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 وعرفان شكر

 

 .الشكرُ هللِ سُبْحَانَهُ وَتعاىل الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَواْل أَنْ هَدَانَا اللَّهُ

النير  ال ي لا   وانى في  قديا  هذا الصرح العلمي ومنبر العلمام الم ميزين واألرواح النقيل والعقول إلى
 عسير في طريق العلا المديد )جامعل القدس(.كل ما هو مفيد و بسيط و ذليل كل ما هو 

  خصص بنام المؤسسات في معةد ال نميل المس دامل َكَما أ قدُم اخالِص الشكِر وال قديِر أِلسا ذِ ي الكراِم  
 َجَزى هللا  عالى ال ميَع خيَر ال زاِم وأوَفاه. .وال نميل البشريل في جاااماعااال الاقاادس

 راهين. هللاعبد  علي /األس اذ الدك ور ،ال قديِر لألس اذ ال ليل الُمشرف َعَلى الرساللال قديُر كل 

ُأس ُل اكِل ِعرفاٍن و قديٍر ألس اَذي ال ليل ُجةوَدُه الصادقَل معي ولوال سعُل أفقث َوِراااُل صدره وثاقُبل 
 فكره وغزارُ  علِمِث َلَما َوصَل َهَذا البحُث إلى َهِذِه الصورِ . 

الرسالل الدك ور/ كما أ قدُم اخالِص الشكِر وال قدير ألس اذيَّ الكريمين اللذين  فضال اقبول مناقشَل هذِه 
مناقشل هذه لمناقشًا خارجيًا( وذلك على  كرمةما ) فريد القيق/(، والدك ورمناقشًا داخلياً )محمد عوض 

 الدراسل.

 

 رانيا إبراهيم الصوالحي

  



ت

 مصطلحات الدراسة:

المخرج ال عليمي هي النا ج النةائي لعمليل ال علا، والذي يظةر على الم علا؛ ال ي  مخرج تعليمي: 
 رغب المؤسسل أن  حققةا من خالل أنشطل  عليميل محدد  ومعرفل، وكذلك أساليب  قييا  قيس مدى 

 (.31: ص2017 حقق الن ائج )الدلو، 

ات احايل وخدمات اج ماعيل، وهو وهو ما  ن  ث صناعل ال عليا وال دريب من موارد اشريل، ومن  
اصفل عامل نا ج كل ما ي ري من نشاط علمي في مؤسسات ال عليا العالي وغيرها من مؤسسات 

األنشطل العلميل والبحايل وال دريبيل، وهي مفرد  جامعل ااع بارها وصفًا لألفراد، والمؤسسات، والةيئات، 
(، و  بنى البااال هذا 2036: ص2016ون، والعمليات، واألنشطل، وكذلك المخرجات )داغر وآخر 

 ال عريف.

يعرف سوق العمل امنث الم  مع الذي يضا أصحاب األعمال أو ممالي الشركات  سوق العمل: 
واألفراد الباااين عن وظائف من العاملين القدامى ألصحاب الخبر ، أو من الشباب ادياي ال خرج 

 (.2036: ص2016)داغر وآخرون، 

الحكوميل  -بيل اا ياجات المؤسسات ال نظيميل االق صاديل في القطاعات المخ لفل ويعّرف امنث  ل
االكوادر المؤهلل علميًا وفنيُا ومةاريًا و شغيلةا فيةا اما ي وافق مع  -والخاصل والمؤسسات األهليل 

( و  بنى البااال هذا 60: ص2017 خصصا ةا وي المم مع الفرص الوظيفيل الم اال )الدلو، 
 ريف.ال ع
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 ملخص الدراسة

دور ال امعات الفلسطينيل في مواممل مخرجات ال عليا واا ياجات سوق العمل في قطاع  علىإلى: الدراسة هذه هدفت 
 الخري ين ( من الطلبل214منةا )مفرد  ( 349غز  )دراسل االل الكليات الةندسيل(. وقد  كون  عينل الدراسل من )

المنةج )الوصفي ال حليلي(.   ا اس خدام( من أصحاب العمل. ول حقيق أهداف الدراسل 40( من األكاديميين و)95)و
خمس م االت هي: )القياد  واألهداف  ا  صميمةا لةذا الغرض  شمل اس بانل  من خالل االدراسل جمع البيانات الم علقلو 

ةنيل ال ي اصل عليةا الطالب الخريج، ال عليا الموجث لسوق العمل، واالس را ي يات، المةارات المعرفيل والعلميل والم
وذلك وصواًل إلى  حقيق أهداف   مهيل الخري ين ضمن بيئل جامعيل ومناهج مناسبل، البنيل ال ح يل والمشروعات العلميل(.

ي  ساها في جسر الف و  مخرجات ال عليا الموجث إلى سوق العمل وضبط نوعيل وجود  البرامج األكاديميل والمةنيل ال 
 و فعيل الشراكل بين ال امعات وسوق العمل خدمًل لألهداف االق صاديل واالج ماعيل للم  مع الفلسطيني. 

 : بعض النتائج أهمهاوتوصلت الدراسة إلى 
ي عمليات الم ااعل للخري ين في سااااااوق العمل مما ي طلب من ال امعل بذل المزيد من فوجود ضااااااعف 
االه مام ب طبيق ساااااااياساااااااات  وقلل خري يةا والمشاااااااكالت ال ي  واجةةا في ساااااااوق العمل ال ةود لم ااعل

ال امعات كما أن  ان اج األفكار الرياديل و حويلةا إلى مشااااااااااروعات اقيقيل. ، حفيزيل ومعنويل للطالب
االه مام الكافي في  بني الحاجات الفعليل لم طلبات الم  مع من المشااااااااااااااااريع العلميل الرياديل،  لا  ولِ 

عدم إعطام االه مام الكافي وكذلك  األمر الذي ي طلب المزيد من ال نسيق بين ال امعات وسوق العمل.
اإن ازها قبل  خرجةا وال نسيق بين كليات الةندسل وسوق العمل فيما ي علق االمشاريع ال ي يقوم الطلبل 

 وذلك اما يحقق االنسااااااا ام والحاجل الضاااااااروريل لمال هذه المشااااااااريع لم طلبات ساااااااوق العمل فيما اعد.
ل في ال نساايق بين كليات الةندساال ومؤسااسااات سااوق العمل فيما ي علق امن  ات مبذولال ةود الوضااعف 

 هذا السوق.
 :الدراسة توصياتوكان من أهم 

ضرور  االه مام اعمليات الم ااعل للخري ين في سوق العمل مما ي طلب من ال امعل بذل المزيد من 
 طبيق سياسات العمل على و ال ةود لم ااعل خري يةا والمشكالت ال ي  واجةةا في سوق العمل. 

  حفيزيل ومعنويل للطالب ان اج األفكار الرياديل و حويلةا إلى مشروعات اقيقيل.

من الضروري إعطام االه مام الكافي وال نسيق بين كليات الةندسل وسوق العمل فيما ي علق كما أنث 
االمشاريع ال ي يقوم الطلبل اإن ازها قبل  خرجةا وذلك اما يحقق االنس ام والحاجل الضروريل لمال 

نسيق بين كليات بذل ال ةود الكافيل في ال وضرور   هذه المشاريع لم طلبات سوق العمل فيما اعد.
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الةندسل ومؤسسات سوق العمل فيما ي علق امن  ات هذا السوق، األمر الذي يس وجب ضرور  
 ال نسيق والم ااعل بين مؤسسات سوق العمل وال امعل في هذا الخصوص.

ضرور  إجرام مراجعات راملل ل ميع ال خصصات المنة يل ودراسل مكونا ةا ومح ويا ةا كذلك 
على ما يناسب اا ياجات سوق العمل من قبل الل نل الوطنيل الع ماد وجود   العمليل وال ركيز

إعداد الندوات والمؤ مرات وورش العمل ال ي  عنى ب عزيز اااله مام اشكل أكبر و  البرامج األكاديميل.
 الفاعليل.مواممل مخرجات ال عليا العالي وسوق العمل وبمشاركل جميع ال ةات 

 فسيل رفافل بين ال امعات الف  اح برامج جديد  مش ركل  واكب سوق العمل.صيغل  عاونيل  نا إي اد
ضرور  االه مام الكافي في  بني الحاجات الفعليل لم طلبات الم  مع من المشاريع العلميل مع 

ال عاون المش رك وأخيراً  الرياديل، األمر الذي ي طلب المزيد من ال نسيق بين ال امعات وسوق العمل.
المقررات ل امعات والمؤسسات المعنيل في سوق العمل، لنشر ثقافل العمل المةني الذي نف قده ما بين ا

 .الدراسيل ال امعيل
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Abstract: 
This study aimed at identifying the estimation degree of the Palestinian universities' role in 

adapting the outputs of education and the needs of the labor market in the Gaza Strip (Case 

Study of Engineering Colleges). The study sample consisted of (349). (214) of which are the 

students and (95) are of the academics and (40) are of the employers who provide jobs for 

the graduates of these colleges after confirmation and research during the academic year 

(2018-2019). To achieve the objectives of the study، the researcher used the descriptive 

analytic method. And to collect data related to the study of the role of Palestinian universities 

in adapting the outputs of education and the needs of the labor market in the Gaza Strip (Case 

Study of Engineering Colleges)، the researcher prepared a questionnaire that is composed of 

54 words distributed in five areas:( leadership، goals، strategies)، (cognitive ،scientific and 

professional skills obtained by the graduate student)،( education oriented to the labor 

market)، (preparing graduates within a university environment and appropriate curricula) 

and (infrastructure and scientific projects). This aims to achieve the objectives of the outputs 

of education directed at the labor market and to control the quality and quality of academic 

and professional programs that contribute to bridging the gap and activating the partnership 

between the universities and the labor market to serve the economic and social goals of the 

Palestinian society. 

The outcomes of the study: 

• There is weakness in following up the graduates in the labor market which requires 

universities to exert more efforts to follow up graduates and help them solve the 

problems they may face in the labor market. 

• The lack of sufficient care in applying moral and stimulating polices to produce more 

path finding ideas and turn them into real projects. 

• Universities gave so little concern about adopting the real needs of the community in 

relation to pioneer and scientific projects. This، in turn، requires more coordination 

between universities and labor market. 

• The lack of sufficient care and absence of arrangement between engineering colleges and 

labor market in relation with the projects executed by students before graduation in a 

way that achieves harmony and achieves the urgent needsfor such projects for the labor 

market later  

• 5.Exerting no sufficient efforts in the coordination between engineering colleges and 

institutions of labor market regarding the products of the market. This، in turn، requires 

coordination between institutions of labor market and universities in this regard. 
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• .6 Universities (like engineering colleges) are trying their best to prepare graduates for 

labor market completely in a way that conforms with the requirements of labor market. 

However، the sample members see that what universities is not enough. That is، the 

estimation degree of such a role is 69% and it is good but still not enough.  

Recommendations: 

• It is necessary to pursue graduates in the labor market which requires universities to 

exert all efforts to follow up their graduates to face all problems in the labor market. 

• It is urgent to care for applying moral and motivational polices for students to provide 

pioneer ideas and turn them into real projects. 

• It is necessary to coordinate between engineering colleges and institutions of labor 

market regarding the projects which students carry out before graduation to achieve 

harmony and the urgent needs of such projects in the labor market later on. 

• It is urgent to exert all efforts to arrange between colleges and institutions of labor 

market regarding the products of the market. This in turn requires a coordination 

between institutions of labor market and universities. 

• It is important to carry out a comprehensive revision for all majors and their components 

and content then concentrate on what meets the needs of labor market. This should be 

done by the national committee to check the quality of the academic programs. 

• It is necessary to prepare seminars، conferences and workshops that strengthen 

adaptation between the outputs of higher education and labor market with the 

participation of all active sides. 

• It's recommended to find a cooperative، transparent and competitive formula between 

universities to open new common programs that suit labor market. 

• It's necessary to create a common cooperation between universities and related 

institutions in labor market to spread the culture of professional work. 
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 الفصل األول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةـــــام للدراســــــار العـــــاإلط
 

 المقدمة:
ال عليميل  االمخرجات وإن االه مام، وال نميل، واالزدهار في أي م  مع، رال عليا ركيز  ال طو 

ويشةد ال عليا العالي اليوم  سااقًا في جود   حاجا ةا ال نمويل وخططةا االس را ي يل.يكون وفقًا لي ب أن 
أثر االغ في ع لل ال نميل، كما يلعب دورًا اارزًا في  حسين األدام االق صادي و نميل  من ال عليا، لما لث

نسان أها موارد عمليل ال نميل ألي دولل، فإذا  م   نميل االموارد البشريل واالق صاديل، ايث يع بر ا
ل لخطط وبرامج هذه الدولل، يمكن اس غالل الموارد األخرى و حسينةا يالم طلبات الحقيقوفق  اانسانهذا 

 اما يخدم عمليل ال نميل الشاملل.و طويرها 

بعض من اليشكل ال عليا العالي منظومل أساسيل من منظومات الم  مع ال ي   مثر ببعضةا و 
 شكل أيضًا  حديات م طلبات م  مع المعرفل في نفس السياق فإن خالل عالقات و فاعالت م بادلل، و 

والقو ، ولا يعد  الن احالعالي، فالمعرفل أصبح  من أبرز مظاهر وعوامل  مؤسسات ال عليا واجث نفس 
هذه الحقيقل، وإزام هذه ال طورات والم غيرات، ي ر ب على مؤسسات ال عليا أن    اهل الم  معات م دياً 

لةذه ال حديات، فال امعل مؤسسل اج ماعيل طورها الم  مع لغرض أساسي العالي بذل ال ةود لالس  اال 
الوثيقل يف رض على ال امعل أن ُ حدث  غييرًا مس مرًا في بني ةا  تمن هذه الصال ا. وانطالقً خدم ثهو 
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: 2016)داغر وآخرون، ووظائفةا وبرام ةا، اشكل ي ناسب وال غيرات المحيطل بةا، وااجل سوق العمل 
 .(2033ص

دورًا مةمًا في عمليل النةوض الشامل االم  معات، ويساها في زياد  يلعب ال عليا  وفضاًل عما سبق فإن
الكفام  للعنصر البشري، لما يك سبث من مةارات علميل وعمليل،  ساعده في عمليل ال نميل االق صاديل 
والسياسيل واالج ماعيل، ومن هنا  نبع األهميل القصوى لعمليل ال عليا ومخرجا ةا، ومدى  وافقةا مع 

وجود ضعف في  2017ايث وجدت دراسل العبسي، (2: ص2016)أبو عود ، سوق العمل  تاا ياجا
 ال دريس.ل وأعضام هيئل بالشراكل بين كليات الم  مع ومؤسسات سوق العمل فيما يخص  دريب الطل

دخل مر فع وذات ال عليا الطريق الميسر الذي يسلكث األفراد للحصول على وظائف  خصصيل  ويع بر 
كلف ث  عناماري الفريد الذي  زداد عوائده المشروع االس بذلك فإن ، و ورفيعلمرموقل  ومكانل اج ماعيل

، من علمام ومبدعين وثقافياً  واج ماعياً  واق صادياً  والذي   مال مخرجا ث في  نميل الموارد البشريل علمياً 
 القدس،)وال نميل والرقي ير دفل م  معةا نحو ال قدميسصين يكون لةا الدور القيادي في  وباااين وم خص

2019.) 

إن ال غيرات السريعل والم الاقل في م ال ال عليا العالي،  فرض على ال عليا أن يقوم بدوره الفعال في  
 والمةارات والقدرات العاليل ا ى  وائا م طلبات أسواق العمل.إعداد الخري ين أصحاب الكفامات 

اس طاع ال عليا الفلسطيني أن يلعب دورًا مةمًا وفعااًل في  زويد الشعب الفلسطيني االفرص لقد 
األفكار من خالل  بادل المعلومات مع الم  مع   نميلالدراسل العلميل وال قنيل و  لم ااعلوالمحفزات، 

فكري واالق صادي، كما قام ال عليا العالي ب رسيخ الةويل ي، و طوير إمكانيات اان اج الاألكاديمي الدول
الفلسطينيل مما ساعد على المحافظل على اقام الشعب على أرضث، ولكن المرالل القادمل   طلب نظر  

 .(14: ص2017)الدلو، ًا أكار وأدق لرسالل ال عليا العالي الفلسطيني للف ر  القادمل دمعمقل و حدي

إال أنث من الم حف أن نحمل ال عليا العالي كل الخلل بين المخرج ال عليمي وسوق العمل، 
ايث أن محافظات غز  لةا االل خاصل، كون الحصار ال ائر يمنع  صدير الكوادر البشريل كما يحدث 

اًل هذا فضفرص ال وظيف في القطاع الحكومي،  قد أثر سلبًا علىفي اعض ال  ارب، كما أن االنقسام 
 قفل أبوابةا، وجعل  والمنشآت القطاع الخاص اشلل ربث  ام مما جعل الكاير من المصانع عما أصاب

 أعداد البطالل  زداد، وضغط على سوق العمل أكار، وجعل الصور  قا مل.

 الدراسة: مشكلة 1-1
ولما  وصالب ث،ولما كان  مخرجات أي نظام  عليمي  مال الةدف الرئيسي الذي يعكس درجل جود ث 

كان الواقع العملي في النظام ال عليمي في فلسطين يشير إلى العديد من مظاهر الضعف في الكاير من 
ال وانب ال ي  ؤثر سلبًا على كفام   لك المخرجات. وقد كان من أبرز  لك المظاهر  دني الشراكل بين 
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ممل مخرجات نظام انب عدم مال(، إلى ج2017 ،الفلسطينيل )الدلومؤسسات سوق العمل وال امعات 
ال عليا العالي مع اا ياجات سوق العمل، و دني مس وى المةارات ال ي يك سبةا الطالب وصعوبل اصولث 

(. لذلك فإن األمر 2016 ،على ال دريب المالئا وال يد. الذي يدعا مؤهالت وقدرات الخريج) أبو عود 
في  ساساألا ر ااع باره طوير المخرج ال عليمي اات ملحًا نحو ضرور  البحث عن السبل الالزمل ل 

. هذا وفي ضوم ال طورات االق صاديل واالج ماعيل والسياسيل ال ي  شةدها سوق العمل وال نميل الشاملل
م طلبات  مع مخرجات ال عليا العالي وافق  مدىالوقوف على أصبح مةمًا البيئل المحليل الفلسطينيل 

في  طبيق في فلسطين ليا للمؤسسات ال عليميل ووزار  ال ع ًا اارزاً هناك دور وما إذا كان  .سوق العمل
 سلراالد مشكلل أن ن دوعليث ،  سوق العملمع مخرجات ال عليا  موامملطويلل األمد  ساها في  خطط

 :يسالرئ السؤال في بلور  

 العمل في قطاع غزةدور الجامعات الفلسطينية في مواءمة مخرجات التعليم واحتياجات سوق  ما
 .؟) الهندسيةدراسة حالة الكليات )

 التالية: الفرعية األسئلة الرئيس التساؤل من وينبثق

مالممل م طلبات القياد  واألهداف في امحافظات غز  )كليات الةندسل( ما دور ال امعات الفلسطينيل  .1
لالزمل لسوق اواالس را ي يات ألغراض  مهيل الطالب الخريج االمةارات المعرفيل والعلميل والمةنيل 

 ؟العمل

ما دور ال امعات الفلسطينيل امحافظات غز  )كليات الةندسل( في  وفير البنيل ال ح يل والمشروعات  .2
 ؟لالزمل لسوق العملاالعلميل ألغراض  مهيل الطالب الخريج االمةارات المعرفيل والعلميل والمةنيل 

الموجث ألغراض ما دور ال امعات الفلسطينيل امحافظات غز  )كليات الةندسل( في  وفير ال عليا  .3
 ؟لالزمل لسوق العملا مهيل الطالب الخريج االمةارات المعرفيل والعلميل والمةنيل 

ما دور ال امعات الفلسطينيل امحافظات غز  )كليات الةندسل( في  مهيل الخري ين ضمن بيئل  .4
لالزمل ايل جامعيل ومناهج مناسبل ألغراض  مهيل الطالب الخريج االمةارات المعرفيل والعلميل والمةن

 ؟لسوق العمل

عينل  آرامبين م وسطات  (α≤ 0.05) وجد فروق ذات داللل إاصائيل عند مس وي الداللل هل  .5
 عزى لم غيرات الدراسل الديموغرافيل  دور ال امعات الفلسطينيل في  مهيل الطلبل مةنياً اول الدراسل 

 ، الكليل(؟ وع، الالمبحوث)

عينل آرام بين م وسطات  (α≤ 0.05) وجد فروق ذات داللل إاصائيل عند مس وي الداللل هل  .6
 عزى لم غيرات اول اصول الطالب الخريج على المةارات العلميل والمعرفيل والمةنيل الدراسل 

 ، الكليل(؟نوع، الالمبحوثالدراسل الديموغرافيل )
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 مبررات البحث 1-2

 ما يلي:من أبرز مبررات البحث 
 مكيد أهميل ضبط نوعيل وجود  برامج ال عليا العالي في فلسطين في رفد سوق العمل امخرجات  -

  وافق مع م طلبا ث، ال سيما في عصر العولمل، ايث أصبح  الكوادر البشريل المؤهلل والمدربل 
خمل من  خصصات ال فرص اصور  كافيل أها م طلبات العصر، وا ى ال يصاب الم  مع اال 

 اقيقيل لةا.
 الحاجات الحقيقيل لسوق العمل. لالطالع علىااجل الم  معات العربيل وخاصل في فلسطين،  -
لل ركيز على  خصصات معينل، وإهمال  ضرور  مواجةل مشكلل البطالل ال ي   فاقا يوماً اعد يوم، نظراً  -

  خصصات أخرى، وقد يخضع ذلك للصور  الذهنيل لبعض ال خصصات.
 .لم طلبات واا ياجات سوق العمل في خلق مخرجات مالئمل دور ال امعاتالوقوف على  -

  يلي: اما الم علقل  ساؤال ةا عن لإلجاال الدراسل  ةدف :الدراسة أهداف 1-3

 . ال عليا العالي في فلسطين مخرجاتأها ال عرف إلى  -
 .اا ياجات سوق العمل في فلسطينال عرف إلى واقع  -
مخرجات ال عليا العالي من جةل واا ياجات سوق العمل في  بين ر باطيلاالال عرف إلى العالقل  -

 .قطاع غز  من جةل أخرى 
في فلسطين مخرجات ال عليا العالي  موامملمدى  عن الكشف عن الفروق ذات داللل إاصائيل -

إلى   عزى ) الةندسيلمخرجات ال عليا واا ياجات سوق العمل في قطاع غز  )دراسل االل الكليات و 
 (؟المبحوث، ، ال امعلنوعالالدراسل )م غيرات الدراسل الديموغرافيل لدى عينل 

 الدراسة: أهمية 1-4
 النظرية: األهمية 1-4-1
ال علااااااايا العاااااااالي فاااااااي فلساااااااطين، بوصااااااافةا الركياااااااز  أهميااااااال  مااااااان أهمي ةاااااااا الدراسااااااال هاااااااذه  سااااااا مد -

األساساااايل لل علاااايا والااااذي باااادوره الحاااااكا لعملياااال ال نمياااال امااااا ياااازود اااااث الدولاااال ماااان طاقااااات اشااااريل 
  م ةز  ومدربل.

 .سوق العملعلى العالي مخرجات ال عليا  ير مث مدى على الوقوف -

 فااااااي نساااااابياً  جديااااااد  م غياااااارات عاااااان نظااااااري  ب ااااااراث وال امعياااااال والاقافياااااال العلمياااااال المك باااااال  زويااااااد -
 .اق صاديات ال نميل م ال



5

دور ال امعاااااات الفلساااااطينيل فاااااي مواممااااال مخرجاااااات ال علااااايا واا ياجاااااات البحاااااث وال عماااااق ااااااول  -
 (.ل، وال ي  عد الدراسات فيث قليلل جدًا )اسب علا الباااسوق العمل

 

 التطبيقية: هميةاأل 1-4-2
زياد  اه مام ال امعات ب خريج كوادر يح اجةا  على  ساعد أن يمكن إرراديل مجابر  إعداد على العمل -

 .سوق العمل
 فعيل الشراكل بين ال امعات  برامج  نمويل اق صاديل  قوم على اللخ من سلاالدر  ن ائج وظيف  -

  .ورجال األعمال واالق صاديينوقطاع ال عليا العالي ككل 
االا ياجات والمنظمات ذات العالقل اإنشام قواعد بيانات اول  ال ةات الحاليل الدراسل  ساعد قد -

 الحقيقل لسوق العمل وال ركيز عليةا في ال امعات.
 .سوق العمل في فلسطينسمات  على ال عرف في الحاليل الدراسل من االس فاد  يمكن -

 الدراسة: فرضيات 1-5
م ال  في دور ال امعات )الكليات الةندسيل("ال  وجد عالقل دالل إاصائيًا بين  ى:األول يلالفرض •

حصل يالقياد  واألهداف واالس را ي يات والم غير ال ااع المةارات المعرفيل والعلميل والمةنيل ال ي 
 ". ألغراض سوق العمل عليةا الخريج

البنيل ل امعات )الكليات الةندسيل( في دور ا"ال  وجد عالقل دالل إاصائيًا بين  :لالاانيالفرضيل  •
ال ح يل والمشروعات العلميل والم غير ال ااع المةارات المعرفيل والعلميل والمةنيل ال ي اصل عليةا 

 الخريج". 
دور ال امعات )الكليات نص على "ال  وجد عالقل دالل إاصائيًا بين    ي: اللالاالاالفرضيل  •

ال عليا الموجث لسوق العمل والم غير ال ااع المةارات المعرفيل والعلميل والمةنيل ال ي الةندسيل( في 
 ". ألغراض سوق العمل  حصل عليةا الخريجي
دور ال امعات )الكليات نص على "ال  وجد عالقل دالل إاصائيًا بين    ي: اللالرااعالفرضيل  •

مهيل الخري ين ضمن بيئل جامعيل ومناهج مناسبل والم غير ال ااع المةارات المعرفيل  الةندسيل( في 
 ". ألغراض سوق العملحصل عليةا الخريج يوالعلميل والمةنيل ال ي 

بين  (α ≤ 0.05: ال  وجد فروق ذات داللل إاصائيل عند مس وى داللل )لالخامسالفرضيل  •
معات الفلسطينيل في مواممل مخرجات ال عليا  عزى إلى دور ال ااول م وسطات آرام أفراد العينل 

 الم غيرات:)النوع االج ماعي، المبحوثين، ال امعل(.
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( بين α ≤ 0.05: ال  وجد فروق ذات داللل إاصائيل عند مس وى داللل )لالسادسالفرضيل  •
المةارات المعرفيل والعلميل والمةنيل  عزى  اول اصول الخريج علىم وسطات آرام أفراد العينل 

 إلى الم غيرات: )النوع االج ماعي، المبحوثين، ال امعل(.

 حدود الدراسة:  1-6
من ايث القياد   دور ال امعات الفلسطينيلس ق صر هذه الدراسل على دراسل  الحد الموضوعي:

واألهداف واالس را ي يات، والبنيل ال ح يل والمشروعات العلميل، وال عليا الموجث لسوق العمل، وكذلك 
في مواممل مخرجات ال عليا واا ياجات سوق العمل   مهيل الخري ين ضمن بيئل جامعيل ومناهج مناسبل

 .) الةندسيلفي قطاع غز  )دراسل االل الكليات 

س ق صر الدراسل الحاليل على عينل من طلبل كليات الةندسل اال امعات الفلسطينيل  :الحد البشري 
 امحافظات غز .

 االس بيان قد ي طرق و  س طبق هذه الدراسل على الكليات الةندسيل في محافظات غز . الحد المكاني:
 لل ةات الحكوميل ...الخو للخبرام 

 م.2019-2018دراسي سي ا  طبيق الدراسل في العام ال الحد الزماني:

   مال محددات الدراسل كاآل ي: :محددات الدراسة 1-7

 غز  قطاع في لل امعات الةندسيل الكليات في العالي ال عليا مخرجات على الدراسل  ق صر .1
 (.فلسطين)

في مواممل مخرجات )الكليات الةندسيل( دور ال امعات الفلسطينيل  على ال عرف على الدراسل  ق صر .2
 .غز  قطاع فيال عليا واا ياجات سوق العمل 
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 الفصـــل الثاني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التعليم العالي في فلسطين )واقعه ومخرجاته وعالقته بسوق العمل(
 

 مقدمة:

ألنث يم ي اس كمااًل لما  ا  ،يع بر ال عليا ال امعي من أها المراال ال عليميل في ايا  اانسان
 حقيقث في مراال ال عليا األساسيل والاانويل ولذلك فإن  حقيق األهداف ال ربويل ال ي ي وخاها الم  مع 
يع مد على قدر  النظام ال ربوي على  حقيق أهدافث في هذه المراال، فإذا كان النظام ال ربوي وال عليمي 

بنام المعارف واال  اهات وال عليا االنوعيل المطلوبل فإن ال عليا  في مراال ال عليا العالي قادرًا على
ال امعي يصبح قادرًا على  حقيق األهداف وبالنوعيل القادر  على بنام الفرد الم علا والم  مع ومن ثا 

  .(42: 2004 حقيق ال نميل وفق ال طورات وال غيرات العلميل وال كنولوجيل الم سارعل )نشوان، 

ال عليا العالي منظومل أساسيل من منظومات الم  مع ال ي   مثر ببعضةا البعض  كما يشّكل
من خالل عالقات و فاعالت م بادلل، و شكل م طلبات م  مع المعرفل  حديًا  واجث مؤسسات ال عليا 
العالي، فالمعرفل أصبح  من أبرز مظاهر وعوامل السلطل والقو ، ولا يعد م دًيا للم  معات   اهل 

الحقيقل، فالدول ال ي لا  درك اعد أن المعرفل هي العامل األكار أهميل لبنام القدرات واالن قال من هذه 
وإزام هذه ال طورات  .ال ةل إلى ال طور، س  د نفسةا على هامش ال حوالت، بل والم ضرر األكبر منةا

ال حديات، فال امعل ُ عد  لالس  اال لةذه ،والم غيرات، ي ر ب على مؤسسات ال عليا العالي بذل ال ةود
مؤسسل اج ماعيل طّورها الم  مع لخدم ث. وانطالقا من هذه الصلل الوثيقل يف رض على ال امعل أن 
ُ حدث  غييراً مس مراً في بني ةا ووظائفةا وبرام ةا، اشكل ي ناسب وال غيرات المحيطل بةا وااجل الم  مع 

 (.2033: 2016لةذه ال خصصات )داغر وآخرون، 
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ا يمال ال عليا العالي مصنع إعداد القيادات الفنيل وااداريل واألخصائيل في الم  معات لذ
الم قدمل، أما في الدول الناميل في سا االطااع األكاديمي، الذي ي  ث نحو إعداد القوى البشريل الالزمل 

 (.36: 2001لحاجات الم  مع )عليمات، 

ن مخرجات مؤسسات ال عليا العالي، وبين لذلك  بدل ال ةود من أجل إي اد ال وازن بي
االا ياجات والم طلبات الحقيقيل لسوق العمل والم  مع، وعليث اات من الضرور   وفير فرص ال عليا 

 .ألكبر عدد من الشباب من جةل وبين رفع المس وى والوصول إلى النوعيل من جةل أخرى 

فام  عاليل، ي ب أن ال يع مد على مقررات وا ى يس طيع ال عليا العالي القيام بوظيفل ال عليا اك
دراسيل  قليديل جامد ، أو طرق  دريس  ع مد على الحفظ، ونقل المعلومات، بل ي ب أن  ؤكد على 

 (.280: 2002)فرهود،   نميل ال فكير وال ممل واالس نباط والدراسل وال  ريب

مؤسسات ال عليا يسعى إلى وال رك أن ال عليا العالي في فلسطين امخ لف أنواعث كغيره من  
اخدما ث نحو ال ميز الذي يحقق الكفام  والفعاليل، ا ى يساير أنظمل ال عليا العالي العالميل،  االر قام

نظرا لما للشعب الفلسطيني من آمال وطمواات يسعى ل حقيقةا وأولةا ال غلب على عدوه عبر اه مامث 
 .بزياد  فرص ال عليا ألبنائث

 سبق يتم تحليل الموضوعات السابقة ما يلي:وفي ضوء ما 

 المبحث األول: واقع التعليم العالي في فلسطين.

 المبحث الثاني: مخرجات التعليم العالي.

 المبحث الثالث: الكليات الهندسية في قطاع غزة.
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 :مبحث األولال
 واقع التعليم العالي في فلسطين

 

 فلسطين: تطور الخدمات التعليمية في  1-7-1
م ومرت الخدمات ال عليميل اعد   طورات خالل هذه 1918خضع  فلسطين لالن داب البريطاني عام 

 (529: 1990الف ر  ال عليميل كان أبرزها: )العسلي، 

 .ويلمز مسؤوال عن خدمات ال عليا عين  اكومل االن داب في هذه الف ر  المي وراإلدارة العسكرية:  -
اعد مرور ثالث سنوات ال  اادار  العسكريل، وسلم  اادار  المدنيل أمور الخدمات اإلدارة المدنية:  -

 .ال عليميل، وعّين السيد همفرى بدمان أول مدير لل عليا في فلسطين
 ةا مدير جديد مع بدايل م، و ولى رئاس1920أنشئ  دائر  المعارف عام  إدارة المعارف البريطانية: -

الحكا المدني، وفي هذه الف ر  عمل  بريطانيا على  نفيذ  صريح بلفور، والذي  عةد االموافقل للحركل 
الصةيونيل اإقامل وطن قومي في فلسطين، وأنشمت اكومل االن داب نظامين منفصلين لل عليا، 

األقليل، ووضع النظام العربي  ح   أاداهما للعرب وها أكاريل السكان وخصص  الاانيل لليةود وها
إدار  المعارف البريطانيل ال ي يرأسةا مدير بريطانيا وي حكا فيةا. بينما وضع نظام ال عليا الخاص 

 (.224: 1990االيةود  ح  إدار  يةوديل مس قر  )البرغو ي، 

 وقسم  إدار  المعارف فلسطين إلى أربع مناطق  عليميل وهي:

 قدس والخليل ورام هللا وبي  لحا وأريحا ومركزها مدينل القدس.منطقل القدس: و ضا ال -
 المنطقل ال نوبيل: و ضا غز  ويافا والرملل وبئر السبع ومركزها يافا. -
 منطقل السامر : و  ملف من أقضيل نابلس وجنين وطولكرم ومركزها نابلس. -
 مدينل ايفا. منطقل ال ليل: و شمل ايفا وعكا والناصر  وطبريا وبيسان وصفد ومركزها -

م، ولا يكن 1948م إلى 1940وبصور  عامل أهمل  إدار  المعارف ال عليا الاانوي في الف ر  من عام 
في فلسطين سوى ثالث مدارس ثانويل كاملل، واثني عشر مدرسل ثانويل غير كاملل، ون ي ل ال باع 

، اق صر ال عليا في هذه سياسل صارمل في قبول الطالب الذين يرغبون في مواصلل الدراسل الاانويل
 (.59: 1989المرالل على أبنام الطبقات الغنيل )يوسف، 

أما ال عليا المةني و مهيل المعلمين والمعلمات فلا يكن أاسن ااال من ال عليا الاانوي ايث وجد في 
ري فلسطين في ف ر  االن داب البريطاني المدارس المةنيل ال اليل: )مدرسل ايفا ال قنيل، مدرسل خضو 
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: 1997الزراعيل، مركز  دريب المعلمات الريفي، دار المعلمين في رام هللا، دار المعلمات( )سمعان، 
27.) 

