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الملخص:
هدفــت الدراســة إلــى معرفــة دور التعليــم والتدريــب التقنــي فــي توفيــر احتياجــات ســوق العمــل بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة دراســة
تطبيقيــة علــى الكليــات التقنيــة فــي قطــاع غــزة ,وقــد اســتخدم الباحثــان المنهــج الوصفــي التحليلــي ,وتكــون مجتمــع الدراســة مــن عــدد
( )5مــن الكليــات التقنيــة بغــزة ,وكانــت االســتبانة أداة جمــع البيانــات ,وتــم تطبيــق أســلوب العينــة العشــوائية الطبقيــة ,وبلغــت عينــة
الدراســة ( )324مبحوثـا ً وكانــت نســبة االســترداد  ,76%وحللــت البيانــات باســتخدام برنامــج  SPSSاإلحصائــي ,وكان مــن أهــم النتائــج
وجــود عالقــة طرديــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن أبعــاد التعليــم والتدريــب التقنــي (مهــارة المتــدرب التقنــي ,ومهــارة المــدرب التقنــي,
كفــاءة المنهــاج التدريبــي ,حداثــة الوســائل التطبيقيــة المســتخدمة) ,وتوفيــر احتياجــات الســوق بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة فــي الكليــات
التقنيــة بقطــاع غــزة.
الكلمات المفتاحية :التعليم التقني؛ احتياجات سوق العمل.

24

جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

العكش ،بدح

The role of technical education and training In providing
labor market needs In the field of modern technology: Applied
Study on Technical Colleges in Gaza Strip
)Alla’a Khalil Moh. Al-ukosh* (1) , Wail Nassar Mahmoud Badah (2
College of Applied Sciences- Gaza
College- Gaza

(1) University

(2) Gaza Training

*allaa.ukosh@hotmail.com
Abstract:
The study aims at identifying the role of technical education and training in meeting the labor market’s
needs in the field of modern technology. It is an applied study on the technical colleges in Gaza Strip.
The researchers used the descriptive analytical approach on five technical colleges in Gaza by applying
the questionnaire as the data collection tool. The stratified random sampling method was applied and the
sample of the study included 324 respondents with a recovery rate of 76%. The data was analyzed using
SPSS statistical program. One of the most important results was a statistically significant correlation
between the dimensions of education and technical training: Technical trainee skill, technical trainer
skill, the efficiency of the training curriculum, the modernity of the applied means used; and meeting the
labor market needs in the field of modern technology in Gaza Strip technical colleges.
Keywords: Technical Education; Labor market needs.

مقدمة:
يتميــز العصــر الحإلــى بأنــه عصــر التكنولوجيــا؛ بســبب تشــعب اســتخداماتها فــي جميــع مناحــي الحيــاة ,كمــا يعــد التعليــم والتدريــب
التقنــي مــن أهــم المجــاالت التــي تأثــرت بالتكنولوجيــا الحديثــة ،مــن حيــث إنتــاج وتشــغيل وصيانــة األجهــزة والوســائل التقنيــة المتطــورة.
وقــد حــرص القائمــون علــى التعليــم التقنــي إلــى العمــل علــى تطويــر وســائل ومناهــج التعليــم التقنــي ،واســتيعاب مختلــف أجهــزة التقنيــة
الحديثــة ,وذلــك لمواكبــة التقــدم ,وأيضــا ً تلبيــةً الحتياجــات ســوق العمــل المتغيــرة ,وضــرورة أن توفــر تلــك الكليــات نوعيــة مــن
الخريجيــن التقنييــن القادريــن علــى مواكبــة التقــدم والتطــور التقنــي فــي جميــع القطاعــات الصناعيــة والزراعيــة والتجارية...الــخ .وال
ـرا ,نتيجــة الظــروف االقتصاديــة الســيئة ،وقلــة المــوارد الالزمــة للتنميــة,
شــك أن مؤسســاتنا التعليميــة التقنيــة بقطــاع غــزة تعانــي كثيـ ً
والــذي قــد يكــون لــه تأثيــر ســلبي علــي مســتوي أداء هــذه المؤسســات ,ويذكــر ( )Ogundele & Oyelade, 2018أن التعليــم المهنــي
والتقنــي يــؤدي دورا ً حيويًــا فــي التنميــة الوطنيــة ,وعليــه فــان الباحثــان يســعيان إلــى دراســة دور التعليــم والتدريــب التقنــي فــي توفيــر
احتياجــات ســوق العمــل بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة ,وذلــك بالتطبيــق علــى أهــم الكليــات التقنيــة فــي قطــاع غــزة ،وكيــف يمكــن
تطويــر قــدرات نوعيــة للمتدربيــن فــي المجــال التقنــي ,مــن خــال تحديــث المناهــج التدريبيــة ,وتوفيــر أحــدث الوســائل التطبيقيــة أثنــاء
عمليــة التدريــب التقنــي ,وذلــك لضمــان تأهيــل المتــدرب ليصبــح لديــه المهــارات المناســبة لمتطلبــات ســوق العمــل ,حيــث تظهــر الكثيــر
مــن الفــرص فــي ســوق العمــل بمجــال التقنيــة الحديثــة ,وذلــك نتيجــة التحــول المركــز فــي المجتمعــات نحــو اســتبدال األجهــزة ذات
المواصفــات التكنولوجيــة العاليــة بأخــرى تقليديــة ,أدت إلــى إيجــاد فــرص وفيــرة إلعــادة صيانتهــا وتشــغيلها ,ممــا يســتوجب مــن الكليــات
التقنيــة تطويــر قــدرات مالئمــة فــي مجــاالت التدريــب التقنــي وتطويــر مناهجــه ,وأيضـا ً اســتخدم وســائل تطبيقيــة للمحــاكاة والتمــرس
مــا بيــن التدريــب االفتراضــي وواقــع ســوق العمــل الفعلــي.

الجزء األول :اإلطار العام للدراسة
أوالً :مشكلة البحث:
يواجــه التعليــم والتدريــب التقنــي تحديــات رئيســية نتيجــة التحــول المتســارع نحــو اســتبدال الوســائل واألجهــزة الحديثــة ذات تقنيــات
تكنولوجيــة عاليــة بالتقليديــة ,والــذي أدى لتقــادم معظــم أســاليب ووســائل التدريــب التقنــي الحاليــة ,ويؤكــد ( ) Wu, & Hu, 2015أن
التوجــه الحالــي يتزايــد نحــو برامــج التعليــم الفنــي بــدالً مــن البرامــج التعليميــة العامــة .ويوجــد فــي قطــاع غــزة نحــو ( )11مــن الكليــات
العاملــة فــي مجــال التعليــم والتدريــب التقنــي ,ويقــدر الخريجيــن مــن الكليــات محــل الدراســة فــي مجــال التعليــم والتدريــب التقنــي بنحــو
( )2498خريــج ,كمــا تنشــط بغــزة مهــن وحــرف عديــدة فــي مجــال صيانــة وتشــغيل وانتــاج المعــدات واألجهــزة ذات التكنولوجيــا
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الحديثــة ,وقــد الحــظ الباحثــان وجــود فجــوة مــا بيــن متطلبــات ســوق العمــل مــن توافــر مهــارات تكنولوجيــة مميــزة للراغبيــن
فــي العمــل التقنــي والواقــع الحالــي ,وذلــك فــي تدنــي مهــارات الكثيــر مــن خريجــي التدريــب التقنــي خاصــة فــي النواحــي التطبيقيــة
للتكنولوجيــا الحديثــة ,وتظهــر جليـا ً مشــكلة القصــور فــي ســد احتياجــات ســوق العمــل بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة ,وأيضـا ً الضعــف فــي
إيجــاد فــرص اســتثمار عمــل جديــدة للخريجيــن بمجــال التقنيــة ,باإلضافــة إلــى التكاليــف الباهظــة التــي يدفعهــا طالــب خدمــات إجــراء
الصيانــة لألجهــزة الحديثــة ,وكل ذلــك يتطلــب تطويــر قــدرات التدريــب التقنــي كأداة رئيســية لتوفيــر احتياجــات ســوق العمــل بمجــال
التكنولوجيــا الحديثــة ,إضافــة إلــى ضــرورة تطويــر مهــارات المتدربيــن وتحديــث مناهــج التدريــب واســتخدام أحــدث الوســائل التدريبيــة
لتحاكــي واقــع العمــل ,وذلــك لمعالجــة نواحــي القصــور ،ومنــح التدريــب التقنــي ميــزة تنافســية فــي ســوق العمــل .وبنــاء علــى مــا ســبق
ذكــره ،هــل يمكــن تطويــر التعليــم والتدريــب التقنــي فــي الكليــات محــل الدراســة وتحســين مخرجاتهــا التدريبيــة فــي ســد احتياجــات ســوق
العمــل بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة بقطــاع غــزة؟.

ثانياً :أهداف البحث:
بعــد تحديــد المشــكلة ســعت الدراســة إلــى تقييــم دور التعليــم والتدريــب التقنــي فــي توفيــر احتياجات ســوق العمــل بمجــال التكنولوجيا
الحديثــة لــدى الكليــات التقنيــة الرئيســة فــي قطــاع غــزة مــن خالل الوصــول إلــى األهــداف التالية:
 التعرف على مدى توافر مهارات مناسبة لدى المتدرب التقني. معرفة مدى كفاءة المنهاج التدريبي في الكليات التقنية في قطاع غزة. الكشف عن مدى حداثة الوسائل المستخدمة بالتدريب التطبيقي في الكليات التقنية في قطاع غزة. الوصول إلى مدى توافر مهارات مناسبة لدى المتدرب التقني. التعرف على واقع احتياجات سوق العمل بمجال التكنولوجيا الحديثة. الكشــف عــن العالقــة بيــن أبعــاد التعليــم والتدريــب التقنــي (مهــارة المتــدرب ،مهــارة المــدرب ،كفــاءة المنهــاج ،حداثــة الوســائلالتطبيقيــة المســتخدمة) و توفيــر احتياجــات ســوق العمــل فــي مجــال التكنولوجيــا الحديثــة.

