العولم ة ومكوناتھ ا وتأثیرھ ا عل ى ج ودة استھدفت ھذه الدراسة بیان أھمیة  •

التعلیم وقدرتھا على رفع اقتصادیات التعلیم لدرجة تضاھي بھا مستوى التعل یم ف ي الع الم 
  .واألجنبيالعربي 
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االس تفادة م ن العولم ة ف ي االرتق اء بم ستوى ً المعوقات التي تقف حائال أم ام لىإالتعرف  •
  .في فلسطین التعلیم التقني

  .استخدام المنھج الوصفي التحلیلي لتحلیل البیانات •
  .ات الدراسة المتمثلة في االستبانةاستخدام أدو •
 نت  ائج  م  ن واق  عالباح  ثإلی  ھ  ت  سھم ف  ي ع  الج الق  صور ال  ذي توص  ل الخ روج بتوص  یات •

  .الدراسة
  :اآلتياختلفت الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة في 

 حی ث ،ُ طبقت الدراسة الحالیة على بیئة تختلف عن بیئات الدراسات ال سابقة:بیئة الدارسة -
  .ة دیر البلح كحالة خاصة لدراستھاكلیة فلسطین التقنیتناولت 

 اسة م ن جمی ع أف راد الم ستویات اإلداری ة تم اختیار مجتمع الدر: وعینتھاالدراسةمجتمع  -
  .على اختالف مؤھالتھم العلمیة وخبراتھم العملیة والجنس في الكلیة واألكادیمیة

ة ی  االقت  صادیات الماد(إیج  اد العالق  ة ب  ین متغی  رات الدراس  ة الم  ستقلة  :لدراس  ةمتغی  رات ا -
 والمتغی ر الم ستقل )لیم يالوس ائط والمختب رات التع، االقتصادیات البشریة للتعل یم، للتعلیم

  .) مؤسسات التعلیم التقني في محافظات غزةعلىتأثیر العولمة (
التوص یات الت ي ترف ع م ن ت أثیر العولم ة اإلیج ابي  ھذه الدراس ة قدمت :توصیات الدراسة -

  .في تنمیة اقتصادیات التعلیم التقني
  

  طریقة وإجراءات الدراسة
عولمة بتنمیة اقتصادیات التعلیم في كلیة  التعرف على عالقة الإلىھدفت الدراسة 

، البحثفلسطین التقنیة؟ ولتحقیق ھذا الھدف سوف نتناول في ھذا الفصل طریقة وإجراءات 
  . وعینتھ وأدواتھ واألسلوب اإلحصائي المستخدم فیھالبحثوتشمل منھج 
  بحثًأوال ـ منھج ال
ن  ھ م  ن أكث  ر المن  اھج ، لكو الم  نھج الوص  في التحلیل  يھ  ذا البح  ث ف  ي الباح  ثاس  تخدم 

ع البح ث وًاستخداما في دراسة الظواھر االجتماعیة واإلنسانیة،وألنھ یناس ب الظ اھرة موض 
  ).١٩٩٨الرفاعي، (

  ًثانیا ـ مصادر جمع المعلومات
 المصادر الثانویة من وتكونت ،البحث المصادر الثانویة واألولیة في الباحث استخدم

  المصادر األولیة من خاللواستخدمت. لمتخصصةوالمجالت العلمیة ا والمراجع الكتب
 المقابالت الشخصیة التي تمت مع ًفضال عن، البحث  لھذاًخصیصااالستبانھ التي أعدت 

   . والعاملین بكلیة فلسطین التقنیةلینالمسؤو
  بحثًثالثا ـ مجتمع ال

ھم ع ددو التقنی ة ة فل سطینالكلی ب  المتف رغین م ن جمی ع الع املینلبح ثیتكون مجتم ع ا
   . موظف) ١٠٨(
  
  

  بحثًرابعا ـ عینة ال
ت  م اختی  ار عین  ة الدراس  ة بطریق  ة العین  ة الع  شوائیة الطبقی  ة، والختی  ار المف  ردات م  ن 

 (Proportional Allocation)المجتمع الجزئي أو الطبقة تم استخدام طریقة التوزیع المتناسب 
. ردات الطبق ة ف ي المجتم عبحیث تكون نسبة مفردات كل طبقة ف ي العین ة م ساویة لن سبة مف 
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) ٥١( دراس ة، حی ث بل غ ع دد أف راد العین ةح سب متغی رات البوقد ت م اختی ار عین ة الدراس ة 
 إل  ى ویع  زى انخف  اض الن  سبة .ًتقریب  ا م  ن مجتم  ع الدراس  ة%) ٤٧(ًموظف  ا وموظف  ة، بن  سبة 

  . الباحثعدم تفاعل الھیئة األكادیمیة واإلداریة مع 
  بحثًخامسا ـ أداة ال

تنمی ة اقت صادیات التعل یم ف ي  عل ى  العولم ةأث ر للتعرف على تبانةاالسبإعداد  باحثقام ال .١
 عل  ى خبرت  ھ العملی  ة المیدانی  ة، وعل  ى بع  ض ؛ معتم  دة دی  ر ال  بلح-كلی  ة فل  سطین التقنی  ة

 .الدراسات السابقة في وضع فقرات االستبانة
  ًسادسا ـ صدق األداة

  صدق المحكمین   .١
 مجموعة م ن المحكم ین بل غ في في صورتھا األولیة ثالبحعرض أداة  قام الباحث إذ

، مخت  صین ف  ي مج  ال إدارة األعم  ال والتربی  ة م  ن كلی  ة )٢ملح  ق (محكم  ین ) ١٠( ع  ددھم
ًوبن اء عل ى ردودھ م ت م إج راء التع دیالت . االق صى وجامعة األزھر وجامعة فلسطین التقنیة

  .وفق مقترحاتھم وتصویباتھمعلى على األداة 
  داخلي صدق االتساق ال .٢

مكونة م ن   على عینة استطالعیة من مجتمع الدراسة خارج العینة الفعلیةطبقت األداة
بح  ساب االت  ساق ال  داخلي لالس  تبانة وذل  ك بح  ساب  ق  ام الباح  ثًموظف  ا وموظف  ة، فق  د ) ٢٠(

 ل  ھ، وك  ذلك ك  ل مج  ال م  ن المج  االت ةمع  امالت االرتب  اط ب  ین ك  ل فق  رة والمج  ال التابع  
  . ت االستبانةوالمعدل الكلي لفقرا