أما ال عليا العالي فمهمل ث بريطانيا واك ف  ااب عاث الفلسطينيين إلى ال امعات البريطانيل واألجنبيل، بدال 
 ث في هذا الم ال هو إنشام الكليل العربيل من  مسيس مراكز ال عليا العالي داخل فلسطين، وكل ما فعل

والمدرسل الرريديل، وهما مدرس ان ثانوي ان أضيف  إليةما صفوف  ةيئ اعداد المعلمين، اااضافل 
لمدرسل الحقوق في القدس كان  للعرب واليةود، ايث أوجدت م اال ل مسيس جامعل بريطانيل في القدس، 

دد الاقافل اليةوديل و نافس ال امعل العبريل، وقد اق صر  عليا البنات وقاوم الصةاينل هذه الفكر  ألنةا  ة
 عليما عاليا على دار المعارف في القدس، ولا يق صر العرب على هذه المعاهد ل عليا أبنائةا، فكانوا 
يبعاون أبنامها لمواصلل  عليمةا العالي خارج فلسطين، وبخاصل ال امعل األمريكيل في بيروت، وكان  

ر  المعارف  ن دب كل سنل عدد من الم فوقين على نفق ةا إلى جامعات إن ل را ومصر وبيروت إدا
 (.231: 1990لمواصلل  عليمةا ال امعي )البرغو ي، 

م  سلم  الحكومل المصريل اارراف على ال عليا في قطاع غز ، وف ح  المدارس في 1948في العام 
أجل مساعد  سكان قطاع غز  على ال عليا فمنشمت م، وبذل  جةودًا جبار  من 1948سب مبر  21

المدارس ور ع  على ال عليا، ايث كان   عامل الطلبل الفلسطينيين معاملل الطلبل المصريين في 
سياسل القبول وم انيل ال عليا، ون ي ل لةذه الظروف المش عل رةد ال عليا ال امعي للفلسطينيين إقباال 

الطلبل في مراال ال عليا العام، خاصل في المرالل الاانويل إلى ال نافس، منقطع النظير، األمر الذي دفع 
: 1983وارص  فئات الم  مع كافل في قطاع غز  على ال حاق أبنائةا في ال امعات المصريل )سكيك، 

65.) 

م  مكن ال يش ااسرائيلي من اا الل قطاع  1967م ون ي ل ارب ازيران عام  1967اما في العام 
د الحرب مبارر  أصدر الحاكا العسكري ااسرائيلي أوامر  قضي  وليل ال يش ااسرائيلي غز ، وبع

السلطل والقضام، وعين ضااط لل ربيل وال عليا ي ولى مسؤوليل اارراف على المدارس الحكوميل وال ااعل 
صريل، (. كما اقي  المدارس  درس المناهج الم132: 1986لوكالل الغوث الدوليل والخاصل )اشور، 

و دخل  سلطات االا الل في المسير  ال عليميل من خالل األوامر والقوانين العسكريل، وسامت األوضاع، 
( ايث نص هذا األمر العسكري 854ايث صدرت كايرًا من األوامر وكان منةا األمر العسكري رقا )

ل عليميل، وإلغام على: عدم ف ح مدارس جديد    مارى مع زياد  السكان، وإغالق اعض المؤسسات ا
 (.265: 1985ال عليا االزامي وجعلث مر بطا اموافقل الحاكا العسكري )كا ب، 

م أنشم م لس ال عليا العالي و شكل  هيئ ث من رؤسام النقااات المةنيل ورؤسام  1977وفي العام 
معل. ايث كان البلديات المن خبين ورؤسام م الس أمنائةا واثنين من أعضام الةيئل ال دريسيل لكل جا

إقامل م لس ال عليا العالي كةيئل مس قلل االرغا من وجود االا الل ادثا هامًا ليس على المس وى 
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األكاديمي فحسب بل على المس وى ال نظيمي الوطني، كذلك كان  ال امعات على ا صال مبارر مع 
ان ال نسيق مس مرا عندما منظمل ال حرير الفلسطينيل اصف ةا ال ةل المسئولل عن الشعب الفلسطيني وك

انضم  هذه ال امعات إلى ا حاد ال امعات العربيل، وبال الي عندما أقيا م لس ال عليا العالي اس مر 
ال نسيق وألول مر  أصبح الم لس هو الةيئل المسئولل عن ال عليا العالي في فلسطين وال ةل ال ي ي ا 

 (.2010عبرها  حويل األموال لل امعات )ررف، 

مر سوم األوضاع ال عليميل ن ي ل ل عديل المناهج واالس مرار في إصدار القوانين واألوامر العسكريل واس 
ال ي  حد من ال عليا وال دخل في صلب المناهج ال عليميل من خالل اذف أو إلغام اعض الك ب أو 

لكيان ا(الفصول ذات العالقل االقضيل الفلسطينيل اح ل أنةا  سيم و حرض ضد دولل إسرائيل
، وأعطى الضااط المشرف صالايل االم ناع عن منح ااذن اف ح ال امعات والمعاهد، )الصةيوني

 (.135: 1986وإغالق المؤسسات ال عليميل )اشور، 

 :م 2018 - 1993التعليم في فترة السلطة الوطنية الفلسطينية  1-7-2
الفلسطينيل وإسرائيل ان قل  الصالايات الخاصل اموجب  وقيع اال فاقيات الانائيل بين منظمل ال حرير  

اشؤون الخدمات ال عليميل في محافظات غز  من سلطات االا الل ااسرائيلي إلى السلطل الفلسطينيل 
م، وقد ورث  بنيل  عليميل ربث مدمر ،  عرض فيةا الحق في ال عليا 1994أغسطس لعام /من رةر آب

يني جميعةا إلى االن ةاك المنظا والم واصل، األمر الذي كان رمنث في ذلك رمن اقوق اانسان الفلسط
ينذر اانةيار النظام ال عليمي برم ث ويقوض أي آفاق  نمويل اقيقيل في هذا الم ال. وقد  ا  شكيل وزار  

ل س كمل دور م لس ال عليا العالي الفلسطيني الذي كان قائمًا قبل قدوم  ، م 1996ال عليا العالي عام 
 (.30: 2005الوطنيل الفلسطينيل )المركز الفلسطيني لحقوق اانسان، السلطل 

م مديري ين لل عليا اغز  وخان يونس. فيما اعد  ا اف  اح مديريل الشمال 1994بلغ عدد المديريات عام 
 ثا مديريل رفح، ثا مديريل الوسطى، ثا اف  ح  مديريل ررق غز ، وأخيرًا مديريل ررق خان يونس ليبلغ

م، وقد رةدت خريطل الخدمات  2012دد المديريات في محافظات غز  سبع مديريات لل عليا عامبذلك ع
م إذ 2018 -1994ال عليميل  غيرات كبير  منذ  سلا السلطل الفلسطينيل مسؤولي ةا ال عليميل من العام 

ا افضل ال  خلو أي منطقل من محافظات غز  سوام المدن أو القرى أو المخيمات، من مدرسل لل علي
 (. 83: 2018م ةودات السلطل الوطنيل الفلسطينيل )رع ، 

م أوَكل  1996م  مسس  وزار  ال ربيل وال عليا امعزل عن ال عليا العالي، ايث في العام 1994في العام 
السلطل مةام ال عليا العالي إلى وزار  مس قلل عن ال ربيل وال عليا  ح  اسا وزار  ال عليا العالي. وفي عام 

ل صبحا كيانًا واادًا وبمسمى وزار   ،م فقد  ا دمج مةام ال عليا العالي إلى وزار  ال ربيل وال عليا 2002
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ال ربيل وال عليا العالي. و  ولى هذه الوزار  مسؤوليل كبير  إذ إنةا  شرف وبكامل صالايا ةا على جميع 
 (.39: 2006خضير، (مراال ال عليا من ال عليا العام وا ى ال عليا العالي 

لذا ومنذ اس الم السلطل الوطنيل الفلسطينيل مةام ال عليا في فلسطين اظي  ال امعات الفلسطينيل  
وال عليا العالي في امهميل كبير  انعكس  بدورها في ال شريعات ال ي  ا  بنيةا ل نظيا قطاع ال عليا العالي 

م اشمن ال عليا العالي، على 1998ام ( لع11ايث نص  الماد  العارر  من القانون رقا ) .و طويره
 صنيف مؤسسات ال عليا العالي على أساسين: األساس األول من ايث مرجعيل ال مسيس ايث  صنف 
ال امعات إلى ثالث فئات هي: )جامعات اكوميل؛ جامعات عامل؛ جامعات خاصل(، أما األساس 

ليميل إلى أربعل أنواع هي: الااني فةو مس وى البرامج وال خصصات ايث  صنف المؤسسات ال ع
 (.10: 2016ال امعات؛ الكليات ال امعيل؛ البولي كنك؛ وكليات الم  مع )الدلو، 

 واقع التعليم الجامعي في قطاع غزة:  1-7-3
نشمت مؤسسات ال عليا العالي في ظل االا الل" ااسرائيلي" وبمبادرات محليل وطنيل، ونم  و طورت 

 28إلى  2017/2018ال عليميل في قطاع غز  في العام الدراسي اسرعل ا ى وصل  المؤسسات 
( جامعات، وعدد الكليات 8مؤسسل  عليميل مرخصل ومع مد  من ِقَبل الوزار ، ايث يبلغ عدد ال امعات )

 ادار ( كليات، وجامعل البولي كنيك، وأكاديميل ا8( كليات، أما الكليات الم وسطل فبلغ  )10ال امعيل )
( يوضح ال امعات 1(. وجدول رقا )46: 2018لدراسات العليا )وزار  ال ربيل وال عليا العالي، والسياسل ل

 في قطاع غز .
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 (: جامعات قطاع غزة1-خطم! ال يوجد نص من النمط المعين في المس ند.جدول رقم )

 التصنيف التأسيس الجامعة الرقم التصنيف التأسيس الجامعة الرقم

 اكوميل 1999 كليل الدعو  االسالميل .15 اكوميل 1991 جامعل األقصى .1

 خاصل 2009 كليل نمام للعلوم وال كنولوجيا .16 عامل 1978 ال امعل االسالميل .2

 .17 عامل 1991 جامعل األزهر .3
كليل الزي ونل ال امعيل للعلوم 

 وال نميل
 خاصل 2009

4. 
جامعل القدس 

 المف وال
 اكوميل 2009 كليل الرباط ال امعيل .18 عامل 1991

 خاصل 2008 كليل العود  ال امعيل .19 خاصل 2007 جامعل غز  .5

 .20 خاصل 2008 جامعل فلسطين .6
كليل م  مع  دريب غز  

 1953 األونروا
وكالل 
 الغوث

 اكوميل 1992 كليل فلسطين ال قنيل .21 عامل 2008 األمااااااااالجامعل  .7

 خاصل 1995 كليل  نميل القدرات ال امعيل .22 خاصل 2013 جامعل ااسرام .8

9. 
الكليل ال امعيل 
 للعلوم ال طبيقيل

 .23 خاصل 1998
كليل  دريب خانيونس 

 األونروا
2007 

وكالل 
 الغوث

10. 
الكليل ال امعيل 
 للعلوم وال كنولوجيا

 .24 اكوميل 1990
كليل الدراسات الم وسطل 

 جامعل األزهر/
 عامل 1996

11. 
الكليل العربيل 
ال امعيل للعلوم 

 ال طبيقيل
كليل م  مع األقصى  .25 اكوميل 1999

 للدراسات الم وسطل
 اكوميل 2008

12. 
أكاديميل االدار  
والسياسل للدراسات 

 العليا
 .26 خاصل 2010

كليل م  مع غز  للدراسات 
 السياايل وال طبيقيل

 خاصل 2004

 عامل 2002 كليل النةضل .27 خاصل 2005 بولي كنك فلسطين .13

كليل فلسطين  .14
 لل مريض

 خاصل 2014 كليل الصحاال ال امعيل .28 اكوميل 1976

 (2018، التعليمالمصدر: )

اسب ال قري  2017/2018ال عليا العالي للعام ال امعي كما بلغ عدد الطلبل المس لين في مؤسسات 
 ( طالبًا وطالبل، اسب ال دول ال الي: 84817السنوي للوزار  )
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-خطم! ال يوجد نص من النمط المعين في المس ند.جدول رقم ) 2 التعليمتوزيع الطلبة المسجلين في مؤسسات (:   
2018 /2017العالي في محافظات غزة حسب الدرجة العلمية للعام    

دراسات  النوع
 عليا

تأهيل 
دبلوم  بكالوريوس تربوي 

 متوسط
دبلوم 
 مهني

سنة 
 المجموع تحضيرية

 39455 383 402 945 27283 194 1753 ذكور

 45362 244 147 6506 36777 418 1270 إناث

 84817 627 549 15964 64060 612 3005 المجموع

 %100 %0.7 %0.6 %18.8 %75.5 %0.7 %3.5 النسبة

 (2018التعليم، المصدر: )
 

السنوي  راسب ال قري 2017/2018كما بلغ عدد الخري ين من مؤسسات ال عليا العالي للعام ال امعي 
 ( طالبًا وطالبل، اسب ال دول ال الي: 19844للوزار  )

 توزيع الخريجين من مؤسسات التعليم العالي(: 3-خطم! ال يوجد نص من النمط المعين في المس ند.جدول رقم )
 2018 /2017في محافظات غزة حسب الدرجة العلمية للعام 

 النوع
دراسات 

 دبلوم عالي عليا
تأهيل 
 بكالوريوس تربوي 

دبلوم 
 متوسط

دبلوم 
 المجموع مهني

 10014 183 2149 7058 98 38 448 ذكور

 9830 68 1692 7420 325 20 305 إناث

 19844 251 3841 14478 423 58 793 المجموع

 %100 %1 %19.4 %73 %2.1 %0.3 %4.0 النسبة

 (2018التعليم، المصدر: )

وفي الم مل فإن واقع ال عليا ال امعي في فلسطين ال يخ لف كايرًا عن ال عليا ال امعي في العديد من 
الدول العلا سواًم عربيل او أجنبيل، إذ إن األنظمل والقوانين المعمول بةا في مؤسسات ال عليا العالي 

الي في الدول األخرى، كما أن المشكالت ال ي الفلسطيني   شااث إلى اٍد كبير مع مؤسسات ال عليا الع
يعاني منةا ال عليا ال امعي الفلسطيني  كاد أن   شااث مع مشكالت ال عليا ال امعي في كاير من دول 
العالا، يضاف إلى ذلك أن ثمل مشكالت خاصل اال عليا ال امعي الفلسطيني نظرًا للظروف ال ي يمر 

ا ين ا عنث من صعوبات ومشكالت  واجث ال امعات الفلسطينيل، بةا الوطن الفلسطيني من اا الل وم
النقص الواضح  فةناك االغالقات والحواجز ال ي  منع الطلبل من الوصول إلى جامعا ةا إضافل إلى

في  مويل ال عليا ال امعي ليواكب ال طورات ال ي يمر بةا ال عليا في الدول الم قدمل وغيرها من 
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در  نظام ال عليا ال امعي الفلسطيني على  حقيق أهدافث المرجو  )رمعل، المشكالت ال ي  حد من ق
2017 :40.) 

 أهداف التعليم العالي في فلسطين:  1-7-4
إن ال عليا العالي االنسبل للشعب الفلسطيني ليس نوًعا من الرفاه أو ميز  أو طبقل معينل من الشعب، 
وإنما هو وسيلل لغايل، وهي خلق م  مع ال عليا والكفايل، وهو  عليا ذو أهداف م نوعل   ناول مصلحل 

رفيل ومسلكيل وإيمانيل ووطنيل الفرد والم  مع على اد سوام، فوظيفل ال عليا العالي م نوعل ذات أاعاد مع
 (: 2018وإنسانيل، وقد جامت أهداف ال عليا العالي الفلسطيني اما يلي )قوانين ال عليا العالي، 

 الحفاظ على الةويل الوطنيل للشعب الفلسطيني، و دعيا واد ث و رااطث في أماكن  واجده. -
 . عزيز دور اللغل العربيل في مراال ال دريس والبحث وال رجمل -
إعداد الكوادر البشريل المؤهلل من الم خصصين والباااين والخبرام والفنيين في اقول المعرفل  -

 امنواعةا المخ لفل اما ينس ا وم طلبات ال نميل المس دامل.
 ش يع اركل ال مليف وال رجمل، والبحث العلمي و نمي ث، ودعا برامج ال عليا المس مر ال ي  قدمةا  -

 المؤسسل.
 ل أمام جميع الطلبل لالل حاق اال عليا العالي.إ اال الم ا -
 عزيز ال عاون بين مؤسسات ال عليا العالي محلياً وإقليمياً ودوليًا، اما ي وافق واالا ياجات واألولويات  -

 الوطنيل.
  قويل و فعيل منظمل ال عليا المةني وال قني، و عزيز  رااط و كامل مكونا ةا. -

ن  س ند إلى  كامل األاعاد الفكريل أالعامل لل عليا العالي الفلسطيني ي ب  لذلك  ؤمن الوزار  امن األهداف
والروايل وال طبيقيل اطريقل  ضمن امن أي  عليا عاٍل فلسطينى اغض النظر عن المؤسسل ال ي  قدمث 
ومس وى الدراسل، يس ةدف  نميل الفكر، والروح والمةارات ال طبيقيل. اي أن خري ي مؤسسات ال عليا 

الي الفلسطيني يصبحون مؤهلين لم ااعل و طوير أاد هذه األاعاد او ثالث ةا م  معل، اسب اا ياجات الع
الم  مع وقابليل الخريج. وهكذا يساها ال عليا العالي الفلسطيني في  طوير الموارد البشريل الفلسطينيل 

 (.31: 2005يني لحقوق االنسان، وكميًا االدرجل الاانيل )المركز الفلسط األولى طويرًا، نوعيًا االدرجل 

 مالمح التعليم العالي الفلسطيني: 1-7-5
اس طاع ال عليا العالي الفلسطيني أن يؤدي دورًا مةمًا وفعااًل في  زويد الشعب الفلسطيني االفرص 
والمحفزات لم ااعل الدراسل العلميل وال قنيل واخصاب األفكار من خالل  بادل المعلومات مع الم  مع 

عليا العالي ب رسيخ الةويل األكاديمي الدولي و طوير إمكانيات اان اج الفكري واالق صادي، كما قام ال 
 (.14: 2016الفلسطينيل مما ساعد على المحافظل على اقام الشعب على أرضث )الدلو، 
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ايث اس طاع  وزار  ال ربيل وال عليا العالي اس يعاب أعداد هائلل من الطلبل والطالبات، ايث ار فع عدد 
طالب وطالبل في  253263 ليصل إلى أكار من 1994/1995طالب وطالبل سنل  2800الطلبل من 

م، كما بلغ عدد العاملين في الوزار  معلمين، إداريين، فنيين، مس خدمين، 2018 /2017العام الدراسي 
( عاماًل وعاملل، ووصل  المدارس ال ااعل للوزار  إلى 25634م )2017/2018أذنل للعام الدراسي 

 (.9: 2018العالي،  مدرسل في قطاع غز  )الدليل اااصائي السنوي لل عليا 397

كما  طورت أعداد العاملين في ال امعات الفلسطينيل في قطاع غز . ايث بلغ عدد العاملين في جامعات 
 ، مصنفين اسب ال دول ال الي:  2017/2018عضوًا، وذلك في العام الدراسي  4551قطاع غز  

 (: 4-ال يوجد نص من النمط المعين في المس ند.خطم! جدول رقم )

 أعداد العاملين المفرغين حسب الرتبة الكاديمية والجنس

 المجموع بدون رتبة مدرس محاضر استاذ مساعد استاذ مشارك استاذ النوع

 3838 2111 295 444 557 247 184 ذكور

 713 406 133 103 54 12 5 إناث

 4551 2517 428 547 611 259 189 المجموع

 (2018 التعليم،المصدر: )

 (:5-خطم! ال يوجد نص من النمط المعين في المس ند.جدول رقم )

 أعداد العاملين المفرغين حسب الدرجة العلمية والجنس

دبلوم  بكالوريوس ماجستير دكتوراه النوع
 متوسط

دبلوم 
 مهني

ثانوية 
 المجموع عامة

 3838 759 76 341 687 743 1232 ذكور

 713 69 12 59 279 205 89 إناث

 4551 828 88 400 966 948 1321 المجموع

 (2018التعليم، المصدر: )

كما اس طاع  وزار  ال ربيل وال عليا العالي من  حقيق قدر عال من المساوا  في الفرص ال عليميل بين 
الذكور وااناث و قليل الف و  بين الطالب والطالبات المن سبين والمن سبات في ال امعات الفلسطينيل، 

عن الطالب المن سبين ايث إن هناك في اعض المؤسسات ال عليميل  زيد نسبل الطالبات المن سبات 
 (.77: 2005للدراسل )المركز الفلسطيني لحقوق االنسان، 
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غياب فلسفل  ربويل مواد  انطالقًا أن  لكن رغا ال ميز والكفام في نظام ال عليا العالي في فلسطين إال
ا ضح من موقع فلسفل ال ربيل في النظام ال عليمي وأهمي ةا في  حديد ركل ومضمون العمليل ال ربويل، 

جليًا في مؤسسات ال عليا العالي ايث إنةا ال  س ند إلى فلسفل وطنيل مواد  واضحل ي ا من خاللةا 
ال طوير والبنام في خطى واضحل المعالا، دون إهمال جانب على اساب جوانب أخرى ذات أهميل 

 (.  17: 2016أكاديميل، وعلميل )الدلو، 

 

 : مآخذ على نظام التعليم العالي الفلسطيني 1-7-6
االمس وى األكاديمي  االر قاميعاني نظام ال عليا العالي الفلسطين من العديد من األمور ال ي من رمنةا 

الكافي، إضافل  االه ماموالعلمي للم  مع الفلسطين، فال يزال نظام ال عليا العالي ال يمنح البحث العلمي 
لعدم السعي الس قطاب ااااين وأسا ذ  م ميزين لدعا مراكز البحوث، وربط برامج البحث العلمي 

 وإرراكل طورات الحديال في ميادين العلا والمعرفل، والدراسات العليا امشكالت البيئل والم  مع، ومواكبل ا
 (.78: 2005نسان، االقطاع الخاص في  مويل البحوث العلميل )المركز الفلسطيني لحقوق ا

مما أثار واضعي المناهج األكاديميل، فمغلب المواد والمناهج األكاديميل  ركز على ال انب النظري على 
ما أدى إلى  كرار البرامج و كرار المواد الدراسيل خالل سنوات اساب ال انب العملي وال طبيقي، م

ال امعل. إضافل إلى  ركيز الخطط الدراسيل على زياد  مواد ال خصص على اساب قاعد  المةارات 
األساسيل والاقافل العامل وال طور الشخصي للطلبل، وهذا يم ي انس امًا مع محدوديل إمكانات الطلبل 

كذا يمكن وصف معظا الخري ين امنةا م علمون غير ماقفين وينطبق هذا الوصف الذا يل لل علا، وه
 .(65: 2015على مس وى البكالوريوس إضافًل إلى الدراسات العليا )المنيراوي، 

خ الف ال خصصات فاع مدت في ال قويا طريقل الذلك  مثر أسلوب  قويا الطالب بةذه المناهج مع 
م حان النةائي مما كرس لدى الطالب ملكات االلمعلومات في ورقل ال لقين والحفظ واس رجاع هذه ا

 .بداع واالب كار وال حليلاالحفظ وإاعادها عن  طوير ملكات ا

ومن المآخذ على نظام ال عليا العالي في فلسطين، ضعف ال نسيق بين مؤسسات ال عليا العالي في 
األاحاث العلميل، وقلل ال نسيق وال عاون بين سياسات القبول و بادل أعضام هيئل ال دريس المشاركل في 

األقسام األكاديميل في الكليل الوااد ، وقلل ال نسيق وال عاون بين الكليات داخل ال امعل مما يضعف 
العمليل ال عليميل، ويساعد في هدر الموارد الماليل والبشريل ال ي ُيمكن االس فاد  منةا في برامج 

ركل و بادل المعلومات قامل الندوات المش وإوالكليات،  و خصصات مش ركل بين االقسام
 .(18: 2016)الدلو، واااصامات
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وال رك في أن قلل ال مويل ال ي  عاني منث ال امعات الفلسطينيل  طور في اعض األوقات ألزمات، 
ات فال امعات الفلسطينيل  ع مد في  غطيل مصروفا ةا على رسوم الطلبل، وعلى اعض الةبات والمساعد

الخارجيل، لذلك  عد الرسوم الدراسيل مر فعل نسبيًا في قطاع ال عليا العالي في فلسطين قياسًا االدول 
 (. 41: 2017المشابةل لةا في المؤررات االق صاديل واالج ماعيل )رمعل، 

 وال رك أن ذلك  أضعف المواممل بين نوا ج ال عليا العالي وااجل السوق المحلي، وم طلبات ال نميل
البشريل واالق صاديل، وذلك لعدم ال كامل وال فاعل الفعال بين مؤسسات ال عليا العالي والقطاع الخاص 
مما يس وجب على ال امعات نفسةا ومؤسسات ال دريب وضمن خطل مبرم ل إعاد   مهيل الخري ين، 

دمةا مؤسسات ايث يوجد فائض كبير يعاني من البطالل المقنعل والسافر  في اعض ال خصصات ال ي  ق
ال عليا العالي، مما يضطر خري ي ال امعات إلى العمل في م االت مخ لفل اعيدًا عن  خصصا ةا، 

 .(18: 2016وهذا يشير إلى ال باعد بين ال خطيط لل عليا العالي واا ياجات السوق المحلي )الدلو، 

 :التحديات التي تواجه التعليم العالي في فلسطين 1-7-7
مع كل ما أظةره نظام ال عليا الفلسطيني من قدر  على البقام، بل وا ى على النمو في ظل ظروف 

طويلل فإن هذا النظام يواجث اليوم عددًا من ال حديات المعاكسل وغير مس قر  رةدها على مدى العقود 
قع اسبب ال كاليف المابطل للعزيمل. ف طبيق اريل ال عليا لل ميع   د صعوبل في  طبيقث علي أرض الوا

المر فعل لعمليل ال عليا العالي، في ظل الظروف االق صاديل الصعبل، وفي  حدي آخر ناجا عن 
المؤسسات ال عليميل وي علق ا ود  العمليل األكاديميل وال ربويل، وكذلك ال حديات الم علقل ااارراف علي 

سبب أساسي في أزمات ال امعات المس مر   المؤسسات ال عليميل، وال حديات الم علقل اال مويل ال ي هي
، ص 2014ال ي  ؤثر اشكل مبارر علي الم ال االكاديمي ... وم ال البحث العلمي )الشيخ عيد، 

ضعف  مويل عمليل البحث العلمي ال ي  ع بر  ( وال ي  ؤثر علي جود  الخرجين وكذلك المشاكل من60
 (: 20: 2004أخرى أهمةا)عبيد، ساسيل في عمليل  طور ال عليا إلى جانب عوامل أ

 ال حديات المر بطل اعوامل ديموغرافيل. -
 ال حديات المر بطل اسياسات ال وظيف في القطاع الحكومي. -
 كون مدروسل اعنايل ا ى  أن ال حديات المر بطل االزياد  السكانيل وعمليل ال وسع في ال عليا ي ب -

 ميل اشكل عام على اساب جود  مخرجا ةا.ال  م ي امثر سلبي على الخري ين والعمليل ال علي
ويسةا ال وسع في ال عليا في زياد  النمو االق صادي الكلي من خالل العناصر األربعل اآل يل ) ودارو، 

2006 :384 :) 
 صنع قو  عاملل أكار إن اجيل مع إمدادها اكل ما  ح اجث من معرفل ومةار . -
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بطل االعمليل  المدارس والبنام، وكذلك العمالل المر  وفير فرص عمالل و وظف للمدرسين وعمال  -
 ال عليميل.

وام في الحكومل أو المعدات والنقااات سليحلوا محل األجانب  ، مهيل طبقل من القاد  الم علمين -
 والمشروعات الخاصل والمةنيل.

 الحديال للم  مع.ول اال  اهات بساسيل وال ش يع على قأل وفير نوع من ال دريب والمةارات ا -

وفضاًل عن العوامل السااقل فقد كان من أبرز ال حديات ال ي  واجث ال عليا العالي في فلسطين  لك 
 (22: 2016الم علقل بنوعيل مخرجات هذا ال عليا ومن أهمةا )الدلو، 

من المخرجات  و  مال في قدر  مؤسسات ال عليا العالي على إعداد أكبر عددأولا: جانب الكفاءة الداخلية: 
نسبل إلى المدخالت مع مالممل نوعيل المخرجات للمواصفات الموضوعل، و وفير الموارد البشريل الالزمل 

 .للقيام بةذه األعبام

و  مال في قدر  مؤسسات ال عليا العالي على  زويد الخري ين االمةارات ثانياا: جانب الكفاءة الخارجية: 
من أدام المةمات الموكلل لةا في مواقع العمل ا دار ، وهذا يعني والمؤهالت والخبرات ال ي  مكنةا 

 المواممل بين عمليات ااعداد وبين ااجات العمل من المةارات المطلوبل. 

لقد جام الضغط على نظام ال عليا العالي ن ي ل للعدد  :ثالثاا: الطلب المتزايد على التعليم الجامعي
ارس الاانويل والنا ج على  مثير النمو الديمغرافي المر فع في عدد الم زايد سريعًا في عدد خري ي المد

الطلبل المس لين في ال عليا الاانوي ربث العمومي مقرونًا اانحراف رديد في نسبل عدد الطلبل الحاملين 
. فال عليا العالي  ميز من جانب زياد  عدد المل حقين ن ي ًل اانسانيللشةاد  ال وجيةي   اه ال خصصات 

للزياد  السريعل في عدد خري ي الاانويل العامل. ايث ي وزع المل حقون على ال خصصات المخ لفل بواقع 
% لل خصصات 8% لل خصصات العلميل و25% منةا في ال خصصات اانسانيل، مقارنل مع 67

 32260م، ايث بلغ عدد طالب الاانويل العامل في قطاع غز   2018 /2017المةنيل للعام الدراسي 
وبلغ عدد الطلبل المس لون في مؤسسات ال عليا العالي اقطاع غز  للعام ال امعي  .طالب وطالبل

طالب وطالبل )وزار  ال ربيل  19844طالب وطالبل، بينما بلغ عدد الخري ين  84817م  2017/2018
 (. 2018وال عليا العالي، 

الي الفلسطينيل إلى القدرات ااداريل المطلوبل  ف قر مؤسسات ال عليا العرابعاا: تحسين القدرات اإلدارية: 
لل صدي لل حديات المةمل والخطر  ال ي ي ابةةا قطاع ال عليا العالي. فعدم  وفر رؤيل اس را ي يل راملل 
لل عليا العالي  مخذ اعين االع بار ال حديات ال ي  حول دون  طور ال عليا العالي، والم علقل اضمان 

  المطرد  في أعداد الخري ين وال دد وقلل مصادر ال مويل وال حديات الم علقل  حسين ال ود  والزياد
اإدار  ال عليا والعالقل بين ال عليا العالي وال عليا العام، وضعف قدر  الخري ين على المنافسل العالميل، 
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 زايد الف و   و حدي الاور  المعلوما يل وبما قدم ث من من زات علميل و كنولوجيل كان لةا أثر كبير في
 (.23: 2016بين دول العالا المخ لفل اما فيةا فلسطين )الدلو، 

اااضافل إلى قلل ال نسيق بين وزار  ال عليا العالي وبين مؤسسات ال عليا العالي ففي ظل غياب ال مويل 
الحكومي بدرجل كبير  لقطاع ال عليا العالي والذي يمرر من خالل وزار  ال عليا العالي فإن هذه الوزار  ال 

ال عليا العالي وما يلزمةا من عوامل ي وافر لةا إال قدر قليل من السيطر  وال حكا في أنشطل مؤسسات 
الرفع المالي وغيرها. وهذا يقوض قدر  الوزار  على  نسيق هذا القطاع الذي اف قر إلى ال نسيق منذ إنشائث 

 (.85: 2005نسان، اا)المركز الفلسطيني لحقوق 

 (:2018و عود مسببات األزمل الماليل ال ي  مثرت بةا ال امعات إلى ما يلي )رمعل، 

 وقف الدعا المالي الخارجي في الف ر  األخير .  -
 عدم اس الم ال امعات مخصصا ةا من ميزانيات السلطل الوطنيل. -
 انخفاض سعر الساعل المع مد  )عدم كفايل األقساط ال امعيل(. -
  راكا ع ز مالي لسنوات م  اليل. -
 كار  ااعفامات الطالبيل من الرسوم الدراسيل. -
 اس امارات وعوائد ذا يل لل امعل.عدم وجود  -

و ضيف البااال إلى ما سبق كلث فقد كان  مصادر ال مويل الالزمل لدعا ال عليا العالي أاد أكبر 
ال حديات الماليل ال ي  واجث ال امعات اليوم ايث إن االع مادات الماليل الحكوميل الم اال    ث نحو 

ويعزى ذلك إلى النمو السكاني السريع ايث   زايد أعداد  النقص، وذلك االمقارنل اح ا ال كالب عليث،
الطالب في سن ال عليا العام، ومن ثا ير فع عدد الراغبين في االل حاق امؤسسات ال عليا العالي، هذا 
فضال عن ار فاع  كلفل الطالب في المرالل ال امعيل مقارنل ب كلفل أي مرالل أخرى، لذا فإن مساهمل 

 مويل ال عليا العالي مطلب ملح، في ظل  قلص اايرادات وال قلبات االق صاديل  مؤسسات الم  مع في
، )البشريل والماديل(لزياد  طاقا ةا االس يعابيل فوق معدل قدرا ةا الفعليل  ،العالميل والضغوط عليةا

 .ومحدوديل الخيارات األخرى لمساند  هذا المصدر
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 المبحث الثاني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مخرجات التعليم العالي في فلسطين
 

 مقدمة:
يواجث ال عليا العالي في مطلع األلفيل الاالال،  حديات  فرضةا عليث م موعل من ال حوالت وال غيرات 
العالميل، من  رسخ لمفةوم العولمل وال  ار  الحر  وال ك الت ااقليميل وسرعل ال واصل ال قني والمعلوما ي. 

لي في الوطن العربي من  حديات وال يمكن فصل مال هذه ال حوالت عما  واجةث مؤسسات ال عليا العا
  صل االزيادات المخيفل في نسب اطالل الخري ين وال وجث نحو الخصخصل وانحسار دور القطاع 

 (. 253: 2010الحكومي، و دني مساهمل قطاع اان اج في رؤون ال عليا العالي )الع يبي، 

صدرًا أساسيًا ل غذيل الم  مع ورغا ذلك ما زال  ال امعات مكانًا لصناعل ونشر المعرفل والعلا وم
االقيادات الفكريل والاقافيل والسياسيل واالق صاديل وااداريل والفنيل، ومصدرًا لإلرعاع وال مثير في كل 
نوااي ايا  األما والم  معات، وأن ال عليا العالي في السنوات األخير  رةد  حوال جذريًا في أساليب 

اس حداث ال خصصات الحديال؛ لمساير  م طلبات عصر م  مع ومناهج ال دريس، وأنماط ال عليا، و 
واق صاد المعرفل والاور  الرقميل، ما اس دعى االه مام ا ود  ال عليا العالي في المؤسسات ال عليميل في 

 (.2016:30الدلو،دول العالا )

المدروس على أسس علميل، لذلك فإن عمليل  حسين جود  مخرجات ال عليا العالي،  شير إلى النمو 
و شمل  نميل راملل وم كاملل في كل من الميدان العلمي األكاديمي واالق صادي والسياسي واالج ماعي. 
ويمكن القول امنةا عمليل  غيير راملل مخطط لةا يقوم بةا ال عليا العالي؛ لالر قام امخرجا ث ال عليميل 

انبااق و ف ير لإلمكانيات الكامنل في الطلبل )داغر  وبما ي فق مع اا ياجات سوق العمل، فةي عمليل
(؛ وذلك من أجل إي اد وضع أفضل لةا وللم  مع اما يكفل العيش الكريا؛ 2034: 2016وآخرون، 

لذا فإن عمليل  حسين نوعيل مخرجات ال عليا العالي  ع مد اع ماًدا قويًّا على ال خطيط العلمي الممنةج؛ 
ةا إلى أهدافةا؛ ول خريج طلبل قادرين على مواجةل  حديات الحيا ، وال غيرات لكي  صل البرامج المعد  ل

ال ي  حدث اولةا اشكل إي ابي وفعال، ومساعد ةا في ال فكير اشكل إي ابي وخاّلق، و غيير نظر ةا 
من نظر  سطحيث إلى نظر  أكار عمًقا وبشكل مخ لف للحيا  من اولةا، وبال الي  لبيل ااجل سوق 

 :National Quality Assurance and Accreditation، 2004ن الخري ين األكفام)العمل م

56.) 
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إن ال عليا العالي في فلسطين رةد نقلل نوعيل وكميل، فازدادت أعداد ال امعات والكليات والطلبل المل حقين 
العلمي،  فيةا اشكل كبير، أدى إلى زياد  ال خصصات و نوع الكليات و طور المناهج وأساليب البحث

يل والقاعد  الصلبل لل نميل البشريل، وركل النةضل ساسايث  عد ال امعات والمعاهد والكليات النوا  األ
ال نمويل الشاملل وخاصل في الم ال االق صادي، فةذه النقلل العلميل جامت اس  اال لم طلبات ال حول 

 (.45: 2016وال طور السريع في الم  مع المحلي )أبو عود ، 

االق صاديات المبنيل على المعرفل  شّكل مورًدا ال ينضب،  سعى الم  معات والدول الك سااث، ومن إن 
هنا  برز أهميل بنام نظام  عليمي ينةض اطاقات كل م علا، وينّميةا إلى أقصى ما يمكن أن  صل إليث، 

المةارات وقادرين على دون القبول أو الرضا امس ويات الن اح العاديل ويقّدم للم  مع خري ين م عددي 
عداًدا ي عل الم خرج قادرًا على ال كيف السريع وال مقلا إ ال علا الدائا، وهذا ي طلب نظاًما  عليميًّا مرًنا و 

مع ال طور ال كنولوجي السريع الذي لث االغ األثر على النظا االج ماعيل والاقافيل والمعيشيل، وعادات 
 (.65: 2008حمالي، االس ةالك، ومعنى العمل ومكان ث )ال

 مفهوم مخرجات التعليم العالي:  1-7-8
إذا كان على ال عليا العالي أن يلبي ااجات الم  مع ب قديا خري ين يملكون المعرفل والمةار  والقدر  
على  حقيق ال قدم، فال بد أن  مخذ ال امعات على عا قةا مسؤوليل  عليا أفراد الم  مع، وا ى يكون 

ال بد من وجود أهداف واضحل لعمليل ال علا ليس فقط من ايث المح وى، بل  ورامالً  اً ال علا ناجح
 (.209: 2010وأيضًا وجود أهداف واضحل للمةارات والقدرات الفكريل الواجب  حقيقةا )نيومان، 

( أن المخرجات ال عليميل ال امعيل هي ال طوير الذا ي للطالب والذي يشمل 38: 2007يرى الرريدي )و
اك ساب الطالب لمزيج ي ملف من العديد من المةارات المخ لفل كالقرام  والك اال، الحساب، القدرات 
الرياضيل، المةارات اليدويل والقو  ال سديل، اللغات، النباهل والفةا العلمي، اااضافل إلى ال قدم المعرفي. 