ثالثاً :تساؤالت الدراسة:
بنا ًء على عرض مشكلة وأهداف الدراسة فإنه يمكن صياغة تساؤالت الدراسة كما يلي:
 ما هو واقع مهارة المتدرب التقني؟ ما مدى كفاءة المنهاج التدريبي في الكليات التقنية في قطاع غزة؟ ما مدى حداثة الوسائل المستخدمة بالتدريب التطبيقي في الكليات التقنية في قطاع غزة؟ ما هو واقع مهارة المدرب التقني؟ ما هو مدي توافر احتياجات سوق العمل بمجال التكنولوجيا الحديثة؟ مــا هــي العالقــة بيــن أبعــاد التعليــم والتدريــب التقنــي (مهــارة المتــدرب ،مهــارة المــدرب ،كفــاءة المنهــاج ،حداثــة الوســائل التطبيقيــةالمســتخدمة) و توفيــر احتياجــات ســوق العمــل فــي مجــال التكنولوجيــا الحديثــة؟

رابعاً :فرضيات البحث:
ث الرئيسية كما يلي:
ث فانه يُمكن تحديد فرضية البح ِ
وء ُمشكلة وأهداف البح ِ
ض ِ
في َ
فرضيات البحث توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن مــدى مهــارة المتــدرب التقنــي وتوفيــر احتياجــات ســوق العمــل بمجــال التكنولوجيــاالحديثــة بغــزة.
 توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن مــدى كفــاءة المنهــاج التدريبــي وتوفيــر احتياجــات ســوق العمــل بمجــال التكنولوجيــاالحديثــة بغــزة.
 توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن مــدى حداثــة الوســائل المســتخدمة بالتدريــب وتوفيــر احتياجــات ســوق العمــل بمجــالالتكنولوجيــا الحديثــة بغــزة.
 -توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مدى مهارة المدرب وتوفير احتياجات سوق العمل بمجال التكنولوجيا الحديثة بغزة.
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خامساً :أهمية البحث:
ويمكن إبراز أهمية هذه الدراسة على النحو التالي:
أ -األهمية النظرية:
مــع األخــذ بعيــن االعتبــار قلــة الدراســات الســابقة التــي تناولــت التدريــب التقنــي ودوره فــي توفيــر احتياجــات ســوق العمــل بمجــال
التكنولوجيــا الحديثــة ،فــإن األهميــة النظريــة للدراســة الحاليــة تكمــن فــي إمكانيــة التحفيــز علــى وضــع خطــط عمليــة لتطويــر دور التعليــم
المهنــي والتقنــي فــي مجــال توفيــر احتياجــات ســوق العمــل فــي مجــال التكنولوجيــا الحديثــة ,وذلــك شــجع الباحثــان علــى بــذل مزيــد مــن
الجهــود العلميــة فــي هــذا المجــال ,إضافــة إلــى أنــه مــن الممكــن أن تحفــز الدراســة الحاليــة علــى وضــع خطــط عمليــة لتطويــر أســاليب
التدريــب التقنــي وتأصيــل االهتمــام بــه ,كمــا أن هنــاك أهميــة للدراســات اإلداريــة فــي مجــال تقنيــات التدريــب ودورهــا بســد احتياجــات
ســوق العمــل بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة ,باعتبارهــا توفــر فــرص عمــل كبيــرة للخريجيــن فــي قطــاع غــزة.
ب -األهمية التطبيقية:
تــم تنفيــذ الدراســة علــى عــدد ( )5مــن الكليــات التقنيــة بقطــاع غــزة ,والتــي لهــا دور رئيســي فــي تقديــم خدمــات التعليــم والتدريــب
التقنــي ،كمــا تعتبــر مــن أهــم كليــات التدريــب التقنــي بغــزة ويمكــن توضيــح نقــاط إضافيــة لألهميــة التطبيقيــة للدراســة مــن خــال اآلتــي:
ممكــن أن تســاعد نتــاج الدراســة فــي تصميــم برامــج تدريبيــة مناســبة لكليــات ومعاهــد الكليــات التقنيــة ،حيــث تعمــل علــىتســليح الطــاب بالكفــاءات و المهــارات الالزمــة لســوق العمــل فــي ظــل التكنولوجيــا الحديثــة.
توفير اقتراحات وتوصيات عملية لتنفيذ برامج تدريبية ذات كفاء عالية تناسب سوق العمل بغزة.تعد نتائج مثل هذه الدراسات أداة ومرجعًا ها ًما في تحسين أداء الكليات التقنية بغزة.ممكــن أن تكشــف نتائــج تلــك الدراســة عــن نقــاط القصــور فــي التدريــب التقنــي وكيــف يمكــن تطويــره؛ لتوفيــر احتياجــاتســوق العمــل بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة.

الجزء الثاني اإلطار النظري
أوالً :مفهوم التعليم والتدريب التقني
يعــد التعليــم والتدريــب التقنــي مــن أهــم قطاعــات التعليــم بوصفــه أحــد أهــم المحــاور االقتصاديــة للــدول الســاعية نحــو النمــو
والتطــور ,وذلــك فــي ظــل عصــر التكنولوجيــا ,حيــث أضحــت معظــم وســائل وأدوات الحيــاة تعتمــد فــي صناعتهــا علــى
التكنولوجيــا الحديثــة ,ويمكــن عــرض مفاهيــم التعليــم والتدريــب التقنــي علــى النحــو التالــي:
-1

-2

التعليم التقني
ضــا لنظريــات التعليــم التقنــي ومفاهيمــه
تــم تنــاول بعــض مفاهيــم التعليــم التقنــي مــن النواحــي النظريــة التــي تشــمل عر ً
المتعــددة مــن حيــث األهميــة والنشــأة واألهــداف والفــروق بيــن التعليــم األكاديمــي والتقنــي ،وقــد عرف عطــوان ()2001
التعليــم التقنــي بأنــه عمليــة حصــول الفــرد علــى مهــارات ومعلومــات واتجاهــات ،أو تطويرهــا لديــه ،بطريقــة تــؤدي
لتعديــل أدائــه ليصبــح قــادرا ً علــى تنفيــذ جــزء مــن العمــل أو بعمــل متكامــل وبشــكل مناســب ,وتشــمل االعــداد لتلــك
البرامــج لتأهيلــه لمزاولــة مهنــة معينــة أو زيــادة كفاءتــه فــي مهنــة يمارســها ,بينمــا عرفــه الطويســي (  )2013بأنــه ذلــك
النظــام مــن التعليــم الــذي يقــدم معــارف نظريــة وتدريبــات عمليــة موجهــة لســوق العمــل ،ويشــمل علــى برامــج دراســية
فــي كافــة مجــاالت الصناعــة والزراعــة والفندقــة واالقتصــاد ,وعــرف أيض ـا ً بأنــه جميــع أشــكال العمليــة التعليميــة
ومســتوياتها التــي تتضمــن باإلضافــة للمعــارف العامــة دراســة التكنولوجيــا والعلــوم المتصلــة بهــا واكتســاب المهــارات
العلميــة واالدراك المتصــل فــي الممارســات المهنيــة فــي قطاعــات الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة (الحلبــي.)2012 ,
التدريب التقني
يعــد التدريــب التقنــي الجانــب العملــي والميدانــي فــي عمليــة التعليــم التقنــي ,والــذي يركــز أكثــر علــى تلقيــن وإكســاب
مهــارات ومعــارف جديــدة فــي كيفيــة اســتخدام الوســائل واألجهــزة التقنيــة ،كمــا هــو فــي واقــع العمــل المســتهدف,
وقــد عرفــه العاجــز (  )2008أنــه نــوع مــن أنــواع التعلــم الــذي يتضمــن مجموعــة مــن المهــارات والقــدرات الفنيــة
والتوجيهــات الســلوكية التــي يقــوم بهــا معلمــو التعليــم المهنــي والتقنــي بإكســابها للطلبــة بهــدف احــداث تغييــرات مرغــوب
بهــا فــي شــتى المهــن ,والمســاهمة فــي احــداث التنميــة االقتصاديــة المطلوبــة ,ومواكبــة التطــورات التكنولوجيــة الســريعة,
ويؤكــد  Chodasováوآخــرون  ,2015أن التعليــم التقنــي هــو عمليــة مــن خاللهــا يكتســب ويطــور الشــخص معــارف
ومهــارات وقــدرات ومواقــف جديــدة ,لذلــك يجــب أن يكــون التعليــم التقنــي قــادر علــى التكيــف الفــوري مــع ظــروف
ســوق العمــل ,وعرفــه فالتــه مــن المدخــل التدريبــي علــى أن التدريــب المهنــي هــو النشــاط المتســم بالصبغــة العمليــة
باكتســاب المتــدرب مهــارات محــددة فــي عمليــة مــن عمليــات االنتــاج أو التشــغيل أو الصيانــة أو االدارة ،وقــد يخضــع
لمســتوى تعليــم معيــن أو لفئــة عمريــة محــددة ،أو لفتــرة زمنيــة معينــة (أبوعصبــة.)2005 ,