بحساب معامالت االرتباط ب ین ك ل  قام الباحثوللتحقق من الصدق البنائي للمجاالت، 
ب ین أن ی ٨ج دول الًة والمعدل الكل ي لفق رات المج االت جمیع ا، ومجال من المجاالت الرئیس

ً ص ادقا لم ا ی اس المق، وبذلك یعد)٠.٠١(مستوى معنویة معامالت االرتباط المبینة دالة عند 
  .ضع  لقیاسھو

   
  ٨جدول ال

  معامالت  االرتباط بین كل مجال والمعدل الكلي لفقرات االستبانة
 مستوى الداللة معامل االرتباط المجال الرقم

 ٠.٠٠٠  ٠.٨٤٧ مجال االقتصادیات المادیة للتعلیم .١
 ٠.٠٠٠ ٠.٩٢٦ مجال االقتصادیات البشریة للتعلیم .٢
 ٠.٠٠٠ ٠.٧٦٣ علیمیةمجال المختبرات والوسائط الت .٣

  
 ثبات األداة •

خط  وات الثب  ات عل  ى العین  ة االس  تطالعیة نف  سھا بط  ریقتین ھم  ا  الباح  ث اج  رىوق  د 
  .طریقة التجزئة النصفیة، ومعامل ألفا كرونباخ

  
 ة النصفیةطریقة التجزئ .١

ة الن صفیة، فق د وزع ت بحساب معامل الثبات بطریق ة التجزئ تم التأكد من ثبات األداة 
ق ام ً موظف ا وموظف ة، ث م )٢٠(أداة الدراسة على عینة استطالعیة من مجتمع الدراسة بلغ ت 

 نصفین عبارات زوجیة وعبارات فردیة، وتم إیج اد معام ل إلىبتجزئة فقرات األداة  الباحث



  ]١٨٣[غااأل
  

 

 

 ت  م ارتب  اط بیرس  ون ب  ین مع  دل األس  ئلة الفردی  ة ومع  دل األس  ئلة الزوجی  ة لك  ل مج  ال، وق  د
  .تصحیح معامالت االرتباط باستخدام معامل ارتباط سبیرمان للتصحیح

  
 ٩جدول ال

  معامالت االرتباط بین معدل الفقرات الزوجیة والفردیة لكل مجال من المجاالت الثالثــة
عدد  المجال الرقم

 الفقرات
معامل 
 االرتباط

  معامل االرتباط
 المصحح

مستوى 
 الداللة

 ٠.٠٠٠  ٠.٩٣٥ ٠.٩٥٤ ٦ یة للتعلیماالقتصادیات الماد .١
 ٠.٠٠٠  ٠.٧٨٨ ٠.٩٤٥ ١٢ االقتصادیات البشریة للتعلیم .٢
 ٠.٠٠٠ ٠.٩٤٣ ٠.٩٦٧ ٤ المختبرات والوسائط التعلیمیة .٣

 ٠.٠٠٠ ٠.٨٨٨ ٠.٩٥٥ ٢٢ ًفقرات األقسام جمیعا
  

ل ة   أن معامالت االرتباط ذات دالة احصائیة عند مستوى دال٩جدول ال وقد تبین  من 
٠.٠٥.  

  طریقة معامل ألفا كرونباخ .٢
وحصل على معامل  ،بحساب معامل ثبات المقیاس بطریقة ألفا كرونباخ قام الباحث

 تيآلا ویبین الجدول ً،وھو معامل ثبات مرتفع ودال إحصائیا) ٠.٩٤٩(ارتباط قدره 
  :معامالت ألفا كرونباخ

  
 عدد الفقرات معامل ألفا كرونباخ

.٢٢ ٩٤٩ 
  

  ". ألفا كرونباخ" معامالت ١٠دول جالویبین 
  

 ١٠جدول ال
 معامالت ألفا كرونباخ لفقرات األستبانة

 معامل ألفا معامل االرتباط الفقرة
 مجال االقتصادیات المادیة للتعلیم

 ٩٤٥. ٧٤٧.  .تؤثر العولمة في  تحسین قاعات الدراسة
 ٩٤٧. ٦٥٩.  .ترفع  العولمة من كفاءة مختبرات الدراسة

 ٩٤٦. ٦٩١.  . سیاسة تطویر مباني الكلیة بالعولمةترتبط 
 ٩٤٥. ٧٥٨.  .تعمل العولمة على  تحسین المرافق العامة بالكلیة

. ٧٢٦.  . تحسین مستوى مالعب الكلیة یرتبط بتطبیق العولمة  ٩٤٥  
. ٧١٣.  .تفید العولمة في زیادة فرص تطویر مكتبة الكلیة  ٩٤٦  

 مجال االقتصادیات البشریة للتعلیم
تح   سین م   ستوى الك   ادر األك   ادیمي ف   ي الكلی   ة ی   رتبط 

 ٩٤٩. ٤٦٨.  . بتطبیق العولمة

. ٤٩٧.  .ًتبذل الكلیة جھودا لتحسین الكادر اإلداري  في الكلیة  ٩٤٨  
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 معامل ألفا معامل االرتباط الفقرة
ت     شجع الكلی     ة الم     درس لیواك     ب التط     ور العلم     ي 

. ٦٥٤.  .والتكنولوجي  ٩٤٦  

تتب  ع الكلی  ة سیاس  ات أكث  ر مھنی  ة وتخص  صیة ف  ي أداء 
. ٥٩٧.  . ھاأنشطت  ٩٤٧  

ت  ستفید الكلی  ة م  ن الخب  رات العالمی  ة  ف  ي تح  سین الك  ادر 
. ٥٨٢.  . األكادیمي في الكلیة  ٩٤٧  

 ٩٤٨. ٥٦٨.  . تحفز الكلیة الفنیین لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي
 ٩٤٦. ٦٩١.  . تطور الكلیة من استراتیجیاتھا لقیادة الكلیة

ی ادة الكلی ة ف ي ظ روف تضع الكلیة استراتیجیات بدیل ة لق
. ٧٠٠.  . معینة  ٩٤٦  

. ٦٥٥.  . تساعد العولمة  إدارة الكلیة في اتخاذ قرارات ھامة  ٩٤٦  
ترفع الكلیة من مھارات التدریس ل دى الك ادر األك ادیمي 