ل ف ر  الدراسل، لذا ظةر وبعد  خرج الطالب من ال امعل يكون قد اك سب اعض هذه المةارات خال
مصطلح النوعيل في المخرجات ال ي  قدمةا ال امعل، واالخ الف في مس وى الخري ين والذي ي فاوت 

 احسب اك سابةا ل ملل المةارات.

وايث أن أها فرد في المنظومل ال عليميل هو الخريج )المؤهل( و م ي أهمي ث كونث الحصاد األكاديمي 
مل ال امعيل اكل مفردا ةا وعمليا ةا ونظمةا الفرعيل وإمكانا ةا الم نوعل )أبو كلث الذي  وفره المنظو 

(، لذا فمن أها أهداف ال عليا ال امعي وال ي  سعى ال امعات إلى  حقيقةا عبر 46: 2016عود ، 
ليمخذوا مواقعةا في اق صاد م غير، بل ي عدى ذلك إلى  ،برام ةا األكاديميل المخ لفل إعداد الطالب

سعث مداركةا، و نشيط خيالةا، وإثار  فضولةا، ومساعد ةا على كيفيل ال فكير، و زويدها االمةارات  و 
ليعيشوا ايا  اافلل االن اح واان ازات، اما يحقق المالممل بين هذه المخرجات وم طلبات  ،والمعرفل
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 ياجات سوق العمل سوق العمل العالمي والمحلي كن ي ل نةائيل، ولذلك كان البد من ال عرف على اا
من المخصصات والمةارات المطلوبل في الخري ين في مخ لف البرامج األكاديميل ال ي  طرقةا ال امعل 

 (. 20: 2013)المسعودي، 

لذا فالمخرجات ال عليميل هي النا ج النةائي لعمليل ال علا، والذي يظةر على الم علا ال ي  رغب المؤسسل 
يميل محدد  ومعرفل، وكذلك أساليب  قييا  قيس مدى  حقق هذه الن ائج أن  حققةا من خالل أنشطل  عل

 (.3: 2010البداوي، (

( المخرجات ال عليميل امنةا المعارف والمةارات والقيا واال  اهات ال ي  سعى 2011ويعرف )ساري، 
ل عليميل األكاديميل المؤسسل ال عليميل إلى إكسابةا للطلبل من خالل مناه ةا المقرر  عند إكمالةا البرامج ا

والمر بطل برسال ةا، و عكس معايير عالميل في مس وى مناسب، يعبر عنةا بن ائج وليس اشكل أنشطل 
  عليميل أو منةج دراسي.

( امن المخرجات ال عليميل هي م موعل الخدمات الي  قدمةا ال امعل 22: 2013وذكر المسعودي )
جا ث، وم طلبات الحركل ال نمويل الشاملل الداعمل ل قدمث، ومن ي ا  وفيرها وفقًا الا يا وال يللم  مع، 

 ضمنةا نوعيل الموارد البشريل)الخري ين( الي ي ا  مهيلةا مةاريًا ومعرفيًا اما يحقق  طلعات المس فيدين.

وفي ضوم ما سبق ي بين أن المخرجات ال عليميل ال امعيل   مال في "الخدمات ال ي  قدمةا المؤسسل 
ل إلى العميل و  ضمن نوا ج ال عليا الم مالل االخري ين، والنوا ج غير المبارر  من نوا ج معرفيل، ال عليمي

 ورخصيث واج ماعيل، ونوا ج عامل مال المةارات المةنيل واالق صاديل والاقافيل".

 أهمية المخرجات التعليمية:  1-7-9
لةا ال غذيل العكسيل والراجعل ال ي  ع بر المخرجات ال عليميل جوهر عمليات ال ود ، ايث ي حدد من خال

ي نيةا الفرد والم  مع من جرام  طبيقةا وبال الي فةي المرجع ال ي يمكن االس فاد  منةا في ال وانب 
 (: 13: 2011ال اليل )ساري، 

  ساعد الطالب على  حديد دوره ودرجل اس فاد ث من البرنامج. -
  ساعد في عمليل  قييا األدام. -
ل في ال عليا العالي الذي ين قل ال ركز فيث يانطالق لنموذج عملي ل صميا المناهج الدراس شكل نقطل  -

 من المدخالت والعمليات ليركز على  علا الطلبل.
  ساها في اخ يار طرائق ال دريس المناسبل، و حديد مصادر ال عليا المخ لفل. -
الراميل إلى  حسين نوعيل ال عليا، ومساعد  واضعي  سةا في ا خاذ القرارات المس نير  اول ال دخالت  -

 السياسات لرصد اال  اهات في طبيعل ونوعيل  علا الطالب مع مرور الوق .
  مال مرجعيل للمساملل على أساس األدام. -
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وعليث يمكن القول أن  حديد قائمث االمخرجات ال عليمل يساها في  قديا فكر  واضحل للطبل اشمن ما هو 
، كما  ساعدها على  حديد درجل  قدمةا و طورها الشخصي والمةني، و رفع مس وى رعورها م وقع منةا

اام الك خبرا ةا ال عليميل، و عزز ثق ةا امنفسةا، وبفرص ال وظيف من خالل  قديا معلومات أكار 
جات وضوااً ألرباب العمل المح ملين اول نوعيل المةارات والخبرات المك سبل، وأن من مواصفات المخر 

ال عليميل ال يد  هي ال ركيز على الم علا، كما  كون قابلل للقياس، وممالل لم موعل من المةارات، و كون 
على أساسث يمكن  وصيف  اً مةم اً ذات جدوى ألعضام الةيئل ال دريسيل والطالب، وأن  شكل مف اا

 و صميا البرامج ال امعيل.

 تصنيف المخرجات التعليمية:  1-7-10
هو  غير السلوك الذي يحدثث عاد  ال عليا ال يد. وهذا ال غير في السلوك قد يكون اما ا كان ال علا لمّ 

و أفيما يحملث من قيا  أو فيما يملكث من مةارات وقدرات، أوفكار، أ أولدى الم علا من معارف، 
( إن عمليل  صيف المخرجات ال عليميل ليس  ااألمر السةل، 198: 2007فيذكر دودين ) ،ا  اهات

يمكن  صنيفةا امكار من طريقل، ولما كان المخرج ال عليمي وصفًا لسلوك الطالب اعد االن ةام من  ايث
 عمليل ال علّا، فإن المخرجات ال عليميل  صنف إلى ثالث م االت هي:

: و ش مل المعارف والعمليات العقليل أو الذهنيل ال ي يقوم بةا الطلبل كال ذكر والفةا مخرجات معرفية
 وال حليل.

يؤديةا الم علا  أن و ش مل على المةارات والسلوكيات والنشاطات الحركيل ال ي يمكنمخرجات مهارية: 
المةارات ال ي يك سبةا  أناعد ان ةام عمليل ال علا كالك اال، والرسا، وإجرام ال  ارب. و  در المالاظل 

من م ال، و عرف عاد   أكارا إلى ن  صنف إلى نوعين المةارات ال ي ين قل  علمةأالم علا يمكن 
لي. والمةارات ال ي يق صر االمةارات العامل كمةارات ال فكير، واال صال، والبحث واس خدام الحاسب اآل

اس خدام جةاز معين، و صميا   ريل اعلى م ال ال خصص، و عرف عاد  االمةارات الخاصل  أثرها
 و  خصص معين.أةارات  ر بط برنامج و قرام  ركل بياني، فةذه المأو عمل نموذج، أما، 

:  ش مل على اال  اهات وااله مامات والميول والقيا كمخالقيات المةنل، والعمل في مخرجات وجدانية
جماعل، والقدر  على ال كيف مع ال غيرات، والشعور االمسؤوليل ااي ابيل   اه الم  مع واألخرين وال ي 

خر، واالل زام، والدقل، واسن اس غالل آلا الرأيعلمث، ومنةا اا رام ينميةا الم علا ويحملةا معث اسبب ما  
 (.14: 2011الوق ، و قدير العمل، واالن مام )ساري، 

( أن هناك  وصيف للمخرجات ال عليميل يس ند إلى  مييزها 56: 2010وفي نفس السياق يذكر الخشالي )
 على أساس: 
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ال صنيف )المخرجات المعرفيل( وال ي  عني  مخرجات المدى القصير: ويطلق عليةا أصحاب هذا •
 ام الك المعارف األساسيل وإظةار المةارات العلميل.

مخرجات المدى البعيد: و قوم على  ةيئل الفرد للحصول على فرصل عمل، أي قدر ث على االنس ام  •
وال كيف مع سوق العمل، والخريج يسعى للحصول على وظيفل أفضل ومكاسب على مدى الحيا  

 دراك لطرق وإمكانات المشاركل في الحيا  العلميل.وإ

 ( المخرجات ال عليميل إلى ما يلي: 24: 2013و صنف المسعودي )

: و كون على مس وى المؤسسل، وهي المخرجات األكار رموليل المخرجات التعليمية المؤسسية •
الم  مع )المس فيدين الخارجيين(، وال ي ين قل أثرها من المس فيد )الخريج( إلى البيئل المحيطل اث أو 

و  مال في إفاد ث لم  معث و لبيل اا ياجا ث و ظةر اشكل أوضح اعد انخراط الخريج في سوق 
 العمل، ويمكن  سمي ةا االمخرجات الكليل.

: و كون على مس وى البرنامج، و  مال في ال غيرات وال طورات في المخرجات التعليمية البرامجية •
يل والمعرفيل والشخصيل والسلوكيل للم علا، والمك سبل من ال خصص المدروس عند ال وانب المةار 

 إكمالث م طلبات الدراسل في البرنامج الدراسي، ويمكن  سمي ةا االمخرجات ال خصصيل.
 م: ويعبر عنةا بنوا ج ال علا المك سبل من كل واد  دراسيل  ا إنةاالمخرجات التعليمية الفصلية •

و مال الحد األدنى من المةارات والقدرات والخبرات ال ي ي ب أن يك سبةا الم علا دراس ةا على اد  
 دراسل المقرر الدراسي، ويمكن  سمي ةا االمخرجات ال زئيل.  ئثعند إنةا

و  مال هذه المخرجات ال عليميل في المةارات الم وافر  في المس فيد نفسث من عمليل ال عليا، و مال ما 
الخريج عند إنةام  عليمث، ويمكن أن  قسا إلى ثالث مكونات من المةارات وهي:  ينبغي أن ي وفر في

المكون المةني، المكون ال خصصي، والمكون العام. وقد  ا االس عانل اقاموس ال ود  واالع ماد الصادر 
 من مركز ضمان ال ود  ا امعل ااسكندريل لل عريف بةا، على النحو ال الي:

كاديميل ال ي درسةا الم علا في ال طبيقات ي القدر  على اس خدام المواد األوه المهارات المهنية: •
( امنةا كيفيل  طويع المعلومات والمفاهيا المك سبل إلى 24: 2013المةنيل، و عرف المسعودي )

ل مكنث من سةولل االنخراط في سوق  ،سلوكيات مةنيل. ويح اج الخريج إلى اك ساب هذه المةارات
من رمنةا مساعد ث في  حقيق االنس ام مع م  معث والمشاركل في  نمي ث من خالل  العمل؛ كما أن

 لبيل م طلبا ث، اااضافل إلى  لبيل االا ياجات الشخصيل للخريج و حقيق الرضا الذا ي )ساري، 
2011 :15.) 

 سبةا و  مال في المةارات والخبرات والرسومات والمفاهيا األماميل ال ي اك المهارات التخصصية: •
 الخريج من ال خصص المدروس اعد إكمالث البرنامج الدراسي.
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وهي المةارات المك سبل من أسلوب الدراسل وليس لةا عالقل االمواد الدراسيل  المهارات العامة: •
( امنةا المةارات ال ي ين قل أثر  علمةا إلى أكار من 199: 2007ولكنةا عامل، ويعرفةا دودين )

العمل في الفريق واال صال الفعال، المواطنل وذلك افةا الفرد لدوره في  م ال، مال القدر  على
الم  مع،  حمل مسؤوليل أفعالث، ا خاذ القرارات، الوعي العالمي والذي يعبر عنث االقدر  على ال عبير 
ل عن أوجث ال شااث وال باين بين الاقافات والبيئات العالميل المخ لفل؛ مما يدل على اس يعاب ال عددي

الاقافيل والقضايا العالميل المعاصر ، والوعي ال كنولوجي وذلك افةا ال طبيقات واآلثار المر بل على 
 (.25: 2013اس خدامةا، وكيفيل ال عامل معةا اكفام  )المسعودي، 

هذا ولدعا  وجةات ال عليا العالي فإن األمر يس وجب أن   ميز  لك المخرجات ااان اجيل والكفام  وذلك 
نظر إلى  االه مام الملحوظ نحو وجوب اس خدام المفاهيا االق صاديل في الدراسات والبحوث احقل اال

ال عليا عموما وال عليا العالي اشكل خاص، وذلك  بعا ل زايد و نامي البعد االق صادي في ال عليا العالي 
غ النمو الكمي والنوعي لضمان ن اح  حقيق أهداف ال نميل، وبلو  ،واع باره اس امارًا اشريا ضرورياَ 

المرغوب، ومن بين المفاهيا االق صاديل ال ي  عبر عن مدى االه مام االبعد االق صادي لل عليا، مفةومي 
اان اجيل والكفام ، ايث  عرف اان اجيل في االق صاد امنةا معدل ما يمكن الحصول عليث من اان اج 

ذ هذا المعدل صيغل   ناسب بين م موع على معدل ما يصرف للحصول على هذا اان اج، ويمخ
المخرجات ال ي ي ا الحصول عليةا من سلع وغيرها وم موع المدخالت ال ي ي ا إدخالةا في سبيل إن اج 

 (.796: 2015هذه السلع من عمل وآالت ومواد )فضيل، 

احيث  عبر عن  وار باطا اال عليا ورد امنةا  عني "دراسل العالقل بين المدخالت والمخرجات ال عليميل،
نسبل المدخالت إلى المخرجات، و شمل المدخالت ال عليميل كل العناصر الداخلل في ال عليا من مبان 

دار  وطلبل وبرامج، كما  شمل المخرجات الطالب الناجحين والنمو المةني، إومعدات وأدوات ومدرسين و 
 حقيق األهداف المنشود  منث امقل هدر، أما الكفام  ال عليميل، ف عني "مدى قدر  النظام ال عليمي على 

الحصول على أكبر قدر ممكن من المخرجات ااس خدام أدني قدر من المدخالت  "...كما أنةا  عني
و   لى العالقل بين اان اجيل والكفام "، في كون اان اجيل  عنى مقدار الواده من المخرجات االنسبل 

، بينما الكفام   ر بط بدرجل االس خدام األمال لإلمكانيات (2010للواد  من المدخالت )ااناجث ومقبل، 
للحصول على أكبر قدر من المخرجات، فاالر باط بين اان اجيل  ،)المدخالت امقل كلفل ممكنل (الم اال 

في كون اان اجيل محصلل للكفام ، ومن ثا فةي دالل فيةا، وعموما  ال عليميل والكفام  ال عليميل يكمن
كالهما ير بطان االبعد االق صادي في ال عليا، الذي يةدف الحصول على أكبر عائد  عليمي امدنى جةد 

(، وفي هذا السياق يمكن اارار  إلى أن علمام 572: 2013وأقصر وق  وأقل كلفل )الحيالي، 
منةا نوعين  اق صاديات ال عليا اج ةدوا في  صنيف الكفام  ال عليميل إلى نوعين أساسين ي فرع من كل

 ثانويين. وذلك على النحو ال الي:
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يعبر عنةا االعالقل بين مدخالت ومخرجات النظام، امعنى "العمليات والنشاطات  الكفاءة الداخلية: •
الداخليل للنظام ال عليمي وقدر ث على القيام ااألدوار الم وقعل منث واسن  صريفةا و كاملةا والم مالل 

ث من الطالب واالن قال بةا من صف دراسي الى آخر دون  سرب أو أساسا في االا فاظ امدخال 
رسوب، وعليث فإن الكفام  الداخليل )الكميل( للنظام ال عليمي،  عني مدى قدر  النظام على إن اج أكبر 

(. 89: 2014عدد من الخري ين مقابل العدد الكلي من الطالب الداخلين في النظام )كيطان وآخرون، 
% إذا  خرج الطالب الذين 100مخرجات إلى المدخالت( و كون نسبل هذه الكفام  )أي عن نسبل ال

لذا  عبر مؤررات  ،ال حقوا في نفس السنل الدراسيل بن اح في مد  الحد االدنى لعدد سنوات الدراسل
ل الكفام  الداخليل الكميل المر فعل عن  حسن اان اجيل ال عليميل، و خفيض نسبل الرسوب وال سرب و قلي

الكلفل، بينما الكفام  الداخليل )النوعيل( للنظام  ركز على نوعيل المخرجات و عبر عن  طابق نوع 
المخرجات للمواصفات الموضوعل لةا، أي أنةا  شير إلى قدر  النظام ال عليمي على إن اج خريج ذي 

ي  خريج أعداد مواصفات يفي االغرض المعد لث، فاألنظمل ال عليميل الحديال ال  حصر اه مامةا ف
 (.797: 2015معينل من الطالب ولكن يم د ذلك إلى  وفير نوعيل جيد  من الخري ين )فضيل، 

: يقصد بةا قدر  النظام على  حقيق أهداف الم  مع الخارجي الذي وجد النظام من الكفاءة الخارجية •
أجل خدم ث، ويراها آخرون امنةا "مدى مالممل ال مهيل العلمي ون ائج الخبر  العلميل والنوااي الشخصيل 

فل إلى إضا ...ال ي اك سبةا الفرد من خالل دراس ث لم طلبات العمل المسند إليث في الحيا  العمليل 
اك سااث مزي ا من اال  اهات اانسانيل والعلميل ال ي  ساعد في   ديد ومواجةل مشكالت م  معث، 
وينظر إلى الكفام  الخارجيل من المنظور الكمي امنةا" مدى  لبيل النظام ال عليمي لحاجات الم  مع، 

ر إليةا من المنظور النوعي ومدى  وازن أعداد الخري ين مع األعداد المطلوبل لسوق العمل، بينما ينظ
: 2013)الحيالي، امدوارها المس قبليل في الم  مع امنةا  عبر عن مدى إعداد و مهيل الطالب للقيام

576). 

 توجه الجامعات نحو تحسين مخرجات التعليم:  1-7-11
وال طوير، إلى جانب ها األمور ال ي  ح اج إلى الم ااعل وال قييا أ ال رك أن مخرجات ال عليا  عد من 

الوقوف على األنظمل ال عليميل ل وجيةةا نحو العالميل، من أجل ايصال المةارات والكفايات ال ديد  
 الضروريل لل ميز في بيئل أكار  نافسيل.

كما أن أها األسباب ال ي  س دعي ال امعات للعمل نحو  طوير برام ةا ومناه ةا الدراسيل هي 
املل والقائمل على ال دفق العلمي والمعرفي والذي لا يسبق لث مايل؛ والذي يشكل الاور  ال كنولوجيل الش

 حديًا للعقل البشري وهو ما جعل الم  معات   نافس في  حسين و طوير أنظم ةا ال عليميل على أساس 
  طوير مخرجات ال عليا هو ال ركيز على اا ياجات فيال ود ، ومن أها الم االت ال ي يمكن أن  سةا 
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ل كون مؤسسات  عليميل  ،سوق العمل،  حسين األدام،  طوير المخرجات، مساعد  ال امعات والمعاهد
 (76: 2009منافسل على المس وى المحلي والعالمي )أبو النصر، 

وبذلك فإن ال وجث نحو ال ركيز على جود  المخرجات ال عليميل من مةارات وقدرات وخبرات يعد  وجةًا  
 ،Porsيرًا في ال عليا العالي، وم ماريًا مع فلسفث ال ود  في ذات الوق ، لذلك يرى )ادياًا و حواًل كب

( امن عناصر ال ود    مال في معارف الطالب وما اك سبث من مةارات وا  اهات وقيا، بينما 2001
( امن من قيا ال ود  ال ركيز على ال وظيف، وهي القيمل ال ي  ركز 31: 2007يرى )برينان وراه، 

لى خصائص مخرجات الخريج، والمعايير ون ائج العمليل ال عليميل. وهو أسلوب يمخذ في الحسبان ع
م طلبات العميل؛ ويقصد االعميل هو صااب العمل الذي يقوم ب وظيف الخريج، وي  ث هذا النوع ليمخذ 

 في الحسبان ال فاصيل والخصائص الرئيسيل ل ود  ال عليا العالي.

معظا األطراف المعنيل في ال عليا العالي )طالب، أوليام أمور، أعضام هيئل  دريس، واس  اال لحقيقل أن 
إدار  ال امعل، أرباب العمل.( يع برون أن النظام ال عليمي ينقصث إعداد الطلبل للحيا  الحقيقيل وم طلبات 

 ند إلى السوق ويطالبون ب حسينث و طويره، ومن منطلق ارص ال امعات على  قديا  عليا مم از مس
أادث مخرجات البحوث والدراسل األكاديميل. ولعب دورها الرئيسي في  نميل القدرات البشريل، وااسةام 
في  طوير معارف الطالب وفكرها من خالل  ةيئل البيئل األكاديميل المناسبل، والمساهمل في  وظيف 

على وصف المخرجات ال عليميل (. وقد جام هذا ال وجث المس ند 26: 2013الطلبل واراكةا )المسعودي، 
على أساس ما يعرف امس وى الكفام  الداخليل ومس وى الكفام  الخارجيل وهو األكار ريوعًا. ايث  عبر 
الكفام  الداخليل للمخرجات ال عليميل عن القدر  على  حقيق األهداف المعرفيل امقل ال كاليف الماديل 

 عليميل ف عبر عن قدر  النظام ال عليمي على  حقيق مطالب الممكنل، أما الكفام  الخارجيل للمخرجات ال
 (.36: 2010الم  مع واا ياجات سوق العمل )الخشالي، 
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 المخرجات النهائية التعليم العالي:  1-7-12
ن  نوع مخرجات العمليل ال عليميل ي وقف الى اد كبير على مدى طبيعل و نوع أهداف المؤسسات إ

ال عليميل مع األخذ ااالع بار ظروف وم طلبات البيئل المحيطل ناهيك عن فاعليل المؤسسات ال عليميل 
 نواع المخرجات دون غيرها.أوكفام ةا، مما ي عل المؤسسات ال عليميل   بنى اعض 

 علىفي الواقع الحالي   م ع المؤسسات ال عليميل اإمكانات ال يس ةان بةا وطمواات عاليل سوام  لذلك
لألسا ذ  والمحاضرين أو على المس وى المؤسسا ي والقياد  ال امعيل في ضوم  الشخصيالمس وى 

 معطيات البيئل االج ماعيل المحيطل.

نواع المخرجات ال ي  سعى المؤسسات ال عليميل الخري ون من أها أ يع برالمستوى النوعي للخريجين: 
ى االر قام ا ود ةا، ويركز هذا النوع من المخرجات على المعرفل األساسيل والمعلومات ال ي  شكل إل

البنيل ال ح يل ل ود  الخري ين، و س ند هذه المعرفل والمعلومات على اعدين هما ال مكين واالس يعاب 
ومؤسسات األعمال األساسيل، والمعرفل المةنيل ذات العالقل اعمليات  لك لحقائق عمل منظمات 

 (. 155: 2012المنظمات )الظالمي وآخرون، 

لذلك ير بط المس وى النوعي للخري ين اقدرات الطلبل على م ااعث وفةا األسس والمبادئ المةنيل وكذلك 
 وكذلكلمنظور الشامل و نوع األدوار  طبيقةا في ميادين العمل، وي زامن ذلك مع  وسع ا وسائل فةا

ليصبح قائدا رساليًا ذو منظور اس را ي ي واه مام رمولي االعمليات والممارسات  ، وسع فكر الخريج
 (. 192: 2005ااداريل لمنظمات األعمال )الطائي وآخرون، 

ال عليميل ال ود  في ولما كان الم علا أاد عناصر مخرجات العمليل ال عليميل، ولكي  ضمن المؤسسل 
ي وجب عليةا  فعيل العالقل بين الطلبل ومؤسسات الم  مع قبل الخروج إلى سوق العمل،  ،هذا العنصر

ل وفير فرص العمل لخري يةا، والسعي الحايث ل حسين  ،وال نسيق مع مؤسسات الدولل وأسواق العمل
على جود  العمليل ال عليميل برم ةا مس وى الخري ين ااع بارها إن اج نةائي يمكن من خاللث الحكا 

 (.2008:55 وآخرون، الحاج)
يركز هذا النوع من المخرجات على المةارات والخصائص المميز  البرامج التدريبية لمؤسسات المجتمع: 

 ال يذات ال مثير المبارر في  حسين سلوك األدام لألفراد والمؤسسات اشكل عام، و عد البرامج ال دريبيل 
 قدمةا المؤسسل ال عليميل من األولويات المةمل ل حسين و طوير مةارات الكوادر الوظيفيل لمخ لف 

 عليميل وال خصصيل وانطالقا من دور ال امعل كمؤسسل رياديل ل طوير الم  مع فإنةا المس ويات ال
(. 155: 2012إلى  بني مفةوم ال امعل كمركز لخدمل مؤسسات الم  مع )الظالمي وآخرون،  مدعو 

 (: Hughes، 1998: 43وعليث فان جود   لك البرامج  ع مد على عد  مبادئ وهي )

 ال دريب ال طابق أو ال وافق ما بين األفكار النظريل والممارسات العمليل.أن  حقق برامج  •
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  لبيل الحاجات المةنيل للم دربين. •

 المرونل و عدد االخ بارات في برنامج ال دريب. •

  وجث برامج ال دريب نحو الكفايات ال عليميل. •

 ل.اس امار  كنولوجيل البرامج ال دريبيل لن ائج البحوث والدراسات العلمي •

       اس مرار  حسين عمليل  دريب الم دربين. •

 عد االس شارات العلميل أاد أها المخرجات ال ي   ميز بةا المؤسسات ال عليميل الستشارات العلمية: 
المرموقل، وهي بذات الوق  مقياسًا مةمًا من مقاييس جود   لك المؤسسات، و  نوع صور وآليات 

ا وطبيعل بيئ ةا، كما   سد نافذ  علميل مف وال   اه الم  مع ومؤسسات االس شارات العلميل  بعًا لنوعة
ل قدم لةا الدعا والمساعدات المعرفيل واارراد والدراسات النظريل وال طبيقيل وغيرها، وفضال  ،سوق العمل

عن القدرات العلميل ال ي   ميز بةا النوافذ االس شاريل فإن ن ااةا يع مد على مس وى وعي وثقافل 
 . (89: 2014)كيطان وآخرون، الم  مع ومؤسسا ث المخ لفل 

يقصد االمشاريع العلميل ببساطل قيام جةل علميل )قسا علمي او اعضًا من المشاريع العلمية: 
المحاضرين( بدراسل مس فيضل لظاهر  معينل في مكون وااد أو أكار من مكونات البيئل ذات العالقل 

 مساوئةالل خلص من  أوالمبارر  أو غير المبارر  االم  مع، ووضع الخطط الكفيلل ل طويرها و حسينةا 
والم وقعل، ومةما يكن ا ا المشاريع العلميل فإنةا  عد من أها الامار العلميل ال ي  ن  ةا  الحاليل

المؤسسات ال عليميل والبحايل، ايث يلعب المخ صين في المؤسسل ال عليميل الدور الريادي في المشروع 
ى، لذا فإن العلمي وي وجب عليةا إثبات ذلك اشكل واضح ومقنع ل ميع المؤسسات الم  معيل األخر 
وقدر   لك  ،المشروع العلمي   وقف جود ث بناًم على عمق العالقل بين المؤسسل ال عليميل والم  مع

  (.799: 2015)فضيل، المؤسسل على م ااع ةا لمعطيات البيئل المحيطل اكافل مكونا ةا 

ن جود  بامالقول يح ل البحث العلمي أولويل من أولويات المؤسسل ال عليميل، ويمكن البحث العلمي: 
رئيسيل  ميز المؤسسل ال عليميل عن غيرها من المؤسسات األخرى )الحاج  خاصيلالبحث العلمي  شكل 

(، و م ي عالقل البحث العلمي امؤسسات سوق العمل من ار كازه على الدراسات 55: 2008وآخرون، 
ن البحث العلمي أاد عناصر أبما النظريل وال طبيقيل ذات العالقل امشكالت الم  مع وااجا ث الفعليل، و 

مؤررات ال ود  المر بطل اث  ع مد على ما يلي )الظالمي وآخرون،  فإنمخرجات العمليل ال عليميل 
2012 :157 :) 

 وفر أجوام البحث العلمي و ش يع هيئل ال دريس على  نفيذ البحوث العلميل الم صلل احاجات  •
 الم  مع وسوق العمل.

 العالقات مع مؤسسات البحث العلمي المخ لفل أينما وجدت. وسيع دائر   •
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 وجود أولويل لألاحاث العلميل الميدانيل ذات المردود المادي واالق صادي لمؤسسات الم  مع.  •

 إسةام فرق العمل البحايل في خدمل قطاعات اان اج المخ لفل االم  مع. •

 صل لدعا البحث العلمي ونشره.  وفر موازنل ماليل خا •

 لعب المؤ مرات والندوات دورا مةما في  بادل المعرفل و حديث المعلومات و القح : المؤتمرات والندوات
األفكار و وضيح الرؤى في كافل ال خصصات، وهي مقياس مةا من مقاييس كفام  المؤسسل ال عليميل، 

الموجةل إلى المس فيد الداخلي والخارجي بنفس الوق ، لذا فةي  عد من أها مخرجات المؤسسل ال عليميل 
ويلعب ال خطيط السليا والدقيق للمؤ مرات والندوات دورًا هاما ي وقف عليث ن اح أهدافةا وغايا ةا، 

اا ياجات مؤسسات الم  مع  إيالم ولضمان  حقيق ذلك ينبغي على المخ صين في المؤسسل ال عليميل
ن  فعيل أو  طبيق ن ائج مال هذه البرامج يقدم أل والاقافيل اه ماما كبيرا، و المخ لفل ومشكال ةا المعرفي

 (.2010دليال واضحا لضمان جود ةا )ااناجث ومقبل، 

لى المحافظل على سمع ةا إ سعى المؤسسات ال عليميل عموما سمعة المؤسسة ورضا المستفيد: 
ن يؤخذ في الحسبان عند قياس جود  المخرجات، وأو حقيق رضا المس فيد الذي يمال رأيث قرارا مةما البد 

ل  وافق مع المعايير المحدد ،  ،وهذا ي طلب الم ااعل الدقيقل الا ياجات المس فيدين و رجم ةا االشكل السليا
ولي ةا   اه الم  مع من خالل الم ااعل الدوريل والمس مر  ن  مارس المؤسسات ال عليميل مسئأوعلى 

ي ابيل واع مادها وفقا لمنظور اس را ي ي، فضال عن معال ل مكامن السمع ةا والمحافظل على المؤررات ا
: 2008ال صدع في هذه العالقل واع ماد الحلول الكفيلل ااس بعاد المؤررات السلبيل )الحاج وآخرون، 

55.)  

 مل وحاجة المجتمع:سوق الع  1-7-13
مل مخرجات ال عليا العالي لم طلبات سوق العمل عن مدى انس ام مخرجات ال عليا اميعبر مصطلح مو 

العالي مع م طلبات سوق العمل الم غير اشكل يعزز رسالل ال عليا العالي وُيعظا من قدر ث على مواجةل 
و وفير ال سةيالت من كفامات وخبرات وقدرات مالئمل ال غير الحاصل في السوق وال نبؤ اث قبل ادوثث، 

لم طلبا ث، و نميل الوعي لدى قطاع األعمال ومؤسسا ث اول أهميل أن الخريج المن ظر والم  مع محورا 
لذلك مواممل ال عليا  ،(795: 2014لنشاطث االق صادي وليس م رد الكسب المادي )كيطان وآخرون، 

 كن قضيل مطروال للمداولل عندما كان سوق العمل يس وعب جميع  العالي لم طلبات سوق العمل لا
خري ي مؤسسات ال عليا العالي ويضمن لةا الوظيفل المناسبل، إال ان ال غيرات وال حوالت ال ي ادث  
في السنوات األخير  في الم االت االق صاديل وسوق العمل قد جعل  مال هذه المواممل قضيل جوهريل 

 (.575: 2013)الحيالي، 
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فالم ااع لواقع أسواق العمل في كل من الدول الم قدمل والناميل يالاظ ظةور العديد من العوامل ال ي 
أسةم  في  عقيد المواممل بين مخرجات ال عليا العالي وسوق العمل مال: طبيعل سوق العمل، وال ي 

طور اسرعل أكبر من ال طور في   مثر اشكل مبارر اال طورات ال كنولوجيل واان اجيل وبال الي فإنةا   
األنظمل ال عليميل، والعولمل ال ي أدت إلى  غيير م طلبات سوق العمل، فمصبح هناك اخ الف بين 
مس ويات ال عليا وال دريب وم طلبات سوق العمل كن ي ل الر فاع مس ويات جود  األدام والمعرفل ال قنيل 

غراض ال وظيف، اااضافل إلى عوامل أخرى مال والمةنيل ومس ويات ال دريب والخبر  المطلوبل أل
القصور في سياسات وبرامج ال دريب المةني وعشوائيل ال دريب وعدم ال نسيق، وعدم  وافر مصدر 
للمعلومات عن سوق العمل واا ياجا ث، وضعف ال واصل بين مؤسسات ال عليا فيما بينةا، عالو  على 

لعمل منةا: قلل البيانات وعدم دق ةا وغياب الرؤيل عن واقع ذلك يواجث ال عليا  حديات م علقل اسوق ا
 (. 67: 2008م طلبات سوق العمل )الربيعي، 

كما أن السياسل ال عليميل  ركز في جةودها على ال وسع الكمي لل عليا دون أن يوجث اطريقل دقيقل ل لبيل 
وهذا في الغالب ُيحدث ف و  بين  االا ياجات النوعيل ال ي   طلبةا ال نميل االق صاديل وال كنولوجيل

مخرجات ال عليا العالي وم طلبات سوق العمل واا ياجا ث المس قبليل، هذا من جانب، ومن جانب آخر، 
ليس هناك اس را ي يل م كاملل لل عليا العالي  س شرف المس قبل، و س عد لل ةيؤ لل مثير فيث أو ال عامل 

  طلب عمالل ماهر  ذات جود  عاليل فنيا ومةاريا وعلميا  معث من خالل وجود خطط  نفيذيل لمشروعات
و كنولوجيا، لذلك البد من وجود مرجعيات أو  وصيف رامل وكامل للمةن المطلوبل لسوق العمل في 

من  اً بدمالف ر  الحاليل أو المس قبليل، وكذلك  طبيق م طلبات ال ود  الشاملل في منظومل ال عليا العالي، 
امخرجا ث ا ى  س طيع  حقيق السبق وال فوق واالم ياز والمنافسل  اعمليا ث، وان ةامً  مدخال ث، ومرورا

 (.158: 2009على مس وى األسواق المحليل والعربيل والعالميل )قدري، 

 :العوامل التي تؤثر في سوق العمل  1-7-14
 هناك العديد من العوامل ال ي  ؤثر في سوق العمل أهمةا:

يماِّل عبًئا  قطاع غز إن زياد  عدد السكان في سن العمل في  :العملإجمالي عدد السكان في سن 
عليةا، ويعد عاًئقا لعمليل ال نميل وال طوير، ايث يؤثر على فرص العمل الم اال أمام كل فرد من أفراد 

سنل فةذه الف ر  الزمنيل المم د    عل الفرد يح اج  64سنل وا ى  15الم  مع، ايث يبدأ سن العمل من 
( 1.932.843)ى فرص عمل   ناسب مع مؤهال ث العلميل والمةنيل، وفي قطاع غز  بلغ عدد السكان إل

 .(2018ويعد نسبل كبير  منةا في سن العمل، مما يزيد الطلب على فرص العمل)اااصام الفلسطيني، 

ساسي وضروري أخر، ألن ال عليا إن الطلب علي عمليل ال عليا يزداد من عام آلإجمالي عدد الخريجين: 
في عمليل ال طوير الشخصي والم  معي والدولي، وهو وسيلل للعمل وال وظف اعمل الئق يلبي رغبات 



33

 طوير اق صادي واج ماعي ونةضل راملل في جميع  إلىو طلعات الشباب الفلسطيني، وهذ سيؤدي 
ل زياد  عدد الخري ين من المعاهد (، لكن  ماِّ 21: 2016النوااي الحيا يل والعمليل )أبو عود ، 

وال امعات عبًئا على سوق العمل، ألن عدد فرص العمل الم اال يقل اكاير عن عدد الخري ين، فنسبل 
البطالل في الخري ين لا  نقص، بل  زداد عاما اعد عام في ظل ازدياد عدد الخري ين ايث بلغ عدد 

%، 53لف خريج امعدل اطالل ي  اوز أن يوعشر  أكار من وااد 2018الخري ين في قطاع غز  للعام 
وفي ظل االنقسام السياسي، لةذا ال بد من وجود أليل للحد من هذه الظاهر  وبذلك ي كامل ال ةود بين 

 .(2018فراد )مركز االاصام الفلسطيني، ألجميع القطاعات وا

الراغبين في العمل، في ظل أن غير قد  قل فرص العمل الم اال أمام األفراد عدد فرص العمل المتاحة: 
الم علا ال يبحث عن نوع معين من العمل بل يل حق امول فرصل عمل   اح لث في القطاع الرسمي أو 
الغير رسمي، على العكس من ااملي المؤهالت العليا والذين يرغبون في االل حاق االعمل الذي ي ناسب 

(. لكن رغا ذلك فإن الفرص 32: 2006 ودارو، مع مس واها العلمي ويكون لث صفل االس مراريل )
الم اال  ح اج خصائص سوق العمل في الوق  الحاضر إلى قدر معين من المةار  والكفام  والمعرفل، 

 وهنا ي ب أن يلعب النظام ال عليمي دورًا فعًاال في  لبيل اا ياجات سوق العمل.