وبعــد عــرض عــدد مــن المفاهيــم التــي تناولــت التعليــم والتدريــب التقنــي فإنــه يمكــن للباحثيــن اقتــراح تعريــف للتعليــم التقنــي
بأنــه أســلوب تعليمــي يشــتمل علــى مناهــج نظريــة تترجــم فــي تطبيقــات تقنيــة بشــكل مهــارات ومعــارف ,تتصــل بشــتى المجــاالت
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دور التعليم والتدريب التقين يف توفري احتياجات سوق العمل مبجال التكنولوجيا احلديثة
المهنيــة بهــدف تأهيــل األفــراد لالنخــراط الفــوري فــي ســوق العمــل.
أهداف التعليم التقني
يهــدف التعليــم التقنــي إلــى توفيــر خريجيــن ذي كفــاءات عاليــة تســتطيع االندمــاج الفــوري فــي ســوق العمــل ,وتســد احتياجاتــه مــن المهــن
والوظائــف ذات الطبيعــة التقنيــة ،ويمكــن ذكــر أهــم أهــداف التعليــم والتدريــب التقنــي حســب (أبوعصبــة )2005 ,كمــا يلــي:
1.تنمية االتجاهات االيجابية لدى المتدربين كقيمة رئيسية التي يستمد منها المجتمع توجهات نموه وتطوره.
2.مقابلة احتياجات المجتمع من العاملين وتلبيتها بمعناهما الواسع من العمالة الماهرة.
3.العمل على تلبية حاجات العمال من حيث الوعي واالدراك لكل جديد ليكونوا أكثر تأهيالً.
4.اكســاب الفــرد المعــارف المالئمــة لتخصصــه وفــق األســس والمعاييــر المقبولــة فــي ســوق العمــل( ،حمــاد ،النخالــة,
.)2008
5.تزويــد المجتمــع بالقــوى العاملــة الماهــرة والمؤهلــة ،ومواكبــة التطــورات العلميــة والتكنولوجية الحديثــة (المحاريق,
.)2014
التعليم التقني وسوق العمل
يوفــر ســوق العمــل الكثيــر مــن الفــرص فــي مجــاالت أكاديميــة ومهنيــة ضمــن القطاعــات االقتصاديــة ,وقــد حــدث تحــول كبيــر
نتيجــة الزيــادة المســتمرة فــي طلــب مهــن تقنيــة خصوصـا ً بعــد االنتشــار الواســع فــي شــتى المجــاالت لوســائل وأجهــزة تعمــل بواســطة
تكنولوجيــا حديثــة ,ومــا يتطلبــه ذلــك مــن صيانــة وتشــغيل ،ويمكــن عــرض توجهــات التعليــم التقنــي كمــا يلــي:
 أهمية التعليم التقني في أسواق العملأصبــح ســوق العمــل الركيــزة األساســية فــي توفيــر فــرص عمــل مناســبة لخريجــي الكليــات التقنيــة حيــث يذكــر (العجــوري ,ص,2
 )2011أن الغــرض مــن التعليــم والتدريــب المهنــي ،يكمــن فــي تلقيــن المعرفــة بالعلــوم والتكنولوجيــا ،فــي مجــاالت مهنيــة واســعة
وتنميــة الكفــاءات التقنيــة والمهنيــة المطلوبــة ،ويعتبــر التدريــب التقنــي مــن أهــم حلقــات الوصــل بيــن النظــام التعليمــي وســوق العمــل،
ويؤكــد ( )Mahajan& Golahit, 2017أن هنــاك نمــو ســريع للتعليــم التقنــي فــي العقــد الماضــي مــن حيــث المؤسســات والقــدرة
االســتيعابية ,كمــا يرجــع الالمــي ,النعيمــي ( )2003أن التطــورات الســريعة فــي شــتى مجــاالت الحيــاة ،جعلــت مــن هــذا العصــر عصــر
للمعرفــة والمعلومــات واالتصــاالت والعقــول ،واأليــدي الماهــرة أكثــر مــن االعتمــاد علــى رأس المــال ،وقــد عــززت تلــك التحــوالت مــن
أهميــة التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي ,ويــرى  ,Rosenوآخــرون  ,2018أن هــدف التعليــم التقنــي تزويــد الطــاب بالتدريــب التقنــي
فــي مجــاالت مهنيــة محــددة ,والتدريــب العــام إلعدادهــم لســوق العمــل ,ويذكــر ( ) Anke & Agnes, 2019أن مؤسســات التعليــم
والتدريــب المهنــي قائمــة علــى توفيــر فــرص العمــل ورفــع القــدرة التنافســية االقتصاديــة ألصحــاب العمــل وكعــاج لبطالــة الشــباب,
وذكــر عطــوان ( )2001أن نظــم التعليــم والتدريــب هــي الكفيلــة بإعــداد أفــراد المجتمــع ،وأصبــح لزامـا ً عليهــا تهيئــة أفرادهــا وتزويدهــم
بقــدرات متقدمــة فــي المعــارف والمهــارات والقيــم تمكنهــم مــن مواجهــة تحديــات الواقــع ،وذلــك مــن خــال برامــج مرنــة ومتنوعــة ،كمــا
أن البرامــج واألنشــطة التعليميــة يجــب ْ
أن توفــر تعليمـا ً أو تدريبـا ً مناســبا ً لســوق العمــل،
 التعليم التقني وتوفير فرص العملـدن فــي فــرص العمــل المتاحــة بشــكل عــام ,نتيجــة السياســات االقتصاديــة
تعانــي أســواق العمــل فــي فلســطين مــن ركــود اقتصــادي وتـ ٍ
لالحتــال ,ويــرى الكثيــر مــن الخبــراء أن التعليــم التقنــي مجــال حيــوي إليجــاد فــرص مالئمــة للتشــغيل ,كمــا يذكــر المحاريــق
( )2014أن التعليــم التقنــي الموجــه نحــو مهــارات حياتيــة والتــي تشــمل علــى كفايــات أساســية للمتطلبــات التكنولوجيــة واالجتماعيــة هــو
ضــروري عنــد المشــاركة فــي أدوار منتجــة ضمــن مجتمعــات دائمــة التغييــر ,ويــرى أحمــد (  )2013أن للمؤسســات المهنيــة أهميــة
كبيــرة فــي تلبيــة حاجــات ســوق العمــل ,وذلــك فــي تحقيــق النهضــة العلميــة والتقنيــة ,وباعتبارهــا أيضـا ً مصــدرا ً رئيســيا ً إلعــداد العمالــة
المؤهلــة ,والتــي يحتاجهــا المجتمــع فــي التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة ,وفــي مواجهــة التحــوالت والمتغيــرات العلميــة
والتكنلوجيــة الحاليــة والمســتقبلية.
 التعليم التقني وتطوير سوق العملســاهم التعليــم التقنــي فــي تطويــر جوهــري فــي ســوق العمــل خاصــة فــي الــدول الناميــة ,التــي اضطــرت إلــى مواكبــة التغييــر الهائــل
فــي متطلبــات أســواق العمــل بمجــال المنتجــات والخدمــات الجديــدة والتــي ترتكــز أيضـا ً علــى المعرفــة واالبتــكار ,حيــث يركــز عبــدهللا
( )2012علــى أهميــة الثــورة المعرفيــة نتيجــة للتقــدم التقنــي والمعلوماتــي الســريع ,واالســتثمار فــي تنميــة رأس المــال البشــري كركيــزة
أساســية لتحقيــق التنميــة الشــاملة ,وذلــك مــن خــال التركيــز علــى الفــرد المتعلــم القــادر علــى التوافــق مــع هــذا التقــدم العلمــي والتقنــي
وتغييراتــه المســتمرة ,والمســاهمة فــي عمليــات اإلبــداع واالبتــكار ,حيــث يمثــل التعليــم والتدريــب المهنــي بصــوره المتعــددة بعــدا ً مهمـا ً
مــن أبعــاد التنميــة الشــاملة إلقامــة المجتمــع المنتــج ,والقــادر علــى المنافســة فــي ظــل النظــام العالمــي الــذي تحكمــه آليــات الســوق
واقتصاداتــه ,حيــث تنبهــت المجتمعــات الصناعيــة لهــذه الحقيقــة مبكــراً ,فأولــت هــذا النــوع مــن التعليــم اهتمام ـا ً كبيــراً ,ووفــرت لــه
جانبـا ً مــن مدخالتــه ووضعــه فــي المكانــة الالئقــة بــه ,ويــري المولــى ( )2012أنــه تنتشــر فــي معظــم البلــدان العربيــة ظاهــرة عــدم
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العكش ،بدح
الموائمــة مــا بيــن مخرجــات التعليــم والتدريــب التقنــي واحتياجــات ســوق العمــل وتــزداد خطــورة ً واتســاعاً ,وبــرزت هــذه اآلثــار فــي
بطالــة متزايــدة وانتاجيــة منخفضــة ,وضعــف فــي القــدرة التنافســية واعتمــاد متزايــد علــى المهــارات األجنبيــة ,ويذكــر بدرخــان()2014
أن التعليــم المهنــي يحتــل مكانــة هامــة فــي السياســات التربويــة للــدول المتقدمــة والناميــة كافــة ،لمــا یوفــره مــن مزایــا كثيــرة فــي النظــام
التعليمــي ومياديــن العمــل ,وتنبــع أهميتــه مــن كونــه ضــرورة ألي مجتمــع لضمــان وجــود الكفــاءات البشــرية المؤهلــة والمدربــة التــي
تســتطيع القيــام بــكل مــا تحتاجــه الخطــط التنمويــة فيهــا ,وحســب (تقريــر مؤشــر التعليــم التقنــي والتدريــب المهنــي  )2014يعــد قطــاعِ
التعليــم التقنــي والتدريــب المهنــي فــي البلــدان العربيــة وظيفــة ثانيــة تتمثــل فــي توفيـ ِـر العمالـ ِة المعرفيــة مــن المســتويات الوســيطة التــي
ـع
يحتــاج إليهــا اقتصــاد المعرفــة وذلــك لمواجهــة تحديــات العولمــة المتمثلــة فــي تحييـ ِد ِ
آثارهــا الســلبية واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،ورفـ ِ
ـين المواءمــة بيــن العــرض
ـ
تحس
ـى
ـ
إل
ـؤدي
ـ
ي
ـا
ـ
بم
ســبة فــي مســارات اإلنتــاج المختلفــة,
القــدرات علــى تطبيــق المعـ ِ
ـارف المهنيــة المكت َ
ِ
ت االقتصــاد الجديــد.
والطلــب خاصــة فــي مجــاال ِ
التعليم التقني والتكنولوجيا
أحــدث انتشــار التكنولوجيــا الحديثــة بوســائلها وتقنياتهــا المتقدمــة تحــوالت جذريــة ,أثــرت علــى معظــم نواحــي الحيــاة االقتصاديــة
واالجتماعيــة ,وأدت إلــى تغييــرات واســعة فــي أنمــاط المعيشــة ,وإعــادة فــي تشــكيل عــادات وقيــم المجتمعــات لتتــاءم مــع تلــك
التحــوالت التــي تتصــف بالســرعة والتغييــر؛ وعليــه ظهــرت احتياجــات كبيــرة ومتنوعــة فــي ســوق العمــل التقنــي ,خاصــة فــي
مجــال صيانــة وتشــغيل وســائل التكنولوجيــا الحديثــة ,وأدت إلــى ضــرورة االهتمــام فــي برامــج التعليــم والتدريــب التقنــي بمــا يواكــب
التطــورات التكنولوجيــا ,ووفــرت فــرص عمــل جديــدة فــي مجــال الوظائــف التقنيــة ,ويــرى الشــرقاوي ( )2003أن التكنولوجيــا الحديثــة
تتمثــل بأنهــا القــدرة علــى اكتســاب مهــارات علــى كيفيــة اســتخدام كل مــا هــو جديــد وحديــث فــي مجــال توظيــف مســتحدثات التكنولوجيــا
فــي العمليــة التعليميــة مــن أجهــزة وآالت حديثــة وأســاليب تدريســية ,بهــدف زيــادة قــدرة المعلــم علــى التعامــل معهــا وتوظيفهــا فــي
العمليــة التعليميــة ,وحســب تقريــر (المجلــس االقتصــادي  )2017إن قطــاع التعليــم المهنــي والتقنــي والتدريــب يعتبــر مــن أهــم أدوات
التنميــة االقتصاديــة والبشــرية ,وذلــك مــن خــال اعــداد الشــباب وتأهيلهــم لتلبيــة احتياجــات ســوق العمــل ،وأيضـا ً فــي تدريــب العمــال
علــى ممارســات لرفــع كفاءتهــم ومواكبــة التطــورات التكنولوجيــا ,ويذكــر ( )Christian, 2011أن التعليــم التقنــي يهتــم فــي تنميــة
المــوارد البشــرية التكنولوجيــة النوعيــة الموجهــة نحــو مجموعــة مــن الحرفييــن المهــرة ,واالعتمــاد علــى الــذات فــي المجــاالت المهنيــة
والتقنيــة ,ويــرى ( )Cástková, & Kropác, 2015أن تدريــس المــواد الفنيــة يجــب أن يــزود الطلبــة بالمؤهــات التقنيــة الالزمــة
للتعامــل مــع المواقــف اإلشــكالية (الحاليــة والمســتقبلية) المرتبطــة باســتخدام التكنولوجيــا ,وضمــن فهــم لألنظمــة والعمليــات الفنيــة ،و
تطويــر متطلبــات ســوق العمــل الفنــي.
ويــرى الباحثــان أن التكنولوجيــا الحديثــة أصبحــت واقعًــا يؤثــر علــى جميــع مجــاالت الحيــاة اليوميــة .وعليــه؛ ال بــد مــن بنــاء برامــج
تعليميــة جديــدة فــي المجــال التقنــي والمهنــي ،يكــون محــور ارتكازهــا فــي توفيــر أســس للمهــارات والمعــارف التــي يجــب توافرهــا فــي
خريجــي الكليــات التقنيــة ،وذلــك لمســاعدتهم فــي االنخــراط الحيــوي والســريع فــي ســوق العمــل وتعزيــز قطاعــات االقتصــاد.
أسباب ضعف التعليم التقني
يواجــه التعليــم والتدريــب التقنــي العديــد مــن التحديــات تعيــق مــن خطــط تطويــر برامجــه ,بمــا يواكــب التغييــرات المســتمرة فــي مجــال
التكنولوجيــا الحديثــة ،التــي أوجــدت واقعًــا جديـدًا يســتلزم النهــوض فــي أدوات ووســائل ومنهجيــة التعليــم التقنــي ،ليقابــل متطلبــات ســوق
العمــل مــن مهــارات ومعــارف تقنيــة عاليــة المســتوى ،ويمكــن ذكــر أهــم أســباب ضعــف التعليــم التقنــي كمــا ذكــرت (منظمــة العمــل
العربيــة )2009 ,علــى النحــو التالــي:
1.عــدم وجــود اســتراتيجية وسياســة وطنيــة للتعليــم بمعظــم الــدول العربيــة ,وإن وجــدت فإنهــا غالبـا ً ال تناســب واقــع
التطبيق.
 2.ضعف في مساهمة القطاع الخاص وإنشاء الشراكات مع مؤسسات التعليم والتدريب الحكومي.
3.النظرة السلبية واالعتقاد الخاطئ للمجتمع في تدني أهمية التعليم التقني أدى لضعف في اإلقبال عليه.
4.المحدودية في تطوير قدرات المدربين لمواءمة المستجدات التقنية المعاصرة.
5.تقادم نمطية التخصصات والمناهج التدريبية وقصور الكثير من البرامج التدريبية للتعليم التقني.
6.وجود ضعف في االستعداد الذهني من قبل المدربين للتعامل مع تقنيات التعليم الحديثة.
7.اســتخدام أســاليب التدريــب التقليديــة التــي تعتمــد علــى التلقيــن ،وأنمــاط متقادمــة ال تتوافــق مــع متطلبــات التدريــب
الحديثــة.
8.ارتفــاع تكاليــف التعليــم التقنــي مقارنــة بالتعليــم العــام بســبب طبيعتــه التطبيقيــة ومســتلزماته مــن ورش العمــل
واألجهــزة الحديثــة (النجمــي.)2006 ,
9.تقادم المناهج التدريبية وعدم إجراء مراجعات دورية لمناهج التدريب المهني (.)Raza & Khalid, 2017
ويــرى الباحثــان أن التعليــم التقنــي يعانــي مــن مشــاكل وتحديــات متشــابهة فــي معظــم الــدول الناميــة ,أهمــا تقــادم أســاليب وأجهــزة
التدريــب المهنــي ,باإلضافــة إلــى ضــرورة تطويــر مناهــج التعليــم المهنــي ,والحــرص علــى التطويــر الدائــم لمهــارات المدربيــن ,وذلــك
لتحقيــق الغايــات المرجــوة مــن ذلــك النــوع مــن التعليــم ,كمــا يؤكــد ()Distal et al., 2012علــى أهميــة التقييــم المســتمر لجــودة األدوات
التعليميــة الماديــة للتعليــم الفنــي والتقنــي ويضيــف ( )Bozick & Dalton, 2015أن تطويــر مناهــج التعليــم المهنــي والتقنــي بشــكل
متكامــل يحســن مــن االســتعداد األكاديمــي والمهنــي المســتهدف.
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ثانياً :الدراسات السابقة
اتفقــت معظــم الدراســات الســابقة ( , Alcarazوآخــرون ,2019 ،األغــا ,2018 ،الشمســي Odo , ,2017 ،وآخــرون,2017 ،
 Hirschyوآخــرون  ,)2015علــى دور وأهميــة التعليــم والتدريــب التقنــي فــي توفيــر احتياجــات ســوق العمــل بمجــال التكنولوجيــا
الحديثــة ،وفيمــا يلــي اســتعراض ألهــم تلــك الدراســات و نتائجهــا:
ســعت دراســة  ,Alcarazوآخــرون ( ,)2019إلــى تنفيــذ بحــث تطبيقــي علــى شــركة متوســطة الحجــم تهتــم فــي إنشــاء برامــج
تركــز علــى قطــاع الصناعــة (مثــل الســياحة و صناعــة االتصــاالت) وتدعــم الحلــول الشــاملة لتعزيــز تلــك القطاعــات ,وصــوالً إلــى
تحليــل العوامــل الرئيســية الخاصــة فــي نجــاح تنفيــذ مبــادرة للتعليــم الفنــي ,وأيض ـا ً تدريــب فنييــن متعدديــن ليكونــوا قادريــن علــى
العمــل بكفــاءة فــي تلــك الصناعــات ,وفــي اطــار تحالــف بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي جمهوريــة الدومينيــكان ,وقــد اعتمــدت
منهجيــة الدراســة علــى أســلوب المقابــات والمالحظــات وأســلوب تحليــل المحتــوى ,وكان مــن أهــم النتائــج أن احتياجــات التعــاون مــا
بيــن القطاعيــن الخــاص والعــام يتطلــب إيجــاد اســتراتيجية تنافســية قويــة تعتمــد علــى الفنييــن المؤهليــن القادريــن علــى تقديــم خدمــات
متعــددة ,كــي تكــون المحــرك الرئيســي فــي أســلوب مبــادرة األعمــال التجاريــة للتعليــم الفنــي ,والتــي تعمــل علــى تجنيــد تحالــف كبيــر
مــن أصحــاب المصلحــة ،والمشــاركة فــي نهــج نجاحــات صغيــرة نظاميــة مــن أســفل إلــى أعلــى ،وقــد ينتــج عــن هــذه المبــادرة فوائــد
اقتصاديــة كبيــرة للشــركات وتغييــر جوهــري للجوانــب األساســية للتعليــم التقنــي المســتهدف ,أمــا دراســة األغــا ( )2018فقــد هدفــت
إلــى التعــرف علــى دور التعليــم المهنــي فــي تلبيــة احتياجــات ســوق العمــل فــي محافظــات غــزة دراســة تطبيقيــة علــى كليــة فلســطين
التقنيــة ديــر البلــح ,وقــد تــم اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي ,وكان مــن أهــم نتائــج الدراســة أن درجــة تقديــر التعليــم التقنــي فــي
تلبيــة احتياجــات ســوق العمــل الفلســطيني جــاءت بدرجــة كبيــرة بنســبة ( ،)% 76.40أيضــأ وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بيــن
متوســطات دور التعليــم التقنــي فــي تلبيــة احتياجــات ســوق العمــل الفلســطيني فــي محافظــات غــزة تعــزى لمتغيــرات الجنــس والعمــر,
واتضــح أن الفــروق كانــت لصالــح الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن  20ســنة فأكثــر ,مــن ناحيــة أخــرى هدفــت دراســة الشمســي ()2017
إلــى تشــخيص واقــع التدريــب والتعليــم والمهنــي فــي اليمــن ،وتحليــل العالقــة بيــن مدخــات التعليــم والتدريــب التقنــي ومخرجاتــه،
وتحديــد أوجــه القصــور التــي يعانــي منهــا ،وذلــك لتجنبهــا مســتقبالً ،وقــد اســتخدم المنهــج الوصفــي المســحي وتحليــل المضمــون ،وكان
مــن أهــم نتائــج الدراســة عــدم وجــود تــوازن بيــن مدخــات ومخرجــات التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي ومتطلبــات التنميــة ،اضافــة
لغيــاب اســتراتيجية ورؤيــة واضحــة لتحديــد أهميــة هــذا النــوع مــن التعليــم الوســطي (المهنــي) والتعليــم العالــي فــي تحقيــق اســتراتيجيات
التطويــر والتنميــة ,بينمــا ســعت دراســة  Odo J.Uوآخــرون ( )2017إلــى التعــرف علــى دور التعليــم التقنــي كواحــد مــن أكثــر وســائل
تنميــة المــوارد البشــرية فعاليــة ,ومناقشــة حــال القــوى العاملــة الفنيــة الماهــرة فــي نيجيريــا وتأثيرهــا علــى التطــور التكنولوجــي ,وتعزيــز
شــراكة القــوى العاملــة الالزمــة لتطويــر مناهــج للتدريــب التقنــي ,ودور المجتمــع والحكومــة واألفــراد ,وكان مــن أهــم نتائــج الدراســة أن
التعليــم التقنــي يمكــن أن ينمــي المــوارد المــوارد البشــرية فــي نواحــي المهــارات التكنولوجيــة الالزمــة لمواكبــة ســرعة التحــول العالمــي
التكنولوجــي واالقتصــادي ,وأن تطــور نيجيريــا يتطلــب وجــود مؤسســات تقنيــة ومهنيــة مجهــزة جيـدًا مــن حيــث أدوات ومناهــج التعليــم
التقنــي الحديثــة ،وأيضـا َ مطلــوب مــن الحكومــة االســتثمار بجديــة بالغــة فــي التعليــم التقنــي ،حيــث ال يمكــن ألي دولــة أن تنافــس بفعاليــة
فــي الســوق العالميــة اال مــن خــال القــوى العاملــة المتعلمــة ذات المســتوى التعليمــي الجيــد ,بينمــا ركــزت دراســة حمــدان ()2017
علــى قيــاس أثــر التعليــم التقنــي والتدريــب المهنــي علــى التنميــة االقتصاديــة فــي قطــاع غــزة خــال الفتــرة  ، 2016 - 1995واســتخدم
الباحــث المنهــج القياســي لتقديــر العالقــة االنحداريــة بيــن المتغيــرات المســتقلة (العمالــة التامــة ،إجمالــي التكويــن الرأســمالي الثابــت،
عــدد خريجــي التعليــم التقنــي ،عــدد خريجــي التدريــب المهنــي) مــع المتغيــر التابــع نصيــب الفــرد مــن إجمالــي الناتــج المحلــي باألســعار
الثابتــة فــي قطــاع غــزة ،وكان مــن أهــم نتائــج الدراســة أن مرونــة العمالــة التامــة  38%وهــذا يعنــي أن زيــادة العمالــة التامــة فــي
قطــاع غــزة بنســبة  % 100ســيؤدي لزيــادة التنميــة االقتصاديــة بنســبة  ،% 38وأن مرونــة التدريــب المهنــي بلغــت  24%وهــذا
يعنــي أن زيــادة التدريــب المهنــي بنســبة  % 100ســيؤدي لزيــادة التنميــة االقتصاديــة بنســبة  % 24فــي قطــاع غــزة ,بينمــا هدفــت
دراســة  Hirschyوآخــرون ( )2015إلــى التعــرف علــى واقــع طــاب التعليــم التقنــي الذيــن يســعون للحصــول علــى شــهادة مســاعد فــي
المعاهــد التقنيــة التــي تعمــل وفــق نظــام دراســي لمــدة عاميــن ,ونفــذت الدراســة فــي جامعــة ( )University of Louisvilleبالواليــات
المتحــدة األمريكيــة ,وتــم تنــاول العديــد مــن النمــاذج لتقــدم أفضــل نمــوذج مفاهيمــي لنجــاح الطــاب فــي التعليــم المهنــي والتقنــي فــي
كليــات المجتمــع ,وقــد اعتمــد الباحثــون علــى أســلوب المتابعــة والمالحظــة للطلبــة بعــد المرحلــة الثانويــة وذلــك بتطويــر نمــاذج تهــدف
إلــى وصــف دقيــق للظــروف والخصائــص التــي تــؤدي إلــى تناقــص أعــداد الطلبــة نحــو إكمــال الدراســة بالكليــات المهنيــة ,وحاولــت
النمــاذج شــرح تجــارب بعــض الطــاب فــي كليــات المجتمــع المهنيــة ,وكان مــن أهــم نتائــج الدراســة أن برامــج كليــة المجتمــع المهنيــة
توفــر فرصــة لحيــاة أفضــل لكثيــر مــن المهتميــن مــن الطــاب ضمــن القــوى العاملــة ,باإلضافــة إلــى أنــه يمكــن أن يســاعد النمــوذج
المفاهيمــي المقتــرح أعضــاء هيئــة التدريــس بالكليــة المجتمعيــة للنهــوض بهــا ،وأيض ـا ً يوفــر دعــم للمســؤولين وصنــاع السياســة فــي
وضــع وتصميــم سياســات وبرامــج لدعــم نجــاح الطلبــة المهنييــن.
الفجوة البحثية ما بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة
لوحــظ أن هنالــك اختالفًــا بيــن موضــوع الدراســة الحاليــة والدراســات الســابقة مــن محــاور عــدة منهــا؛ الشــمولية وذلــك بتمايــز
الدراســة الحاليــة بربطهــا للتدريــب التقنــي بأبعــاده المفترضــة وتوفيــر احتياجــات ســوق العمــل بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة ,بينمــا معظــم
الدراســات الســابقة تناولــت التدريــب التقنــي بمفهــوم عــام ,واختلفــت الدراســة الحاليــة أيض ـا ً باختــاف بعــض متغيراتهــا مقارنــة فــي
متغيــرات الدراســات الســابقة ,وكذلــك انفــردت الدراســة بمجــال التطبيــق فــي بحــث دور التعليــم والتدريــب التقنــي فــي توفيــر احتياجــات
ســوق العمــل بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة لمعظــم الكليــات التقنيــة فــي قطــاع غــزة مــن وجهــة نظــر خرجيهــا ,وأيضـا ً مــن حيــث عمــق
النتائــج فقــد توصلــت الدراســة الحاليــة لنتائــج أكثــر شــموالً ودقــة وارتباطـاً ,نظــرا ً للعــدد الكافــي مــن الكليــات عينــة الدراســة ,وكذلــك
تعــدد أبعــاد متغيراتهــا مقارنــة بمحدوديــة غالبيــة أبعــاد متغيــرات الدراســات الســابقة.
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العكش ،بدح