. ٧٤٢.  . في الكلیة من خالل التدریب  ٩٤٦  

تح  سین مھ  ارات الت  دریب ل  دى الفنی  ین ف  ي الكلی  ة م  ن 
. ٧٣٥.  . ثبتةسیاسات العمل الم  ٩٤٦  

 ٩٤٥. ٧٦٦.  . العولمة تخدم  التوسع األفقي للھیكل التنظیمي
 مجال المختبرات والوسائط التعلیمیة

 ٩٤٨. ٥٦٩.  . تستغل الكلیة الوسائط البدیلة المعینة على التدریس
تحرص الكلیة عل ى جع ل مختب رات الكلی ة أكث ر مواكب ة 

 ٩٤٧. ٥٩٨.  .لمعاییر الجودة العالمیة

 تح   سین وتجوی  د وس  ائل األم  ان ف   ي إل  ىتھ  دف الكلی  ة 
. ٧٢٢.  . المختبرات  ٩٤٦  

تزی  د الكلی  ة م  ن الطاق  ة االس  تیعابیة للمختب  رات بإیج  اد 
. ٧٦٨.  . البدیل المریح  ٩٤٥  

  
  
  
  
  
  
  
  

  عرض النتائج ومناقشتھا وتحلیلھا
  : سیتم عرض نتائج الدراسة ومناقشتھا على النحو اآلتي

  
  تاختبـار الفرضیـا

یجابي ف ي تنمی ة االقت صادیات المادی ة للتعل یم ف ي إتؤثر العولمة بشكل : الفرضیة األولى. ١
  :كلیة فلسطین التقنیة



  ]١٨٥[غااأل
  

 

 

 م دى ت أثیر إل ىمن أجل اختبار ھذه الفرضیة تم طرح ستة أس ئلة عل ى المبح وثین، للتع رف 
  . یبین ذلكالعولمة في تنمیة االقتصادیات المادیة للتعلیم في الكلیة، والجدول التالي

 
 ١١جدول ال

المتوسط الحسابي، والوزن النسبي والنسب المئویة لبدائل كل فقرة من فقرات المجال 
  ):Binomial Test(واختبار اإلشارة للعینة الواحدة  األول

تبة  فقرات المجال األول  .م
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تؤثر العولمة في  تحسین قاع ات  .١
  ٠.٠٠٠ ٧٠.٦ ٣.٥٣ ٠.٠ ٥.٩ ٣٧.٣ ٥٤.٩ ٢.٠ ٦  .الدراسة

ترف      ع  العولم      ة م      ن كف      اءة  .٢
  ٠.٠٠٠ ٧١.٠ ٣.٥٥ ٠.٠ ٥.٩ ٣٧.٣ ٥٢.٩ ٣.٩  ٤  .مختبرات الدراسة

ت    رتبط سیاس    ة تط    ویر مب    اني  .٣
  ٠.٠٠٠ ٧١.٠ ٣.٥٥ ٠.٠ ٥.٩ ٣٩.٢ ٤٩.٠ ٥.٩ ٤  . الكلیة بالعولمة

تعم    ل العولم    ة عل    ى  تح    سین  .٤
  ٣٥.٣ ٥٦.٩ ٣.٩ ٣  .المرافق العامة بالكلیة

 ٠.٠٠٠ ٧٢.٠ ٣.٦١ ٠.٠ ٣.٩  

تح   سین م   ستوى مالع   ب الكلی   ة  .٥
  ٠.٠٠٠ ٧٢.٦ ٣.٦٣ ٠.٠ ٥.٩ ٢٩.٤ ٦٠.٨ ٣.٩ ٢  . یرتبط بتطبیق العولمة

تفی   د العولم   ة ف   ي زی   ادة ف   رص  .٦
  ٠.٠٠٠ ٧٣.٦  ٣.٦٧ ٠.٠ ٢.٠ ٣٥.٣ ٥٦.٩ ٥.٩ ١  . ر مكتبة الكلیةتطوی

 ٠.٠٠٠  ٧١.٨ ٣.٥٨٨ المعدل العام لفقرات المجال األول
  

  :ً تفسیر النتائج وفقا لفقرات المجال األول في االستبانةأتيوفیما ی
  :یتضح من الجدول السابق

  ن ، وال      وز)٣.٥٨٨( بل      غ المتوس      ط الح      سابي لمع      دل فق      رات ھ      ذا المج      ال
ل ذلك نقب ل الفرض یة، ) ٠.٠٥(وھو أق ل م ن ) ٠.٠٠٠(، ومستوى الداللة %)٧١.٦(النسبي 

یج ابي ف ي تنمی ة االقت صادیات المادی ة للتعل یم ف ي كلی ة فل سطین إالعولمة تؤثر ب شكل ن إأي 
أن للعولم ة ب  عام م وافقین ومؤی دین ٍعلى نحودیر البلح، وعلیھ فإن آراء أفراد العینة  -التقنیة

 في تحسین قاع ات مكتب ة، وقاع ات الكلی ة، وف ي تح سین المراف ق العام ة بالكلی ة، ًامھمً ادور
  .ًوأیضا بمباني ومختبرات وقاعات كلیة فلسطین التقنیة

یجابي في تنمیة االقت صادیات الب شریة للتعل یم ف ي إ تؤثر العولمة بشكل :الفرضیة الثانیة. ٢
  :كلیة فلسطین التقنیة

 م دى إل ى عل ى المبح وثین، للتع رف ً سؤاال١٢رضیة تم طرح من أجل اختبار ھذه الف
         .یبین ذلك ١٢تأثیر العولمة في تنمیة االقتصادیات البشریة للتعلیم في الكلیة، والجدول 

  
  ١٢الجدول 

المتوسط الحسابي، والوزن النسبي والنسب المئویة لبدائل كل فقرة من فقرات المجال 
  ):Binomial Test(لعینة الواحدة واختبار اإلشارة ل الثاني
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  : في االستبانةًنتائج وفقا لفقرات المجال الثاني تفسیر الأتيوفیما ی
  :یتضح من الجدول السابق

  ، وال      وزن )٣.٦٤( بل      غ المتوس      ط الح      سابي لمع      دل فق      رات ھ      ذا المج      ال
ض یة، ل ذلك نقب ل الفر) ٠.٠٥(وھو أق ل م ن ) ٠.٠٠٠(، ومستوى الداللة %)٧٢.٨(النسبي 