في ال مثير على سوق العمل، ايث  وفر الوق  وال ةد واريل  مةا   دور   لل كنولوجيا :التطور التكنولوجي
المعلومات الم علقل اسوق العمل اسةولل، كما  ساعد على خروج اعض األفراد من العمل  إلى الوصول

والبحث في سوق العمل عن فرص أخرى قد  كون ذات مس وى أعلى من ايث المكانل االج ماعيل أو 
ل  ناسب مع االا ياجات  ،ر ال كنولوجي يساعد على  قدم العمليل ال عليميلاألجر، اااضافل إلى أن ال طو 

 (.41: 2016الم  دد  لسوق العمل )أبو عود ، 

إن أبرز العوامل ال ي يواجةةا سوق العمل الفلسطيني هي ار باطث الوثيق مع  :الحالة القتصادية للدولة
عمال  ع مد على العمل داخل اسرائيل، وبسبب سرائيلي، فن د أن أعدادًا كبير  من الالسوق العمل ا

على االق صاد الفلسطيني،  غالق والحصار أصبحوا عاطلين عن العمل، وهذا ركل عبئًا اضافياً اا
سرائيلي ااوخصوصا أنةا أرباب أسر ولديةا أبنام وم طلبات وااجات مس مر  وم زايد ، لذلك فإن ال مثير 

ويضًا لمقومات العيش الفلسطيني، و قليصًا لموارده، و عويقًا للحركل على اركل العمل الفلسطينيل كان  ق
( ، وهذا جميعث أدى إلى ضعف االق صاد 6: 2014الطبيعيل والبيئل االق صاديل واالج ماعيل )عامان، 

الفلسطيني الضعيف أصاًل في هياكلث ومقوما ث، مما أدى إلى ضعف االس امارات الحقيقيل في ظل هذه 
ائد  ال ي ساهم  في  راجع اركل العمالل الفلسطينيل في إسرائيل، وكذلك خلق مناخ الظروف الس

 (.31: 2016اس اماري ملوث صاابث  لوث في النشاط االس اماري العام والخاص)أبو عود ، 

 خصائص سوق العمل:  1-7-15
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المعلومات؛ ايث ال يوجد عند دراسل خصائص سوق العمل  صدم اعقبات أهمةا ذات العالقل اشفافيل 
معلومات رسميل موثقل من جةات مع مد  من الحكومل، وكا المعلومات الم ضاربل اول سوق العمل 
وذلك اسبب  عدد ال ةات ربث الرسميل وغير الرسميل ال ي   ناول أوضاع العمال. وينبغي لكل اااث 

ةذه السوق، وال ي عن م خصص في رؤون سوق العمل، أن ي عرف على أها الخصائص الرئيسل ل
طريقةا يمكن ال عرف على أها المشكالت ال ي  عاني منةا هذه السوق الم خمل امسرار رقميل لا ي ا 
الكشف عنةا للعديد من األسباب، وذلك ألهمي ةا في سياق العمل على وضع الحلول والبدائل الممكنل 

ألاحاث الم خصصل اول أها لمواجةل  لك المصاعب والعوائق، وقد أجمع  أغلب الدراسات وا
 :الخصائص ال ي ي صف بةا سوق العمل ما يم ي

لقد أدت هذه الاور  وما صاابةا من صناعات م قدمل إلى  غيير ال ركيبل األساسيل لالق صاد  :ثورة التقنية
العالمي، ومن ثا ن د أن عدم  بني سياسات واضحل ل سةيل نشر الوعي الالزم الس يعاب ال كنولوجيا 

ديال ومواكبل ال غيرات ال قنيل العالميل، قد يؤدي إلى عدم قدر  العمالل على مواكبل ال غيرات الم سارعل الح
لذلك  ناقص  الحاجل إلى اس خدام العمالل اليدويل محدود  المةار  في الم االت  ،في سوق العمل

اجل المس امرين وأصحاب االق صاديل المخ لفل، و زايد الطلب على اس خدام الفنيين المةر ، وزادت ا
األعمال إلى  وظيف عمالل م عدد  المةارات، لديةا القدر  على ال كيف السريع مع م طلبات ال قنيات 

موقعث وأصبح العامل أيا كان  .الم غير ، وال ي يمكنةا ال عامل مع األساليب المرنل في  نظيا العمل
األنشطل الخاصل اعملث، وي بع ذلك  طبيق عن ضمان ال ود  و حسين األدام، وال حكا في  مسئوالً 

 (.86: 2014معايير ال دار  المةنيل في اخ يار األصلح لشغل مكان العمل )البندي، 

 عد م  معات الدول الناميل أقل انس اما مع ال قدم العلمي من م  معات  ثنائية القتصاد والمجتمع:
يل وخدميل م طور  لإلن اج في هذه الدول الناميل، الدول الم قدمل، ففي الوق  الذي ن د فيث أساليب صناع

نالاظ وجود أساليب بدائيل أيضا، فمًاال ن د اعض الفئات في الم  معات الناميل   عامل امسلوب الدفع 
االك روني، وفي الوق  نفسث مازال  فئات أخرى من الم  معات نفسةا   عامل امسلوب المقايضل، وهذه 

إي اد اس را ي يات وسياسات محدد  من قبل الحكومات، وصعوبل  طبيق  الانائيل  ؤدي إلى صعوبل
 ( . 199: 2005أساليب ودوافع اق صاديل من أجل  نفيذ السياسات )الفا ح، 

أدت العولمل ا ميع مفاهيمةا وقيمةا إلى ادوث خلل في  ركيبل الم  معات الناميل، ومما زاد  :العولمة
نَّْ ةا منظمل ال  ار  العالميل. ومع انف اح األسواق العالميل برزت في  عقيد الوضع اس حداث قوانين س

أهميل السبق في  وظيف ال قنيات الم طور  واالس فاد  منةا، اغض النظر عن موطنةا، وبذلك أصبح 
االمام االلغات األجنبيل ضرور  ي طلع إليةا أصحاب األعمال والمس امرون في  وصيف كاير من 

 (.86: 2014)البندي، األعمال والوظائف 
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إن  ضاؤل دور الحكومل، وضعف سيطر ةا على االق صاد و وجةا ث، مع تضاؤل الدور الحكومي: 
 نامي دور المنظمات غير الحكوميل و عاظا دور القطاع الخاص في جميع الم االت االق صاديل 

ااك أنظمل العمل )إن اجيا واالج ماعيل، وخاصل في ظل نمو  قنيل المعلومات واال صاالت. ومع ازدياد  ش
أصبح ال نسيق بين أنشطل العمل المخ لفل داخل المؤسسل وخارجةا مطلوبا على جميع  ،أو خدميا(

المس ويات المةنيل، مما أدى إلى  رسيخ أسلوب العمل ال ماعي وضرور   دريب العمال على أساليب 
 .(48: 2010ال المشكالت )الم الي، 

دام الحكومي والقطاع الخاص ألالمشاكل ال ي  واجث سوق العمل ضعف افي قطاع غز  من أها 
ى المشاكل المس مر  إلوالقطاعات األخرى اااضافل الى االنقسام السياسي، أدت هذه العوامل م  معل 

 في سوق العمل وازدياد ظاهر  البطالل والسيما اطالل الخري ين.

 سوق العمل ومدى مالءمته لمخرجات التعليم:   1-7-16
ما ال رك فيث أن سوق العمل يشةد  حوالت و غيرات جذريل هيكليل عميقل، مما جعل الف و  بين م

مخرجات ال عليا العالي واا ياجات السوق   سع، فال طورات السريعل ال ي يعيشةا االق صاد ن ي ل ال طور 
ب في هذا ال كنولوجي، والمنافسل بين رركات األعمال أثرت اشد  على ركل وسلوك العرض والطل

السوق، فال طور ال كنولوجي اقدر ما ساها في  حسين و طوير اان اج كمًا ونوعًا، سبب  راجع فرص 
 العمل خاصل أمام الخري ين ال دد، فسوق العمل عرف  حوالت ال يمكن لل امعات ال غافل عنةا.

حيا  األخرى إال أنث ال ورغا هذا ال قدم وال طور المس مر سوام في ال عليا أو االق صاد أو م االت ال
 زال هناك ف و  بين ن اجات ال عليا العالي وسوق العمل، فةذا ال طور وما يرافقث من م طلبات في 
األعمال، احاجل لسرعل  غيير اا ياجات سوق العمل، لكن ما يقابلةا من اطم في اس  اال ال عليا لةذا 

عليمي، وال خطيط لقوى السوق العاملل. لذلك ال غيير أدى لضعف االر باط وال عاون بين ال خطيط ال 
العالقل ال قليديل بين مؤسسات ال عليا، ومؤسسات سوق العمل ي ب أن  كون  كامليل في ا  اهين، وذلك 

العمل في إعداد الخطط ال عليميل اما ي ناسب مع اا ياجات سوق العمل،  أصحابمن خالل إرراك 
سوق العمل كّمًا ونوعًا، والخطط المس قبليل لكل قطاع من  وذلك من خالل  قديا بيانات عن اا ياجات

 (.31: 2018قطاعا ث، والوقوف عند المسؤوليل الم  معيل   اه الم  مع )المدهون، 

لذا فنوا ج األنظمل ال عليميل ال  س  يب على النحو المناسب لطلب سوق العمل وأصحاب المشروعات 
ال يزود الم علا اما يكفي من المةارات ال ي ي طلبةا أرباب العمل ألن النظام ال عليمي القائا  ،الصناعيل

)الخاص والحكومي( إذ ي زايد الطلب على األيدي العاملل ذات المةارات العاليل والفنيل وهذا يخفف 
الطلب على الم خرجين الشباب فيؤدي الى ار فاع معدل البطالل ويحبط عزيمل الشباب نحو ال عليا 

 (.799: 2015)فضيل، 



36

الخبر  وفائض  إلى ون ي ل لذلك يس ل فائض في المعروض من الخري ين الباااين عن عمل المف قرين
في الطلب على العمل ذوي الخبر  العاليل ويمال هذا اال  اه  حديا هيكليا خطيرا للحكومل والقطاع 

 كايف على فالحاجل القائمل  ،االل زام ب حسين ال دريب الفني والمةني إلىالخاص مما ي طلب المبادر  
المؤهالت الفنيل والسيما مةارات  كنولوجيل العمل من أجل  حسين نوعيل ال علا و زويد الطلبل االمزيد من 

 .(53: 2010المعلومات )الم الي، 

ولل غلب على العوائق ال ي  حول بين الخري ين واصولةا على مناصب رغل ينبغي جمع و حديث 
ونشر معلومات عن م طلبات المةارات ااضرا ومس قبال و رجمل هذه المعلومات إلى  زويد فوري 

ت المةنيل والم علقل اإقامل المشاريع، وال بد من وضع المعلومات و قديمةا إلى صناع االمةارات والكفاما
القرار في جميع مراال عمليات ال غيير، والمعلومات الراميل إلى  حسين الربط بين عرض المةارات 

ات ال ي والطلب عليةا  حسن فعاليل أسواق العمل، والمعلومات الم اال والموثوق بةا فيما ي علق االمةار 
س صبح الزمل وقّيمل و لك ال ي ي علمةا العمال والشباب فعاًل  حد من أوجث انعدام اليقين ال ي  حافظ 
بدورها على اوافز االس امار في ال كنولوجيات والمةارات ال ديد  على اد سوام والقيام على نحو مبكر 

ي سنى ألصحاب  ا ىر ال غنى عنث ب حديد المةارات ال ي س كون مطلوبل في القطاعات ال ي س نمو أم
العمل وللعمال ا خاذ قرارات سياسيل واعيل والقيام اخيارات اس اماريل رريد ، وال بد من أن  س ند 
اس را ي يات ال نميل وسياسات المةارات الوطنيل إلى بيانات مصنفل احسب نوع ال خصصات اغيل رصد 

 (.90: 2014)البندي، والعمالل وال غلب عليثي ال عليا ال حيز على أساس هذه الخاصيل ف

 ،لذلك  دعو الضرور  إلى العمل على زياد  ال واصل بين قطاعات ال عليا وقطاعات األعمال واان اج
ا ى ي مكن رجال األعمال من االطالع على المناهج ال ي  درس في قطاع ال عليا العالي وذلك في 

 مكين األسا ذ  اال امعات والطالب من االطالع على  ال خصصات ال ي  ةا رجال األعمال، وكذلك
ال قنيات المس خدمل في المؤسسات اان اجيل، مما يعطي الفرصل لل امعات في إمكانيل  عديل مناهج 
الدراسل، وإضافل  خصصات مس حدثل  الئا م طلبات القطاعات اان اجيل، وبال الي  حقيق ال رااط 

 (.10: 2012ت اان اجيل للم  مع )قبل، المنشود بين ال امعات والقطاعا

ومن خالل ما سبق يمكن القول امن هناك عدم مواممل بين مخرجات ال عليا العالي وم طلبات سوق  •
العمل وأصبح  الحاجل ملحل للمواممل في الوق  الحالي، اعدما كان  قضيل ثانويل في هذا الم ال، 

والت ال ي عرفةا عالا الشغل في السنوات األخير  و زيد أهميل هذه المسملل في ظل ال غيرات وال ح
و رجع الدراسات واألاحاث ضعف الموائمل ما بين مخرجات ال عليا العالي واا ياجات سوق العمل 

 (.:757: 2013إلى األسباب ال اليل )الحيالي، 
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رفي انخفاض الكفام  النوعيل لمؤسسات ال عليا العالي ال ي من مؤررا ةا ) دني ال حصيل المع •
وال مهيل ال خصصي، وضعف القدرات ال حليليل واالب كاريل، وال طبيقيل، والقصور في  عزيز القيا 

 واال  اهات اان اجيل(.

انخفاض الكفام  الخارجيل الكميل والنوعيل وي مال ذلك في  خريج أعداد من الخري ين في  خصصات  •
 .ال يح اجةا سوق العمل مع وجود ع ز وطلب في  خصصات أخرى 

 كيطان) يلي ما المةارات نقص في  ساها الرئيسيل األسبابإضافل إلى ما سبق هناك العديد من 
 (:793: 2014 وآخرون،

  وسع مقابل األسواق في ال نافسيل والقدرات والوعي والاقافل والمعرفل المعلومات و مثير أهميل زياد  •
 .الم  مع في وال قنيل والمعلوما يل المعرفيل الف و 

 .ال وظيف في واابداع والمةار  الكفام  معيار إلى المعاصر  العمل بيئل ااجل  زايد •

 .وال ود  وال سويق اادار  نظا  طور •

 الوظيفل م طلبات ضمن ال عليا يدخل ال ال ي األعمال على العمل سوق  في الوظيفيل الفرص  ركز •
 .والاانوي  األساسي ال عليا من األدنى الحد من أكار   طلب ال ال ي أو

 و صنيفا ةا االيا القائمل والمةن الوظائف وهيكلل فةا في المؤسسيل والاقافل ااداري  الفكر قصور •
 .ااألدام لالر قام الالزمل والسلوكيل والمةاريل العلميل

 والشروط المعايير وفق وال وظيف ال شغيل عمليل  وجث  نظا دقيقل وعلميل مةنيل  صنيفات وجود عدم •
 .للم غيرات المواكبل

 والدوليل وااقليميل المحليل للم غيرات والمواكبل السريعل االس  اال في ال عليمي النظام قدر  ضعف •
 .العمل سوق  على وإي ااا سلبا المؤثر 

 .العمل سوق  واا ياجات طبيعل وفق ال عليا  خطيط في وال نموي  االق صادي البعد إغفال •

 .العمل سوق   طوير في ال عليا مخرجات أهميل إضعاف إلى يؤدي اشكل ال عليا ونظا بنيل اخ الل •

 ال خصص على وال ركيز المس مر  ال طورات مواكبل ايث من ال عليميل المناهج كفام  ضعف •
 .والبحاي ال طبيقي االبعد وااله مام للطالب السليا العلمي وال مكين

 وال قييا ال ود  أنظمل كفام  وضعف ال عليا مؤسسات في والخارجيل الداخليل الكفام  ضعف •
 .المس مر وال حسين

 اقدرا ةا واالر قام   اربةا إثرام على  عمل م قدمل وإقليميل عالميل جامعات مع الربط محدوديل •
 .المخرجات مس وى  و حسين واألكاديميل العلميل
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المقترحات التي من شأنها تقليل الفجوة بين واقع سوق العمل لذلك فإن من المناسب التعرف إلى 
 ومخرجات العملية التعليمية:

إن ال عليا العالي اس امار اس را ي ي لرأس المال البشري كما أنث يمال من جانب أخر القل وصل 
ليا العالي محوريل بين البنيل ال عليميل والمخرجات ال ي يس قبلةا سوق العمل، إضافل إلى ذلك فإن ال ع

يرسي األساس لمرالل ال راكا العلمي والخبر  العمليل لخري يث ول س ند إليةا فيما اعد مسارا ةا الوظيفيل 
وأدوارها الم  معيل، مما ي عل منث نقطل فارقل ليس فقط في مسارا ةا الوظيفيل وأدوارها الم  معيل، بل 

يل مخرجا ث لدخول سوق العمل، هذا وباع بار في ايا  ومسار الم  مع ككل، وذلك من خالل إعداد و مه
االس امار في ال عليا العالي يؤدي إلى زياد  الرصيد الم اح من رأس المال البشري، فإن ذلك يمال 
مصدرا مةما وقو  دافعل لل نميل االق صاديل من خالل إسةامث في دعا المخرجات المعرفيل، والقدر  على 

ي عاد  ما يحظى ب قدير و رايب أصحاب األعمال، ا ى أنةا يمارسون ال علا لدى الخري ين، األمر الذ
ل حسين و طوير المؤهالت لدى خري يةا ب زويدها االخبر  الالزمل  ،ضغوطةا على المؤسسات ال امعيل

 للعمل و عريفةا بنماذج وأنواع المشروعات الم نوعل، و قديا النصح المةني لةا.

الممكن أن  ساها في  قليص الف و  بين كفامات ومةارات الخري ين  وفيما يلي اعض المق راات ال ي من
وم طلبات سوق العمل، وهذه المق راات  ر بط ا ود  الخري ين من جةل وإصالاات  ر بط اسوق العمل 
و وفير أنظمل معلومات  ساعد أصحاب القرار على  عظيا االس فاد  من خري ي ال امعات، وفي هذا 

الباااين إلى أهميل خلق مواممل بين سوق العمل ومخرجات العمليل ال عليميل  السياق فقد أرار اعض
 (:577: 2013(، )الحيالي، 8002: 2015من خالل )فضيل، 

آرام المؤسسات وأرباب العمل في  واس طالعمع الخري ين،  وا صاالتالمحافظل على عالقات  •
 مس وى جود  الخري ين.

بةا اول مس وى جود  كامل النظام  واالس ررادالدوري آلرام الخري ين وآرام الطلبل  االس طالع •
 ال عليمي اال امعل.

أسواق  واا ياجات االخ صاصال حليل الدوري ل دوى المساقات المطروال في ضوم ال طور في  •
 العمل، وهذا ي بعث  طوير و عديل المقررات والخطط الدراسيل أينما وكلما لزم األمر.

وثيقاً ب قديا المعلومات والمشور  واارراد، ايث  ساعد  ار باطاي ب أن  ر بط جةود ال نبؤ وال حليل  •
واعيل و سمح لصناع القرار ب خصيص الموارد الماليل  ااخ ياراتذه المعلومات الشباب على القيام ه

خطوات الج ذاب الخري ين إلى  وا خاذعلى نحو أكار فعاليل، كما  سمح ب عديل المناهج الدراسيل 
 اعض الوظائف أو إلى اا ياجات محدد  من المةارات.

إدارات ال وظيف العامل من أجل:  حسين مطااقل الوظائف ي ب بذل المزيد من ال ةود من طرف  •
 و قديا المزيد من المعلومات في الم االت األكار  ضررًا من نقص الكفامات.
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إعاد   صميا سمات المةارات والكفامات للمؤهالت المطلوبل من أصحاب العمل في القطاعات  •
 مطااقل وال وظيف.سريعل النمو وفي المةن ال ديد  مع زياد  فعاليل خدمات ال

ال ركيز على النةج القطاعيل وم الس المةارات في القطاعات أو الصناعات وال ي  مال الشراكات  •
بين القطاعين العام والخاص و طلب إعداد البحوث و  خذ القرارات اشمن ال عليا المقدم اس  اال 

 لطلب محدد على الكفامات والمةارات.
قويل اشمن ال عليا  الس را ي ياتايث يمال ذلك ا ر أساس اس باق االا ياجات من المةارات  •

ال امعي، و س خدم أساليب م عدد  لل نبؤ ااالا ياجات المس قبليل من الكفامات والمةارات و شمل 
هذه األساليب: ال نبؤ اسمات المةن والمةارات مخ لفل األصناف، الحوار االج ماعي، نظا معلومات 

  حليل أدام مؤسسات ال عليا العالي، اما في ذلك دراسات ال قصي. سوق العمل وخدمات ال وظيف،
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 المبحث الثالث:
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لهندسية في قطاع غزةالكليات ا
 

 مقدمة: 
ينظر لل عليا الةندسي في دول العالا الم قدمل على أنث أاد المحركات األساسيل ل طور ال كنولوجيا 
الحديال، وذلك ااع باره ركيز  المعرفل واالب كار، ال ي ي ب أن  واكب ال غير المس مر في الصناعل 

 العلوم ال طبيقيل والةندسيل.واال صاالت، في ظل ال طور السريع والةائل في 

لذلك كان البد من  طوير منظومل  عليميل م كاملل لمواجةل أها ال حديات ال ي  واجث ال عليا الةندسي، 
ومن خاللةا ي حقق للمةندس ميز  نسبيل و نافسيل في ظل مفاهيا العولمل وال خصص، والعمل عبر 

ال عليا الةندسي من خالل دراسل عمليل ال عليا اماعادها  االن رن  والاور  المعلوما يل، كما وي ا ضبط جود 
المخ لفل، وضبط العالقل بين عناصرها األساسيل وها الطلبل وأعضام هيئل ال دريس والكوادر المساند  

 (.40: 2014والخطط الدراسيل ومرافق ال عليا وال دريب إضافل لضبط ال ود  )اعلورل، 

م بدأ الشروع في عمليل ال طوير والبنام، ايث رةدت 1994العام  فمنذ إنشام السلطل الفلسطينيل في
المناطق الفلسطينيل نةضل و طور عمراني  مال في إنشام ال  معات السكانيل وربطةا اشبكل م طور  

في قطاعي اال صاالت  أخرى من الطرق ذات البنيل ال ح يل المؤهلل، إضافل لذلك رةدت  طورات 
المحليل دورًا اارزًا في سد ع ز القطاع الخاص من المةندسين في ف ر   والخدمات. ولعب  ال امعات

 االن عاش ال ي بدأت.
 

 واقع التعليم الهندسي في فلسطين: 1-7-17
أنشئ  كليات الةندسل وأقسام الةندسل المخ لفل في جامعات قطاع غز  في ظروف االا الل، ايث لا 

واضحل، وكان مر بط ااق صاد المح ل فكان  هناك صعوبل  كن معالا االق صاد الفلسطيني و وجةا ث 
في ربط ال خصصات احاجل الم  مع الفلسطيني، اااضافل إلى نقص في المرافق ال عليميل والكفامات، 
والذي أدى إلى غياب رؤيل واس را ي يل واضحل وفلسفل محدود  المعالا لل عليا الةندسي على المس وى 

 (.56: 2014أنشمت برامج ال عليا الةندسي المخ لفل )اعلورل،  المحلي وفي ال امعات ال ي
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فال عليا الةندسي في قطاع غز  بدأ ادياا نوعا ما ايث لا يكن خالل ف رات االن داب البريطاني وف ر  
اادار  المصريل لقطاع غز  أي جامعات أو كليات م  مع  خ ص اال عليا الةندسي، وكان االع ماد في 

 اع.ذلك خارج القط

م و عار السفر لخارج القطاع سوام ذلك اسبب  1967وفي أعقاب االا الل الصةيوني لقطاع غز  عام 
قطاع غز  كان البد من السعي اي اد بدائل محليل  فيالقيود ااسرائيليل أو سوم األاوال االق صاديل 

م  ا اف  اح 1992ام قدر اامكان في ذلك الوق  الصعب ولكن كل هذه المحاوالت اامت االفشل ا ى ع
منح درجل البكالوريوس في الةندسل ب خصصا ةا المخ لفل،    يكليل الةندسل اال امعل ااسالميل اغز  وال

ومع مرور السنين  والى اف  اح الكليات ال امعيل ال ي  منح درجل البكالوريوس في الةندسل )الغصين، 
2014 :57 .) 

الةندسي في فلسطين وخصائصث، نرى أن هذا الواقع ال  وبنظر  سريعل إلى واقع وخصائص ال عليا
يخ لف كايرا عنث في العديد من الدول العربيل، ويمكن إجمال أها الحقائق والخصائص لل عليا الةندسي 

 :(9: 2009في فلسطين اما يلي )الدبيك، 

 .انيكيل والكةربائيلال ركيز على اعض البرامج الةندسيل ال قليديل كالةندسل المدنيل والمعماريل والميك •
ندر  ال خصااصااات الحديال ال ي   مع بين أكار من برنامج هندسااي، أو   مع بين برامج هندساايل،  •

 .وبرامج أخرى كالطب والزراعل والصناعل
ضاااااعف العالقل وال فاعل بين مؤساااااساااااات ال عليا الةندساااااي، ومؤساااااساااااات الم  مع الرساااااميل وغير  •

 .الدول العربيل ولكن بنسب م فاو لالرسميل، وهذه الظاهر  موجود  في جميع 
اف قار العديد من كليات الةندسااااااااال في فلساااااااااطين والدول العربيل إلى إجرام دراساااااااااات  قييميل دوريل  •

 .لبرام ةا احيث  مخذ اعين االع بار م ااعل ال وانب ااي ابيل والسلبيل لخري ي هذه الكليات
 .ي الدوللضعف العالقل وال نسيق بين مؤسسات ال عليا الةندسي ف •
اف قار مؤسااسااات ال عليا الةندسااي إلى البحث العلمي، مما ساااها اشااكل مباراار أو غير مباراار في  •

ساااااااايطر  منة يل الةندساااااااال الدارجل على منة يل الةندساااااااايل الم  دد  في عدد من ال خصااااااااصااااااااات 
 .الةندسيل

ةندساااااي عدم وجود رقاال واضاااااحل لضااااابط جود  ال عليا وذلك من خالل إلزام مؤساااااساااااات ال عليا ال •
 .االمعايير الخاصل اعناصر العمليل ال عليميل

زياد  عدد مؤسااااااسااااااات ال عليا الةندسااااااي، وبال الي  إلىأدى االساااااا امار في عمليل ال عليا ال امعي  •
 ساها في زياد  عدد الخري ين، وذلك امعزل عن ااجل السوق، ومبدأ العرض والطلب.

 الهندسة في قطاع غزةالجامعات التي تمنح درجة البكالوريوس في  1-7-18
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إن ال امعات والكليات ال امعيل في قطاع غز  ال ي  منح درجل البكالوريوس في الةندسل عديد  وم نوعل 
وازدادت في السنوات األخير  اعدما كان  ال امعل ااسالميل اغز  هي الوايد  في القطاع ال ي  منح 

 ال امعات والكليات في قطاع غز .درجل البكالوريوس في الةندسل وفيما يلي نبذ  عن  لك 

ال امعل ااسالميل اعز  مؤسسل أكاديميل مس قلل من مؤسسات ال عليا العالي، أولا: الجامعة اإلسالمية: 
م،  عمل اإرراف وزار  ال ربيل وال عليا العالي الفلسطيني،  وفر ال امعل لطلب ةا جوًا 1978س  عام س م

ااسالميل ومراعيا لظروف الشعب الفلسطيني و قاليده، و ضع كل اامكانيات أكاديميا مل زما االقيا 
الم اال لخدمل العمليل ال عليميل، و ة ا اال انب ال طبيقي اه مامةا اال انب النظري، كما و ة ا ب وظيف 

لساعات وسائل ال كنولوجيا الم وفر  في خدمل العمليل ال عليميل،  ع مد الدراسل في ال امعل على نظام ا
( أسبوعا دراسيا، 16المع مد  الذي  قسا السنل الدراسيل اموجبث إلى فصلين دراسيين مد  كل منةما )

كليل وهي كليل أصول الدين، كليل الشريعل والقانون،  11اااضافل إلى الفصل الصيفي، و ضا ال امعل 
جيا المعلومات، كليل العلوم، كليل كليل اآلداب، كليل ال ربيل، كليل ال  ار، كليل ال مريض، كليل  كنولو 

 (.2019الطب، كليل العلوم الصحيل، كليل الةندسل )االسالميل، 

 مسس  كليل الةندسل اال امعل ااسالميل اعز  في العام كلية الهندسة بالجامعة اإلسالمية بغزة: 
ناميل، بل أيضًا في م، ونال  الكليل مواقع م قدمل إذا ما قورن  امايال ةا ليس فقط في الدول ال1992

أقسام هندسيل هي: الةندسل المدنيل، الةندسل المعماريل، الةندسل  7الدول الم قدمل، ايث  ضا األن 
 الكةربائيل، هندسل الحاسوب، الةندسل الصناعيل، الةندسل البيئيل، الةندسل الميكانيكيل. 

لفل أهمةا برامج الماجس ير في كما اف  ح  الكليل برامج الماجس ير في العديد من ال خصصات المخ 
ال خصصات ال اليل: الةندسل المدنيل، الةندسل الكةربيل، هندسل الحاسوب، والةندسل المعماريل، وذلك 
مساهمل في خدمل الم  مع اشكل عام والمةندسين اشكل خاص، فضاًل عن  قديا العديد من الخدمات 

علميل والمراكز البحايل وال ي  قدم خدما ةا لطلبل للم  مع الفلسطيني من خالل العديد من المخ برات ال
الكليل وال مةور علي اد سوام، ومنةا مخ برات المواد وال ربل، مركز األاحاث والمشاريع، مركز عمار 

إيوان، مركز الدراسات واالس شارات الةندسيل. وخالل العقدين الماضيين خرج  كليل الةندسل -ال راث
موظف ما  190دسل في العديد من الم االت المخ لفل، و ضا اوالي مةندس ومةن 5000ما يقارب 

ال امعل -ندسلأس اذ مساعد )كليل الة 28أس اذ مشارك و 20أس اذ و 12بين أكاديمي وإداري من بينةا 
 (. 2019االسالميل، 

جامعل األزهر اعز  مؤساااسااال أكاديميل مسااا قلل من مؤساااساااات ال عليا العالي، ثانياا: جامعة األزهر بغزة: 
م، و ةدف جامعل األزهر 1991 عمل اإراااااراف وزار  ال ربيل وال عليا العالي الفلساااااطيني،  مساااااسااااا  عام 

إلى  لبيل اا ياجات الم  مع الفلسااطيني والعربي من الموارد البشااريل المؤهلل في ال خصااصااات المعرفيل 
، والبحوث العلميل ال طبيقيل، وال نميل المسااا دامل مع ال ركيز على  وظيف  كنولوجيا المعلومات المخ لفل
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واال صاااااااالت، والمحافظل على أصااااااالل ال راث العربي ااسااااااالمي واالل زام امبادئ اقوق اانسااااااان ال ي 
ال مييز وال نوع والشااراكل   شاامل العدالل والمساااوا  وال زام احكا القانون والشاافافيل وال سااامح واالا رام وعدم

ألصحاب المصلحل، كما وبدأت جامعل األزهر اكلي ين فقط هما كليل الشريعل والقانون )الحقوق األن(، 
الصاااااااايدلل، الزراعل، العلوم، اآلداب : م  ا إنشااااااااام أربع كليات أخرى هي1992وكليل ال ربيل وفي العام 

العلوم ااداريل، وفي مرالل أخرى من مراال  طور والعلوم اانسااااااااانيل،  بعةا إنشااااااااام كليل االق صاااااااااد و 
ال امعل  ا إنشام كليل العلوم الطبيل ال طبيقيل وكليل طب فلسطين وكليل الةندسل و كنولوجيا المعلومات 

 (.2019األزهر، سنان )وكليل الدك ور ايدر عبد الشافي لطب األ

و كنولوجيا المعلومات ا امعل األزهر اغز   أنشئ  كليل الةندساالكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات: 
، لمواكبل ال طور العلمي وال قدم الحضاري الم سارع الذي  شةده 2001/2002في العام ال ااامعي 

السااات العلميل األكاديميل خاصل، والم طلبات الم  معيل اانسانيل عامل، ول ضع جامعل األزهر اغز  
 ي الذي يخدم مسير  العمل الوطني. في طليعل العمل األكاديمي الفلسطين

كليل الةندسل و كنولوجيا المعلومات  ضا ثالثل أقسام وهي قسا الةندسل ويضا: )هندسل الطاقل الم  دد ؛ 
هندسل المعدات الطبيل؛ هندسل المكا رونكس؛ هندسل الحاسوب واال صاالت(، قسا هندسل البرم يات، 

اسوب، وأنظمل المعلومات.(، إضافل إلى برنامج ماجس ير قسا  كنولوجيا المعلومات ويضا )علوم الح
 (.2019موظف ما بين أكاديمي وإداري )األزهر،  32الحوسبل ونظا المعلومات، و ضا الكليل 

جامعل فلسطين اغز  هي مؤسسل أكاديميل مس قلل من مؤسسات ال عليا ثالثا: جامعة فلسطين بغزة: 
م،  ةدف إلى 2005ل عليا العالي الفلسطيني،  مسس  اغز  عامالعالي،  عمل اإرراف وزار  ال ربيل وا

إعداد كوادر مؤهلل علميا ومةنيا قادر  على  لبيل ااجات الم  مع ومواكبث ركب الحضار  والمساهمل في 
 صياغل خارطل المس قبل في إطار مبادئ وقيا اضار ةا العريقل.