الجزء الثالث :منهجية الدراسة
أوالً :منهج الدراسة:
تــم اســتخدم المنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي يعتمــد علــى دراســة الظاهــرة كمــا هــي واقعيــة ويصفهــا كيفي ـا ً أو كمي ـاً ،حــث يصــف
األســلوب الكيفــي الظاهــرة وخصائصهــا ،أمــا التعبيــر الكمــي يترجــم بأرقــام ذات داللــة توضــح مقــدار هــذه الظاهــرة أو حجمهــا أو
درجــة ارتباطهــا مــع الظواهــر األخــرى ،كمــا تــم اعتمــاد االســتبيان كأداة لجمــع بيانــات الدراســة.
مصادر البيانات:
تم استخدام مصدرين للبيانات كما يلي:
	• مصــادر أوليــة :تــم اســتخدام االســتبانة لجمــع البيانــات ذات الصلــة ثــم تــم تحليلهــا إحصائيــا لإلجابــة عــن أســئلة و فرضيــات
البحــث و الوصــول للنتائــج.
	•مصــادر ثانويــة :تــم االطــاع علــى الكتــب والمراجــع ذات العالقــة ،والدراســات الســابقة التــي تناولــت موضــوع الدارســة بهــدف
بنــاء اســتبانة الدراســة.