 ایج  ابي ف  ي تنمی  ة االقت  صادیات الب  شریة للتعل  یم ف  ي كلی  ة ٍعل  ى نح  والعولم  ة ت  ؤثر ن أأي 
 ع ام م وافقین ومؤی  دین ٍعل ى نح ودی ر ال بلح، وعلی ھ ف إن آراء أف راد العین ة  -فل سطین التقنی ة

على أن العولمة تساعد على التوسع األفقي للھیكل التنظیمي، ویمكن اإلف ادة م ن العولم ة ف ي 
ًین مھ  ارات الت  دریب ل  دى الفنی  ین ومھ ارات الت  دریس ل  دى األك  ادیمیین، وأی  ضا ت  ساعد تح س

العولم  ة ف  ي إدارة الكلی  ة ف  ي اتخ  اذ الق  رارات وف  ي إیج  اد اس  تراتیجیات س  لیمة وبدیل  ة لقی  ادة 
الكلیة في ظروف معینة، وفي جعل الفنی ین م واكبین للتط ور العلم ي والتكنول وجي ف ي كلی ة 

  .فلسطین التقنیة
 ایجابي ف ي اإلمكانی ات التكنولوجی ة للتعل یم ف ي ٍعلى نحو تؤثر العولمة :الفرضیة الثالثة. ٣

  :كلیة فلسطین التقنیة
 م دى إلىمن أجل اختبار ھذه الفرضیة تم طرح أربعة أسئلة على المبحوثین، للتعرف 

  .بین ذلك ی اآلتيللوجیة للتعلیم في الكلیة، والجدوتأثیر العولمة في اإلمكانیات التكنو



  ]١٨٧[غااأل
  

 

 

 
 ١٣ لجدوال

المتوسط الحسابي، والوزن النسبي والنسب المئویة لبدائل كل فقرة من فقرات المجال 
  ):Binomial Test(واختبار اإلشارة للعینة الواحدة  الثالث

  
  

  :ً تفسیر النتائج وفقا لفقرات المجال الثالث في االستبانةیاتيوفیما 
  :یتضح من الجدول السابق

  ، وال      وزن )٣.٨٠٨( ط الح      سابي لمع      دل فق      رات ھ      ذا المج      البل      غ المتوس      
لذلك نقبل الفرض یة، ) ٠.٠٥(وھو أقل من ) ٠.٠٠٠(، ومستوى الداللة %)٧٦.٠٧(النسبي 

العولم  ة ت  ؤثر ب  شكل ایج  ابي ف  ي اإلمكانی  ات التكنولوجی  ة للتعل  یم ف  ي كلی  ة فل  سطین ن إأي 
 موافقین ومؤیدین عل ى أن العولم ة ت ساعد  عامٍعلى نحوفراد العینة أالتقنیة، وعلیھ فإن آراء 

ف  ي تح  سین وتجوی  د وس  ائل األم  ان ف  ي المختب  رات، ویمك  ن اإلف  ادة م  ن العولم  ة ف  ي زی  ادة 
ًالطاقة االستیعابیة للمختبرات بإیجاد البدیل المریح، وأی ضا ت سھم ف ي جع ل مختب رات الكلی ة 

  .أكثر مواكبة لمعاییر الجودة العالمیة
 

 ١٤جدول ال
ات الحسابیة، األوزان النسبیة ونتائج اختبار اإلشارة لكل مجال ولمعدل فقرات المتوسط

  ً:جمیعا االستبانة
عدد   المجال  الرقم

  الفقرات
المتوسط   الرتبة

  الحسابي
النسبة 
  المئویة

مستوى 
  الداللة

 ٠٠٠,٠ ٧١.٨٠ ٣.٥٨٨٢ ٣ ٦ مجال االقتصادیات المادیة للتعلیم .١
 ٠.٠٠٠  ٧٣.٠  ٣.٦٤٨٧  ٢  ١٢   للتعلیممجال االقتصادیات البشریة .٢
 ٠.٠٠٠  ٧٦.٠٧ ٣.٨٠٨٨  ١ ٤  مجال المختبرات والوسائط التعلیمیة .٣

  ٠.٠٠٠  ٧٣.٦  ٣.٦٨١٩ - ٢٢ ًمعدل فقرات االستبانة جمیعا
  

ًیب  ین الج  دول ال  سابق أن مع  دل جمی  ع المج  االت الثالث  ة دال  ة اح  صائیا عن  د م  ستوى 
وق   د وض   ح الج   دول ال   سابق المتوس   طات ، ٠.٠٥ وھ  ي أق   ل م   ن م   ستوى الدالل   ة ٠.٠٠٠
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الح  سابیة واألوزان الن  سبیة ونت  ائج اختب  ار اإلش  ارة لك  ل مج  ال ولمع  دل فق  رات االس  تبانة 
  ً.أي بدرجة ایجابیة نسبیا %)٧٣.٢٠( حیث جاء بنسبة مئویة قدرھا ً،جمیعا

ب ین ) ٠.٠٥( ال توجد فروق ذات داللة إح صائیة عن د م ستوى الدالل ة :الفرضیة الرابعة. ٤
الجنس، المؤھل العلم ي، مج ال :  كل من متغیرإلىاستجابات العاملین أفراد العینة تعزى 

  .العمل، وسنوات الخبرة، بالنسبة لمجاالت االستبانة الثالثة
ب  ین اس  تجابات ) ٠.٠٥(ال توج  د ف  روق ذات دالل  ة إح  صائیة عن  د م  ستوى الدالل  ة  .١

بالن  سبة لمج  االت ) ذكر،أنث  ى(الج  نس :  متغی  رإل  ىالع  املین أف  راد العین  ة تع  زى 
  .االستبانة الثالثة

لمعرف  ة م  ا إذا كان  ت ھن  اك ) U-Test(والختب  ار ھ  ذه الفرض  یة ت  م اس  تخدام اختب  ار 
ف  روق ذات دالل  ة إح  صائیة ب  ین متوس  طات ال  ذكور واإلن  اث ح  ول مج  ال االقت  صادیات 

 والوس  ائط المادی  ة للتعل  یم، ومج  ال االقت  صادیات الب  شریة للتعل  یم، ومج  ال المختب  رات
  : یوضح ذلكالتيالتعلیمیة والجدول ا