لةندسل ال طبيقيل وال خطيط العمراني،  كنولوجيا و ضا ال امعل سبع كليات  منح درجل البكالوريوس وهي ا
المعلومات، إدار  المال واألعمال، القانون والممارسل القضائيل، ااعالم واال صال، ال ربيل، طب وجراال 

 (.2019فلسطين، ) الفا واألسنان، اااضافل إلى كليل الدراسات الم وسطل ال ي  منح درجل الدبلوم

س  كليل الةندسل ال طبيقيل وال خطيط العمراني في عام س موالتخطيط العمراني:  كلية الهندسة التطبيقية
م، و ضا الكليل ثالثل أقسام  ضا الةندسل المدينل ويشمل  خصصين رئيسيين هما: هندسل إدار  2005

اانشام وال شييد وهندسل نطا المعلومات ال غرافيل وال يوما كس وقسا هندسل البرم يات وقسا الةندسل 
اعد السنل الاالال  المعماريل وكما   يح الخطل األكاديميل للقسا االخ صاص في أاد ال ركيزات األساسيل

 (.2019وهي 'ال صميا المعماري" وال صميا الداخلي" و"ال خطيط العمراني" )فلسطين، 

 واقع المهندسين في قطاع غزة:  1-7-19
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كليات الةندسل في قطاع غز  في  وإنشامساها  وسع ال خصصات الةندسيل في ال امعات الفلسطينيل، 
الزياد  المضطرد  ألعداد المةندسين، في ظل ظروف سياسيل واق صاديل وعادات اج ماعيل ساعدت في 
ضخ ال امعات أفواجاً جديد  ال حق  االسلك الةندسي دون وجود خطل وطنيل على مس وى ال عليا لمراعا  

في كل  خصص ا ى أن اعض ال خصصات أصبح   االا ياجات الحاليل والمس قبليل لعدد المةندسين
، ولا ا واجث مشكلل الفائض وأخرى ال م ال لممارس ةا على أرض الواقع النعدام ال طبيقات العمليل لة

 س طع جةات ال خطيط في م لس ال عليا العالي وال امعات الفلسطينيل أن  قوم اال ركيز على إضافل 
 ياج الم  مع المحلي و لبي الحد األدنى من االع بارات  خصصات هندسيل نوعيل  لبي طمواات واا

في ظل محدوديل الموارد الم اال فال ي ب ال ركيز في الوق  الراهن على  خصصات الةندسل ال قليديل 
: 2014بل ي ب النظر و ركيز ال ةود على  خصصات جزئيل يح اجةا السوق المحلي )الغصين، 

60). 

 طورًا نوعيا من ناايل إضافل  خصصات هندسيل يمكن أن يس وعبةا  كما أن كليات الةندسل لا  شةد
السوق المحلي عدا عن  خصص الحاسوب واال صاالت خاصل إذا ما  ا مقارنل ال خصصات الةندسيل 
في ال امعات اال خصصات الم وفر  في نقاال المةندسين. ايث أن زياد  أعداد كليات الةندسل في 

ي جديد على  خصصات الةندسل ال قليديل في ظل  ضاؤل فرص العمل ال امعات المحليل لا  ضف أ
في السوق المحلي واغالق فرص العمل في الخارج من ناايل أخرى مما ينذر اازدياد  فاقا البطالل بين 

 .(63: 2014صفوف المةندسين )اعلورل، 

وااسكان، ووزار  االق صاد و س وعب اادارات الحكوميل الكفامات الةندسيل فةناك وزار  األرغال العامل 
الوطني، ووزار  الحكا المحلي والبلديات، ووزار  الموارد الطبيعيل، ووزار  اال صاالت و كنولوجيا المعلومات 
وسلطل المياه وسلطل الطاقل وسلطل األراضي ووزار  الزراعل، وقد  ا إعاد  هيكلل اعض الوزارات ذات 

جا ةا من المؤهالت الةندسيل من أجل النةوض امس واها و طوير العالقل االقطاع الةندسي و حديد اا يا
أدائةا والخروج من االل ال رهل ال ي  عاني منةا، ايث  ا إقرار قانون الخدمل المدنيل المعدل والذي 
ير كز على االع بارات الوظيفيل والمةنيل كاالخ صاص والمؤهل العلمي والخبر  الوظيفيل والمةارات الفنيل 

م وبعد اس نكاف غالبيل المةندسين عن أعمالةا في ال ةاز الحكومي في 2007يل. وفي العام واادار 
قطاع غز   ا اس يعاب العديد من المةندسين ال دد في الوظائف الحكوميل لسد الع ز ن ي ل اس نكاف 

 .(12: 2012المةندسين اآلخرين )الزعنون، 

 ع االحد األدنى في ظل   اهل القوانين الم علقل من جةل أخرى فإن اقوق المةندسين المةنيل ال   م
اال شغيل من ناايل، عقود العمل الفرديل وضوااط العالقل بين المةندس وصااب العمل والحد األدنى 
لألجور والساعات ااضافيل و عويضات إنةام الخدمل والراال األسبوعيل وااجازات وطرق ال النزاعات، 

يعملون بدون عقود، ولا  قا نقاال المةندسين بوضع سياسل اال عاون مع  خاصل أن كايرًا من المةندسين
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الةيئات واال حادات ذات العالقل االصناعل وقطاع المقاوالت كا حاد المقاولين وا حاد الصناعات الةندسيل 
 لمعاقبل الشركات والمصانع ال ي  سيم  طبيق القانون الخاص اال شغيل، ا ى أنةا لا   خذ أي إجرامات

: 2014الزام الشركات ب وفير الطواقا الةندسيل الالزمل لكافل م االت األعمال ال ي  مارسةا)الغصين، 
63.) 

  :نظرة تحليلية حول مسببات البطالة لخريجي كليات الهندسة 1-7-20
إن من أها أسباب اطالل الخري ين في قطاع غز  وعلى األخص اطالل خري ي الةندسل  عود إلى 

  محور اول إضعاف  "الحصار"الحصار االق صادي المفروض على قطاع غز ، ايث أن سياسل 
االق صاد الفلسطيني الضعيف أصال، للقضام على أيل محاوالت  نمويل اقيقيل  عزز من فرص قيام 

ص في ال خلص من االل ال بعيل ال ي يعانيةا لخفلسطينيل اعيدا عن  صور االا الل ورؤي ث   الدولل ال
االق صاد الفلسطيني فالحصار امعناه الواسع يع بر العامل الرئيسي لألزمل االق صاديل ال ي يعيشةا 

غط ضريبي، الم  مع الفلسطيني وذلك من خالل نشوم عالقات   اريل غير م كافئل، وقيود  نظيميل، وض
 .(36: 2012)سكر،  و قلص في إمكانيات الوصول إلي الموارد الطبيعيل

م والذي  وج االحصار الخانق 1996كما أن ااغالق الم كرر والشامل لألراضي الفلسطينيل منذ العام 
مل، م وا ى  اريخث، و دمير البني ال ح يل الماديل والمم لكات الخاصل والعا2006لقطاع غز  منذ ازيران 

وقد رمل ذلك  دمير محطل  وليد الكةربام في غز  والطرق الرئيسيل ومطار غز  الدولي و وقيف العمل 
في مينام غز ، وا ز األموال المس حقل للسلطل الفلسطينيل وال ي   بيةا إسرائيل عن الواردات الفلسطينيل 

وقد  ر ب على ا زها مرات % من إيرادات السلطل، 13من الخارج، ايث  مال هذه األموال أكار من 
الطريق  وإلغامعديد  ع ز الموازنل وعدم قدر  السلطل علي دفع ال زاما ةا وخاصل روا ب الموظفين، 

اضعاف قدر  ال واصل االق صادي واانساني بين  ،اآلمن الذي كان يربط الضفل الغربيل اقطاع غز 
الموارد االق صاديل وخاصل المياه واألراضي  ىوالسيطر  علفشال أيل محاوالت  نمويل لةما، إالمنطق ين و 

ال ي   ا مصادر ةا، ومحاصر  الموارد البشريل ومنعةا من العمل وال نقل الداخلي والخارجي )الع لل، 
2008 :65 .) 

ومن أها عوامل اطالل خري ي الةندسااااال وال ي   علق ا ةل ال شاااااغيل وهي مشاااااكلل جةل ال شاااااغيل ايث 
ركات المةندسااااااااااين الذين يخصااااااااااونةا، اغض النظر عن أي معايير، وكذلك جةات  وظف اعض الشاااااااااا

أما االنساااااااابل للعمل الحكومي ورغا أن القطاع  .ال شااااااااغيل العائليل وال ي ال   حوط الخ يار المةندسااااااااين
ا الحكومي هو أكار القطاعات  شغيال للمةندسين، إال أن هذا العدد ا ى اللحظل يع بر غير كاف. وكم

ره المف رض في  وظيف الخري ين ال ااااادد من خالل اان اااااج يقوم القطااااااع الخااااااص بااااادو وي اااااب أن 
واالساااا امار وال شااااغيل، إال أن االخ الل الةيكلي الذي يعاني منث االق صاااااد الفلسااااطيني ن ي ل للحصااااار 
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عقدين ااسرائيلي والسياسات االق صاديل الخاطئل وعدم ال وازن في القطاعات اان اجيل وال نمويل طيلل ال
الماضااايين، انعكسااا  سااالبًا على أدام القطاع الخاص الوطني في غز  واال  من أدائث دورُه الفاعل في 

 (. 65: 2014 حقيق عمليل ال نميل االق صاديل، وخلق فرص عمل جديد  )الغصين، 

لنفسث  و رى البااال أن هناك عوامل أثرت في زياد  اطالل خري ي الكليات الةندسيل ومنةا إهمال الخريج
همالث لنفسث في اللغل اان ليزيل وفي ال وانب ااداريل مما يحرم الخريج من إ في معدلث عند ال خرج و 

العديد من الفرص ال ي كان سيحصل عليةا ب خصصث االمزايا الموجود  لديث، فالكاير من مؤسسات 
 لديةا. ل وظيفلالم  مع المدني والمنظمات الغير الحكوميل  بحث عن هذه المواصفات 

كما  رى البااال أن ال ةات ال عليميل أصبح   بحث عن المردود الربحي للمؤسسل ال عليميل، وفقدت 
الكاير من جود  ال عليا، ومنةا فرص ال دريب المناسب وال نسيق مع القطاع العام والخاص على  دريب 

خريج غير جاهز ام رد الخري ين علميًا احيث يكونوا جاهزين لسوق العمل، مما ي عل المةندس ال
ال خرج ويكون احاجل إلى الحصول على ال دريب وهذا يفقده فرصل الحصول على فرصل عمل، كما 
و قوم اعض الكليات ال ي  درس الةندسل اقبول طالب الاانويل العامل امفا يح قبول م دنيل، مما يفاقا 

الع ماد وال ود  ال ااعل للوزار  وذلك للعمل المشكلل القائمل، وهنا يبرز دور وزار  ال عليا وبالذات هيئل ا
 على  نسيق مفا يح قبول كليات الةندسل وفق اا ياجات السوق المحلي.

وفي ضوم ما سبق  رى البااال وجوب أن يكون من اولويات الحكومات وال امعات وكل مؤسسات 
السيطر  عليةا ايث الم  مع المدني وضع الول لمشكلل الخري ين قبل  فاقمةا أكار من ذلك وعدم 

أصبح فكر الكاير من الشباب الخري ين ينحصر في قدرات محدود  ومنةا البحث عن فرصل عمل في 
 ،الخارج مع أن أغلب الشباب يذهبون للم ةول وغالبا ما يفشلون في الخارج ن ي ل عدم ال خطيط المسبق

ساهمل في ال مشكلث البطالل لدي لذلك يمكن اارار  إلى اعض اآلليات والمق راات وال ي يمكنةا الم
 خري ين اشكل عام وخري ي الةندسل على وجث الخصوص. كما يلي: 

 قليل أعداد العاطلين عن العمل من المةندسين من خالل االل زام امعايير  مهيل المةندسين، وال ركيز  -
اع ماد البرامج على النوعيل وليس الكا، ومشاركل المؤسسات الرسميل وغير الرسميل في وضع 

دخال المةارات ااداريل واابداعيل ال ي  ساعد إالةندسيل، احيث ال يق صر على األكاديميين فقط، و 
 .في  طوير أدام المةندس

إنشام هيكل  نسيق بين ال امعات ووزار  ال عليا العالي والقطاع الخاص ل نسيق مفا يح القبول في  -
عاد  هيكلل ال خصصات المخ لفل واق راح ال خصصات وإ  نشام وف ح األقسام ال ديد إال امعات و 

المةنيل الالزمل، وقد ي ا  بني فكر  اايقاف المؤق  لبعض ال خصصات إذا ثب  أن الخرجين فيث 
 .نسب الزياد  فيةا أكبر من ااجل السوق المحلي
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مل في إصدار  شريع ملزم للشركات والمؤسسات والةيئات الصناعيل في سوق العمل على المساه -
 دريب الطالب المةندسين والخري ين كل في  خصصث، أي االه مام ب نميل نظام ال عليا وال دريب 

 المزدوج.

 ش يع السياسل االق صاديل لمةمل إنشام صندوق ائ مان يش ع االس امار في قطاعي اانشامات  -
 .والخدمات يساعد في ال مشاكل ااسكان

ديس واا رام العمل المن ج ليس وفقًا للشةادات ولكن أيضا  بنى مؤسسات ااعالم سياسل إعاد   ق -
عالم قيا اا رام العمل المةني والحرفي وليس فقط مةن ما يعرف االصفو  مال األطبام إ للخبرات و 

والمةندسين والمديرين والمحامين وما رااث ذلك ف غيير المفاهيا يؤثر على العمالل االنسبل للم علمين 
 .مةن يزيد نسبل البطالل بينةاخاصل واا قار اعض ال

 تعقيب عام على اإلطار النظري: 1-8
إن الفرد هو أها مخرجات العمليل ال عليميل، ولكي  ضمن المؤسسل ال عليميل ال ود  في هذا العنصر 
ي ب عليةا  فعيل العالقل بين الطالب ومؤسسات الم  مع قبل الخروج إلى سوق العمل، وال نسيق مع 

ل وفير فرص العمل لخري يةا، والسعي الحايث ل حسين مس وى الخري ين  ،الدولل وأسواق العملمؤسسات 
 ااع بارها إن اجا نةائيا يمكن من خاللث الحكا على جود  العمليل ال عليميل برم ةا.

ولكي  صبح مخرجات المؤسسل ال عليميل م وافقل مع ااجات اقل العمل فمنث من الضرور  االس عانل  
ةات المس فيد  في  طوير المخرجات و حديد مواصفات مخرجات المؤسسل ال عليميل وال دريبيل اال 

والفنيل، إذ  ساِها هذه العمليل في إغنام الم خصصين في المؤسسل ااألفكار ال ي  ساعدها في عمليل 
يا هذه المخرجات إكساب المخرجات ال ديد  المعرفل المناسبل وال وانب األساسيل ال ي ي طلبةا  ةيئل و قد

لسوق عمل يبحث عن القدرات المةاريل والمعرفيل ودرجل اا قان واان از وليس م رد رةاد  ال خرج 
ال ي أصبح  غير كافيل للحصول على وظيفل أو  لبيل اا ياجات السوق، فبالرغا من زياد  عدد 

ى عدم الربط بين مخرجات الم علمين إال أنث هناك  دهور في اان اجيل اشكل ملحوظ، ويعزى ذلك إل
 ال عليا العالي وسوق العمل كما ونوعا.

نةا   م ع اإمكانات ال يس ةان بةا أوإذا أمعنا النظر في الواقع الذي  عيشث المؤسسات ال عليميل ن د 
وطمواات عاليل سوام على المس وى الشخصي لألسا ذ  وال دريسيين أو على المس وى المؤسسا ي 

في ضوم معطيات البيئل االج ماعيل المحيطل، ورغا ذلك ال يزال ربط ال عليا العالي  والقياد  ال امعيل
ااا ياجات م  مع سوق العمل من األمور ال ي أثرت االسلب على مخرجات ال عليا العالي وار فاع نسب 

 البطالل.
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ل نسيق و خطيط  وعليث فإن ار فاع معدالت اطالل الخري ين ال  عني إغالق ال امعات، لكن األمر يح اج
في طرح ال خصصات، وال شديد في إجرامات ال وظيف من االم حانات والمقابالت الشخصيل، وذلك 
لل مكد من مناسبل الم قدم لل خصص والقدر  على االس مرار واابداع فيث، وبال رك أن قضيل مواممل 

وال ي وقف الةا على مخرجات ال عليا ال امعي مع م طلبات سوق العمل رائكل وم عدد  األطراف 
إصالح ال عليا ال امعي فقط، بل إنةا   علق االنموذج ال نموي وسياسات برامج ال شغيل، فمن غير 

ن   ل  مخرجات ال عليا ال امعي ليس إالف و  بين ال عليا ال امعي وسوق العمل ا ى و  قليص الممكن 
لضمان  ،االق صاد الفلسطيني و نويعث فقط االمؤهالت المعرفيل بل والمةاريل أيضًا، دون  طوير هيكل

 .اس يعاب كافل جمةور الخري ين بال اس انام
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 :الدراسات السابقة 1-9
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الدراسات الفلسطينية: 1-9-1
 (:2017)الدلو، دراسة 
 "استراتيجية مقترحة لمواءمة مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل في فلسطين ". :بعنوان

وضع اس را ي يل مق رال لمواممل مخرجات ال عليا العالي ااا ياجات سوق العمل  إلى:هدفت الدراسة 
العالي،  في فلسطين، اال عرف إلى واقع مخرجات ال عليا العالي وواقع المواممل بين مخرجات ال عليا

 وسوق العمل الفلسطيني في محافظات غز .

وقد اس خدم  الدراسل المنةج الوصفي ال حليلي، و كون م  مع الدراسل من طالب وطالبات خري ي 
 خصص الصيدلل في جامعل األزهر اغز ، وأرباب العمل من أصحاب الصيدليات ومس ودعات األدويل 

( رخصًا، وقد اع مدت الدراسل عينل 2715غ ا مث )ومصانع الدوام في محافظات غز ، والذي يبل
( لحساب العينل sample calculation( رخص عبر اس خدام موقع )200طبقيل عشوائيل بلغ ا مةا )

 % من م  مع الدراسل األصلي، واس خدم  االس بانل كمدا  ل مع المعلومات.7.3أي ما نسب ث 

أن خري ي برنامج الصيدلل قد اك سبوا م موعل من وقد  وصل  الدراسل لم موعل من الن ائج أهمةا 
المةارات االشكل المعقول، مع  دني ملحوظ في مس وى اك سابةا لم موعل من المةارات الذهنيل والحيا يل 
الذي اا ل المر بل األخير  بين الم االت المةاريل، وصعوبل اصول الخريج على ال دريب ال يد والالزم 

%(، ووجود ف و  57.47 عاون مؤسسات سوق العمل مع الكليات بلغ  ) اعد ال خرج ايث أن نسبل
 كبير  بين ال علا المك سب في ال امعل واالا ياجات المطلوبل في مكان العمل.

الخريجينكفاءةلرفع،والمهنيةالذهنيةالمهاراتعلىالتركيزضرورة :وكان  أها  وصيات الدراسل

 .العملسوقمعلتوائم

 ( :2016)أبوعودة، دراسة 
كليات  –مة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل الفلسطيني حالة دراسية ء"مدى مال :بعنوان

 التجارة في قطاع غزة".

 -معرفل مدى مالممل مخرجات ال عليا العالي واا ياجات سوق العمل الفلسطيني :هدفت الدراسة إلى
االل دراسيل كليات ال  ار  في قطاع غز ، لذلك قام البااث ااس خدام المنةج والوصفي ال حليلي، و ا 
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 صميا ثالث اس بانات مخ لفل رمل  عناصر مشكلل الدراسل الم مالل في ) ال امعات، المشغلين، 
( وال ي  مال م  مع الدراسل من خري ي كليات ال  ار  في ال امعات الفلسطينيل في قطاع غز ، الطالب

ايث  ا اخ يار عينل من الطالب خري ي كليل ال  ار  من )جامعل األزهر، ال امعل ااسالميل، جامعل 
طالبًا  275القدس المف وال، جامعل األقصى، جامعل فلسطين، جامعل غز (، وبلغ ا ا هذه العينل 

وطالبل، ورمل  عينل الدراسل اعض المشرفين األكاديميين العاملين في كليات ال  ار  في هذه ال امعات، 
القطاع العام مؤسسل مشغلل ) 50ل المشغلين عدد مشرفًا بينما رمل  عين 50و مال  هذه العينل اعدد 

والقطاع الخاص والقطاعات األخرى ال ي ممكن أن يعمل بةا خري و كليات ال  ار  الم مالل في ) ديوان 
الموظفين العام، اعض الوزارات، البنوك، رركات ال ممين، رركات الصرافل، الشركات ال  اريل 

الشراكل بين القطاع العام  والصناعيل، مكا ب اس شارات و دقيق، اعض المؤسسات األهليل(، و بين أن
والخاص مع ال امعات ضعيفل احاجل ل طوير، ل ساعد الخريج في سوق العمل. وا ضح من خالل هذه 
االس بانل أن الخريج احاجل ل طوير مةارا ث في اللغل اان ليزيل، وقد خلص  الدراسل إلى عد  ن ائج 

%، وكان  أعلى نسبل اطالل 62اسل قارب  منةا: أن نسبل البطالل في كليات ال  ار  اسب عينل الدر 
في  خصصات المحاسبل والماليل والعلوم المصرفيل، يليةا  خصص االق صاد وكان  نسبل البطالل بدرجل 

اصام وال سويق، وهذه  ع بر نسبل كبير  جدًا وخصوصًا أن معظا هذه وااقل في  خصص اادار  أ
سلطل ب وفير فرص عمل، ورسا سياسات و خطيط ، ضعف اه مام ال25-22البطالل من فئل الشباب 

ا ا ونوعيل االا ياجات المس قبليل من العمالل، وعدم وجود دراسات جوهريل ل حديد ااجل سوق العمل 
من قبل ال امعات الفلسطينيل، ايث يوجد ضعف في ال نسيق مع الحكومل بةذا الشمن، وخاصل وزار  

 ود آليل  وجيث للطالب اما ي المم وااجات سوق العمل، ال ربيل وال عليا ووزار  العمل، وعدم وج

ل ساعد الخريج  ،أوص  الدراسل اضرور  زياد  ال عاون بين القطاع العام والخاص وال امعات الفلسطينيل
الس يعاب البطالل المن شر  من خالل ال عاون بين  ،في سوق العمل، وضرور   وفير فرص عمل جديد 

عمليل ال عليا من مراال الدراسل األولى ا ى ي سنى لكل طالب ال وجث مخ لف القطاعات، و وجيث 
لل خصص الذي يريد والعمل الذي يريده مس قباًل، و كون كل القطاعات ) العام، الخاص، األخرى ( 
مشاركل في هذه اآلليل، ا ى ااعالم. كما أوص  اضرور   ركيز ال امعات على اللغل اان ليزيل 

 ل  ار ، وضرور   ركيز البرامج على النوع وال ود  وليس الكا.خصوصًا في كليات ا

 (:2014)البغدادي: دراسة 
" العوامل المؤثرة في الحصول على فرصة عمل لخريجي كليات التجارة والعلوم اإلدارية في  :بعنوان

 األراضي الفلسطينية )دراسة حالة: قطاع غزة(".
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دراسل واقع الخري ين من كليات ال  ار  في ال امعات المحليل من أجل إي اد الحلول  :هدفت الدراسة إلى
ةا على فرص عمل مناسبل، ايث اس خدم المنةج الوصفي الكفيلل اإنةام أو  خفيف مشكلل اصول

ال حليلي. و مال م  مع الدراسل خري ي كليات ال  ار  في ال امعات الفلسطينيل في قطاع غز ، ايث 
( فرد من أفراد الم  مع، وقد  ا  وزيع االس بانل على عينل الدراسل.  وصل  160 ا اخ يار عينل بلغ  )

 لن ائج وال وصيات، من أهمةا: الدراسل إلى م موعل من ا

عدم وجود آليل معينل لدى ال امعات لمساعد  الخري ين والخري ات في البحث عن فرص عمل مناسبل، 
وأن فرص العمل   مثر االعوامل األكاديميل لل امعات، أي أنث يمكن زياد  فرص العمل إذا ما  حسن  

القبول في ال امعات الفلسطينيل اما ي المم وقدرات  أاوال ال امعات الفلسطينيل وإذا ما  ا  عديل أنظمل
وااجات سوق العمل الفلسطيني، وأن فئل أعزب أكار  عرضًا للعوامل السياسيل واالق صاديل واألكاديميل 

 من فئل م زوج.

وكان  أها  وصيات الدراسل العمل على  حديث المناهج ال عليميل، وجعلةا مواكبل لل طورات العلميل 
 -، اما يضمن  مهيل الخري ين من النااي ين العلميل والعمليل، و ش يع ال امعات الرياديل المس  د 

 .على ال فكير ببرامج   اريل   ناسب مع الطلب في السوق المحلي -خاصل ال امعل ااسالميل واألزهر

 (:2013دراسة )اليازوري وآخرون، 
 "الخريجون وسوق العمل". :بعنوان

في قطاع غز  كماً ونوعًا في محاولل لوضع الول خالقل  يناس قصام مشكلل الخري  :هدفت الدراسة إلى
في هذا ااطار، وقد قام الباااون ب حليل المؤررات الرقميل الم علقل االخري ين وسوق العمل، كما وظفوا 

ات في م ال ال عليا العام، وال عليا ال امعي وسوق م موعل من االس بانات لقياس م موعل من الم غير 
 العمل.

 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
كساب اضرور  االه مام ب  ويد العمليل ال عليميل سواًم في م ال ال عليا العام أو ال عليا ال امعي، وذلك 

الخريج المةارات الالزمل لسوق العمل، واع ماد ثقافل ال رخيص واالع ماد للخريج والمؤسسات ال عليميل 
 اما ينعكس إي ابيًا على جود  الخريج.

  النظر في سياسل القبول في اعض ال خصصات ال ي يعاني خري وها وأوص  الدراسل اضرور  إعاد
من معدالت اطالل مر فعل، مع دراسل إمكانيل اس حداث  خصصات جديد  من خالل اس قرام اا ياجات 

ضمين الخطط االس را ي يل أهدافًا وبرامج خاصل االخري ين اما يضمن لةا فرص عمل و سوق العمل، 
 الئقل.
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 (:2012دراسة )سكر، 
"واقع التدريب المهني ومدى مالءمته لحتياجات سوق العمل دراسة حاله وزارة العمل في بعنوان: 

 قطاع غزة".

ال عرف إلى مدى مساهمل ال دريب المةني المقدم من وزار  العمل في سوق العمل  :هدفت الدراسة إلى
في قطاع غز ، ومالممل مخرجا ث ومس وى ال مهيل لم طلبات سوق العمل، والعوامل المؤثر  على فرص 
اصول خري ي المراكز المةنيل على عمل،  ا اس خدام األساليب الكميل للحصول على المعلومات 

(، و ا 6877المخ لفل عن الخري ين من ايث ال خصصات ال ي ال حقوا بةا، وبلغ عددها )وال فاصيل 
  .% من الفئل المس ةدفل 81ال واصل مع 

من ال خصصات ال قنيل الحديال  ينأن الخري  : وصل  الدراسل إلى م موعل من الن ائج، من أهمةا
اس قرار الوضع السياسي يزيد من اس يعاب الخري ين و شغيلةا،  وأن فرصةا في العمل أكبر من غيرها،

 .أن ال دريب المقدم من ال ةات الحكوميل الرسميل ي وامم اشكل محدود مع م طلبات سوق العملو 

خلق  و وأوص  الدراسل اااله مام اكفام  الةيئات ال دريبيل في ال امعات والمعاهد والمراكز المخ لفل،
مع الم  مع في  حديد   شبيكالوزاري وعلى مس وى الشراكل االج ماعيل وال مؤسسات على المس وى 

 .األولويات ال نمويل االنسبل لقطاع ال دريب المةني وسوق العمل

 (:2011)السطري، دراسة 
 ."التعليم العالي في التنمية القتصادية في فلسطين" :بعنوان

دراسل ومعرفل مصادر  مويل ال عليا العالي والبحث العلمي، والبحث عن مصادر  :هدفت الدراسة إلى
بديلل من أجل  خفيف العبم المالي عن العائالت، ألن ال عليا يساها في عمليل ال نميل ويؤدي إلى 
 خفيف مشكلل البطالل والفقر، واس خدم البااث المنةج ال اريخي االس قرائي الذي يبحث في األدب 

و كون  عينل الدراسل من كل ال امعات الفلسطينيل في محافظات غز ، و وصل  الدراسل إلى  .ي النظر 
أن مؤسسات ال عليا العالي  ع مد اع مادا كبيرًا على الرسوم الدراسيل ل لبيل اا ياجا ةا، وأن الدعا 

وغياب الحوافز الحكومي المقدم لل عليا العالي ليس كافيًا، وعدم وجود ميزانيات خاصل للبحث العلمي 
 الماديل والمعنويل ل ش يع البحث العلمي.

وكان  أها  وصيات الدراسل أن  قوم مؤسسات ال عليا العالي اال نسيق فيما بينةا محليًا وعالميًا لدعا 
األاحاث العلميل المش ركل، كما ي ب أن ي ا اس خدام الموارد ال عليميل وااداريل والخدما يل اكفام  أكار 

 الحصول على جود  أكبر و قليل ال كاليف. أجل ث منمما علي

 (:2011)الزعنون واشتية, دراسة 
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 .بعنوان "البطالة بين صفوف خريجي الجامعات الفلسطينية"

الكشف عن األسباب الحقيقيل الكامنل ورام ظاهر  اطالل الخري ين واس مرار معدل  إلى:هدفت الدراسة 
المنةج ال اريخي االس قرائي، و وصل  الدراسل إلى أن المشكلل س  فاقا البطالل، واس خدم  الدراسل 

مس قباًل اشكل كبير، و شير ال قديرات أن األعداد س  ضاعف خالل العقدين القادمين، وأن هناك دور 
للمؤسسات ال عليميل ووزار  ال عليا والحكومل ألنةا لا  عد خطط طويلل األمد  ساها في جسر الةو  بين 

 ات ال عليا وسوق العمل.مخرج

وكان  أها  وصيات الدراسل المساعد  على خفض معدالت البطالل بين الخري ين في الم  مع 
 الفلسطيني. 

 (:2010دراسة )عكة، 
 "مخرجات الجامعات الفلسطينية واحتياجات سوق العمل في الضفة الغربية". :بعنوان

ال عرف إلى أها عوامل ال وافق بين مخرجات ال امعات الفلسطينيل واا ياجات سوق  :هدفت الدراسة إلى
العمل من وجةل نظر الخري ين، ومدرام المؤسسات والكشف عن ال وافق بين مخرجات ال امعات 
الفلسطينيل، واا ياجات سوق العمل من وجةل نظر األكاديميين والخري ين ومدرام المؤسسات، وا بع  

لمنةج الوصفي ال حليلي للبيانات والمعلومات ال ي  ا الحصول عليةا من ميدان الدراسل الدراسل ا
واااصائيات ال ي  ا الحصول عليةا من وزار  ال ربيل وال عليا العالي الفلسطينيل وال ةاز المركزي 

دراسل لإلاصام، وقد اس عان  الدراسل ااالس بانل كمدا  للحصول على البيانات واس ةدف  م  مع ال
والخري ات، وجميع أرباب العمل أو المسئولين أو الشركات ال ي يعمل بةا  ينالمكون من جميع الخري 

 .الفلسطينيةالجامعاتالخري ون، وأعضام الةيئات ال دريسيل في

العالي  وصل  الدراسل إلى م موعل من الن ائج، أهمةا ال مكيد على العالقل وال رااط ما بين قطاع ال عليا 
 .وسوق العمل الع ماد أادهما على اآلخر

وأوص  الدراسل اضرور  إاداث م موعل من ااصالاات، و طبيق م موعل من ال دابير في إطار 
ضرور  إاداث اعض ال غييرات  سوق العمل  عمل على ال  اوب مع ما يحدث في إطار ال عليا العالي،

.يس طيع الوقوف أمام جميع الم غيرات المس  د  في سوق العملعلى مفةوم ال عليا وأسلوبث احيث 


 الدراسات العربية: 1-9-2
 (:2018دراسة)محمد،

 " انعكاس مخرجات التعليم الهلي على سوق العمل في العراق "بعنوان:
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هلي اشكل خاص  حديًا كبيرًا ي مال اار فاع مس ويات أليواجث خري و ال عليا العالي اشكل عام وال عليا ا
البطالل بين ررائح الخري ين وعدم مواممل مخرجات ال عليا مع م طلبات سوق العمل فضاًل عن عدم 
قدر  جةاز ال عليا العالي من ال حكا ااا ياجات السوق ومساير  ال غيرات الدائمل في  لك االا ياجات في 

ال عليا و ضخا مخرجا ث. عند اساب معامل االر باط بين الخري ين  ظل ظروف  وسع الطلب على
نث كلما ازدادت أعداد الطلبل المل حقين أ( ظةر من ن ي ل ال حليل 0.21ومعدل البطالل ايث بلغ )

كلما زادت معدالت البطالل في العراق وخصوصًا في االخ صاصات اانسانيل  ،اال عليا والخري ين منةا
من الموائمل بين ال خصصات ال امعيل واا ياجات سوق العمل، مع  ش يع القطاع  إذنبد وااداريل، فال

ل حقيق الموازنل بين أعداد الخري ين واخ صاصا ةا وسوق  ،الخاص ااالس امار في م ال ال عليا ال قني
 .العمل

 راكمل من كانيل القطاع الخاص وعدم قدر ث على اس يعاب األعداد المإمضعف  :وكان  أها الن ائج
مخرجات النظام ال عليمي امخ لف مس ويا ث و خصصا ث، لذا ي  ث أغلب الخري ين من البحث عن 
فرص العمل في القطاع العام، اخ الل ال وازن بين مخرجات ال عليا واالا ياجات الفعليل لسوق العمل 

ا ال امعي اب عاد القطاع ي سبب في ار فاع معدالت البطالل بين مخرجات ال علي ذيالعراقي الم غير  ال
الخاص عن االس امار اال عليا وال دريب المةني وال قني ال طبيقي الر فاع كلف ث من جةل وعدم قدر  

 . المل حقين بةذا ال عليا على  حمل النفقات الدراسيل

وكان  أها  وصيات الدراسل ربط السياسات ال عليميل ااا ياجات خطط ال نميل من القوى البشريل، 
عاد  النظر اسياسات ال عليا إ الموائمل بين ال خصصات ال امعيل واا ياجات سوق العمل الخاص والعام، 

. كما يؤدي إلى في المرالل الحاليل االشكل الذي يخفض اد  البطالل بين خري ي ال امعات والمعاهد
 رريد النفقات في كاير من ال خصصات ال عليميل غير المطلوبل وبال الي برم ل القبول وفق الحاجل 

 .لكل  خصص

 (:2017دراسة )العبسي،
ية اليمنية مع متطلبات سوق تصور مقترح لمواءمة مخرجات كليات المجتمع في الجمهور بعنوان: "

 ".العمل

ال عرف إلى واقع كليات الم  مع في ال مةوريل اليمنيل من وجةل نظر القيادات  إلى:هدفت الدراسة 
األكاديميل وأعضام هيئل ال دريس وأرباب العمل وخري ي كليات الم  مع، ونماذج ناجحل في الدول 
الم قدمل، وأجري  الدراسل على خمس كليات م  مع، و ا اس خدام االس بانل كمدا ، و شكل  عينل الدراسل 

( فردًا، و ا اس خدام المنةج الوصفي ال حليل، وأظةرت الن ائج: وجود ضعف في الشراكل بين 858ن )م
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كليات الم  مع ومؤسسات سوق العمل فيما يخص  دريب الطليل وأعضام هيئل ال دريس، وأن كليات 
 الم  مع ال   ااع خري يةا، ووجوب وضع مناهج  ناسب سوق العمل.

سل دعو  المسئولين في كليات الم  مع لدراسل االا ياجات الفعليل لسوق العمل، وكان  أها  وصيات الدرا
 وعقد رراكات اقيقيل مع مؤسسات سوق العمل.