ثانياً :مجتمع وعينة الدراسة:
مجتمع الدراسة:
مجتمــع الدراســة يشــمل إجمالــي الخريجيــن فــي الكليــات التقنيــة فــي قطــاع غــزة والبالــغ عددهــا ( )5كليــات تقنيــة محــل الدراســة ،للعــام
الدراســي  ،2018/2017حيــث بلــغ إجمالــي مجتمــع الدراســة ( )2050خري ًجــا مــن الخريجيــن فــي هــذه الكليــات التقنيــة محــل الدراســة،
كمــا هــو موضــح فــي الجــدول التالــي رقــم ( .)1وذلــك وفــق الكتــاب اإلحصائــي الســنوي للتعليــم فــي محافظــات غــزة الصــادر عــن
وزارة التربيــة والتعليــم العالــي فــي فلســطين للعــام الدراســي  ،2019/2018صفحــة (.)71

عينة البحث:
اعتمــد البحــث علــى أســلوب العينــة العشــوائية الطبقيــة ،لــذا تــم اختيــار عينــة عشــوائية طبقيــة مــن إجمالــي الخريجيــن مــن مجتمــع
البحــث فــي قطــاع غــزة ،للعــام الدراســي  ،2018/2017حيــث بلغــت عينــة البحــث ( )324خري ًجــا ،وذلــك عنــد معامــل ثقــة ()95%
ونســبة خطــأ ( ،)5%كمــا هــو موضــح فــي جــدول رقــم ( ،)1وقــد قــام الباحثــان بتوزيــع االســتبانة علــى الفئــة المســتهدفة ،وكانــت نســبة
االســتجابة  76%كمــا هــو موضــح فــي الجــدول اآلتــي:
جدول ( :)1مجتمع الدارسة للعام الدراسي 2018/2017
الكلية
الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا
كلية فلسطين التقنية
الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية
الكلية العربية الجامعية للعلوم التطبيقية
كلية الدراسات المتوسطة -األزهر
المجموع

عدد الخريجين
231
117
1032
62
608
2,050

عينة الدراسة
37
18
163
10
96
324

نسبة االستجابة
75.68%
66.67%
77.30%
70%
76.04%
76%

ثالثاً :أداة الدراسة:
تــم اســتخدام االســتبانة كأداة رئيســية فــي جمــع البيانــات الميدانيــة للدراســة ,كمــا جــرى عــرض االســتبانة علــى عــدد ( )7مــن المحكميــن
مــن ذوي االختصــاص للتأكــد مــن مناســبتها وأخــذ بعــض المالحظــات وتعديلهــا ,حيــث تناولــت دور التعليــم والتدريــب التقنــي وعالقتــه
فــي توفيــر احتياجــات ســوق العمــل بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة فــي الكليــات التقنيــة فــي قطــاع غــزة ،وتتكــون اســتبانة الدراســة مــن
محوريــن رئيســين همــا:
المحور األول :محور التدريب التقني :ويشمل هذا المحور المجاالت التالية من الجمل:
مهارة المتدرب التقني :ويتكون من ( )6جمل.
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دور التعليم والتدريب التقين يف توفري احتياجات سوق العمل مبجال التكنولوجيا احلديثة
كفاءة المنهاج التدريبي :ويتكون من ( )6جمل.
حداثة الوسائل المستخدمة بالتدريب التطبيقي :ويتكون من ( )5جمل.
مهارة المعلم :ويتكون من ( )6جمل.
المحور الثاني :محور توفير احتياجات سوق العمل بمجال التكنولوجيا الحديثة :ويشتمل على ( )10جمل.
وقــد تــم اســتخدام المقيــاس العشــاري التدريجــي الــذي يبــدأ بدرجــة موافقــة منخفضــة جــدا ً بقيمــة ( )1وينتهــي بأعلــى درجــة موافقــة بقيمــة
( )10وذلــك لقيــاس اســتجابات المبحوثيــن لفقــرات االســتبانة ،حيــث تــم التقديــر أن ذلــك المقيــاس فيــه درجــة مرونــة عاليــة تناســب
نوعيــة الخريجيــن المســتهدفين فــي الدراســة.
الدراسة االستطالعية
تم توزيع عدد  33استبانة على عدد من عينة الدراسة للتأكد من صالحيتها وجاهزيتها للتوزيع النهائي.
صدق االستبانة :Validity
تم التأكد من صدق االستبانة بطريقتين:
1.الصدق من وجهة نظر المحكمين «الصدق الظاهري»:
اســتجاب الباحثــان آلراء عــدد مــن المحكميــن ،وقامــا بإجــراء مــا يلــزم مــن إضافــة أو وتعديــل فــي ضــوء مالحظــات المحكميــن ،حتــى
خرجــت االســتبانة فــي صورتهــا النهائيــة للتوزيــع.
2.صدق المقياس وثبات االستبانة:
أ  -االتســاق الداخلــي  :Internal Validityيقصــد بصــدق االتســاق الداخلــي مــدى اتســاق كل جملــة مــن جمــل االســتبانة مــع المجــال
الــذي تنتمــي إليــه هــذه الجمــل ،وقــد قــام الباحثــان بحســاب االتســاق الداخلــي لالســتبانة وذلــك مــن خــال حســاب معامــات االرتبــاط
بيــن كل جملــة مــن جمــل مجــاالت االســتبانة والدرجــة الكليــة للمجــال نفســه.
ب -الصــدق البنائــي لالســتبانة  :Structure Validityيعــد الصــدق البنائــي أحــد مقاييــس صــدق األداة الــذي يقيــس مــدى تحقــق
األهــداف التــي تريــد األداة الوصــول إليهــا ،ويبيــن مــدى ارتبــاط كل مجــال مــن مجــاالت االســتبانة بالدرجــة الكليــة لجمــل االســتبانة.
يبيــن الجــدول ( ،)2معامــات االرتبــاط بيــن كل مجــال مــن مجــاالت البحــث مــع الدرجــة الكليــة لجمــل االســتبانة ،والــذي يبيــن َّ
أن
معامــات االرتبــاط دالــة عنــد مســتوى معنويــة ( ،)α=0.05وبذلــك فـ َّ
ـإن جميــع المجــاالت صادقــة لمــا وضعــت لقياســه.
جدول ()2
معامالت االرتباط بين كل مجال من مجاالت البحث مع الدرجة الكلية لفقرات االستبانة
المجال

م

مهارة المتدرب التقني
كفاءة المنهاج التدريبي
حداثة الوسائل المستخدمة بالتدريب
التطبيقي
مهارة المدرب التقني
توفير احتياجات سوق العمل بمجال
التكنولوجيا الحديثة بغزة

معامل بيرسون
لالرتباط
0.890
0.794

القيمة االحتمالية
()sig
*0.000
*0.000

0.786

*0.000

0.781

*0.000

0.814

*0.000

*االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى معنوية ()α = 0.0 5
جـــ  -ثبــات االســتبانة :يقصــد بثبــات االســتبانة أن تعطــي هــذه االســتبانة النتيجــة نفســها لــو تـ َّم إعــادة توزيعهــا ألكثــر مــن مــرة تحــت
الظــروف والشــروط نفســها ،أي بعبــارة أخــرى َّ
إن ثبــات االســتبانة يعنــي االســتقرار فــي نتائجهــا وعــدم تغيرهــا بشــكل كبيــر فيمــا لــو
ت ـ َّم إعــادة توزيعهــا علــى أفــراد العينــة عــدة مــرات خــال فتــرات زمنيــة معينــة ،وقــد تحقــق الباحثــان مــن ثبــات اســتبانة البحــث مــن
خــال الطريقــة التاليــة:
• طريقة حساب معامل ألفا كرونباخ:
جدول ()3
معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة
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جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

العكش ،بدح

المجال

م

مهارة المتدرب التقني
كفاءة المنهاج التدريبي
حداثة الوسائل المستخدمة بالتدريب التطبيقي
مهارة المدرب التقني
توفير احتياجات سوق العمل بمجال التكنولوجيا الحديثة بغزة
لجميع فقرات االستبانة

معامل ألفا
كرونباخ
(الثبات)
0.861
0.930
0.937
0.779
0.826
0.983

الصدق*
0.928
0.964
0.968
0.883
0.909
0.978

يتبين من الجدول رقم ( )3السابق ،أن درجة معامل الصدق لبعدي محاور االستبانة كانت ( )0.978وتراوحت للمجالين ما بين
( )0.968 – 0.883وهذا يعني أن درجة معامل الصدق لجميع األبعاد مرتفعة وهي دالة إحصائيا عند مستوى ( )0.5%وبذلك تعتبر
درجة الصدق لجميع مجاالت االستبانة مقبولة وصادقة لما وضعت له.