  
 ١٥جدول ال

حسب متغیر الجنس عند بً لكل مجال ولمعدل الفقرات جمیعا   )U-Test(تحلیل مان وتني 
  ):٠.٠٥(مستوى الداللة 

مستوى  Uقیمة   متوسط الرتب  الجنس  المجال  الرقم
  الداللة

  مجال االقتصادیات المادیة للتعلیم  .١  ٢٧.١٥  ذكر
 ٢٢.٩٦  أنثى

٣٦٠.  ٢١٦.٥٠٠ 

  مجال االقتصادیات البشریة للتعلیم  .٢  ٢٧.٢٧  ذكر
 ٢٢.٦٤  أنثى

٠.٣١٦  ٢١٢.٠٠٠  

  مجال المختبرات والوسائط التعلیمیة  .٣  ٢٥.٧٣  ذكر
 ٢٦.٧١  أنثى

٠.٨٠٤  ٢٤٩.٠٠٠  

  ًمعدل فقرات االستبانة جمیعا  ٢٦.٩١  ذكر
 ٢٣.٦١  أنثى

٠.٤٧٨  ٢٢٥.٥٠٠  

  
 ب ین ٠.٠٥ غی ر دال ة إح صائیا عن د م ستوى دالل ة U جدول ال سابق یوض ح أن قیم ةال

حیث كان ت قیم ة م ستوى الدالل ة عن د ،متوسطات آراء الذكور واإلناث في المجاالت الثالثة 
ن ھ ال توج د ف روق ذات إ أي ،، لذلك نقبل الفرض یة ال صفریة٠.٠٥جمیع المجاالت أكبر من 

 ب ین متوس طات اس تجابة الع املین أف راد العین ة ف ي ٠.٠٥اللة داللة إحصائیة عند مستوى الد
  ).ذكر، أنثى( الجنس إلىكلیة فلسطین التقنیة تعزى 

ویع  زو الباح  ث ذل  ك التق  ارب الواض  ح ف  ي ق  یم ن  سب متوس  طات االس  تجابة لل  ذكور 
ً مدى موافقة جمیع العاملین بالكلیة ذك ورا وإناث ا عل ى أھمی ة العولم ة ف ي مج الإلىواإلناث  ً 

االقت   صادیات المادی   ة والب   شریة للتعل   یم، ودورھ   ا الھ   ام ف   ي مج   ال المختب   رات والوس   ائط 
  .التعلیمیة

ب ین اس تجابات الع املین ) ٠.٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدالل ة . ٢
) بك  الوریوس، دبل  وم دراس  ات علی  ا،(المؤھ  ل العلم  ي :  متغی  رإل  ىأف  راد العین  ة تع  زى 

  :جاالت االستبانة الثالثةبالنسبة لم
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لمعرفة ما إذا كانت ھن اك ف روق ) H-Test(والختبار ھذه الفرضیة تم استخدام اختبار 
 حول مجال االقتصادیات المادی ة للتعل یم، المؤھل العلميذات داللة إحصائیة بین متوسطات 

 ت يلج دول اآلومجال االقتصادیات البشریة للتعلیم، ومجال المختبرات والوسائط التعلیمی ة وا
  :یوضح ذلك

  
 ١٦جدول ال

حسب متغیر بًلكل مجال ولمعدل الفقرات جمیعا ) H-Test( والس –جدول كروسكال 
  ):٠.٠٥(المؤھل العلمي عند مستوى داللة 

مستوى  X 2قیمة  متوسط الرتب  المؤھل العلمي  المجال  الرقم
  الداللة

  ٢٨.٩١  دراسات علیا
  مجال االقتصادیات المادیة للتعلیم  .١  ٢٦.٤٥  بكالوریوس

 ٢١.٤٥  دبلوم
٠.٤٨٧  ١.٤٤١ 

  ٢٧.٣٦  دراسات علیا
  مجال االقتصادیات البشریة للتعلیم  .٢  ٢٥.٩٢  بكالوریوس

 ٢٤.٧٥  دبلوم
٠.٩٢٠  ٠.١٦٨  

  ٣٢.٥٥  دراسات علیا
  مجال المختبرات والوسائط التعلیمیة  .٣  ٢٣.٠٨  بكالوریوس

 ٢٧.٥٥  دبلوم
٠.٠٩٦  ٤.٦٨٧  

  ٢٩.٦٨  دراسات علیا
  ًمعدل فقرات االستبانة جمیعا  ٢٥.٢٨  بكالوریوس

 ٢٤.١٠  دبلوم
٠.٦٣٣  ٠.٩١٣  

  
  الج   دول ال   سابق یوض   ح أن   ھ ال توج   د ف   روق ذات دالل   ة اح   صائیة عن   د م   ستوى 

، ب ین متوس طات آراء أص حاب الم ؤھالت العلمی ة ف ي المج االت الثالث ة حی ث ٠.٠٥الداللة 
، ل  ذلك نقب  ل الفرض  یة ٠.٠٥م  ة م  ستوى الدالل  ة عن  د جمی  ع المج  االت أكب  ر م  ن كان  ت قی

 ب   ین ٠.٠٥ن   ھ ال توج   د ف   روق ذات دالل   ة إح   صائیة عن   د م   ستوى الدالل   ة إ أي ،ال   صفریة
 المؤھ ل العلم ي إل ىمتوسطات استجابة العاملین أفراد العینة في كلیة فل سطین التقنی ة تع زى 

  .)دراسات علیا، بكالوریوس، دبلوم(
ویع  زو الباح  ث ذل  ك التق  ارب الواض  ح ف  ي ق  یم ن  سب متوس  طات االس  تجابة للمؤھ  ل 

 مدى موافق ة جمی ع الع املین بالكلی ة م ن م ؤھالت دراس ات علی ا، وبك الوریوس، إلىالعلمي 
ودبلوم على مدى الدور الھام للعولمة في مجال االقتصادیات المادی ة والب شریة للتعل یم، وف ي 

  .ط التعلیمیةمجال المختبرات والوسائ
بین استجابات الع املین ) ٠.٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  .٢

) أك ادیمي،إداري، أك ادیمي بمن صب إداري(مجال العمل :  متغیرإلىأفراد العینة تعزى 
 :بالنسبة لمجاالت االستبانة الثالثة