 (:2016 ،داغر وآخرون )دراسة 
 ".العمل سوق  لحاجات األردني العالي التعليم مخرجات مواءمة درجة" :بعنوان

ال عرف إلى درجل مواممل مخرجات ال عليا العالي األردني لحاجل سوق العمل، من  إلى:هدفت الدراسة 
وجةل نظر إداري مؤسسات الم  مع المحلى في األردن؛ للمساهمل في اق راح الول قد  فيد في االر قام 

( 380امخرجات ال عليا العالي في األردن، اما ي وامم وااجل سوق العمل. و كون  عينل الدراسل من )
(. ول حليل بيانات 2014/2015فردا من إداريي مؤسسات الم  مع المحلي )سوق العمل(، للعام )

الدراسل، اس خدم  الم وسطات الحسابيل، واالنحرافات المعياريل، و حليل ال باين األاادي والم عدد 
ل لدرجل مواممل ( للمقارنات البعديل. وأظةرت ن ائج الدراسل أن  قدير أفراد عينل الدراسLSDواخ بار )

مخرجات ال عليا العالي األردني لحاجل سوق العمل، كان م وسطًا، كما أظةرت عدم وجود فروق دالل 
إاصائيا في درجل مواممل مخرجات ال عليا العالي األردني لحاجل سوق العمل، من وجةل نظر إداريي 

ها  وصيات الدراسل ضرور  مؤسسات الم  مع المحلي لكل محور وفق م غير )نوع الوظيفل(. وكان  أ 
 ااسراع في وضع الحلول لالر قام امخرجات ال عليا العالي في األردن، اما ي وامم وااجل سوق العمل.

 (:2014دراسة )التائب، 
"كفاءة مخرجات التعليم المحاسبي في الوفاء بمتطلبات العمل المصرفي وسبل تطويرها وفق  :بعنوان

 آراء األكاديميين والمهنيين في األردن".

كفام  مخرجات ال عليا المحاسبي و حديد السبل الكفيلل ب طوير مخرجات : هدفت الدراسة التعرف إلى
في. اع مدت الدراسل على االس بانل ل مع البيانات ومن للوفام ام طلبات العمل المصر  ،ال عليا المحاسبي

ثا  حليلةا و فسيرها ااس خدام األساليب اااصائيل المناسبل بةدف الوصول إلى الن ائج المطلوبل واس خدم 
 .البااث المنةج الوصفي ال حليلي

للكفام  في أدام  م موعل من الن ائج، أهمةا أن مخرجات ال عليا المحاسبي  ف قر :توصلت الدراسة إلى
األعمال المصرفيل من وجةل نظر موظفي المصارف، اال فاق بين األكاديميين والمةنيين اول السبل 

 .الكفيلل ب طوير العمل المصرفي، واس خدام أعضام هيئل ال دريس لل كنولوجيا الحديال في ال دريس
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النظريل، وال طبيق العملي في م ال المصارف الدراسل االعمل على  حقيق االنس ام بين الدراسل وأوص  
و ضمين مناهج ال عليا المحاسبي لل شريعات القانونيل الخاصل االعمل المصرفي وال عامل مع ال قنيل 
االك رونيل، ال نسيق بين المؤسسات ال عليميل والمةنيل اما يضمن  ضييق الف و  بين ال عليا المحاسبي 

  .وسوق العمل

 (: 2014دراسة )عمر، 

 ."قياس تأثير التعليم العالي على معدل البطالة في الجزائر" بعنوان:
هدف  الدراسل إلى  قدير و حليل العالقل بين ال عليا العالي، ومعدل البطالل بةدف  وضيح أن عمليل 

أنواع إصالح ال عليا ي ب أال  ق صر على زياد  عدد ال امعات والمعاهد العليا، واألسا ذ  ومخ لف 
الموارد البشريل الم رااطل والم فاعلل بينةما اصور  م كاملل في المؤسسل ال امعيل واصالح االسواق 
وبخاصل سوق العمل اما يخدم الةدف النةائي من أجل زياد  الطلب على العمالل، و وافق مخرجات 

االنحدار البسيطل لقياس  و ا اس خدام معادلل .العمليل ال عليميل مع اا ياجات سوق العمل كمًا ونوعاً 
 . مثير ال عليا العالي على معدل البطالل

 وصل  الدراسل إلى م موعل من الن ائج، أهمةا ال وسع في القبوالت في كليات العلوم االج ماعيل 
واانسانيل على اساب غيرها من الكليات، ف ح فروع جديد   شكو من عدم ااقبال عليةا في مؤسسات 

اد الطلبل االنسبل للطالبات لث انعكاس خطير على الحيا  االق صاديل ويؤدي إلى عدم أخرى،  راجع أعد
 .ال ماري الكمي والنوعي لمخرجات ال عليا العالي واا ياجات سوق العمل

وأوص  الدراسل اإي اد رؤيل مواد   ش رك فيةا وزارات ال ربيل وال عليا العالي والزراعل والري والصناعل 
مس ويا ةا ويصبح اموجبةا ال عليا العالي المخلص  أدنى زائر،  حد من مشكلل البطالل إلى والماليل في ال

ل فادي البطالل والعمل على اا وام  ،ب  ويد المخرجات، االن باه الا ياجات الم  مع في كل  خصص
 .البطالل فئاتالقطاع غير الرسمي في االق صاد الرسمي نظرًا لقدر ث على ام صاص 

 (: 2014دراسة )الغامدي وبافضل، 
"المواءمة بين مخرجات تعليم قسم اللغة العربية بجامعة الملك عبد العزيز فرع الكليات وحاجات بعنوان: 

 .سوق العمل"

مدى قدر  قسا اللغل العربيل على الوفام ااا ياجات سوق العمل، والعوامل : هدفت الدراسة التعرف إلى
ال ي  حول دون  حقيق ال وافق بين خري ي ال امعات السعوديل وم طلبات سوق العمل، ل قديا م موعل 
من المق راات ال ي  سةا في وضع اس را ي يل  عليميل لقسا اللغل العربيل يمكنةا أن  في ااا ياجات 

عمل، ايث صمِّم  اس بانل من جزأين: أادهما عبار  عن مواصفات عامل للخريج، وال زم الااني سوق ال
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عبار  عن معايير قوميٍل أكاديميٍل مرجعيٍل  ضمن  أربعل معايير،  ماِّل أها المعايير ال ي ينبغي أن   وفر 
في سوق العمل،  ا اس خدام ح فرًدا قادرًا على المنافسل بين نظرائث بفي خريج قسا اللغل العربيل، ليص

األساليب اااصائيل المناسبل ل حليل ن ائج العينل، وطبق  الدراسل على الطالبات وعضوات هيئل ال دريس 
 .لمعرفل الاغرات ال ي يعانين منةا

أن الطالبل  ف قر إلى مةارات اللغل العربيل األساس  :م موعل من الن ائج أهمةا :توصلت الدراسة إلى
ال دريب الكافي والمناسب لمواجةل سوق العمل اعد  إلىو " رام  والك اال والحديث واالس ماعوهي:" الق
 ف قر الطالبل امكانيل ان قال أثر ال علا، ل طبيق ما  علم ث الطالبل في ايا ةا العمليل ما يكشف  ال خرج،

 .همال ال انب ال طبيقيإ عن ضعف ااعداد و 

مؤسسات الم  مع في وضع خطط ال عليا وأهدافث واس را ي يا ث، لمواجةل وأوص  الدراسل اإرراك 
اا ياجات سوق العمل، وف ح مك ب اس شاري داخل الصرح ال امع، اخ يار النخب لل دريس في ال عليا 
العالي من ايث المس وى العلمي واألخالقي، ال وسع في ف ح األقسام ذات الصلل االوظائف األكار 

 .ق العمل، مع ضرور  االل زام االمعايير األكاديميل العاليلاا ياجًا في سو 

 (:2014دراسة )أحمد، 
 "تكامل مخرجات التعليم مع سوق العمل في القطاع العام والخاص".بعنوان: 

هدف  الدراسل ال عرف إلى مدى مالممل مخرجات ال عليا العالي ال قني لم طلبات سوق العمل، و ناسب 
الا ياجات سوق العمل االكشف عن مدى  وافر المةارات المطلوبل في سوق العمل  خصصا ةا 

امخرجات ال عليا العالي، وال وصل لبعض المق راات ال ي يمكن االس فاد  منةا في م ال إي اد المواممل 
بين مخرجات ال عليا ال قني واا ياجات مؤسسات سوق العمل، و مال م  مع الدراسل في المؤسسات 

يل في مدينل درنل الليبيل، واس خدم  الدراسل المنةج الوصفي ال حليلي، و وصل  الدراسل إلى الصح
% من ال خصصات ال قنيل الطبيل غير مفعلل في المؤسسات الصحيل 11: أكار من أهمةا م موعل ن ائج

ال خصصات ن أأي أن خطط ال عليا ال قني ااخ يار ال خصصات ال ي وافق مع اا ياجات سوق العمل، و 
 المفعلل في المؤسسات الصحيل ال  شمل ال خصصات المةنيل.

وكان  أها  وصيات الدراسل دراسل االا ياجات الفعليل الحاليل والمس قبليل لسوق العمل من ال خصصات 
 وفير قاعد  معلومات  س حدث  والمةارات و قنين أعداد ال خصصات وفق اا ياجات سوق العمل المحلى،

والعمل على ف ح  خصصات جديده، وال نسيق مع المؤسسات ال قنيل في  حديد ال خصصات  اصفل دوريل،
 .المناسبل لم طلبات العمل، و فعيل مشاركل مؤسسات سوق العمل في رسا سياسات وخطط ال عليا ال قني

 (:2013دراسة )متولي، 



58

 التخصصات العلمية"."توطين الفرص الوظيفية بين مالئمة المخرجات التعليمية وهيكلة بعنوان: 

البرامج وال خصصات في ال امعات السعوديل لم طلبات  مملاس كشاف مدى مال :هدفت الدراسة إلى
سوق العمل،  حديد االس را ي يات المناسبل ل طوير هذه الخطط اشكل ي علةا قادر  على مواجةل 
ال حديات ال ي يواجةةا ال عليا العالي االمملكل، و حديد القضايا والمشكالت ال ي  واجث  وطين الفرص 

ي الكفام  الداخليل والخارجيل ال ي  حدد كفام  المؤسسات ال عليميل االمملكل، الوظيفيل، وال عرف إلى جانب
وهذا يعني ال وافق بين عمليات  وفير وإعداد رأس المال البشري وبين ااجات سوق العمل، واس خدم 

 الدراسل وأهدافةا. علالوصفي ال حليلي ااع باره أنسب مناهج البحث لطبي جالبااث المنة

 ة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:توصلت الدراس

أن الةدف الرئيس اعداد الةيكلل ي مال في  طوير نسق ال عليا العالي القائا سعيًا نحو رفع كفام  
اس غالل الموارد الماليل والبشريل في مؤسسات ال عليا العالي، إعداد أطر م خصصل ومؤهلل  س  يب 

ياد  نسبل المرونل في البرامج العلميل، و فعيل آليات سوق لم طلبات العصر الرقمي وم  مع المعرفل، وز 
العمل االك روني لضمان  وافر المعلومات، و ضييق الف و  بين اطالل الخري ين والفرص الوظيفيل 

 الم اال، و عزيز مكانل المةن والحرف ومحاربل النظر  الدونيل.

 وأوصت الدراسة بما يلي:
العالقل والشراكل بين مؤسسات ال عليا العالي والقطاع الخاص في العديد من الحاجل الملحل إلى  وطيد 

الم االت المش ركل، ضرور  إصالح بنيل ال عليا العالي عن طريق ال نوع والمرونل وبرامج ال قويا 
والمرجعل المس مر ، وإعاد  النظر في الخطط والبرامج الدراسيل ب ضمينةا مواد وبرامج  عمل على ردم 

  و  بين م طلبات ااعداد العلمي، وم طلبات رغل الوظائف المخ لفل.الف

 (:2012دراسة )عمارة، 
تصور مقترح لتفعيل العالقة بين التعليم الفني وسوق العمل في مصر في ضوء تجارب بعض بعنوان: "

 ."الدول المتقدمة

العمل في مصر، و شخيص مشكال ث  حليل واقع العالقل بين ال عليا الفني وسوق  هدفت الدراسة إلى:
ل وضيح مظاهر الخلل في العالقل بين ال عليا الفني وسوق العمل وإبراز ال ةود المصريل والنماذج 
ال طبيقيل ل قويل الروااط بينةما، والوقوف على اعض ال  ارب العالميل في م ال ربط ال عليا الفني اسوق 

اس خدم البااث المنةج الوصفي والخاص امسلوبي العمل ووضع  صور يساعد على عالج المشكلل، 
 المسح وال حليل وعرض الن ائج.

 توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
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االه مام الكبير امن  كون مخرجات البرامج ال عليميل من ايث المعارف ومةارات الخري ين م وافقل مع 
اإي اد مسارات  دريبيل و عليميل مش ركل بين  اا ياجات سوق العمل، وربط عمليات ال دريب اال وظيف

 مؤسسات ال عليا الفني ومؤسسات القطاع الخاص، ووضع مقاييس للقدرات والمةارات.

ق  بني نظا  عليميل   عل من واقع العمل يإرراك مؤسسات سوق العمل في العمليل ال عليميل عن طر 
ألمانيا ونظام من المدرسل إلى العمل في الواليات الم حد  أساساً لل علا وال دريب، مال ال عليا الانائي في 

 األمريكيل.

 وأوصت الدراسة بما يلي:

 نميل مةارات سوق العمل )العقليل والذا يل واالج ماعيل المطلوبل في الطالب(، وصياغل إطار  شريعي 
 يحقق الشراكل بين مؤسسات ال عليا وقطاعات سوق العمل.

ال نسيق بين مؤسسات ال عليا الفني ومؤسسات سوق العمل، وإعاد  النظر وضع نظام يكفل ال عاون و 
اشكل جذري في مناهج ال عليا الفني، وخطل الدراسل ل واكب م غيرات العصر، وأن  كون قابلل لل طبيق 

 واالس فاد  منةا في سوق العمل.

 :(2012،أمين)دراسة 
  تجربة سلطنة عمان""التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل: : بعنوان

مخرجات ال عليا العالي في السلطنل لم طلبات سوق العمل، و ا إجرام مسح  هدفت تعرف درجة مواءمة
( مديرًا، ونسبل االس  اال 168للمديرين ال نفيذيين في سلطنل عمان، وكان عدد المشاركين االمسح )

، عامل( 101عاملين فيةا عن )%( من الشركات يقل عدد ال20%(، موزعل على النحو اآل ي: )99)
%( من الشركات يزيد عدد العاملين فيةا 37( عامل، و)500-101( عدد العمال فيةا بين )42و)%
( عاماًل. وأظةرت الن ائج أن هنالك فرص عمل لحملل الدرجل ال امعيل في القطاع الخاص، 500على )

ين لالل حاق بةا، كما وفر نظام ال عليا وعليث، فإن على القطاع الخاص أن يقدم الحوافز ويش ع الخري 
( من إجمالي المل حقين اال عليا العالي، ولكن 50فرًصا م ساويل لكال ال نسين، إذ ركل  ااناث )%

مشارك ةن في سوق العمل كان  محدود . وأن الخري ين يعانون ع زًا في مةارات القدرات بنسبل 
(، وأوص  الدراسل (%33 رات ال نظيميل بنسبل، والمةا(33%)%(، ومةارات اال صال بنسبل 37)

 اضرور  االه مام اال انب المةاري ال طبيقي في المح وى ال عليمي ال امعي.

 (:2012دراسة )مسعود، 
دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تلبية احتياجات سوق العمل من خريجي مدارس التعليم 

 الفني.
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ال عرف إلى مالمح ال عليا الفني نظام الاالث سنوات، والكشف عن مشكال ث ال ي  :هدفت الدراسة إلى
 حول دون  لبيل اا ياجات سوق العمل من خري يث، وخصائص سوق العمل المصريل، والمةارات 
الالزمل النخراط الطالب اسوق العمل، والوقوف على الصعوبات ال ي  حول دون أدام مؤسسات الم  مع 

أدوار جديد  للمؤسسات الحكوميل وغير الحكوميل ل لبيل اا ياجات  إلىارها وأيضًا ال وصل المدني ألدو 
( فردًا من مديري ونظار ووكالم 127سوق العمل من خري ي ال عليا الفني، وقد  ا ال طبيق على )

 مدراس ال عليا الفني في اعض المحافظات.

ل واقع مشكلل اا ياجات سوق العمل من اس خدم  الدراسل المنةج الوصفي كمحاولل لوصف و حلي
خري ي ال عليا الفني، عن طريق اس بانل الس طالع رأي م  مع الدراسل في مدارس ال عليا الفني نظام 

 ثالث سنوات.

  وصل  الدراسل إلى م موعل من الن ائج، من أهمةا:

الشعبيل المحليل قادر  على  حديد أن األازاب السياسيل قادر  على  دريب الطالب، كما أن الم الس 
مواقع المدرسل الفنيل، والنقااات المةنيل  س طيع اس حداث  خصصات جديد ، كما أن ال امعات األهليل 

  س طيع  دريب الطالب على أسلوب المشروعات الصغير .

 وأوص  الدراسل اما يلي:

 امدوار مق رال للمؤسسات الحكوميل وغير الحكوميل وهي كال الي:

وضع الخطط والمق راات ال ي  حقق اا ياجات سوق العمل، وم ااعل الخري ين في مواقع العمل 
للوقوف على مدى مواممل ال عليا مع م طلبات العمل، ضرور  قيام المؤسسات غير الحكوميل اال دريب 

 لدراسل.و قديا المساهمات الماديل و  ديد المةارات والقدرات والخبرات الالزمل للخري ين أثنام ا

 (:2012دراسة )كمال، 
دور الصالحات الجامعية في الجزائر )نظام ل م د( في تحسين التنسيق بين مخرجات التعليم بعنوان: 

 العالي وسوق العمل.

البحث في إمكانيل أن  ؤثر ال امعل )من خالل نظام ل م د( على جانب عرض  :هدفت الدراسة إلى
العمل اشكل ي عل معظا مخرجات ال امعل ال زائريل موظفل في عمليل ال نميل االق صاديل و حقيق 

 األهداف المنشود . واس خدم البااث المنةج الوصفي في الدراسل وال حليل والربط بين الم غيرات.

 ل إلى م موعل من الن ائج، من أهمةا ما يلي: وصل  الدراس

أن نظام )ل م د( يسمح ب كوين جامعي ي سا االحيويل والعصريل واالنف اح على المحيط االق صادي 
 واالر باط الوثيق اث.
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إن نظام )ل م د( يواجث صعوبات كبير  في ال طبيق، كونث ليس م علقًا اال امعل وادها بل  عداها إلى 
 صاديين واالج ماعيين، والذي ي ب ال نسيق معةا اشكل علمي وضمن اس را ي يل وطنيل الشركام االق

راملل، اما يفضي إلى جعل مخرجات ال عليا العالي وال ي  مال عرض العمل  نطبق اشكل ربث  ام 
 مع م طلبات ال شغيل سوام منةا الم طلبات الكميل أو النوعيل )نوعيل ال كوين وال مهيل الالزم(.

 ص  الدراسل اما يلي:وأو 

ضرور   وفير كل عوامل الن اح الماديل وبخاصل البشريل من خالل إيالم أهميل للعنصر البشري في 
عمليل ااصالح في كافل المس ويات )إدار ،  كوين، احث( ال ي  س  يب إلى اا ياجات سوق العمل 

 الوطنيل واألجنبيل.

 الدراسات األجنبية: 1-9-3
 :( Howcroft، 2017دراسة )

"graduates' vocational skills for the management accountancy profession: 

exploring the accounting education expectation performance gap   " " 

المهارات المهنية لخريجي المحاسبة الدارية: استكشاف الفجوة المتوقعة بين التعليم بعنوان: 
 .المحاسبي والعمل

هدف  الدراسل إلى فةا المةارات المةنيل المطلوبل من قبل الخري ين، و قييا كفام  الخري ين لمةنل 
، ايث  س كشف الدراسل "الاغرات الم وقعل" من خالل دراسل ما إذا كان معةد  شار رد ااداريلالمحاسبل 

وأصحاب العمل الممارسين، والمدرسين ال امعيين لديةا  وقعات مخ لفل  ، (CIMA) للمحاسبين ااداريين
 اا اس خدام المنةج الوصفي ال حليلي من خالل إجرام  .فيما ي علق االمةارات المةنيل الةامل للخري ين

يرلندا. وقد  وصم  إو مقابالت، ومسح لمدرسي المحاسبل في كليات إدار  األعمال في المملكل الم حد ، 
راسل إلى  حديد الف وات الم وقعل بين أصحاب العالقل، ويبدو أن هذه الاغرات قائمل اسبب  ضارب الد

اآلرام اشمن الغرض من ال عليا ال امعي، و ساها هذه الدراسل في النقارات الم زايد  اول الدور العام 
الم دربين من الخري ين لل عليا العالي في الم  مع، ودور المدرسين في ال امعات في  زويد المحاسبين 

 امةنل المحاسبل ااداريل. 

وقد أوص  الدراسل االعمل على سد هذه الف و  من خالل دراسل وجةل نظر آرام أصحاب العالقل، 
 والعمل على  قارب آرائةا.

 ( Boccanfuso، 2015)، Larouche،Trandafirدراسة 



62

" Quality of Higher Education and the Labor Market in Developing 

Countries: Evidence from an Education Reform in Senegal" " 

 جودة التعليم العالي وسوق العمل في البلدان النامية: إصالح التعليم في السنغال".بعنوان: 
البلدان الناميل، وال  في دائي على ن ائج سوق العمل هدف  الدراسل إلى دراسل  مثير نوعيل ال عليا االب

يعرف إال القليل اول اآلثار في المس ويات العليا، ولمعرفل كيف  ؤثر  حسينات نوعيل المس وى ال امعي 
 .على ال وظيف

أن الشباب العاملين من ذوي المةارات العاليل رةدت أهمةا: و وصل  الدراسل إلى م موعل من الن ائج 
، يع بر ال عليا على نطاق واسع قضيل أساسيل نلعمال كبار السزياد   سعل نقطل مئويل النسبي على ا

في ال نميل االق صاديل واالج ماعيل، نظراً الر فاع معدالت األميل في البلدان الناميل  ركز معظا السياسات 
 فيةا على  حسين فرص الحصول على ال عليا.

ليا على جميع المس ويات، ال ي ل حسين نوعيل ال ع ،وأوص  الدراسل امن يكون هناك  ظافر لل ةود
 ةدف إلى محاذا  المةارات المطلوبل من أصحاب العمل ل دريب خري ي ال امعات، ويمكن للحكومات 
 حمل  حسين ن ائج سوق العمل لةؤالم األفراد ذوي المةارات العاليل على عد  أاعاد وأن  كون الن ي ل 

قع، ب حسين برنامج ال ود  واانصاف والشفافيل في النةائيل للنمو االق صادي ااجمالي أعلى في الوا
 .قطاع ال عليا وال دريب

 (:Ionescu، 2012دراسة )
" How does education affect labour market outcomes?  " 

 "كيف يؤثر التعليم العالي على نتائج سوق العمل؟"بعنوان: 
 ظةر بين الحصول على ال عليا ون ائج هدف  الدراسل إلى  حديد و وصيف اعض العالقات ال ي قد 

دولل  32إلى جوانب عد  ل مثير ال عليا على ن ائج سوق العمل، الدراسل ركزت على   ً سوق العمل، مشير 
أوروبيل كما رمل  بيانات الواليات الم حد  واليااان، واع مدت الدراسل المنةج ال اريخي االس قرائي، 

ظيفل على  كون فرص الحصول على و أ وأظةرت الن ائج أنث كلما ار فع مس وى ال عليا درجل وااد  إلى 
والحفاظ على االس قرار في أوقات األزمل على سوق العمل، كما أن ال عليا أاد المحددات الرئيسل لن ائج 
جيد  في سوق العمل االنسبل لألفراد كما أنث يلعب دورًا محوريًا في إعداد األفراد للدخول إلى سوق 

 العمل.

لي ااجمالي لإلنفاق العام على  خصيص اصل أكبر من النا ج المح :وكان  أها  وصيات الدراسل
 .ال عليا، ألنث يؤثر اي ابيًا على ن اج سوق العمل
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 ( Lombardo & Passarelli، 2011دراسة )

" Graduates Job Quality after a Higher Education Reform: Evidence 

Regarding Second Level Graduates from a University in Southern Italy  "  

"تأثير التعليم العالي في نتائج سوق العمل بعد التخرج )دراسة حالة أدلة الصالح فيما يتعلق بعنوان: 
 جامعة جنوب إيطاليا(" بخريجي المستوى الثاني من

هدف  الدراسل إلى المساهمل في األدبيات ال  ريبيل عن طريق  وفير دليل على جود  العمل من خري ي 
جامعل  قع في جنوب إيطاليا، وهي منطقل م مثر  االمشاكل الةيكليل في سوق العمل، وال عرف إلى 

( الخري ين 2007ينل عن الدور  الصيفيل )محددات نوع العقد، والمسااقات ال عليميل واألجور، وكان  ع
من جامعل كاالبريا، ونوعيل الوظائف في ثالث سنوات اعد ال خرج من ايث نوع العقد. و وصل  الدراسل 
إلى م موعل من الن ائج أهمةا: أن م ال الدراسل هو المحدد الرئيس ل ود  العمل خاصل الخري ين من 

صاً في الحصول على وظيفل مس قر ، أما خري ين العلوم االنسانيل كليات الةندسل والصيدلل ها األكار فر 
 لديةا أعلى اا مال في الحصول على وظيفل راذ  عن ال خصص.

وكان  أها  وصيات الدراسل ضرور   نفيذ  دابير السياسات ال ي  ش ع مزيد من ال فاعل بين السياق 
 .االج ماعي واالق صادي ونظام ال عليا العالي

 ( Egbert de weert، 2011دراسة )

"Perspectives on higher education and the labor market"  

 "وجهات نظر حول التعليم العالي وسوق العمل"بعنوان: 
هدف  الدراسل إلى  طوير االس را ي يات لل عليا العالي ومعرفل العالقل بين ال عليا العالي وسوق العمل 

 منظور الحكومات وأن لكل دولل سياسات خاصل بةا.وهذا ي طلب إعاد  النظر من 

و وصل  الدراسل إلى أنث ي ب  وجيث العرض الكمي والنسبي من الخري ين لم طلبات سوق العمل وأن 
 يكون  واؤم في ذلك عن طريق  حديد قيود على اخ يارات الطالب.

المؤهالت ال ي يك سبةا عن  وأوص  الدراسل اضرور  االصالاات في نظام ال عليا العالي وهيكلل درجل
طريق ال عليا وأن  كون مناسبل الا ياجات االق صاد وي ب  حفيز البحوث الموجةل نحو الممارسل في 

 ال امعات ودراسل العلوم ال طبيقيل.

 

 ( Corominas، Saurina and Esperançar، 2010دراسة )
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" THE MATCH BETWEEN UNIVERSITY EDUCATION AND 

GRADUATE LABOUR MARKET OUTCOMES (EDUCATION-JOB 

MATCH)" 

"التباين ما بين التعليم الجامعي والدراسات العليا وسوق العمل )مخرجات التعليم العالي، تنوع بعنوان: 
 سوق العمل("

لألصل االج ماعي، و مثير نوع ال نس والمساوا  بين هدف  الدراسل إلى  حديد ن ائج سوق العمل وفقا 
ال نسين، والعالقل بين الدراسات ال امعيل وسوق العمل( أي  مثير ال عليا أثنام العمل، و ا جمع آرام 

 .الخري ين امثر رجعي، في ثالث سنوات اعد ال خرج من خالل أدا  االس بانل

ين مس وى ال عليا وم طلبات سوق العمل على أساس وجود ف و  في ال غيرات ما ب وكان  أها الن ائج
أن هناك زيادً  على الطلب للمؤهالت ذات ال قنيل العاليل، عن المةارات ذات الطبيعل  الكفام  المك سبل،

المحفز  ألرباب العمل، أن الطلب في سوق العمل   اوز ما ركلث ال عليا ال امعي ال قليدي من مةارات 
 .ومناهج

اإعداد نظام أو آليل  زيد من إمكانيل  كيف ال امعات مع ال غيرات، فيما يخص الكفام   وأوص  الدراسل
المطلوبل وااجل سوق العمل على وجث الخصوص، ال ركيز على الدراسات ال ي  ن ج م خصصون 

 .أكفام، وقد يكون اعضةا من الصعب دراس ث في إطار ال امعل

 ((Hrince، 2010دراسة 

" " Higher education and skills for the labor market in، Cambodia "" 

 التعليم العالي والمهارات لسوق العمل في كمبوديا"بعنوان: 
لكي يساعد في عمليل  ،هدف  الدراسل إلى  حديد االا ياجات ال عليميل ال ي يطلبةا سوق العمل الكمبودي

النمو االق صادي و وصل  الدراسل إلى دور الحكومل والقطاع الخاص ي ب أن يكون م ناغمًا وال 
ي عارض وي ب  نويع القاعد  االق صاديل إذا ما أرادت أن  حافظ على نسبل النمو المرجو  وهذا ي طلب 

 ي يطلبةا سوق العمل ومن الماير  نويع نظام ال عليا و قديا دورات م خصصل في م ال األعمال ال
للدهشل أن ما ال يقل عن  سع وزارات ووكاالت اكوميل  وفر خدمات ال عليا في كمبوديا وهذا سبب في 
عدم ال نسيق من ايث نطاق العمل. وأن الطالب يميلون إلى الدراسات األدبيل، وليس لديةا مةارات 

ركيزها من ال وسع في نظام ال عليا العالي إلى  ناسب سوق العمل، وأوص  الدراسل اضرور   حويل  
 حسين نظام ال عليا العالي ولا يكن ذلك ممكنًا دون فةا رؤيل الحكومل للقوى العاملل وما يح اجث سوق 

 العمل.



65

كما أوص  اضرور  الصرامل في عمليل  رخيص ال امعات والرقاال ال امل ااس مرار، وأوص  أيضًا 
 اضرور  العمل مع الخريج.

 
 Stray Hom، 2008)دراسة )

 " Influences on labor market outcomes of African American College 
Graduates: A National Study " 

 "التأثيرات على نتائج سوق العمل لخريجي الكلية األمريكية األفريقية: دراسة وطنية"بعنوان: 

وطنيل للوصول إلى  قديرات دقيقل ألثر الم غيرات دراسل  Stray Hom، 2008)كما أجرى س ري هورن )
( على ثالثل مقاييس من مخرجات سوق العمل لخري ي HBCUالمس قلل، في الذهاب إلى جامعل )

ال امعات من األفارقل األمريكيين، إذ  ا في هذه الدراسل اس خدام نموذج اق صادي على عينل مكونل 
مريكيين، وقد أرارت ن ائج هذه الدراسل إلى وجود عالقل األ األفارقل( خري ًا جامعيًا من 213من )

م وسطل دالل إاصائيًا بين خلفيل خريج ال امعل، ورأس المال البشري واالج ماعي االق صادي، وبين 
مخرجات سوق العمل لخري ي ال امعات األفارقل األمريكيين، وأرارت ن ائج الدراسل أيضاً إلى أن ال خرج 

 ثر اشكل سلبي في را ب الخريج اعد الحصول على رةاد  البكالوريوس.( يؤ HBCUفي جامعل )

 التعقيب على الدراسات السابقة: 1-9-4
من خالل العرض السابق لبعض الدراسات المر بطل اموضوع الدراسل الحاليل، وال ي  عمدت البااال أن 
 كون اديال، ومر بطل اموضوعات الدراسل، ن د أن هذه الدراسات قد  ناول  أاد م غيرات الدراسل 

مل األكاديميل ن فرص العمل   مثر االعواأالمق رال على اد ، ايث  وصل  الدراسات الفلسطينيل إلى 
وجود آليل معينل لدى ال امعات لمساعد  الخري ين والخري ات في البحث عن  ضعفمع  ،لل امعات

 من للخري ين عمل فرص ب وفير المساهمل في اً مةم اً ال امعات دور  فرص عمل مناسبل، لذا  لعب
 من العمل سوق  الا ياجات وفااصل جيد  بدراسل وذلك المطلوبل ال خصصات ال ركيز على خالل

ايث  .المخ لفل االخ صاص جةات مع وال نسيق اال صال خالل من خري ي الكليات المخ لفل وذلك
أوص  الدراسات امهميل ال عرف على االا ياجات الفعليل الحاليل والمس قبليل لسوق العمل من 
ال خصصات والمةارات و قنين أعداد ال خصصات وفق اا ياجات سوق العمل المحلى، إضافل ل وفير 
ت قاعد  معلومات  س حدث اصفل دوريل، والعمل على ف ح  خصصات جديده، وال نسيق مع المؤسسا

ال قنيل في  حديد ال خصصات المناسبل لم طلبات العمل، و فعيل مشاركل مؤسسات سوق العمل في رسا 
 .سياسات وخطط ال عليا ال قني
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كما ال ينسى أهميل زياد  ال عاون بين القطاع العام والخاص وال امعات الفلسطينيل ل ساعد الخريج في 
عاب البطالل المن شر  من خالل ال عاون بين مخ لف سوق العمل، وضرور   وفير فرص عمل جديد  الس ي

القطاعات، و وجيث عمليل ال عليا من مراال الدراسل األولى ا ى ي سنى لكل طالب ال وجث لل خصص 
الذي يريد والعمل الذي يريده مس قباًل، و كون كل القطاعات )العام، الخاص، األخرى( مشاركل في هذه 

 اآلليل، ا ى ااعالم. 

اول  البااال اس قرام العالقل بين مخرجات ال عليا العالي في فلسطين ومدى مالمم ةا الا ياجات لذلك ا
، وذلك من عد  جوانب مخ لفل لغرض الوصول )سوق العمل في قطاع غز  )دراسل االل الكليات الةندسيل

عد االطالع على وبإلى م غيرات مؤثر  في صياغل العالقل بين مخرجات ال عليا واا ياجات سوق العمل، 
 ال ي ي ا فيةا دراسل هذه الم غيرات معًا.المر  األولى  عدد من المراجع والدراسات  بين أنةا

 :السابقة الدراسات من الستفادة أوجه 1-9-5
 .للدراسل النظري  ااطار  حديد -1

 .ال حليلي الوصفي المنةج وهو الدراسل؛ منةج اخ يار -2

 .وفقرا ةا م اال ةا و حديد ،)المقياسالمناسبل ) الدراسل أدا    حديد -3

 .والمق راات ال وصيات و قديا و فسيرها، الن ائج ومناقشل عرض -4

 .للدراسل المناسبل الم غيرات  حديد 5. -5

 .للدراسل المناسبل اااصائيل المعال ات نوع على ال عرف 6. -6

 .منةا واالس فاد  الميدانيل ال طبيقات، اعض على ال عرف 7. -7
 

  



67

3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

 الفصل الثالث 10
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11

 إجـراءات الدراسـة الميدانية

ي ضاامن هذا الفصاال الخطوات وااجرامات ال ي  م  في ال انب الميداني من هذه الدراساال من 
ايث منةج الدراساااااااال، وم  مع الدراساااااااال، والعينل ال ي طبق  عليةا، واألدوات المساااااااا خدمل، والدراساااااااال 

صاااااال إلى الن ائج النةائيل للدراساااااال، االساااااا طالعيل ال ي هدف  لل حقق من صاااااادق وثبات األدوات، وال و 
 وذلك على النحو ال الي:

 منهج الدراسة: 11-1
ا بع  البااال المنةج الوصاافي ال حليلي الذي يصااف المشااكلل وصاافًا دقيقًا ويحلل ويقارن ويقيا 

اقائق عن مشكلل الدراسل يزيد بةا رصيد العلا والمعرفل من خالل دراسل جوانب  إلى أماًل في ال وصل
ل شااااااخيص جوانب القو  والقصااااااور ل دعيا جوانب القو  ومواجةل وعالج  ،المشااااااكلل، ودراساااااال ااضاااااارها

(، إذ 45: 2006جوانب القصااااااور، ثا ال نبؤ اما ساااااا ؤول اليث هذه المشااااااكلل في المساااااا قبل )الخطيب، 
الوصاافيل الوضااع الحالي للظاهر  المراد دراساا ةا وهو منةج يساا خدم االساا بيانات في جمع  حدد الدراساال 

 (50: 2011البيانات على أن  كون على درجل من الموضوعيل والابات. )أبو عالم، 
 وقد  ا اس خدام مصدرين أساسين للمعلومات  مال  في:

من خالل مصاااااااادر البيانات الاانويل و  علق امعال ل ااطار النظري للدراسااااااال  المصــــادر الثانوية: .1
ال ي   ماااال في الك اااب والمراجع العربيااال واألجنبيااال ذات العالقااال، والااادورياااات والمقااااالت وال قاااارير 
واألاحاث والدراساااات الساااااقل ال ي  ناول  موضاااوع الدراسااال، والبحث والمطالعل في مواقع اان رن  

 المخ لفل.
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وانب ال حليليل لموضاااااااوع الدراسااااااال من خالل جمع البيانات لق امعال ل ال عو   المصـــــادر األولية: .2
األوليل اول االس بانل كمدا  رئيسيل للدراسل ال ي صمم  خصيصًا لةذا الغرض بناًم على األدبيات 

 السااقل للدراسل.