رابعاً :أساليب التحليل االحصائي:
األساليب اإلحصائية المستخدمة:
 -1اإلحصــاء الوصفــي :تــم اســتخدام برنامــج ( )SPSSاإلحصائــي فــي تفريــغ وتحليــل البيانــات التــي تــم جمعهــا مــن االســتبانة وذلــك
لتوصيــف متغيــرات الدراســة مــن خــال البيانــات التــي تــم جمعهــا.
 -2اإلحصــاء االســتداللي :اعتمــد الباحثــان فــي تحليــل بيانــات الدراســة علــى أســاليب اإلحصــاء التحليلــي للتأكــد مــن صحــة الفــرض،
ومــن هــذه األســاليب مــا يلــي:
 معامل ارتباط بيرسون. اختبار كولمجوروف  -سمرنوف ) )K-S اختبارات معامالت (.)t -النسب المئوية والتكرارات.

الجزء الرابع :تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة وعرض النتائج
أوالً :تحليل فقرات االستبانة:
 -1لإلجابة عن السؤال األول تم تحليل جمل بعد مهارة المتدرب التقني:
لإلجابــة عــن ســؤال البحــث األول (مــا هــو واقــع مهــارة المتــدرب التقنــي؟) تضمنــت االســتبانة عــدد ( )6مــن الجمــل التــي تقيــس إجابــات
المشــاركين وذلــك باســتخدام اختبــار ( )tو كانــت النتيجــة علــى النحــو اآلتــي المبيــن فــي الجــدول رقم()4
جدول ()4
المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية ( ).sigلكل فقرة من فقرات المجال «مهارة المتدرب التقني»
م.

الفقـــرة

أســتطيع ممارســة المهــارات التــي تدربــت عليهــا
فــي واقــع العمــل التقنــي
أكســبني التدريــب التقنــي مهــارات مالئمــة تؤهلنــي
لممارســة وظائــف تقنيــة متخصصــة
اكتســبت مــن الكليــة مهــارات عمليــة ســاعدت فــي
تطويــر قدراتــي التقنيــة
ســاهمت المهــارات التدريبيــة التــي اكتســبتها فــي
الحصــول علــى فــرص عديــدة فــي ســوق العمــل
تتناســب المهــارات المكتســبة مــن التدريــب فــي
التعامــل التقنــي مــع األجهــزة التكنولوجيــة الحديثــة
حــرص المدربــون بالكليــة علــى اســتخدم وســائل للتقييــم للتأكــد مــن
تطبيق المهارات بشكل مناسب

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن النسبي

الترتيب

4.04

1.24

80.77

2

4.05

1.16

81.06

1

3.98

1.31

79.67

3

3.50

1.28

70.00

5

3.62

1.32

72.40

4

3.73

1.13

74.63

6
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دور التعليم والتدريب التقين يف توفري احتياجات سوق العمل مبجال التكنولوجيا احلديثة
جميع فقرات
المجال معًا

3.89

77.70

1.12

• يتضح من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي لجميع الجمل ( )3.89وأن إجمالي الوزن النسبي لجميع الجمل المرتبطة في مجال
مهارة المتدرب جاءت مرتفعة ،حيث بلغت ( ، )77.70%وجاءت أعلى إجابة للجملة التي تنص على «أكسبني التدريب المهني
مهارات مالئمة تؤهلني لممارسة وظائف مهنية متخصصة» حيث بلغ وزنها النسبي ( ، )81.06%في حين جاءت أقل إجابات ألفراد
العينة على الجملة التي تنص ساهمت المهارات التدريبية التي اكتسبتها في الحصول على فرص عديدة في سوق العمل « حيث بلغ
وزنها النسبي (.)70.00%
 -1لإلجابة عن السؤال الثاني تم تحليل جمل بعد كفاءة المنهاج التدريبي:
لإلجابــة عــن ســؤال البحــث الثانــي (مــا مــدى كفــاءة المنهــاج التدريبــي فــي الكليــات التقنيــة فــي قطــاع غــزة؟) تضمنــت االســتبانة عــدد
( )6مــن الجمــل التــي تقيــس اجابــات المشــاركين وذلــك باســتخدام اختبــار ( )tو كانــت النتيجــة علــى النحــو اآلتــي المبيــن فــي الجــدول
رقم()5
جدول رقم ()5
المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية ( ).sigلكل فقرة من فقرات المجال « كفاءة المنهاج التدريبي»
الفقـــرة

م.

يوجد خطة تدريبية واضحة للمنهاج التدريبي للقسم
الذي التحقت به
وفرت المناهج التدريبية بالكلية غالبية متطلبات
التدريب الالزم لكسب المهارات التقنية
يتضمن المنهاج التدريبي أنشطة عملية مناسبة
للمهارات
اتصفت المناهج التدريبية التي درستها في الكلية
بالحداثة ومالءمتها للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة
الحظت أن هناك تطابق كبير ما بين ما تعلمناه من
المناهج التدريبية وواقع سوق العمل
تهتم ادارة الكلية باستمرار باستخدام وسائل لتقييم
المناهج التدريبية
جميع فقرات المجال معًا

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي

الترتيب

4.01

1.07

80.20

1

3.70

1.31

74.02

3

3.76

1.32

75.20

2

3.19

1.24

63.88

6

3.53

1.28

70.61

5

3.65

1.28

72.93

4

3.70

1.19

74.07

• يتضــح مــن الجــدول الســابق أن المتوســط الحســابي لجميــع الجمــل ( )3.70وأن إجمالــي الــوزن النســبي لجميــع الجمــل المرتبطــة فــي
مجــال كفــاءة المنهــاج التدريبــي جــاءت مرتفعــة ،حيــث بلغــت ( ، )74.07%وجــاءت أعلــى إجابــة للجملــة التــي تنــص علــى «يوجــد
خطــة تدريبيــة واضحــة للمنهــاج التدريبــي للقســم الــذي التحقــت بــه» حيــث بلــغ وزنهــا النســبي ( )80.20%بينمــا جــاءت أقــل إجابــات
ألفــراد العينــة علــى الجملــة التــي تنــص علــى «اتصفــت المناهــج التدريبيــة التــي درســتها فــي الكليــة بالحداثــة ومالئمتهــا للتعامــل مــع
التكنولوجيــا الحديثــة» حيــث بلــغ وزنهــا النســبي (.)63.88%
 -3لإلجابة عن السؤال الثالث تم تحليل جمل بعد حداثة الوسائل المستخدمة بالتدريب التطبيقي:
لإلجابــة عــن ســؤال البحــث الثالــث (مــا مــدى حداثــة الوســائل المســتخدمة بالتدريــب التطبيقــي فــي الكليــات التقنيــة فــي قطــاع غــزة؟)
تضمنــت االســتبانة عــدد ( )5مــن الجمــل التــي تقيــس اجابــات المشــاركين وذلــك باســتخدام اختبــار ( )tو كانــت النتيجــة علــى النحــو
اآلتــي المبيــن فــي الجــدول رقــم()6
جدول ()6
المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية ( ).sigلكل فقرة من فقرات المجال “تنويع حداثة الوسائل المستخدمة بالتدريب التطبيقي»
م.
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الفقـــرة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي

الترتيب

اهتمت الكلية في توفير أحدث األجهزة عند
ممارسة التدريب التقني

3.30

1.47

66.00

4
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العكش ،بدح
اتصفت الوسائل المستخدمة في التدريب التقني
في الكلية بالحداثة
استخدم المدربون تقنيات تدريبية حديثة
تتناسب مع واقع الوظائف بسوق العمل
حرصت الكلية باستمرار على تجديد كافة
الوسائل واألجهزة التدريبية
اتصفت األجهزة المستخدمة في التدريب
التقني أنها ذات تكنولوجيا حديثة
جميع فقرات
المجال معًا

3.15

1.50

63.02

5

3.74

1.48

74.77

2

3.90

1.31

78.00

1

3.40

1.38

67.97

3

3.45

1.40

68.94

• يتضــح مــن الجــدول الســابق أن المتوســط الحســابي لجميــع الجمــل ( ,)3.45وأن إجمالــي الــوزن النســبي لجميــع الجمــل المرتبطــة
فــي مجــال تنويــع حداثــة الوســائل المســتخدمة بالتدريــب التطبيقــي جــاءت بدرجــة متوســطة وبــوزن نســبي ( ،)68.94%وكانــت أعلــى
إجابــة للجملــة التــي تنــص علــى «حرصــت الكليــة باســتمرار علــى تجديــد كافــة الوســائل واألجهــزة التدريبيــة» حيــث بلــغ وزنهــا النســبي
( ،)78%فــي حيــن كانــت أقــل إجابــات ألفــراد العينــة علــى الجملــة التــي تنــص علــى «اتصفــت الوســائل المســتخدمة فــي التدريــب
التقنــي فــي الكليــة بالحداثــة» حيــث بلــغ وزنهــا النســبي (.)63.02%

 -4لإلجابة عن السؤال الرابع تم تحليل جمل مجال «مهارة المدرب التقني»
لإلجابــة عــن ســؤال البحــث الرابــع (مــا هــو واقــع مهــارة المــدرب التقنــي؟) تضمنــت االســتبانة عــدد ( )6مــن الجمــل التــي تقيــس
اجابــات المشــاركين وذلــك باســتخدام اختبــار ( )tو كانــت النتيجــة علــى النحــو اآلتــي المبيــن فــي الجــدول رقــم()7
جدول ()7
المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية ( ).sigلكل فقرة من فقرات المجال “مهارة المدرب التقني»
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي

الترتيب

3.60

1.28

72.00

4

3.55

1.31

71.06

5

3.85

1.31

77.00

1

3.66

1.37

73.25

3

3.28

1.24

65.60

6

استخدم المدربون باستمرار وسائل لتقييم المتدربين للتأكد من
تطبيق المهارات بشكل مناسب

3.77

1.29

جميع فقرات المجال
معًا

3.61

1.20

م.