ة ما إذا كانت ھن اك ف روق لمعرف) H-Test(والختبار ھذه الفرضیة تم استخدام اختبار 
 ح ول مج ال االقت صادیات المادی ة للتعل یم، مج ال العم لذات داللة إحصائیة بین متوس طات 
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 ت يومجال االقتصادیات البشریة للتعلیم، ومجال المختبرات والوسائط التعلیمی ة والج دول اآل
  :یوضح ذلك
  

 ١٧جدول ال
حسب متغیر مجال بًفقرات جمیعا لكل مجال ولمعدل ال) H-Test( والس –جدول كروسكال 

  ):٠.٠٥(العمل عند مستوى داللة 
مستوى  X 2قیمة  متوسط الرتب  مجال العمل  المجال  الرقم

  الداللة
  ٢٦.٣٦  أكادیمي

  مجال االقتصادیات المادیة للتعلیم  .١  ٢٤.١٣  إداري
أكادیمي بمنصب 

 ٣٣.٤٠  إداري
٤٢٨ ،.  ١.٦٩٩ 

  ٢٥.٠٩  أكادیمي
  ة للتعلیممجال االقتصادیات البشری  .٢  ٢٥.٥٠  إداري

أكادیمي بمنصب 
 ٣٢.٤٠  إداري

٠.٥٨٩  ١.٠٥٩  

  ٢٦.٧٠  أكادیمي
  مجال المختبرات والوسائط التعلیمیة  .٣  ٢٥.٧٧  إداري

أكادیمي بمنصب 
 ٢٤.٠٠  إداري

٠.٩٠٤  ٠.٢٠١  

  ٢٥.٤٣  أكادیمي
  ًمعدل فقرات االستبانة جمیعا  ٢٥.١٧  ريإدا

أكادیمي بمنصب 
 ٣٢.٥٠  إداري

٠.٥٨٦  ١.٠٧٠  

  
  الج   دول ال   سابق یوض   ح أن   ھ ال توج   د ف   روق ذات دالل   ة إح   صائیة عن   د م   ستوى 

 حی ث كان ت ،، بین متوسطات آراء أصحاب مجال العمل ف ي المج االت الثالث ة٠.٠٥الداللة 
 أي ،ال صفریة، لذلك نقب ل الفرض یة ٠.٠٥قیمة مستوى الداللة عند جمیع المجاالت أكبر من 

 ب ین متوس طات اس تجابة ٠.٠٥نھ ال توجد فروق ذات دالل ة إح صائیة عن د م ستوى الدالل ة إ
  إداري، ،أك  ادیمي ، مج  ال العم  لإل  ىطین التقنی  ة تع  زى الع  املین أف  راد العین  ة ف  ي كلی  ة فل  س

  ).أكادیمي بمنصب إداري
لمج ال العم ل  ذلك التقارب الواضح في قیم نسب متوسطات االس تجابة الباحثعزو یو

 م  دى موافق  ة جمی  ع الع  املین بالكلی  ة م  ن أك  ادیمي، وإداري، وأك  ادیمي بمن  صب إداري إل  ى
على مدى الدور الھام للعولمة في مجال االقت صادیات المادی ة والب شریة للتعل یم، وف ي مج ال 

  .المختبرات والوسائط التعلیمیة
ب ین اس تجابات الع املین ) ٠.٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة . ٤

 ٨ س نوات، ٨-٤ س نوات،من ٤أق ل م ن ( س نوات الخب رة:  متغی رإل ىع زى یأفراد العینة 
  :بالنسبة لمجاالت االستبانة الثالثة) سنوات فأعلى

لمعرفة ما إذا كانت ھن اك ف روق ) H-Test(والختبار ھذه الفرضیة تم استخدام اختبار 
 حول مج ال االقت صادیات المادی ة للتعل یم، سنوات الخبرة ذات داللة إحصائیة بین متوسطات
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 ت يومجال االقتصادیات البشریة للتعلیم، ومجال المختبرات والوس ائط التعلیمی ة والج دول اآل
  :یوضح ذلك

  
 ١٨جدول ال

حسب متغیر بًلكل مجال ولمعدل الفقرات جمیعا ) H-Test( والس –جدول كروسكال 
  )٠.٠٥(ة سنوات الخبرة عند مستوى دالل

مستوى  X 2قیمة  متوسط الرتب  سنوات الخبرة  المجال  الرقم
  الداللة

  ١٥.٦٢   سنوات٤أقل من 
  مجال االقتصادیات المادیة للتعلیم  .١  ٢٨.٥٠   سنوات٨-٤من 

 ٣٠.٣٢   سنوات فأعلى٨
٠.٠١١  ٨.٩٩٨ 

  ١٩.٣١   سنوات٤أقل من 
  مجال االقتصادیات البشریة للتعلیم  .٢  ٢٩.٠٣   سنوات٨-٤من 

 ٢٧.٧٥   سنوات فأعلى٨
٠.١٥٩  ٣.٦٨٤  

  ٢٤.٦٥   سنوات٤أقل من 
  مجال المختبرات والوسائط التعلیمیة  .٣  ٢٢.٦٦   سنوات٨-٤من 

 ٢٩.٢٣   سنوات فأعلى٨
٠.٢٦٠  ٢.٦٩٦  

  ١٦.٦٥   سنوات٤أقل من 
  ًمعدل فقرات االستبانة جمیعا  ٢٧.٣٨   سنوات٨-٤من 

 ٣٠.٥٢   سنوات فأعلى٨
٠.٠٢٥  ٧.٣٥٦  

  
 بین آراء أفراد العین ة یع زى إحصائیةالجدول السابق  یبین أنھ یوجد فروق ذات داللة 

مج ال االقت صادیات المادی ة للتعل یم، حی ث كان ت قیم ة " سنوات الخبرة في المجال األول إلى
X2   ٨.٩٩٨(المحسوبة (2 أكبر من قیمةX  الجدولیة والت ي ت ساوي)ن م ستوى إ كم ا) ٥.٩٩

 عالق ة بوج ود، ویف سر الباح ث ھ ذه النتیج ة )٠.٠٥(أق ل م ن ) ٠.٠١١(الداللة لھذا المج ال 
  .عكسیة بین عدد سنوات الخبرة وبین مجال االقتصادیات المادیة للتعلیم