 مجتمع الدراسة: 11-2
الم وقع  خرجةا أثنام إعداد هذه ( مفرد  ويشاااااااااامل الخري ين 781يبلغ ا ا م  مع الدراساااااااااال )

( خريج من كليات الةندساااااااااااال و كنولوجيا المعلومات اال امعات )ااسااااااااااااالميل 556وعددها )دراساااااااااااال ال
( عضااااااااااااااو هيئااااال  ااااادريس اكلياااااات الةنااااادسااااااااااااااااااال الماااااذكور  105واألزهر وفلسااااااااااااااطين( إلى جااااااناااااب )

(www.up.edu.ps ،www.alazhar.edu.ps ،www.iugaza.edu.ps وأصااااااااااحاب العمل ،)
 ( صااب عمل.120المشغلل للمةندسين خري ي كليات الةندسل وعددها )

 عينة الدراسة: 11-3
 أ. العينة الستطالعية:
( من م  مع الدراسااااااال، و ا  طبيق األدوات 46عشاااااااوائيل اسااااااا طالعيل قوامةا ) ا اخ يار عينل 

المساااااا خدمل في هذه الدراساااااال على هذه العينل بةدف ال حقق من صااااااالايل األدوات لل طبيق على أفراد 
 العينل الكليل، وذلك من خالل اساب صدقةا وثبا ةا االطرق اااصائيل المالئمل.

 ب. عينة الدراسة الميدانية:
 مفرد . 349لحصول على الح ا الصحيح للعينل  ا  طبيق معادلل س يفن ثامبسون وكان  = ل
 
 
 حيث إن:

N  ا ا الم  مع : 
Z :  ( 1.96( و ساوي )0.95الدرجل المعياريل المقابلل لمس وى الداللل ) 
 q( 0.05: نسبل الخطم و ساوي ) 
 P( 0.50: نسبل  وفر الخاصيل والمحايد  و ساوي(  )Krejcie & Morgan، 1970: p66) 

صاااااب ( 40( أكاديمي وعدد )95وعليث  ا اخ يار عينل عشاااوائيل من فئات أفراد عينل الدراسااال منةا )
 ( خريج وهي عينل كافيل إاصائيًا للحصول على ن ائج  مال م  مع الدراسل.214عمل و )

وال اادول ال ااالي يبين ال كرارات والنساااااااااااااااب المئوياال ل وزيع أفراد العيناال  بعااًا لعاادد من الم غيرات 
 المس قلل ال صنيفيل، وذلك كما يلي:

( )
( )  ( ) ppzdN

ppN
n

−+−

−
=

11

1
22

http://www.up.edu.ps/
http://www.alazhar.edu.ps/
http://www.iugaza.edu.ps/


69

 الشخصية والتنظيمية:الوصف الحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات 
 بين ال داول ال اليل ال كرارات والنسب المئويل ل وزيع أفراد العينل  بعًا لعدد من الم غيرات ال صنيفيل، 

 وذلك كما يلي:
 توزيع العينة تبعاا للنوع الجتماعي: -

يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاا للنوع (: 6-3خطم! ال يوجد نص من النمط المعين في المس ند.جدول رقم )
 الجتماعي

 % العدد المتغير
 70.8 247 ذكر
 29.2 102 أناى

 

% فيما 70.8ي ضاااااح من ال دول الساااااابق أن غالبيل م  مع الدراسااااال من الذكور، ايث بلغ  نساااااب ةا 
 %.29.2بلغ  نسبل ااناث 

 العينة تبعاا للمبحوثين:توزيع  -
 يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاا للمبحوثين(: 7-3خطم! ال يوجد نص من النمط المعين في المس ند.جدول رقم )

 % العدد المتغير
 61.3 214 خريج

 11.5 40 صااب عمل
 27.2 95 أكاديمي

 

% من 11.5% من عينل الدراساااااال ها من الخري ين، و61.3ي بين من ال دول السااااااابق أن ما نسااااااب ث 
 % من األكاديميين.27.2، وأصحاب العمل

 توزيع العينة تبعاا للجامعة: -
 يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاا للجامعة(: 8-3خطم! ال يوجد نص من النمط المعين في المس ند.جدول رقم )

 فلسطين األزهر اإلسالمية المبحوثين / الجامعة
 39 37 138 خريج

 6 15 19 صااب عمل
 18 26 51 أكاديمي
 63 78 208 ااجمالي
 %18.1 %22.4 %59.5 النسبل

 

% من 22.4أفراد العينل من ال امعل ااسااااالميل، % من 59.5ي بين من جدول السااااابق أن ما نسااااب ث 
% من جامعل فلسااااطين، وهذا يعطي صااااور  إي ابيل لم  مع الدراساااال مما 180.1جامعل األزهر، بينما 

  عطي ثقل أكبر لمعظا ن ائج الدراسل.
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 أداة الدراسة: 11-4
التعليم واحتياجات سوق العمل في  . استبانة دور الجامعات الفلسطينية في مواءمة مخرجات1

 قطاع غزة )دراسة حالة الكليات الهندسية(: 

 2016( و ) داغر ، 2017ومنةا ) الدلو،  الدراسات السااقلبعض اعد االطالع على األطر النظريل و 
،  ا إعداد اسااااااااا بانل اول دور ال امعات الفلساااااااااطينيل في مواممل مخرجات ال عليا واا ياجات ساااااااااوق (

( فقر  موزعل على أربع 54ي قطاع غز  )دراساااااااال االل الكليات الةندساااااااايل(، وال ي  كون  من )العمل ف
 محاور مس قلل ومحور  ااع، وال دول ال الي يبين  وزيع الفقرات على المحاور المخ لفل للدراسل:

توزيع الفقرات على محاور استبانة دور (: 9-3لمس ند.خطم! ال يوجد نص من النمط المعين في اجدول رقم )
 الجامعات الفلسطينية في مواءمة 

 مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل في قطاع غزة )دراسة حالة الكليات الهندسية(
 عدد الفقرات المحاور  المتغير

 المس قل الم غير

 11 واالس را ي ياتالقياد  واألهداف 

 8 البنيل ال ح يل والمشروعات العلميل

 10 ال عليا الموجث لسوق العمل

 9  مهيل الخري ين ضمن بيئل جامعيل ومناهج مناسبل

 16 المةارات المعرفيل والعلميل والمةنيل ال ي اصل عليةا الخريج ال ااع الم غير

 54 اإلجمالي

 –وزان فقرات االسااااااا بانل وفقًا ل درج مقياس ليكرت الخماساااااااي )موافق اشاااااااد  أوقد  ا اا سااااااااب 
(، 1 - 2 – 3 – 4 – 5غير موافق اشااااااد ( واسااااااب الدرجات ال اليل ) –غير موافق  –محايد –موافق

 وجميع الفقرات إي ابيل ال صحيح.
ات سوق العمل صدق وثبات استبانة دور الجامعات الفلسطينية في مواءمة مخرجات التعليم واحتياج

 في قطاع غزة )دراسة حالة الكليات الهندسية(:
 الصدق الظاهري لالستبانة: .أ

لل مكد من صدق أدا  الدراسل،  ا عرض الصور  األوليل لالس بانل على عدد من المحكمين من 
(، وذلك بةدف معرفل آرائةا ومالاظا ةا ومق راا ةا اول 2األسااااااااااااااا ذ  المخ صااااااااااااااين )ملحق رقا 

بانل وفقرا ةا ومدى وضااااااواةا، و رااطةا، ومدى  حقيقةا ألهداف الدراساااااال، و ا  فريغ محاور االساااااا 
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المالاظات ال ي أبداها المحكمون وفي ضاااااوئةا  ا إجرام ال عديالت الالزمل، وأصااااابح  االسااااا بانل 
 ( فقر .54في صور ةا النةائيل صالحل لل وزيع و  كون من )

 صـدق التساق الداخلي: .ب
اال سااااااااااق الداخلي  ا اسااااااااااب معامالت االر باط بين درجل كل فقر  ودرجل لحسااااااااااب صااااااااادق 

 المحور الذي  ن مي إليث، وال داول ال اليل  بين ذلك:

 حور األولارتباط درجة كل فقرة من فقرات الم(: 10-3خطم! ال يوجد نص من النمط المعين في المس ند.جدول رقم )
 )القيادة واألهداف والستراتيجيات( مع الدرجة الكلية للمجال 

رقم 
 معامل فقرات المحور األول )القيادة واألهداف والستراتيجيات( الفقرة

 الرتباط
 مستوى 
 الدللة

  بنى الكليل أهدافًا اس را ي يل ي المم مس وى  حققةا مع م طلبات  1
 0.05دالل عند  0.685 سوق العمل.

 ن ةج الكليل سياسات  عليميل واضحل   ناسب واا ياجات سوق  2
 0.01دالل عند  0.611 العمل.

 0.01دالل عند  0.739  م لك الكليل خطل  نفيذيل لدعا المبادرات اابداعيل. 3

 سعى الكليل لل عرف إلى م طلبات سوق العمل و ضمين ذلك مع  4
 0.01دالل عند  0.684 رؤي ةا االس را ي يل.

 ضع الكليل الخطط االس را ي يل ل عزيز رياد  األعمال لدى طلب ةا   5
 0.01دالل عند  0.639 الخري ين.

 ضع الكليل سياسات  حفيزيل ماديل ومعنويل ل ش يع الطالب على  6
 0.01دالل عند  0.716 ان اج االفكار االب كاريل و حويلةا لمشروعات اقيقيل.

 0.01دالل عند  0.590  غيرات سوق العمل. مع ال عامل على القدر  ال امعل  م لك 7

لدى اادار  العليا اايمان العميق امفةوم المسئوليل الم  معيل   اه   8
 0.01دالل عند  0.572 الم  مع.

 منح اادار  العليا الصالايات الكاملل لألقسام األكاديميل ل نميل  9
 0.01دالل عند  0.617 العينل المالئمل لسوق العمل.مةارات أفراد 

 حرص االدار  العليا على اك شاف أفراد العينل المبدعين والمب كرين  10
 0.01دالل عند  0.673 و وفير الدعا المطلوب لةا.

 ة ا الكليل ب طوير قدرا ةا ال عليميل وال كنولوجيل اما يعزز البيئل  11
 0.01دالل عند  0.622 اابداعيل.

 0.393= 0.01، وعند مس وى داللل 0.304= 0.05( عند مس وى داللل 44قيمل )ر( ال دوليل )د.ح=
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ويظةر من ال اااااادول السااااااااااااااااااااابق أن جميع فقرات محور المحور األول )القياااااااد  واألهااااااداف 
 .0.01واالس را ي يات( اقق  ار باطات دالل عند مس وى 

 
 ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المحور الثاني(: 11-3خطم! ال يوجد نص من النمط المعين في المس ند.جدول رقم )

 )البنية التحتية والمشروعات العلمية( مع الدرجة الكلية للمجال
 رقم

 معامل والمشروعات العلمية(فقرات المحور الثاني )البنية التحتية  الفقرة
 الرتباط

 مستوى 
 الدللة

1 
  وافق المشروعات العلميل في ال امعل مع م طلبات ال قدم العلمي على 

 الصعيد العالمي.
 0.01دالل عند  0.662

2 
   المم المشروعات العلميل ال ي   بناها ال امعل مع الحاجل الفعليل

 لم طلبات الم  مع.
 0.01دالل عند  0.706

3 
 علن ال امعل عن مشاريعةا العلميل مسبًقا لل ةات ذات العالقل في 

 الم  مع اما ي يح االس فاد  منةا.
 0.01دالل عند  0.632

 0.01دالل عند  0.758  دعا ال امعل المشروعات العلميل ال ي  لبي الحاجل الفعليل للم  مع. 4
 0.01دالل عند  0.716 العلميل على أرض الواقع. سةا ال امعل في  طبيق المشروعات  5

6 
  وافر في الكليل المخ برات والمعامل المطلوبل ل حقيق الكفايات الالزمل 

 لمؤسسات سوق العمل.
 0.01دالل عند  0.711

7 
  وفر ال كنولوجيات الالزمل ل طبيق المشاريع االبداعيل في محاور  

 الةدسل المخ لفل.
 0.01دالل عند  0.720

 0.01دالل عند  0.726  وفر الكليل الم طلبات األساسيل الالزمل ل طوير المشاريع الرياديل. 8
 0.393= 0.01مس وى داللل ، وعند 0.304= 0.05( عند مس وى داللل 44قيمل )ر( ال دوليل )د.ح=

ويظةر من ال دول السابق أن جميع فقرات محور المحور الااني )البنيل ال ح يل والمشروعات العلميل( 
 .0.01اقق  ار باطات دالل عند مس وى 



73

ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المحور الثالث (: 12-3خطم! ال يوجد نص من النمط المعين في المس ند.جدول رقم )
 )التعليم الموجه لسوق العمل( 

 مع الدرجة الكلية للمجال
رقم 
 معامل فقرات المحور الثالث )التعليم الموجه لسوق العمل( الفقرة

 الرتباط
 مستوى 
 الدللة

اس را ي يات  دريبيل  ركز على  سةيل اي اد فرص  ع مد البرامج األكاديميل  1
 0.01دالل عند  0.727 عمل اقيقيل مالئمل لسوق العمل.

 ع مد الكليل  عليمًا قائمًا على ال ممل واالب كار، ليساها في  طوير و لبيل  2
 0.01دالل عند  0.606 اا ياجات سوق العمل.

3 
ال وانب ال طبيقيل الالزمل الا ياجات   وافر في البرامج األكاديميل للكليل 

 0.01دالل عند  0.662 .مؤسسات سوق العمل

 شمل المقررات الدراسيل جوانب  ة ا ب نميل ثقافل الرياد  واابداع في سوق  4
 0.01دالل عند  0.602 العمل.

 0.01دالل عند  0.646  صما المناهج الدراسيل ل خريج طالب قادرين على خلق فرص عمل. 5
 0.01دالل عند  0.492  ع مد عمليل ال دريس على اس امار ال وانب النظريل والعمليل. 6

 عقد الكليل ورش عمل ولقامات مع خبرام وم خصصين ل عزيز مبادئ العمل  7
 0.01دالل عند  0.610 في السوق.

8 
العالقل يساها سوق العمل مع الكليل في اارراف على مشاريع ال خرج ذات 

 0.01دالل عند  0.636 .اسوق العمل

9 
 س عين الكليل اخبرام من مؤسسات سوق العمل ل دريس اعض المساقات 

 0.01دالل عند  0.566 .الم خصصل وال دريب

 قوم الكليل اعقد اج ماعات دوريل و شاوريل مع أصحاب المصالح في سوق  10
 0.01دالل عند  0.623 المناهج الدراسيل اما ي ناسب وسوق العمل.العمل لل عرف على مطالبةا ل طوير 

 0.393= 0.01، وعند مس وى داللل 0.304= 0.05( عند مس وى داللل 44قيمل )ر( ال دوليل )د.ح=
ويظةر من ال دول السابق أن جميع فقرات محور المحور الاالث )ال عليا الموجث لسوق العمل( اقق  

 .0.01مس وى ار باطات دالل عند 
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 ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المحور الرابع(: 13-3خطم! ال يوجد نص من النمط المعين في المس ند.جدول رقم )
 )تأهيل الخريجين ضمن بيئة جامعية ومناهج مناسبة( مع الدرجة الكلية للمجال

رقم 
 الفقرة

 فقرات المحور الرابع 
 )تأهيل الخريجين ضمن بيئة جامعية ومناهج مناسبة(

 معامل
 الرتباط

 مستوى 
 الدللة

 0.01دالل عند  0.558 .  ااع إدار  الكليل خري يةا أثنام ال دريب العملي في مؤسسات سوق العمل 1
 0.01دالل عند  0.690 أفراد العينل حفز الكليل المحاضرين الم ميزين على  عزيز روح المبادر  لدى  2

 وفر الكليل المناخ ال نظيمي المحفز لمشاركل أفراد العينل في المشاريع  3
 0.01دالل عند  0.697 المع مد .

 0.01دالل عند  0.751 . سعى الكليل ل طبيق معايير ال ود  اما ي ناسب مع م طلبات سوق العمل 4
 0.01دالل عند  0.668  دريبيل للطلبل ل نميل المةارات اابداعيل لديةا. وفر الكليل دورات  5

  عاون الكليل مع مؤسسات سوق العمل المحلي لعرض من  ا ةا وأعمالةا  6
 0.01دالل عند  0.744 وإبدام  فاعل الطالب معةا.

7 
 نسق الكليل مع مؤسسات سوق العمل ل دريب و مهيل طلب ةا في مواقع 

 .العمل
 0.01دالل عند  0.721

 وفر الكليل للخريج برامج  دريبيل قبل ال خرج ل سةيل اندماجةا في سوق  8
 0.01دالل عند  0.652 العمل

 0.01دالل عند  0.425 ي وفر في الكليل طاقا أكاديمي م خصص. 9
 0.393= 0.01، وعند مس وى داللل 0.304= 0.05( عند مس وى داللل 44قيمل )ر( ال دوليل )د.ح=

ويظةر من ال دول السابق أن جميع فقرات محور المحور الرااع ) مهيل الخري ين ضمن بيئل جامعيل 
 .0.01ومناهج مناسبل( اقق  ار باطات دالل عند مس وى 
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ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المتغير التابع (: 14-3ال يوجد نص من النمط المعين في المس ند.خطم! جدول رقم )
 )المهارات المعرفية

 والعلمية والمهنية التي حصل عليها الخريج( مع الدرجة الكلية للمجال
رقم 
 الفقرة

فقرات المحور الخامس )المهارات المعرفية والعلمية والمهنية التي حصل 
 عليها الخريج(

 معامل
 الرتباط

 مستوى 
 الدللة

 ساها المعرفل في  مهيل الخريج نحو  وجةات ال واصل مع كافل فئات  1
 0.01دالل عند  0.497 .الم  مع رفةيًا وك ابيا

 0.01دالل عند  0.519 .ي وافر لدى الخريج مةارات مبادئ ال قنيل و طبيقا ةا العمليل 2

غرس مفاهيا المعرفل الم علقل  ساها المعرفل ال ي اك سبةا الخريج في  3
 0.01دالل عند  0.605 امخرجات ال علا للمساقات الدراسيل.

ي وفر لدى الخريج االس عداد لل علا وال دريب واك ساب المةارات المس حدثل  4
 0.05دالل عند  0.586 والالزمل ألدام العمل.

اابداع واالب كار وال فكير المةارات ال ي  لقاها الخريج  عزز قدر ث على  5
 0.01دالل عند  0.580 .المنطقي

 0.01دالل عند  0.585 .يم لك الخريج مةارات ال حصيل المعرفي الذا ي 6

 ساها المةارات ال ي ي لقاها الخريج في  عزيز مةارات الفةا وال حليل  7
 0.01دالل عند  0.640 .واالس ن اج

 0.01دالل عند  0.483 .لألدوات واألجةز  والمعدات اشكل اا رافيي ا اس خدام الخريج  8

 دعا المةارات ال ي  لقاها الخريج قدر ث على ال عامل مع المشاكل الفنيل في  9
 0.01دالل عند  0.532 العمل واي اد الحلول المناسبل.

المةارات ي وفر لدى الخريج االس عداد الكافي لل علا وال دريب واك ساب  10
 0.01دالل عند  0.548 المس حدثل والالزمل ألدام العمل.

ي وفر لدى الخريج القدر  على ال عاون والمشاركل في العمل ال ماعي ان از  11
 0.01دالل عند  0.561 العمل.

 ساها المعرفل ال قنيل ال ي اصل عليةا الخريج في دعا مةام ال خصص في  12
 0.01دالل عند  0.653 .العمل

يوجد لدى الخريج ال زام امدام العمل واالنضباط والمواظبل واا رام مواعيد  13
 0.01دالل عند  0.609 العمل.

ي وفر لدى الخريج المعرفل ال امل ببيئل العمل والقوانين والضوااط الوظيفيل  14
 0.01دالل عند  0.600 الخاصل بةا.

المك سبل في دعا الشخصيل القياديل للخريج القادر   ساها المةارات الحيا يل  15
 0.01دالل عند  0.567 على إدار  المشاريع ذات الصلل اموضوع االخ صاص

 ساها المةارات ال ي اصل عليةا الخريج في دعا ال وجث نحو البحث العلمي  16
 0.01دالل عند  0.556 المس مر وال طوير المةني.

 0.393= 0.01، وعند مس وى داللل 0.304= 0.05( عند مس وى داللل 44=قيمل )ر( ال دوليل )د.ح
)المةارات المعرفيل  -الم غير ال ااع-ويظةر من ال دول السابق أن جميع فقرات محور المحور الخامس 

 .0.01والعلميل والمةنيل ال ي اصل عليةا الخريج( اقق  ار باطات دالل عند مس وى 
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فقر ( اقق  درجات ار باط دالل مع  54السااااااقل أن جميع فقرات االساااا بانل )ي بين من ال داول 
 .0.01درجل المحور الذي  ن مي إليث عند مس وى داللل 

كما تم حســـــــاب معامالت الرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكلية لمحاور الســـــــتبانة، والجدول 
 التالي يبين ذلك:

يبين ارتباطات درجات محاور استبانة دور (: 15-3خطم! ال يوجد نص من النمط المعين في المس ند.جدول رقم )
 الجامعات الفلسطينية في مواءمة مخرجات

 التعليم واحتياجات سوق العمل في قطاع غزة )دراسة حالة الكليات الهندسية( مع الدرجة الكلية 
 مستوى الدللة الرتباط معامل المحاور المتغير

 المستقل

 0.01دالل عند  0.830 القيادة واألهداف والستراتيجيات

 0.01دالل عند  0.792 البنية التحتية والمشروعات العلمية

 0.01دالل عند  0.851 التعليم الموجه لسوق العمل

 0.01دالل عند  0.806 تأهيل الخريجين ضمن بيئة جامعية ومناهج مناسبة

 التابع
المهارات المعرفية والعلمية والمهنية التي حصل عليها 

 الخريج
 0.01دالل عند  0.724

 0.393= 0.01، وعند مس وى داللل 0.304= 0.05( عند مس وى داللل 44قيمل )ر( ال دوليل )د.ح=
ي بين من ال اادول السااااااااااااااااابق أن جميع المحاااور قااد اققاا  ار باااطااات دالاال مع الاادرجاال الكلياال 

، مما يعني أن االس بانل في صور ةا النةائيل   سا بدرجل عاليل من 0.01لالس بانل عند مس وى داللل 
انل م رااطل في قياس دور ال امعات صاااااااااااااادق اال ساااااااااااااااق الداخلي. وأن جميع فقرات ومحاور االساااااااااااااا ب

الفلسااااااطينيل في مواممل مخرجات ال عليا واا ياجات سااااااوق العمل في قطاع غز  )دراساااااال االل الكليات 
 الةندسيل( من منظور أفراد العينل.

 ي ا ال مكد من مدى ثبات االس بانل من خالل:ثبات الستبانة: 

 أ. باستخدام التجزئة النصفية:

الر باط بين م مااااااوع درجات الفقرات الفرديل وم موع درجات فقرات الزوجيل  ا اساب معامل ا
براون ل عديل طول األاعاد زوجيل عدد فقرات )النصااافين -لكل محور، كما  ا اسااا خدام معادلل سااابيرمان
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( لألاعاد الفرديل الفقرات )النصاااااااااااااافين غير Guttmann's Coefficientم سااااااااااااااااويين( ومعادلل ج مان )
 :وال دول ال الي يبين ذلكم ساويين(، 

 
قيم الثبات باستخدام التجزئة النصفية (: 16-3خطم! ال يوجد نص من النمط المعين في المس ند.جدول رقم )

 لستبانة دور الجامعات الفلسطينية في 
 مواءمة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل في قطاع غزة )دراسة حالة الكليات الهندسية(

 عدد محاور الستبانة الرقم
 الفقرات

 معامل

 الرتباط

 معامل

 الثبات
 مستوى الدللة

 المتغير

 المستقل

 0.01دالل عند  0.752 0.603 11 القيادة واألهداف والستراتيجيات

 0.01دالل عند  0.797 0.663 8 البنية التحتية والمشروعات العلمية

 0.01دالل عند  0.718 0.560 10 التعليم الموجه لسوق العمل

تأهيل الخريجين ضمن بيئة جامعية ومناهج 
 مناسبة

 0.01دالل عند  0.834 0.715 9

 المتغير 

 التابع

المهارات المعرفية والعلمية والمهنية التي 
 حصل عليها الخريج

 0.01دالل عند  0.776 0.634 16

 0.01دالل عند  0.799 0.665 54 الدرجة الكلية

(، وهي دالل 0.834 – 0.718ي بين من ال دول السااااااااااااابق أن معامالت الابات  راوا  بين )
 (، مما يشير إلى أن االس بانل   سا بدرجل عاليل من الابات.0.01داللل )إاصائيًا عند مس وى 

 ب. باستخدام معادلة ألفا كرونباخ:
 ا  قدير ثبات االس بانل احساب معامل ألفا كرونباخ لفقرات االس بانل امحاورها، وال دول ال الي 

 يبين ذلك:
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يبين معامالت الثبات لمحاور استبانة دور (: 17-3خطم! ال يوجد نص من النمط المعين في المس ند.جدول رقم )
 الجامعات الفلسطينية في 

 مواءمة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل في قطاع غزة )دراسة حالة الكليات الهندسية(
 ألفاقيمة  عدد الفقرات محاور الستبيان الرقم

 المتغير
 المستقل

 0.863 11 القيادة واألهداف والستراتيجيات
 0.855 8 البنية التحتية والمشروعات العلمية

 0.819 10 التعليم الموجه لسوق العمل
 0.831 9 تأهيل الخريجين ضمن بيئة جامعية ومناهج مناسبة

 المتغير 
 0.862 16 والمهنية التي حصل عليها الخريجالمهارات المعرفية والعلمية  التابع

 0.944 54 الدرجة الكلية
( وهي قيا مر فعل، و دل 0.944 – 0.819ي ضااااااح من ال دول السااااااابق أن قيا ألفا  قع بين )

على أن االسااااا بانل   ساااااا بدرجل عاليل من الابات  في ام طلبات ال طبيق على أفراد العينل، وأنةا   ساااااا 
 الصدق والابات؛ مما يعزز سالمل الن ائج ال ي ي ا الحصول عليةا.بدرجل عاليل من 

 األساليب اإلحصائية: 11-5
ل فريغ البيانات و صاااااااااااااافي ةا  SPSS-20 ا اساااااااااااااا خدام برنامج الرزم اااصاااااااااااااااائيل للعلوم االج ماعيل

و صاااحيحةا ومعال  ةا من خالل ما  ا ااراااار  إليث ساااااقًا من األسااااليب الم علقل اصااادق وثبات فقرات 
 االس بانل.

 ها:ياتفرض اختبارأسئلة الدراسة و  تحليلاألساليب اإلحصائية المستخدمة في 

 الم وسطات الحسابيل واالنحرافات المعياريل والوزن النسبي. -
 امل ار باط بيرسون للكشف عن العالقل بين الم غيرات.مع -
للكشااااااااااف عن داللل الفروق بين م وسااااااااااطات درجات عين ين مساااااااااا قل ين من  T-Testاخ بار "ت"  -

 البيانات.
( للكشف عن داللل الفروق بين م وسطات درجات One Way ANOVA حليل ال باين األاادي ) -

 أكار من عين ين مس قل ين.
 ( للكشف عن ا  اه الفروق النا  ل عن  حليل ال باين األاادي.Scheffeريفيث )اخ بار  -
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 الفصل الرابع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12
 تحليل البيانات واختبار الفرضيات

هذا الفصل الن ائج ال ي ي ا ال وصل إليةا في هذه الدراسل، وذلك اعد ااجاال على ي ضمن 
األسئلل وال حقق من الفرضيات ااس خدام األساليب اااصائيل المناسبل لكل منةا، كما ي ا  فسير ومناقشل 

 الن ائج في ضوم ااطار النظري والدراسات السااقل:

  ا  حديد  قديرات الدراسل كاآل ي:ول حديد درجات إجااات أفراد العينل 

( وهي القيمل المقابلل للوزن 0.8=5÷4( ونقسا )4=1-5وذلك اإي اد مدى ال درج الخماسي )
 %(.16النسبي )

 وال دول ال الي يوضح  قديرات الدراسل:
 يبين أوزان تقديرات الدراسة(: 18-4خطم! ال يوجد نص من النمط المعين في المس ند.جدول رقم )

 درجة التقدير الوزن النسبي طول الخلية
 ضعيفل جداً  %36أقل من -20من  1.8أقل من -1

 ضعيفل %52أقل من  – 36من  2.6أقل من  - 1.8 
 م وسطل %68أقل من  – 52 3.4أقل من  – 2.6
 كبير  %84أقل من  – 68 4.2أقل من  – 3.4
 كبير  جداً  %100أقل من  – 84 5أقل من  – 4.2

 وذلك للحكم على نوع التقدير ودرجته.
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 تحليل فقرات محاور الستبانة: 12-1
 تحليل فقرات المحاور الرئيسية للمتغير المستقل: -1

 ا اساا خدام الم وسااط الحسااابي واالنحراف المعياري والوزن النساابي الساا  ااات أفراد العينل على 
اسااا بانل دور ال امعات الفلساااطينيل في مواممل مخرجات ال عليا واا ياجات ساااوق العمل في قطاع غز  

 )دراسل االل الكليات الةندسيل( امحاوره ودرج ث الكليل، وال دول ال الي يبين ذلك:
 (: 19-4لمعين في المس ند.خطم! ال يوجد نص من النمط اجدول رقم )

 العينة على محاور الستبانة  لستجابات أفراد Tواختبار ن النسبي المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوز

 المحاور الرئيسية المتغير
 عدد

 الفقرات
 المتوسط
 الحسابي

 النحراف
 Tقيمة  المعياري 

مستوى 
 الدللة

 الوزن النسبي
 الدرجة الترتيب %

 المستقل

القيادة واألهداف 
 م وسطل 5 66.8 0.000 16.210 6.98 36.72 11 والستراتيجيات

البنية التحتية والمشروعات 
 كبير  4 68.2 0.000 18.118 5.62 27.27 8 العلمية

 كبير  2 69.3 0.000 20.355 5.24 34.67 10 التعليم الموجه لسوق العمل
تأهيل الخريجين ضمن بيئة 

 كبير  3 68.4 0.000 17.011 4.85 30.79 9 جامعية ومناهج مناسبة

 كبير   69.0 0.000 27.075 20.28 129.45 38 الدرجة الكلية لالستبانة

ي ضاااااااااح من ال دول الساااااااااابق أن درجل  قدير دور ال امعات الفلساااااااااطينيل في مواممل مخرجات ال عليا 
االل الكليات الةندسااااايل( من وجةل نظر المبحوثين يقع واا ياجات ساااااوق العمل في قطاع غز  )دراسااااال 

(، و عزو البااال ذلك أن ال امعات الفلسااطينيل اشااكل 0.000%( وهي كبير  ومساا وى داللل )69عند )
عام  ساااااعى دائمًا لنيل رضاااااا المسااااا فيدين من خدما ةا وبال حديد ساااااوق العمل امؤساااااساااااا ث المخ لفل من 

 ذوي كفامات ومةارات عاليل.خالل  لبيل ااج ث ب وفير خري ين 

 و ر ب  محاور االس بانل كما يلي:

(، و فسر البااال 69.3جام محور )ال عليا الموجث لسوق العمل( في أعلى المرا ب بوزن نسبي )% -
ذلك اساااعي ال امعات اشاااكل عام إلى مواكبل ال طور العلمي وال كنولوجي وف ح  خصاااصاااات جديد  

  ما. واكب ما ي طلبث سوق العمل نوعاً 
(، و فسر 68.4وثانيًا محور ) مهيل الخري ين ضمن بيئل جامعيل ومناهج مناسبل( بوزن نسبي )% -

البااال ذلك إلى ساااااعي ال امعات لضااااارور  وجود بيئل جامعيل  ناساااااب المسااااا وى ال عليمي المواكب 
بل وفق لل طور والحداثل وفق معايير ال ود  ووفق ما يؤهل خري ي ال امعات لمحاور العمل المناساا
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الحداثل العلميل من مناهج وم طلبات ومساااااااااقات دراساااااااايل  صااااااااقل لدى هؤالم أفراد العينل المعارف 
 والخبرات.

(، و فسااااار البااال ذلك 68.2ثا يم ي محور )البنيل ال ح يل والمشاااااروعات العلميل( بوزن نسااااابي )% -
العلميل، لكن  بقى  إلى محاولل ال امعات والكليات إلى مواكبل كل ما هو جديد في م ال البحوث

هااااذه المحاااااوالت دون المطلوب من وجةاااال نظر المبحوثين، وهي  وافق دراساااااااااااااااااال داغر وآخرون 
 ( في اصول هذا المحور على ال ر يب الرااع.2016)
(، أي بدرجل م وسااطل 66.8وأخيرًا يم ي محور )القياد  واألهداف واالساا را ي يات( بوزن نساابي )% -

أهداف واضااااحل للكليات وفق سااااياساااال ال امعل ووفق خطط دراساااايل، و فساااار البااال ذلك إلى وجود 
 لكن هذه الخطط واألهداف لا ي ا  حقيقةا اصور  مك ملل.

 تحليل فقرات المحور األول: القيادة واألهداف والستراتيجيات:

 (:20-4خطم! ال يوجد نص من النمط المعين في المس ند.جدول رقم )
 المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي

 لستجابات أفراد العينة على فقرات محور القيادة واألهداف والستراتيجيات Tواختبار 

 فقرات محور القيادة واألهداف م
 والستراتيجيات 

 المتوسط
 الحسابي

 النحراف
مستوى  Tقيمة  المعياري 

 الدللة
 الوزن 
 الدرجة الترتيب النسبي%

  بنى الكليل أهدافًا اس را ي يل ي المم  1
 كبير  1 70.7 0.000 12.736 0.87 3.54 مس وى  حققةا مع م طلبات سوق العمل.

 ن ةج الكليل سياسات  عليميل واضحل  2
 كبير  3 69.1 0.000 6.891 0.77 3.46   ناسب واا ياجات سوق العمل.

 م لك الكليل خطل  نفيذيل لدعا المبادرات  3
 م وسطل 8 65.5 0.000 11.391 0.92 3.28 اابداعيل.

4 
 سعى الكليل لل عرف إلى م طلبات سوق 

العمل و ضمين ذلك مع رؤي ةا 
 االس را ي يل.

 كبير  2 69.3 0.000 17.273 0.79 3.46

 ضع الكليل الخطط االس را ي يل ل عزيز   5
 م وسطل 6 67.2 0.000 10.187 0.87 3.36 رياد  األعمال لدى طلب ةا الخري ين.

6 
 ضع الكليل سياسات  حفيزيل ماديل ومعنويل 
ل ش يع الطالب على ان اج االفكار 

 االب كاريل و حويلةا لمشروعات اقيقيل.
 م وسطل 10 63.3 0.000 18.265 0.93 3.16

 مع ال عامل على القدر  ال امعل  م لك 7
 م وسطل 9 65.4 0.000 18.188 0.77 3.27  غيرات سوق العمل.

لدى ال امعل اايمان العميق امفةوم   8
 م وسطل 7 65.8 0.000 11.973 1.03 3.29 المسئوليل الم  معيل   اه الم  مع.
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9 
لألقسام  منح ال امعل الصالايات الكاملل 

األكاديميل ل نميل مةارات أفراد العينل 
 المالئمل لسوق العمل.

 م وسطل 5 67.3 0.000 6.392 0.81 3.37

10 
 حرص ال امعل على اك شاف األفراد 
المبدعين والمب كرين و وفير الدعا 

 المطلوب لةا.
 م وسطل 11 61.9 0.000 8.210 0.95 3.10

قدرا ةا ال عليميل  ة ا الكليل ب طوير  11
 كبير  4 68.9 0.000 12.078 0.96 3.44 وال كنولوجيل اما يعزز البيئل اابداعيل.