الفقـــرة
اتصف معظم المدربين في الكلية
بمهارات عالية في التدريب التقني
استطاع المدربون استخدام األجهزة
ذات التكنولوجيا الحديثة أثناء
التدريب
حرصت الكلية على تقييم أداء
المدربين من خالل نماذج تقيس رأي
المتدربين بالعملية التدريبية
اكتسبت من المدربين بالكلية مهارات
حديثة مناسبة للوظائف بسوق العمل
استخدم المدربون حاالت تدريبية
تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في
التدريب التقني

75.40
2
72.13

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن المتوســط الحســابي لجميــع الجمــل ( )3.61وأن إجمالــي الــوزن النســبي لجميــع الجمــل المرتبطــة فــي
مجــال مهــارة المــدرب التقنــي جــاءت مرتفعــة ،بوزنهــا نســبي ( )72.13%وكانــت أعلــى إجابــة للجملــة التــي تنــص علــى «حرصــت
الكليــة علــى تقييــم أداء المدربيــن مــن خــال نمــاذج تقيــس رأي المتدربيــن بالعمليــة التدريبيــة» وبــوزن نســبي ( )77.00%فــي حيــن
جــاءت أقــل إجابــات أفــراد العينــة علــى الجملــة التــي تنــص علــى «اســتخدم المدربــون حــاالت تدريبيــة تعتمــد علــى التكنولوجيــا الحديثــة
فــي التدريــب التقنــي» بــوزن نســبي (.)%,)65.60%
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دور التعليم والتدريب التقين يف توفري احتياجات سوق العمل مبجال التكنولوجيا احلديثة
 -5لإلجابة عن السؤال الخامس تم تحليل جمل مجال «مدي توافر احتياجات سوق العمل بمجال التكنولوجيا الحديثة»:
لإلجابــة عــن ســؤال البحــث الخامــس (مــا هــو مــدي توافــر احتياجــات ســوق العمــل بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة؟) تضمنــت االســتبانة
عــدد ( )10مــن الجمــل التــي تقيــس اجابــات المشــاركين وذلــك باســتخدام اختبــار ( )tو كانــت النتيجــة علــى النحــو اآلتــي المبيــن فــي
الجــدول رقــم()8

جدول ()8
المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية ( ).sigلجميع مجاالت محور «احتياجات سوق العمل بمجال التكنولوجيا الحديثة»
م.

الفقـــرة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن
النسبي

الترتيب

3.07

1.37

61.38

10

3.67

1.32

73.33

1

3.35

1.43

66.99

5

3.40

1.27

68.01

3

3.61

1.35

72.24

2

3.13

1.47

62.60

8

3.27

1.46

يتوفــر فــي ســوق العمــل بقطــاع
غــزة الكثيــر مــن فــرص التوظيــف
بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة
تخــرج الكليــات التقنيــة كفــاءات
مناســبة للعمــل بوظائــف عاليــة
الحداثــة يحتاجهــا ســوق العمــل
بغــزة
توجــد فــرص كثيــرة للعمــل
بمجــاالت تقنيــة فــي صيانة وتشــغيل
وانتــاج التكنولوجيــا الحديثــة بغــزة
تحــرص الكليــات التقنيــة علــى
تطويــر قدراتهــا لمالئمــة مهــارات
العمــل بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة
يوجــد تشــابه لحــد كبيــر مــا بيــن
المهــارات التكنولوجيــة لخريجــي
الكليــات التقنيــة والمهــارات التــي
يتطلبهــا ســوق العمــل
يوجــد زيــادة مســتمرة فــي فــرص
العمــل بمجــال الصيانــة والتشــغيل
لمهــن التكنولوجيــا الحديثــة بغــزة
يســتطيع خريجــي الكليــات التقنيــة الحصــول
بســهولة علــى فــرص عمــل بمجــال التكنولوجيــا
الحديثــة بغــزة
يتوفــر لــدي معظــم المهــارات
والمعــارف الالزمــة للعمــل بمجــال
التكنولوجيــا الحديثــة بغــزة
يعتبــر التدريــب التقنــي فرصــة
للتميــز فــي ســوق مهــن التكنولوجيــا
الحديثــة بغــزة
يوفــر ســوق العمــل فــي غــزة
معلومــات كافيــة عــن فــرص العمــل
تســاعد فــي توظيــف خريجــي
الكليــات التقنيــة
المتوسط
العام

65.45
6

3.23

1.46

64.51

7

3.12

1.53

62.40

9

3.39

1.19

67.88

4

3.28

1.16

65.63

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن المتوســط الحســابي لجميــع الجمــل ( ،)3.28وإجمالــي الــوزن النســبي لجميــع الجمــل المرتبطــة فــي
مجــال احتياجــات ســوق العمــل بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة جــاءت متوســطة ،بــوزن نســبي ( ،)65.63%وكانــت أعلــى إجابــة للجملــة
التــي تنــص علــى «تخــرج الكليــات التقنيــة كفــاءات مناســبة للعمــل بوظائــف عاليــة الحداثــة يحتاجهــا ســوق العمــل بغــزة» بــوزن نســبي

36

جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

العكش ،بدح
( ، )73.33%فــي حيــن جــاءت أقــل إجابــات ألفــراد العينــة علــى الجملــة التــي تنــص علــى «يتوفــر فــي ســوق العمــل بقطــاع غــزة الكثير
مــن فــرص التوظيــف بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة» بــوزن نســبي (.)61.38%

ثانيا ً اختبار فروض الدراسة
الفرض األول:
توجــد عالقــة معنويــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن مهــارة المتــدرب التقنــي وتوفيــر احتياجــات الســوق بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة
بغــزة.
يتضــح مــن الجــدول (َّ )9
أن معامــل االرتبــاط بيــن مهــارة المتــدرب التقنــي وتوفيــر احتياجــات الســوق بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة
بغــزة فــي الكليــات التقنيــة بقطــاع غــزة يســاوي (َّ ،)0.617
وأن القيمــة االحتماليــة ( ).Sigتســاوي ( )0.000وهــي أقــل مــن مســتوي
الداللــة ( )α=0.05وهــذا يشــير لوجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة طرديــة موجبــة بيــن مهــارة المتــدرب التقنــي وتوفيــر احتياجــات
الســوق بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة بغــزة فــي الكليــات التقنيــة بقطــاع غــزة.
جدول ()9
معامل االرتباط بين بين مهارة المتدرب التقني وتوفير احتياجات السوق بمجال التكنولوجيا الحديثة في الكليات التقنية غزة
المجال

االحصاء

مهارة
المتدرب
التقني

معامل
االرتباط
القيمة
االحتمالية

توفير احتياجات السوق بمجال
التكنولوجيا الحديثة بغزة
*0.617
0.000

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة α <= 0.05
نتيجــة الفرضيــة :توجــد عالقــة طرديــة موجبــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوي الداللــة  )α<=)0.05بيــن مهــارة المتــدرب التقنــي
وتوفيــر احتياجــات الســوق بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة فــي الكليــات التقنيــة بقطــاع غــزة ,وهــذا يؤ ِ ّكــد علــى أنــه كلمــا كان هنــاك مهــارة
للمتــدرب التقنــي فــي الكليــات التقنيــة بقطــاع غــزة ازدادت احتمــاالت توفيــر احتياجــات الســوق بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة.
الفرض الثاني:
توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين مهارة المدرب التقني وتوفير احتياجات السوق بمجال التكنولوجيا الحديثة بغزة.
يتضــح مــن الجــدول (َّ )10
أن معامــل االرتبــاط بيــن مهــارة المــدرب التقنــي وتوفيــر احتياجــات الســوق بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة
بغــزة فــي الكليــات التقنيــة بقطــاع غــزة يســاوي (َّ ،)0.742
وأن القيمــة االحتماليــة ( ).Sigتســاوي ( )0.000وهــي أقــل مــن مســتوي
الداللــة ( )α=0.05وهــذا يــدل علــى وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة طرديــة موجبــة بيــن مهــارة المــدرب التقنــي وتوفيــر احتياجــات
الســوق بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة بغــزة فــي الكليــات التقنيــة بقطــاع غــزة.
جدول ()10
معامل االرتباط بين بين مهارة المدرب التقني وتوفير احتياجات السوق بمجال التكنولوجيا الحديثة في الكليات التقنية بقطاع غزة
المجال

االحصاء

مهارة
المدرب
التقني

معامل
االرتباط
القيمة
االحتمالية

وتوفير احتياجات السوق بمجال
التكنولوجيا الحديثة بغزة
*0.742
0.000

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة α <= 0.05
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دور التعليم والتدريب التقين يف توفري احتياجات سوق العمل مبجال التكنولوجيا احلديثة
وهــذا يؤ ِ ّكــد علــى أنــه كلمــا ارتفعــت مهــارة المــدرب التقنــي فــي الكليــات التقنيــة بقطــاع غــزة فــإن احتمــاالت توفيــر احتياجــات الســوق
بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة تــزداد ،ويفســر الباحثــان ذلــك بــأنَ مهــارة المــدرب التقنــي تنعكــس ايجابي ـا ً علــي صقــل مهــارة المتــدرب
ممــا يجعلــه أكثــر قــدرة علــى توفيــر متطلبــات واحتياجــات الســوق بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة.

الفرض الثالث:
توجــد عالقــة معنويــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن كفــاءة المنهــاج التدريبــي وتوفيــر احتياجــات الســوق بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة
بغــزة.
يتضــح مــن الجــدول (َّ )11
أن معامــل االرتبــاط بيــن كفــاءة المنهــاج التدريبــي وتوفيــر احتياجــات الســوق بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة
بغــزة فــي الكليــات التقنيــة بقطــاع غــزة يســاوي (َّ ،)0.631
وأن القيمــة االحتماليــة ( ).Sigتســاوي ( )0.000وهــي أقــل مــن مســتوي
الداللــة ( )α=0.05وهــذا يــدل علــى وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة طرديــة موجبــة بيــن كفــاءة المنهــاج التدريبــي وتوفيــر احتياجات
الســوق بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة بغــزة فــي الكليــات التقنيــة بقطــاع غــزة.
جدول ()11
معامل االرتباط بين بين كفاءة المنهاج التدريبي وتوفير احتياجات السوق بمجال التكنولوجيا الحديثة في الكليات التقنية غزة
المجال

االحصاء

وتوفير احتياجات السوق بمجال
التكنولوجيا الحديثة بغزة

معامل
كفاءة
االرتباط
المنهاج
القيمة
التدريبي
0.000
االحتمالية
* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة α <= 0.05
*0.631

نتيجــة الفرضيــة :توجــد عالقــة طرديــة موجبــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوي الداللــة  )α<=)0.05بيــن كفــاءة المنهــاج التدريبــي
وتوفيــر احتياجــات الســوق بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة فــي الكليــات التقنيــة بقطــاع غــزة ,وهــذا يؤ ِ ّكــد علــى أنــه كلمــا كان هنــاك كفــاءة
بالمنهــاج التدريبــي فــي الكليــات التقنيــة بقطــاع غــزة ازدادت احتمــاالت توفيــر احتياجــات الســوق بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة.
الفرض الرابع:
توجــد عالقــة معنويــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن حداثــة الوســائل التطبيقيــة المســتخدمة وتوفيــر احتياجــات الســوق بمجــال التكنولوجيــا
الحديثــة بغزة.
يتضــح مــن الجــدول (َّ )12
أن معامــل االرتبــاط بيــن حداثــة الوســائل التطبيقيــة المســتخدمة وتوفيــر احتياجات الســوق بمجــال التكنولوجيا
الحديثــة بغــزة فــي الكليــات التقنيــة بقطــاع غــزة يســاوي (َّ ،)0.719
وأن القيمــة االحتماليــة ( ).Sigتســاوي ( )0.000وهــي أقــل مــن
مســتوي الداللــة ( )α=0.05وهــذا يــدل علــى وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة طرديــة موجبــة بيــن حداثــة الوســائل التطبيقيــة
المســتخدمة وتوفيــر احتياجــات الســوق بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة بغــزة فــي الكليــات التقنيــة بقطــاع غــزة.
جدول ()12
معامل االرتباط بين بين حداثة الوسائل التطبيقية المستخدمة وتوفير احتياجات السوق بمجال التكنولوجيا الحديثة في الكليات التقنية
بقطاع غزة
المجال