المح سوبة   X2 ألن قیم ة  ،أما في المجال الثاني والثالث ال یوجد ف روق ذات دالل ة إح صائیة
، وكم ا )٥.٩٩( الجدولیة والتي تساوي X2أكبر من قیمة ) ٢.٦٩٦(، )٣.٦٨٤(في المجالین 

  ).٠.٠٥( أكبر من) ٠.٢٦٠(، )٠.١٥٩(أن مستوى الداللة عند المجالین 
) ٧.٣٥٦( المح سوبة كان ت X 2 أما بالن سبة لمع دل جمی ع فق رات االس تبانة ف إن قیم ة 

  ستوى الدالل   ة لمع   دل ، وكم   ا أن م   )٥.٩٩(الجدولی   ة والت   ي ت   ساوي   X2أكب   ر م   ن قیم   ة 
 ذات ًا، فھ  ذا یف  سر أن ھن  اك فروق  )٠.٠٥(فھ  و أق  ل م  ن م  ستوى الدالل  ة ) ٠.٠٢٥(الفق  رات 

بین اس تجابات الع املین أف راد العین ة تع زى ) ٠.٠٥(ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 
  . متغیر سنوات الخبرةإلى
  
  
  

  النتائج والتوصیات
  نتائج -ًأوال
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شكل ایجابي في تنمیة التعلیم وتط ویر مدخالت ھ وج ودة مخرجات ھ ف ي ن العولمة تؤثر بإ .١
 ف ي تح سین المراف ق العام ة ًم اھمكم ا أن للعولم ة دور ، دی ر ال بلح-كلیة فلسطین التقنی ة

 .ومباني ومختبرات وقاعات كلیة فلسطین التقنیة
ف ي تنمی ة ًتساعد العولم ة عل ى التوس ع األفق ي للھیك ل التنظیم ي للكلی ة بم ا ی ؤثر إیجاب ا  .٢

  .االقتصادیات المادیة للتعلیم في الكلیة
ومھ  ارات الت  دریس ل  دى تخ  دم العولم  ة سیاس  ة تح  سین مھ  ارات الت  دریب ل  دى الفنی  ین  .٣

  .األكادیمیین
تساعد العولمة إدارة الكلیة ف ي اتخ اذ الق رارات وف ي إیج اد اس تراتیجیات س لیمة وبدیل ة  .٤

ن مواكبین للتطور العلم ي والتكنول وجي لقیادة الكلیة في ظروف معینة، وفي جعل الفنیی
  .في كلیة فلسطین التقنیة

تساعد العولم ة ف ي تح سین وتجوی د وس ائل األم ان ف ي المختب رات، ویمك ن اإلف ادة م ن  .٥
ًالعولمة في زیادة الطاقة االستیعابیة للمختبرات بإیجاد البدیل الم ریح، وأی ضا ت سھم ف ي 

  .الجودة العالمیةجعل مختبرات الكلیة أكثر مواكبة لمعاییر 
 ب ین متوس طات اس تجابة ٠.٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند م ستوى الدالل ة  .٦

  ).ذكر، أنثى( الجنس إلىالعاملین أفراد العینة في كلیة فلسطین التقنیة تعزى 
 ب ین متوس طات اس تجابة ٠.٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند م ستوى الدالل ة  .٧

دراس ات علی ا، ( المؤھل العلم ي إلىینة في كلیة فلسطین التقنیة تعزى العاملین أفراد الع
  ).بكالوریوس، دبلوم

 ب ین متوس طات اس تجابة ٠.٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند م ستوى الدالل ة  .٨
، إداري، أك ادیمي مج ال العم ل إل ىالعاملین أفراد العینة في كلیة فلسطین التقنیة تع زى 

  ).يأكادیمي بمنصب إدار
  

  توصیاتال ً-ثانیا
  :للقائمین على اتخاذ القرارات مجموعة من التوصیات الباحثقترح ی

السلم " ًبدال من ھیكل"الشجرة التعلیمیة " صیاغة البنیة التعلیمیة فیما یطلق علیھ ھیكل  .١
   .التعلیمي

 .ي سیادة التلقینعلیم لنتیجة القرارات التقنیة على رأ اقتصادیات التعلىالتركیز  .٢
ًوذلك بدیال عن المسار ، قامة الجسور بین حلقات النظام التعلیمي ومراحلھ وأنواعھإ .٣

 .الواحد المتصل
ًب  دیال ع  ن االقت  صار عل  ى مج  رد ، التأكی  د عل  ى الق  درات الذھنی  ة للتعام  ل م  ع المجھ  ول .٤

 .اإللمام بالمعلوم
 م ن النظ رة ًاالھتمام الحقیقي ب النظرة الكلی ة المتكامل ة ف ي تك وین الم واطن، وذل ك ب دال .٥

 .الجزئیة المحدودة التي تركز على الجوانب التعلیمیة
 .المزج بین التعلیم النظري والتدریب في مواقع العمل واإلنتاج .٦
وض  ع اس  تراتیجیات وسیاس  ات تعلیمی  ة یتبناھ  ا المجتم  ع ویلت  زم بھ  ا بحی  ث ال تخ  ضع  .٧

 .سیاسات التعلیم وقراراتھ لألھواء الشخصیة أو الضغوط الوقتیة
الل   ذان یع   دان  ، اإلب   داع اإلداري والتعل   یم االبتك   اريالقت   صاد تح   ت ت   صرفوض   ع ا .٨

 .للحفاظ علي الجودة نأساسیتین ركیزتی



  ]١٩٣[غااأل
  

 

 

بحی ث ینظ ر ف ي إع داد وبن اء اإلن سان بمنظ ور ، المنظومة الشاملة ال الجزئیة ال ضیقةو .٩
 النظ ر إل ىباإلضافة ، وال یقتصر على الجانب التحصیلي أو التعلیمي، شمولي وتكاملي

 .في عناصر المنظمة التعلیمیة بمراحلھا ومستویاتھا ككل متكامل
  

  المراجع
   المراجع باللغة العربیة-ًأوال

م، العولمة والتحدیات التربویة في الوطن العربي، مجلة التربی ة، الع دد ٢٠٠٠ ،األغبري، بدر سعید .١
 .وزارة التربیة والتعلیم، البحرین، السنة األولى، األول

، م التطویر الشامل للتعلیم ب دول المجل س٢٠٠٤ لمجلس التعاون بدول الخلیج العربیة، األمانة العامة .٢
  .الریاض

 .، مقدمة في اقتصادیات الموارد، دار النھضة العربیة١٩٨٨ ،بكري، كامل .٣
عولم  ة الثقاف  ة أم ثقاف  ة العولم  ة، الم  ستقبل : م، العولم  ة والھوی  ة الثقافی  ة١٩٩٨ ،بلعزی  ز، عب  د اإلل  ھ .٤

 .، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت٢٢٩دد العربي، الع
م، العولم ة والف  ضائیات العربی  ة، محاض  رة ألقی ت ف  ي مكتب  ة المل  ك ١٩٩٩ ،الح ارثي، فھ  د العراب  ي .٥

 .عبد العزیز العامة، الریاض
 .، التعلیم والتنمیة االقتصادیة، دار الرشید للنشر١٩٨١، الحبیب، مصدق .٦
اللكترونیة وسیلة مقترح ة لمواكب ة الع صر وتط ویر اإلن سان م، التربیة ا١٩٩٨ ،حمدان، محمد زیاد .٧

، الن اجح للحاض ر والم  ستقبل، التربی ة الجدی دة، مكت  ب الیون سكو األقلیم ي للتربی  ة ف ي ال بالد العربی  ة
 .السنة الخامسة عشرة، بیروت، ٤٤العدد 

 . ، العائد االقتصادي المتوقع من التعلیم الجامعي١٩٩٠ ،دیاب، إسماعیل .٨
تقری ر اللجن ة ، ترجمة عبد الحمید جابر، التعلم ذلك الكن ز المكن ون، م١٩٩٨ ،جاك وآخروندیلور،  .٩

  .القاھرة، الدولیة للتربیة للقرن الحادي والعشرین، دار النھضة العربیة
م، التعلیم والتربیة البیئی ة ف ي ال وطن العرب ي، ش ئون عربی ة، جامع ة ١٩٩٧ ،محمد محمود، سلیمان .١٠

 .القاھرة، م١٩٩٧یونیو ، ٩٠ الدول العربیة، العدد
 المؤسسات التعلیمیة في تحقیق األم ن الخلق ي والمجتمع ي ف ي ع صر دور، ٢٠٠٤ ،عثمان، العامر .١١

ورقة عمل مقدمة لندوة المجتمع واألمن المنعقدة بكلیة الملك فھد األمنی ة بالری اض م ن ، العولمة
  .ھـ١٤٢٥ من عام ٢٤/٢ حتى ٢١/٢

وزارة المع   ارق، ، لترب   وي، اإلدارة العام   ة القت   صادیات التعل   یمقواع   د وإج   راءات االس   تثمار ا .١٢
 .ھـ٠١/١٢/١٤٢٠

مت رجم ، )Education Citizenship(التربی ة للمواطن ة ، م١٩٩٨ ،مركز البحوث والدراسات الكویتی ة .١٣
مجل ة ، ترجمة ال سید ع سیوي أی وب، مجل ة التربی ة، )Encyclopedia of Educational Resarch(من 

 .السنة الثامنة، الكویت، ٢٤دد الع، التربیة
، دورة تدریبی  ة ف  ي اقت  صادیات التعل  یم، المنظم  ة العربی  ة للثقاف  ة والعل  وم، ١٩٩٧ ، منفیخ  ي، محم  د .١٤

 .دمشق
" آث ار العولم ة عل ى أن شطة البح ث والتط ویر"ورق ة عم ل بعن وان ، ٢٠٠٢ ،ب ن عب د الحك یم، نكاع .١٥

  .بیروت ، ،  معھد البحوث الصناعیة٢٠٠٢یونیو /حزیران
المنظ ور الع المي : التعلیم في القرن الحادي والع شرین، م، رؤى المستقبل١٩٩٧ ،نوفل، محمد نبیل .١٦

والمنظور العربي، المجلة العربیة للتربیة، المجلد السابع عشر، العدد األول المنظمة العربی ة للتربی ة 
 .والثقافة والعلوم، تونس

 .تطور الفكر االقتصادي، یسري، عبد الرحمن .١٧



 ]١٩٤[                                                               ... ى تنمية اقتصاديات التعليمتأثير العولمة عل
 

 

وزارة ، االدارة العام         ة القت         صاد التعل         یم،وأج         راءات االس         تثمار الترب         ويقواع        د  .١٨
 .ھـ١٤٢٠\١٢\٠١،المعارق

 .دار القلماالمارات العربیة المتحدة، ، اقتصادیات التعلیم، ١٩٨٧،  حسین،المطوع .١٩
 .دمشق، المنظمة العربیة للثقافة والعلوم،دورة تدریبیة في اقتصادیات التعلیم  .٢٠
 المنت دي إل ىمقدمة ، ورقة عمل بعنوان التربیة في الوطن العربي والعولمة، ٢٠٠٨ ،صبیح، نوریة .٢١

 .المملكة المغربیة– الدار البیضاء ٢٠٠٨ابریل ، العربي الخامس للتربیة والتعلیم
 .دار الثقافة العربیة للنشر، جامعة عدن، م تاریخ التعلیم في الیمن٢٠٠١: على صالح، األرضي .٢٢
م شروع م ستقبل التعل یم ف ي ، سیاس ات التعل یم ف ي الم شرق العرب يم ١٩٨٩: سعاد خلی ل، إسماعیل .٢٣

 الوطن
ال سنة ال سادسة ، الع دد األول، م مجلة دوریة تعنى بتاریخ الیمن الفكري والحضاري١٩٨٨: اإلكلیل .٢٤

. 
، مح ور تموی ل التعل یم، م استراتیجیة تط ویر التعل یم األساس ي٢٠٠١ ،الشامي، أفكار علي وآخرون .٢٥

 وزارة
 إل ىدراس ة مقدم ة ،  مراجعة األنفاق الع ام للتعل یم–م ٢٠٠١:  الشامي، أفكار علي-  ھیمإبرا الحوثي .٢٦

 الخبرات
 . الوطنیة للدراسات واالستشارات والتدریبNECST) مخطوط( .٢٧
 . مؤتمر تونس–م العولمة االقتصادیة ٢٠٠١: العبیدي، سیالن جبران .٢٨
 – الم ستقبل العرب ي –ی ار وال رفض  جدلی ة العولم ة ب ین االخت–م ٢٠٠٢: عبدالجلیل كاظم، الوالي .٢٩

 .٢٧٥ العدد ،٢٤السنة 
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