االحصاء

وتوفير احتياجات السوق بمجال
التكنولوجيا الحديثة بغزة

معامل
حداثة الوسائل االرتباط
التطبيقية
القيمة
المستخدمة
0.000
االحتمالية
* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة α <= 0.05
*0.719

نتيجــة الفرضيــة :توجــد عالقــة طرديــة موجبــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوي الداللــة  )α<=)0.05بيــن حداثــة الوســائل
التطبيقيــة المســتخدمة وتوفيــر احتياجــات الســوق بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة فــي الكليــات التقنيــة بقطــاع غــزة ,وهــذا يشــير علــى أنــه
كلمــا كان هنــاك حداثــة فــي الوســائل التطبيقيــة المســتخدمة فــي الكليــات التقنيــة بقطــاع غــزة ازدادت احتمــاالت توفيــر احتياجــات الســوق
بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة.
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الجزء الخامس :مناقشة نتائج الدراسة
بعــد عــرض نتائــج التحليــل اإلحصائــي واإلجابــة علــى تســاؤالت الدراســة وتبيــان نتائــج الفرضيــات التــي أظهــرت وجــود عالقــة
ذات داللــة إحصائيــة طرديــة موجبــة بيــن مهــارة المتــدرب التقنــي وتوفيــر احتياجــات الســوق بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة فــي الكليــات
التقنيــة بقطــاع غــزة بنســبة ( ,)61.7%وذلــك يتفــق مــع دراســة (األغــا )2018 ,التــي أثبتــت وجــود قــدرات لــدى خريجــي الكليــات
التقنيــة ,وأن التعليــم التقنــي يســد احتياجــات ســوق العمــل الفلســطيني بنســبة تقــارب ( ,)% 76.40واتضــح أيض ـا ً وجــود عالقــة ذات
داللــة إحصائيــة طرديــة موجبــة بيــن مهــارة المــدرب التقنــي وتوفيــر احتياجــات الســوق بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة فــي الكليــات التقنيــة
بقطــاع غــزة بنســبة تقــارب ( ,)74.2%وذلــك اتفــق مــع دراســة (الشمســي )2017 ,التــي وضحــت أهميــة وجــود تــوازن بيــن مدخــات
التعليــم التقنــي والمهنــي (مهــارات المــدرب ،والمتــدرب ،وعمليــة التدريــب) ومتطلبــات التنميــة ,وكذلــك تبيــن وجــود عالقــة ذات داللــة
إحصائيــة طرديــة موجبــة بيــن كفــاءة المنهــاج التدريبــي وتوفيــر احتياجــات الســوق بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة فــي الكليــات التقنيــة
بقطــاع غــزة بنســبة ( ,)63.1%وذلــك يتفــق مــع دراســة ( ,Odo J.Uوآخــرون  ,)2017التــي أكــدت علــى أهميــة تطويــر مناهــج
للتدريــب التقنــي ووجــود مؤسســات تقنيــة ومهنيــة مجهــزة جيـدًا ,وأيضـا ً تبيــن وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة طرديــة موجبــة بيــن
حداثــة الوســائل التطبيقيــة المســتخدمة وتوفيــر احتياجــات الســوق بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة فــي الكليــات التقنيــة بقطــاع غــزة بنســبة
( ,)71.9%وعنــد تحليــل نتائــج اجابــات تســاؤالت الدراســة ,فقــد بلــغ المتوســط الحســابي لجميــع فقــرات المتــدرب التقنــي ()3.89%
) واتضــح أن لمهــارة المتــدرب أهميــة فــي ضمــان جــودة مخرجــات التعليــم التقنــي ,وذلــك بموافقــة بنحــو( )77.70%مــن المســتجيبين
مــن حيــث ممارســة المهــارات التــي يتــدرب عليهــا المتــدرب ,وكذلــك أهميــة مالئمــة المهــارات للوظائــف التقنيــة المتخصصــة فــي
الحصــول علــى فــرص عمــل عديــدة فــي مجــال وظائــف التقنــي تتعلــق باألجهــزة التكنولوجيــة الحديثــة ,وذلــك يتفــق مــع مــا أكــد عليــه
(العاجــز )2008 ,أن التعلــم التقنــي يجــب أن يتضمــن مجموعــة مــن المهــارات والقــدرات الفنيــة والتوجيهــات الســلوكية والتــي يجــب
أن يكتســبها الطلبــة لمواكبــة التطــورات التكنولوجيــة الســريعة ,وأيضـا ً مــا أكــد عليــه (حمــاد ،النخالــة .)2008 ,أنــه مــن أهــم أهــداف
التعليــم التقنــي اكســاب الفــرد المعــارف المناســبة لتخصصــه وفــق األســس والمعاييــر المقبولــة فــي ســوق العمــل ,وتبيــن أن المتوســط
الحســابي لجميــع فقــرات المنهــاج التدريبــي ( ,) 3.70%واتضــح أيضـا ً أن كفــاءة المنهــاج التدريبــي فــي الكليــات التقنيــة لــه أهمية بنســبة
كبيــرة تقــدر بنحــو ( ,)74.07%مــن حيــث ضــرورة شــمولها لمتطلبــات التدريــب الضروريــة ,واألنشــطة العمليــة ومواكبــة الحداثــة
ومراعــاة واقــع ســوق العمــل ,وذلــك مــع مــا جــاء بدراســة ( )Hirschy, & others 2015أنــه يجــب علــى المســؤولين وصنــاع
السياســة اجــراء مراجعــة لتصميــم برامــج تدعــم نجــاح الطالــب المهنــي ,كذلــك تبيــن أن المتوســط الحســابي لجميــع فقــرات حداثــة
الوســائل التدريبيــة كان ( ,)3.40وتبيــن أن هنــاك أهميــة لحداثــة الوســائل المســتخدمة بالتدريــب التطبيقــي فــي الكليــات التقنيــة بنســبة
( ,)68.94%وذلــك فــي ضــرورة توفيــر أحــدث األجهــزة التكنولوجيــا التــي تتناســب مــع متطلبــات ســوق العمــل ,ويؤكــد (الشــرقاوي
 )2003علــى األهميــة الحيويــة للتكنولوجيــا الحديثــة الكتســاب مهــارات كيفيــة اســتخدام كل مــا هــو جديــد وحديــث فــي مجــال توظيــف
مســتحدثات التكنولوجيــا فــي العمليــة التعليميــة التقنيــة ,وأيضـا ً يؤكــد ( )Cástková, & Kropác, 2015علــى أهميــة تدريــس المــواد
الفنيــة المرتبطــة باســتخدام التكنولوجيــا ضمــن فهــم لألنظمــة والعمليــات الفنيــة ,بينمــا كان المتوســط الحســابي لجميــع فقــرات مهــارة
المــدرب التقنــي ( ,)3.61وتبيــن أيضـا ً أن معظــم المدربيــن فــي الكليــات التقنــي لديهــم مهــارات عاليــة ويســتخدمون تكنولوجيــا حديثــة,
ويحرصــون علــى اســتخدام وســائل تقييــم لمخرجــات التدريــب بنســبة ( ,)72.13%ويــرى (الشــرقاوي  )2003أن علــى المعلــم التقنــي
اســتخدام أجهــزة وآالت حديثــة ضمــن األســاليب التدريســية وتوظيفهــا فــي العمليــة التعليميــة ,كذلــك تبيــن أن المتوســط الحســابي لجميــع
فقــرات احتياجــات ســوق العمــل ( ,)3.28واتضــح أن نســبة توافــر احتياجــات ســوق العمــل بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة كانــت بنحــو
( ,)65.63%وذلــك اتفــق مــع دراســة ( ,)Alcaraz, & others 2019فــي أنــه ممكــن أن ينتــج عــن التعليــم التقنــي مبــادرات وفوائــد
اقتصاديــة كبيــرة تــؤدي لتغييــر جوهــري فــي المجتمــع.

الجزء السادس :التوصيات
بنــا ًء علــى مناقشــة نتائــج الدراســة الميدانيــة التــي قــام بهــا الباحثــان حــول دور التعليــم والتدريــب التقنــي وعالقتهمــا فــي توفيــر احتياجــات
ســوق العمــل بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة فــي الكليــات التقنيــة فــي قطــاع غــزة توصــل الباحثــان لمجموعــة مــن التوصيــات كمــا يلي:
1.توصيات بخصوص محوري التعليم والتدريب التقني:
	•تطويــر برامــج تدريبيــة نوعيــة فــي الكليــات التقنيــة لزيــادة مهــارات ومعــارف المتــدرب التقنــي بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة
وفــق احتياجــات ســوق العمــل.
	•إعــادة تصميــم وتطويــر مناهــج تدريبيــة تحاكــي متطلبــات العمــل بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة وفــق احتياجــات ســوق العمــل
بقطــاع غــزة.
	•العمــل علــى زيــادة معــدل اســتبدال وتحديــث الوســائل التطبيقيــة المســتخدمة فــي التدريــب خاصــة المتقادمــة منهــا لتتــاءم مــع
التكنولوجيــا الحديثــة ومتطلبــات ســوق فــي الكليــات التقنيــة بقطــاع غــزة،
	•إنشــاء معاييــر وطنيــة يلتــزم توفرهــا لــدى المــدرب والمتــدرب التقنــي بالتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة وفــق مقتضيــات
التطويــر الحديثــة.
	•ضــرورة التــزام الكليــات التقنيــة بإجــراء معاييــر لتقييــم دوري ومســتمر للعمليــات التدريبيــة التقنيــة وبمؤشــرات توضــح نقــاط
القــوة والضعــف وكيفيــة عالجهــا.
2.توصيات بخصوص محور توفير احتياجات سوق العمل بمجال التكنولوجيا الحديثة:
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	•أن تعمــل الحكومــة الفلســطينية علــى إعــداد خطــة وطنيــة متكاملــة للكليــات التقنيــة تحــدد معاييــر حديثــة للتدريــب التقنــي,
وتكــون أكثــر مناســبةً للعمــل بوظائــف عاليــة الحداثــة يحتاجهــا ســوق العمــل بغــزة.
	•إنشــاء بنــك معلومــات يوفــر بيانــات كاملــة عــن ســوق العمــل فــي غــزة ،تســاعد فــي الحصــول علــى فــرص توظيــف خريجــي
الكليــات التقنية.
	•ضــرورة االســتثمار بشــكل أكثــر فاعليــة للفــرص الكثيــرة فــي ســوق العمــل بمجــاالت تقنيــة صيانــة وتشــغيل وانتــاج
التكنولوجيــا الحديثــة بغــزة.
	•زيــادة التنســيق مــا بيــن الكليــات التقنيــة والقطــاع الخــاص والنقابــات والجمعيــات التــي تنظــم ســوق العمــل لضمــان جــودة
أعلــى للخريجيــن.
	•ضرورة موائمة قدرات ومهارات خريجي الكليات التقنية مع أحدث المهارات التكنولوجيا التي يطلبها سوق العمل.
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والمهنــي باســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــال تونــس.
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