 م وسطل -- 66.8 0.000 16.210 6.98 36.72 القيادة واألهداف والستراتيجيات
 

واالساااااا را ي يات( قد  راوا  ي ضااااااح من ال دول السااااااابق أن أوزان فقرات محور )القياد  واألهداف 
 (، وجامت أعلى الفقرات كما يلي:70.7%– 61.9بين )

"  بنى الكليل أهدافًا اس را ي يل ي المم مس وى  حققةا مع م طلبات سوق العمل"  1جامت الفقر  رقا  -
(، و عزو البااال ذلك إلى 70.7في أعلى مرا ب القياد  واألهداف واالساااا را ي يات بوزن نساااابي )%

ارص ال امعات والكليات العلميل على مواكبل ال طور وال قدم العلمي ومواكبل ال خصااااااااااااااصاااااااااااااااات 
ال ديد  والمساا حدثل وال ي  واكب سااوق العمل، و  مال هذه األهداف في خطط راااملل ل خصااصااات 
سااوق العمل ولكن الظروف ال ي يعاني منةا قطاع غز  من اصااار وغيره  لعب دورًا في قلل فرص 

 العمل.
" سااااااااااااااعى الكليل لل عرف إلى م طلبات سااااااااااااااوق العمل و ضاااااااااااااامين ذلك مع رؤي ةا  4لفقر  رقا ثا ا -

(، و عزو البااال ذلك إلى وجود رؤيل وسااااياساااال واضااااحل لدى 69.3االساااا را ي يل" بوزن نساااابي )%
اعض ال امعات والكليات العلميل اما يح اجث سااااااااااااااوق العمل من كفامات ي طلبةا سااااااااااااااوق العمل 

 في اع ماد  خصصات علميل جديد . الفلسطيني وهذا ي مال
 في اين كان  أدنى الفقرات كما يلي:

" حرص ال امعل على اك شااااااااااف األفراد المبدعين والمب كرين و وفير الدعا المطلوب  10الفقر  رقا  -
(، و عزو البااال ذلك إلى ضااااااااعف عمليات الم ااعل 61.9لةا" في أدنى المرا ب بوزن نساااااااابي )%

، مما ي طلب كادرًا م خصصًا وم فرغًا لةذه المةمل، ايث أن هذا ي طلب للخري ين في سوق العمل
 م ااعل جميع الطالب ودراسل ما يمكنةا  قديمث، كما أن الوضع المالي لل امعات ال يسمح بذلك.

ن اج االفكار إل شاا يع الطالب على  ،" ضااع الكليل سااياسااات  حفيزيل ماديل ومعنويل 6ثا الفقر  رقا  -
(، و عزو البااال هذا ااخفاق إلى 63.3حويلةا لمشاااااااروعات اقيقيل" بوزن نسااااااابي )%االب كاريل و 

صاااااعوبل الوضاااااع المالي لل امعات الفلساااااطينيل مما قد يلقي عليةا  بعات ماليل إضاااااافيل، ايث أن 
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 طبيق المشروعات يح اج إلى  وفير الدعا المالي لةا وهذا ي طلب من ال امعل  حمل النفقات ال ي 
 ذه المشروعات. رعى مال ه

عمليات الم ااعل للخري ين في ساااااااوق العمل مما ي طلب من ال امعل بذل  فيمما يعني وجود ضاااااااعف 
 المزيد من ال ةود لم ااعل خري يةا والمشكالت ال ي  واجةةا في سوق العمل. 

ر كما  ؤكد الن ائج عدم االه مام الكافي ب طبيق سااااااااااااااياساااااااااااااااات  حفيزيل ومعنويل للطالب ان اج األفكا
 الرياديل و حويلةا إلى مشروعات اقيقيل.

 تحليل فقرات المحور الثاني: البنية التحتية والمشروعات العلمية:

 (:21-4خطم! ال يوجد نص من النمط المعين في المس ند.جدول رقم )
 Tاختبار و والوزن النسبيالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري 

 لستجابات أفراد العينة على فقرات محور البنية التحتية والمشروعات العلمية 

 فقرات محور البنية التحتية والمشروعات العلمية م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 Tقيمة  المعياري 

مستوى 
 الدللة

الوزن 
 النسبي%

 الدرجة الترتيب

1 
العلميل في ال امعل مع   وافق المشروعات 

 م طلبات ال قدم العلمي على الصعيد العالمي.
3.46 0.78 20.367 0.000 69.1 3 

 كبير 

2 
  المم المشروعات العلميل ال ي   بناها ال امعل 

 مع الحاجل الفعليل لم طلبات الم  مع.
3.24 0.89 16.604 0.000 64.8 8 

 م وسطل

3 
مشاريعةا العلميل مسبًقا  علن ال امعل عن 

لل ةات ذات العالقل في الم  مع اما ي يح 
 االس فاد  منةا.

3.52 0.93 15.888 0.000 70.4 2 
 كبير 

4 
 دعا ال امعل المشروعات العلميل ال ي  لبي 

 الحاجل الفعليل للم  مع.
3.38 1.13 16.158 0.000 67.6 5 

 م وسطل

5 
المشروعات العلميل  سةا ال امعل في  طبيق 

 على أرض الواقع.
3.32 0.92 20.337 0.000 66.3 7 

 م وسطل

6 
  وافر في الكليل المخ برات والمعامل المطلوبل 
 ل حقيق الكفايات الالزمل لمؤسسات سوق العمل.

 كبير  1 70.7 0.000 12.105 0.91 3.54
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7 
  وفر ال كنولوجيات الالزمل ل طبيق المشاريع  

 في محاور الةدسل المخ لفل. اابداعيل
3.45 0.89 8.210 0.000 68.9 4 

 كبير 

8 
 وفر الكليل الم طلبات األساسيل الالزمل ل طوير 

 المشاريع الرياديل.
3.38 0.88 12.147 0.000 67.5 6 

 م وسطل

 كبير  -- 68.2 0.000 18.118 5.62 27.27 العلميةالبنية التحتية والمشروعات 
 

ي ضااح من ال دول السااابق أن فقرات محور )البنيل ال ح يل والمشااروعات العلميل( من االساا بانل من 
 (، وجامت أعلى الفقرات كما يلي:70.7%– 64.8وجةل نظر المبحوثين  راوا  بين )

المخ برات والمعاااامااال المطلوبااال ل حقيق الكفااااياااات الالزمااال "   وافر في الكليااال  6جاااامت الفقر  رقا  -
لمؤساااااااااااساااااااااااات ساااااااااااوق العمل" في أعلى مرا ب البنيل ال ح يل والمشاااااااااااروعات العلميل بوزن نسااااااااااابي 

(، و عزو البااال ذلك إلى ضاااااااااااااارور  وجود مال هذه المخ برات والمعامل في ال امعات 70.7)%
فراد العينل اممارساااات عمليل داخل ال امعل والكليات الةندسااايل على وجث الخصاااوص وذلك ل زويد أ

وخصاااوصاااًا في الكليات العلميل وهذا يدل على أن إدار  ال امعل والكليل  واكب كل ما هو جديد في 
 محور البحوث العلميل.

" علن ال امعل عن مشااااااريعةا العلميل مسااااابًقا لل ةات ذات العالقل في الم  مع اما  3ثا الفقر  رقا  -
(، و عزو البااال ذلك إلى اه مام ال امعل اضااااااااارور  70.4نةا" بوزن نسااااااااابي )%ي يح االسااااااااا فاد  م

اساا فاد  المؤسااسااات االق صاااديل من ن ائج المشاااريع العلميل، كما أن ا اال البحوث العلميل إلى كل 
المسااااا فيدين من خارج ال امعل يع بر أاد األهداف السااااااميل لل امعات ال ي  كمن أيضاااااًا في نشااااار 

جميع أفراد الم  مع من البحوث والمشاريع ال ي  قوم بةا، و  فق هذه الن ي ل مع دراسل العلا وإفاد  
( وال ي نصاااااا  "  دعو ال امعل ممالي مؤسااااااسااااااات الم  مع إلى الحضااااااور 2016داغر وآخرون )

 والمشاركل في مؤ مرا ةا العلميل ".
 في اين كان  أدنى الفقرات كما يلي:

العلمياال ال ي   بناااهااا ال ااامعاال مع الحاااجاال الفعلياال لم طلبااات  "   المم المشااااااااااااااروعااات 2الفقر  رقا  -
(، و عزو البااال ذلك إلى ضاااااعف ال نسااااايق بين 64.8الم  مع" في أدنى المرا ب بوزن نسااااابي )%

ال امعات وما يح اجث الم  مع من مشااروعات، كما أن المشااروعات العلميل ال ي يح اجةا الم  مع 
قدر  ال امعات على  حملث، ويعزى ذلك أيضاااااااااااااااًا إلى عدم قيام  كون  كلف ةا ااهظل وهو ما يفوق 

ال امعات بدراسااات دقيقل  حدد ااجات الم  مع المحلي مساابقًا، قبل القيام اإجرام البحوث العلميل، 
 وعدم إعطام أولويات لحاجات الم  مع المحلي وبال الي فةي ال  لبي ااج ث.
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شااااااااااروعات العلميل على أرض الواقع" بوزن نساااااااااابي " سااااااااااةا ال امعل في  طبيق الم 5ثا الفقر  رقا  -
(. و عزو البااال ذلك إلى ال كلفل العاليل ال ي ي طلبةا  طبيق المشاااااااروعات ال ي يح اجةا 66.3)%

الم  مع على أرض الواقع، إلى جانب ما  عانيث ال امعات  عاني من ع ز في موازنا ةا الماليل، 
عات العلميل ال ي يح اجةا الم  مع. و  فق هذه الن ي ل مما ال ي يح أمامةا م ااًل ل طبيق المشاااااااااااارو 

( وال ي نصااااا  على "  ساااااةا ال امعات في  طبيق المشاااااروعات 2016مع دراسااااال داغر وآخرون )
 العلميل على أرض الواقع " وال ي اا ل  المر بل األخير .

اجات الفعليل كما ي ضااااااااااااااح من ال دول الساااااااااااااااابق أن ال امعات لا  ولي االه مام الكافي في  بني الح
لم طلبات الم  مع من المشاااريع العلميل الرياديل، األمر الذي ي طلب المزيد من ال نساايق بين ال امعات 

 وسوق العمل.

 تحليل فقرات المحور الثالث: التعليم الموجه لسوق العمل:

 (:22-4خطم! ال يوجد نص من النمط المعين في المس ند.جدول رقم )
 Tاختبار والمتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي 

 لستجابات أفراد العينة على فقرات محور التعليم الموجه لسوق العمل

المتوسط  فقرات محور التعليم الموجه لسوق العمل م
 الحسابي

النحر
اف 

 المعياري 
مستوى  Tقيمة 

 الدللة
 الوزن 

 الدرجة الترتيب % النسبي

1 
 ع مد البرامج األكاديميل اسااااااااا را ي يات  دريبيل 
 ركز على  ساااااااااااااةيل اي اد فرص عمل اقيقيل 

 مالئمل لسوق العمل.
 كبير  4 70.4 0.000 12.451 0.98 3.52

2 
 ع مد الكليل  عليمًا قائمًا على ال ممل واالب كار، 

اا ياجات سااااااااااااوق ليساااااااااااااها في  طوير و لبيل 
 العمل.

 كبير  2 72.1 0.000 17.121 0.81 3.60

3 
  وافر في البرامج األكااااديميااال للكليااال ال واناااب 
ال طبيقيل الالزمل الا ياجات مؤسااااسااااات سااااوق 

 .العمل
 كبير  7 68.8 0.000 12.919 0.77 3.44

 شااااااامل المقررات الدراسااااااايل جوانب  ة ا ب نميل  4
 كبير  8 68.5 0.000 11.897 0.84 3.43 واابداع في سوق العمل.ثقافل الرياد  

 صااما المناهج الدراساايل ل خريج طالب قادرين  5
 كبير  6 69.0 0.000 12.894 0.80 3.45 على خلق فرص عمل.

 ع مد عمليل ال دريس على اسااااااااااا امار ال وانب  6
 كبير  5 69.8 0.000 8.588 0.75 3.49 النظريل والعمليل.
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 عقااااد الكلياااال ورش عماااال ولقااااامات مع خبرام  7
 كبير  1 72.8 0.000 15.425 0.95 3.64 وم خصصين ل عزيز مبادئ العمل في السوق.

8 
يسااااااااها ساااااااوق العمل مع الكليل في ااراااااااراف 
على مشاااااااااااااااريع ال خرج ذات العالقل اساااااااااااااوق 

 .العمل
 م وسطل 10 64.1 0.000 17.411 0.86 3.21

9 
اخبرام من مؤسااااااسااااااات سااااااوق  ساااااا عين الكليل 

العمل ل دريس اعض المساااااقات الم خصااااصاااال 
 .وال دريب

 م وسطل 9 67.0 0.000 14.700 0.84 3.35

10 

 قوم الكليل اعقد اج ماعات دوريل و شاوريل مع 
أصااااااحاب المصااااااالح في سااااااوق العمل لل عرف 
على مطالبةا ل طوير المناهج الدراسااااااااااااايل اما 

 ي ناسب وسوق العمل.

 كبير  3 70.7 0.000 18.511 1.06 3.54

 كبير  -- 69.3 0.000 20.355 5.24 34.67 التعليم الموجه لسوق العمل
 

ي ضاااح من ال دول الساااابق أن فقرات محور )ال عليا الموجث لساااوق العمل( من االسااا بانل من وجةل 
 (، وجامت أعلى الفقرات كما يلي:72.8% – 64.1نظر المبحوثين  راوا  بين )

"  عقد الكليل ورش عمل ولقامات مع خبرام وم خصااصااين ل عزيز مبادئ العمل  7جامت الفقر  رقا  -
(، و عزو 72.8في الساااااااوق" في أعلى مرا ب محور ال عليا الموجث لساااااااوق العمل بوزن نسااااااابي )%

البااال ذلك إلى االه مام الشاااااااديد من قبل اادار  ااالر قام امسااااااا وى أدام الطالب والخري ين وذلك 
 من خالل الوقوف على مدى  مثير عقد مال هذه اللقامات على االر قام امس وى أدام الطالب.

"  ع مااد الكلياال  عليمااًا قااائمااًا على ال اامماال واالب كااار، ليساااااااااااااااااها في  طوير و لبياال  2ثا الفقر  رقا  -
يل %(، و عزو البااال ذلك إلى اه مام الكليات الةندساااا72.1اا ياجات سااااوق العمل" بوزن نساااابي )

والعلميل اشكل عام اضرور  إعمال العقل واالب كار، كذلك قد يعزى إلى وجود مساقات علميل  نمي 
 لدى الخري ين روح االب كار.

 في اين كان  أدنى الفقرات كما يلي:
" يساااها سااوق العمل مع الكليل في اارااراف على مشاااريع ال خرج ذات العالقل اسااوق  8الفقر  رقا  -

(، و عزو البااال ذلك إلى ضااااااااعف ال نساااااااايق بين 64.1أدنى المرا ب بوزن نساااااااابي )%العمل" في 
الكليات وسوق العمل وما يح اج إليث من أاحاث علميل، كما أن مشاريع ال خرج في ال امعات يقوم 

 بةا الطالب دون الرجوع إلى سوق العمل.
دريس اعض المساااااااااقات "  ساااااااا عين الكليل اخبرام من مؤسااااااااسااااااااات سااااااااوق العمل ل  9ثا الفقر  رقا  -

( وهي نساابل م دنيل، و عزو البااال ذلك إلى قلل اع ماد 67الم خصااصاال وال دريب" بوزن نساابي )%
ال امعات اشاااااكل عام والكليات على محاضااااارين لديةا خبر  عمليل أو ينحدرون من  وجةات مةنيل 
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ل العلمي في ساااااااوق العمل، وكذلك قلل الخبرام الم خصاااااااصاااااااين في ساااااااوق العمل ممن لديةا المؤه
 واألكاديمي. 

يالاظ من الن ائج السااااقل عدم إعطام االه مام الكافي وال نساايق بين كليات الةندساال وسااوق العمل فيما 
قبل  خرجةا وذلك اما يحقق االنساااا ام والحاجل الضااااروريل  اإن ازهاي علق االمشاااااريع ال ي يقوم الطلبل 

 لمال هذه المشاريع لم طلبات سوق العمل فيما اعد.

 تحليل فقرات المحور الرابع: تأهيل الخريجين ضمن بيئة جامعية ومناهج مناسبة:

الحسابي والنحراف المعياري والوزن  المتوسط(:23-4خطم! ال يوجد نص من النمط المعين في المس ند.جدول رقم )
 أفراد العينة على فقرات محور تأهيل الخريجين ضمن بيئة جامعية ومناهج مناسبة Tاختبار و النسبي لستجابات

 م
فقرات محور تأهيل الخريجين ضمن بيئة 

 جامعية ومناهج مناسبة

 المتوسط

 الحسابي

النحراف 
مستوى  Tقيمة  المعياري 

 الدللة

 الوزن 

 النسبي %
 الدرجة الترتيب

  اااااع إدار  الكليااال خري يةاااا أثناااام ال ااادريااب  1
 كبير  3 71.6 0.000 26.197 0.89 3.58 .العملي في مؤسسات سوق العمل

 حفز الكليال المحااضااااااااااااارين الم ميزين على  2
 م وسطل 8 64.8 0.000 11.319 0.74 3.24  عزيز روح المبادر  لدى أفراد العينل

 وفر الكليااااااال المنااااااااخ ال نظيمي المحفز  3
 م وسطل 6 67.4 0.000 16.557 0.78 3.37 لمشاركل أفراد العينل في المشاريع المع مد .

 ساااااااااااااعى الكلياال ل طبيق معااايير ال ود  امااا  4
 كبير  4 68.7 0.000 14.003 0.81 3.44 .ي ناسب مع م طلبات سوق العمل

للطلبااال ل نميااال  وفر الكليااال دورات  ااادريبيااال  5
 م وسطل 5 67.9 0.000 12.578 0.96 3.39 المةارات اابداعيل لديةا.

6 
  عاون الكليل مع مؤسااااااسااااااات سااااااوق العمل 
المحلي لعرض من  اااا ةاااا وأعماااالةاااا وإبااادام 

  فاعل الطالب معةا.
 م وسطل 9 62.9 0.000 12.173 0.89 3.14

 نسااااااق الكليل مع مؤسااااااسااااااات سااااااوق العمل  7
 كبير  2 71.9 0.000 25.110 0.93 3.60 .و مهيل طلب ةا في مواقع العملل دريب 

 وفر الكليااااال للخريج برامج  ااااادريبيااااال قبااااال  8
 م وسطل 7 66.0 0.000 14.345 0.83 3.30 ال خرج ل سةيل اندماجةا في سوق العمل
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 كبير  1 74.7 0.000 25.104 0.84 3.74 ي وفر في الكليل طاقا أكاديمي م خصص. 9

تأهيل الخريجين ضمن بيئة جامعية ومناهج 
 مناسبة

 كبير  -- 68.4 0.000 17.011 4.85 30.79

ي ضااح من ال دول السااابق أن فقرات محور ) مهيل الخري ين ضاامن بيئل جامعيل ومناهج مناساابل( 
الفقرات %(، وجامت أعلى 74.7– 62.9في المعامالت من االساا بانل من وجةل نظر المبحوثين بين )

 كما يلي:

" ي وفر في الكليل طاقا أكاديمي م خصاااااااص" في أعلى مرا ب  مهيل الخري ين  9جامت الفقر  رقا  -
(، و عزو البااال ذلك إلى ارص إدار  74.7ضاااامن بيئل جامعيل ومناهج مناساااابل بوزن نساااابي )%

وهي   فق مع ال امعات أن يكون لديةا طاقا أكاديمي م ميز وم خصص وفق اس را ي يل  ع مدها، 
( وال ي نصاااا  على " ي ميز أعضااااام هيئل ال دريس في الكليل اكفام  أكاديميل 2017دراساااال الدلو )

 %( أي بدرجل موافقل م وسطل.61.21عاليل " وال ي جامت بوزن نسبي )
"  نسااااق الكليل مع مؤسااااسااااات سااااوق العمل ل دريب و مهيل طلب ةا في مواقع العمل"  7ثا الفقر  رقا  -

%(، و عزو البااال ذلك إلى وجود مساااااق  دريبي في الخطل الدراساااايل للكليات 71.9) بوزن نساااابي
وهو ما يساا دعي قيام ال امعل اال نساايق مع المؤسااسااات ذات العالقل وذلك من أجل  وفير مال هذا 
ال دريب للطلبل، كما أن هناك عددًا الامس اث من مؤساااااااساااااااات ساااااااوق العمل   يح الفرصااااااال للخريج 

ر ذلك إلى أهميل عالقل ال رااط بين قطاع ال عليا العالي وسااااااوق العمل الع ماد كل لل دريب، ويشااااااي
( وال ي نصاا  على "   يح مؤسااسااات سااوق 2017منةما على اآلخر، وهي   فق مع دراساال الدلو )

 العمل الفرصل للخريج لل دريب العملي في مواقع العمل ".
 في اين كان  أدنى الفقرات كما يلي:

"   عاون الكليل مع مؤساااااااساااااااات ساااااااوق العمل المحلي لعرض من  ا ةا وأعمالةا وإبدام  6الفقر  رقا  -
( أي بدرجل م وسااااااااااااااطل، و عزو 62.9 فاعل الطالب معةا " في أدنى المرا ب بوزن نساااااااااااااابي )%

البااال ذلك أن سوق العمل الفلسطيني يعاني اشكل كبير من ركود اسبب سوم األاوال االق صاديل 
إليث ساااااااااقًا من وجود أزمل ماليل في أغلب ال امعات الفلساااااااطينيل  ااراااااااار  والساااااااياسااااااايل وهو ما  ا

 و ركيزها على ال انب النظري على اساب ال انب ال طبيقي.
"  حفز الكليل المحاضاااااااااااااارين الم ميزين على  عزيز روح المبادر  لدى أفراد العينل"  2ثا الفقر  رقا  -

لى عدم وجود معايير واضحل لدى ال امعات %(، و عزو البااال هذا الضعف إ64.8بوزن نسبي )
الفلساااطينيل احيث   بنى الكليات هذه المعايير و عمل على  حفيز المحاضااارين وهو ما ي طلب  بني 

 نظامًا للحوافز يقوم على أسس موضوعيل واألخذ اعين االع بار ال انب المادي.
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مؤساااساااات ساااوق العمل فيما ي علق وي ضاااح عدم بذل ال ةود الكافيل في ال نسااايق بين كليات الةندسااال و 
ق العمل امن  ات هذا الساااااوق، األمر الذي يسااااا وجب ضااااارور  ال نسااااايق والم ااعل بين مؤساااااساااااات ساااااو 

 وال امعل في هذا الخصوص.

 تحليل فقرات المتغير التابع: المهارات المعرفية والعلمية والمهنية التي حصل عليها الخريج: -2

 المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي(: 24-4خطم! ال يوجد نص من النمط المعين في المس ند.جدول رقم )
 الخريجعلى فقرات محور المهارات المعرفية والعلمية والمهنية التي حصل عليها  لستجابات أفراد العينة Tاختبار و

فقرات محور المهارات المعرفية والعلمية والمهنية  م
 التي حصل عليها الخريج

 المتوسط
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

مستوى  Tقيمة 
 الدللة

الوزن 
 النسبي%

 الدرجة الترتيب

 ساها المعرفل في  مهيل الخريج نحو  وجةات  1
 كبير  13 69.7 0.000 14.567 0.74 3.48 .ال واصل مع كافل فئات الم  مع رفةيًا وك ابيا

ي وافر لدى الخريج مةارات مبادئ ال قنيل و طبيقا ةا  2
 كبير  15 69.1 0.000 22.133 0.67 3.46 .العمليل

3 
 ساها المعرفل ال ي اك سبةا الخريج في غرس 
مفاهيا المعرفل الم علقل امخرجات ال علا للمساقات 

 الدراسيل.
 كبير  12 69.9 0.000 18.029 0.77 3.49

ي وفر لدى الخريج االس عداد لل علا وال دريب  4
 كبير  9 70.4 0.000 12.578 0.82 3.52 واك ساب المةارات المس حدثل والالزمل ألدام العمل.

المةارات ال ي  لقاها الخريج  عزز قدر ث على اابداع  5
 كبير  5 71.9 0.000 25.104 0.74 3.59 .واالب كار وال فكير المنطقي

 كبير  8 70.5 0.000 14.003 0.90 3.52 .يم لك الخريج مةارات ال حصيل المعرفي الذا ي 6

 ساها المةارات ال ي ي لقاها الخريج في  عزيز  7
 كبير  1 75.6 0.000 20.759 0.85 3.78 .مةارات الفةا وال حليل واالس ن اج

لألدوات واألجةز  والمعدات ي ا اس خدام الخريج  8
 كبير  14 69.4 0.000 16.930 0.72 3.47 .اشكل اا رافي

9 
 دعا المةارات ال ي  لقاها الخريج قدر ث على 
ال عامل مع المشاكل الفنيل في العمل واي اد الحلول 

 المناسبل.
 كبير  3 73.1 0.000 16.079 0.72 3.66

االس عداد الكافي لل علا وال دريب ي وفر لدى الخريج  10
 كبير  11 70.1 0.000 14.345 0.70 3.51 واك ساب المةارات المس حدثل والالزمل ألدام العمل.

ي وفر لدى الخريج القدر  على ال عاون والمشاركل في  11
 كبير  4 73.1 0.000 21.810 0.76 3.65 العمل ال ماعي ان از العمل.

المعرفل ال قنيل ال ي اصل عليةا الخريج في  ساها  12
 كبير  6 71.6 0.000 25.110 0.98 3.58 .دعا مةام ال خصص في العمل
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فقرات محور المهارات المعرفية والعلمية والمهنية  م
 التي حصل عليها الخريج

 المتوسط
 الحسابي

النحراف 
مستوى  Tقيمة  المعياري 

 الدللة
الوزن 
 الدرجة الترتيب النسبي%

يوجد لدى الخريج ال زام امدام العمل واالنضباط  13
 كبير  2 74.1 0.000 11.643 0.80 3.70 والمواظبل واا رام مواعيد العمل.

ال امل ببيئل العمل ي وفر لدى الخريج المعرفل  14
 م وسطل 16 65.7 0.000 12.578 0.90 3.28 والقوانين والضوااط الوظيفيل الخاصل بةا.

15 
 ساها المةارات الحيا يل المك سبل في دعا 
الشخصيل القياديل للخريج القادر  على إدار  المشاريع 

 ذات الصلل اموضوع االخ صاص
 كبير  7 71.5 0.000 26.197 0.89 3.58

16 
 ساها المةارات ال ي اصل عليةا الخريج في دعا 
ال وجث نحو البحث العلمي المس مر وال طوير 

 المةني.
 كبير  10 70.4 0.000 16.557 0.83 3.52

المهارات المعرفية والعلمية والمهنية التي حصل عليها 
 كبير  -- 71.0 0.000 21.133 7.59 56.80 الخريج
 

)المةارات المعرفيل والعلميل والمةنيل ال ي اصااااااااااااااال عليةا الخريج(  -الم غير ال ااع  -جام محور 
(، و عزو البااال ذلك إلى ارص ال امعات الفلسااااطينيل 0.000( ومساااا وى داللل )71بوزن نساااابي )%

 ل زويد الخريج وأفراد العينل االمعارف والمةارات العلميل والمةنيل ال ي  خدم ال خصص و وريث الخبرات
( ااااا الل محور 2017العلمياال والقاادرات الفنياال و المةااارياال ، وهااذه الن ي اال   فق مع دراساااااااااااااااال الاادلو )

المةااارات المةنياال المر باال األولى،  الهااا محور المةااارات المعرفياال، ومحور المةااارات العلمياال المر باال 
ع دراساااااااااااااال داغر وآخرون الاالال، ومحور المةارات الحيا يل ومن ثا محور المةارات الذهنيل، و خ لف م

 ( ايث اصل هذا المحور على ال ر يب الخامس وقد يعزى ذلك الخ الف الم  مع.2016)

ي ضاااااااااااح من ال دول الساااااااااااابق أن فقرات محور الم غير ال ااع )المةارات المعرفيل والعلميل والمةنيل 
– 65.7)ال ي اصااااااااااااااال عليةا الخريج( في المعامالت من اساااااااااااااا بانل من وجةل نظر المبحوثين بين 

 (، وجامت أعلى الفقرات كما يلي:%75.6

"  ساااااااااااااااااها المةااارات ال ي ي لقاااهااا الخريج في  عزيز مةااارات الفةا وال حلياال  7جااامت الفقر  رقا  -
واالساااااااا ن اج" في أعلى مرا ب  مهيل الخري ين ضاااااااامن بيئل جامعيل ومناهج مناساااااااابل بوزن نساااااااابي 

رسااةا ال امعات الفلسااطينيل  ر كز إلى اد ما (، و عزو البااال ذلك أن المساااقات ال ي  د75.6)%
على  زويد الخريج االمعارف العلميل ال ي  نمي لديث الفةا وال حليل واالساااااا ن اج وهي   فق ضاااااامنيًا 

 (.2017مع دراسل الدلو )
" يوجد لدى الخريج ال زام امدام العمل واالنضباط والمواظبل واا رام مواعيد العمل"  13ثا الفقر  رقا  -

(، و عزو البااااااال ذلااك إلى اه مااام ال ااامعااات ب عزيز كفااام ةااا الااداخلياال 74.1نساااااااااااااابي )%بوزن 



91

والخااارجياال ب طوير مقاادر ةااا في ظاال الظروف الراهناال على  زويااد الخري ين اااالمةااارات والمؤهالت 
والخبرات ال ي  سااااعدها في مواقع العمل، ونرى أن  ضااامين برامج ال خصاااصاااات العلميل لسااااعات 

داخل المؤسسل ال عليميل من خالل ) المخ برات، والورش ومشاريع ال خرج (، وخارج دراسيل عمليل 
المؤساااااااااسااااااااال ال عليميل من خالل ) ال دريب الميداني في مؤساااااااااساااااااااات الم  مع المدني والشاااااااااركات 
الم خصااصاال في المحور ( يساااعد اشااكل مباراار على رفع كفام  الخريج المةنيل ااالساا عداد للعمل 

( 2017كل الفاعلل واا رام مواعيد العمل واالن از، وي فق ذلك مع دراسل الدلو )والقدر  على المشار 
 وال ي نص  على " ال زام الخريج امدام العمل واالنضباط والمواظبل واا رام مواعيد العمل ".

 في اين كان  أدنى الفقرات كما يلي:
العمل والقوانين والضوااط الوظيفيل الخاصل " ي وفر لدى الخريج المعرفل ال امل ببيئل  14الفقر  رقا  -

(، و عزو البااال ذلك إلى  ركيز ال امعات على  زويد 65.7بةا" في أدنى المرا ب بوزن نسبي )%
الطالب االخصااااااااااااااائص المعرفيل لل خصااااااااااااااص والمةارات األكاديميل ال ي يح اج إليةا وليس قوانين 

 العمل والضوااط ال ي  ح اجةا بيئل العمل.
" ي وافر لااادى الخريج مةاااارات مباااادئ ال قنيااال و طبيقاااا ةاااا العمليااال" بوزن نساااااااااااااابي  2قر  رقا ثا الف -

(، و عزو البااال ذلك إلى عدم  وفر وادات م خصصل في ال امعات  ة ا اإدار  رؤون 69.1)%
الخري ين ومساااااا قبلةا في سااااااوق العمل، اااضااااااافل إلى ضااااااعف مساااااا وى البحث العلمي وا فاقيات 

  امعات في الداخل والخارج ل بادل الخبرات و طوير المس وى العلمي.الشراكل بين ال

 اختبار الفرضيات ومناقشتها: 12-2
 : ىاألول يةاختبار الفرض 12-2-1

مجال القيادة واألهداف  دور الجامعات فينص على "ل توجد عالقة دالة إحصائياا بين ت تيال
 حصل عليها الخريج ". يوالستراتيجيات والمتغير التابع المهارات المعرفية والعلمية والمهنية التي 

بين درجل محور القياد  ااس خدام معادلل بيرسون ،  ا اساب معامالت االر باط يلالفرض هالخ بار هذ
حصل عليةا الخريج، يالمعرفيل والعلميل والمةنيل ال ي  واألهداف واالس را ي يات والم غير ال ااع المةارات

 وال دول ال الي يبين ذلك:
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يبين معامل الرتباط بين درجة محور القيادة (: 25-4خطم! ال يوجد نص من النمط المعين في المس ند.جدول رقم )
 والستراتيجيات وبين المتغير التابع المهارات المعرفية والعلمية والمهنية التي حصل عليها الخريجواألهداف 

المهارات المعرفية والعلمية والمهنية التي  استبانة دور الجامعات في مواءمة مخرجاتها وسوق العمل
 حصل عليها الخريج

 0.456** القياد  واألهداف واالس را ي يات
*≤0.05≤**0.01

0.148=0.01داللةمستوىوعند،0.113=0.05داللةمستوىعند(347=ح.د)عندالجدولية(ر)قيمة

، بين درجل محور 0.01يبين ال دول السابق وجود عالقل موجبل دالل إاصائيًا عند مس وى أقل من 
للم غير ال ااع المةارات المعرفيل والعلميل والمةنيل القياد  واألهداف واالس را ي يات وبين الدرجل الكليل 

ال ي اصل عليةا الخريج. وبذلك نرفض الفرضيل الصفريل ونقبل الفرضيل البديلل القائلل بوجود عالقل 
بين محور القياد  واألهداف واالس را ي يات والم غير ال ااع المةارات المعرفيل والعلميل والمةنيل ال ي 

 .جاصل عليةا الخري

 : ةالثاني يةاختبار الفرض 12-2-2
البنية التحتية والمشروعات دور الجامعات في نص على "ل توجد عالقة دالة إحصائياا بين ت تيال

 حصل عليها الخريج". يالعلمية والمتغير التابع المهارات المعرفية والعلمية والمهنية التي 

،  ا اساب معامالت االر باط ااس خدام معادلل بيرسون بين درجل محور البنيل يلالفرض هالخ بار هذ
حصل عليةا يال ح يل والمشروعات العلميل والم غير ال ااع المةارات المعرفيل والعلميل والمةنيل ال ي 

 الخريج، وال دول ال الي يبين ذلك:
يبين معامل الرتباط بين محور البنية التحتية (: 26-4خطم! ال يوجد نص من النمط المعين في المس ند.جدول رقم )

 والمشروعات العلمية، وبين المتغير التابع المهارات المعرفية والعلمية والمهنية التي حصل عليها الخريج
المهارات المعرفية والعلمية والمهنية التي  استبانة دور الجامعات في مواءمة مخرجاتها وسوق العمل

 حصل عليها الخريج
 0.415** البنيل ال ح يل والمشروعات العلميل

*≤0.05≤**0.01

0.148=0.01داللةمستوىوعند،0.113=0.05داللةمستوىعند(347=ح.د)عندالجدولية(ر)قيمة

، بين محور البنيل 0.01يبين ال دول السابق وجود عالقل موجبل دالل إاصائيًا عند مس وى أقل من 
ال ح يل والمشروعات العلميل وبين الدرجل الكليل للم غير ال ااع المةارات المعرفيل والعلميل والمةنيل ال ي 

ل القائلل بوجود عالقل بين اصل عليةا الخريج. وبذلك نرفض الفرضيل الصفريل ونقبل الفرضيل البديل
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محور البنيل ال ح يل والمشروعات العلميل والم غير ال ااع المةارات المعرفيل والعلميل والمةنيل ال ي اصل 
 عليةا الخريج.

 : ةالثالث يةاختبار الفرض 12-2-3
التعليم الموجه لسوق العمل دور الجامعات في نص على "ل توجد عالقة دالة إحصائياا بين ت تيال

 حصل عليها الخريج". يوالمتغير التابع المهارات المعرفية والعلمية والمهنية التي 

ال عليا ،  ا اساب معامالت االر باط ااس خدام معادلل بيرسون بين درجل محور يلالفرض هالخ بار هذ
حصل عليةا الخريج، يوالم غير ال ااع المةارات المعرفيل والعلميل والمةنيل ال ي  الموجث لسوق العمل

 وال دول ال الي يبين ذلك:
يبين معامل الرتباط بين درجة محور التعليم (: 27-4خطم! ال يوجد نص من النمط المعين في المس ند.جدول رقم )

 وجه لسوق العمل، وبين المتغير التابع المهارات المعرفية والعلمية والمهنية التي حصل عليها الخريجالم

المهارات المعرفية والعلمية والمهنية التي  استبانة دور الجامعات في مواءمة مخرجاتها وسوق العمل
 حصل عليها الخريج

 0.457** ال عليا الموجث لسوق العمل

*≤0.05≤**0.01

0.148=0.01داللةمستوىوعند،0.113=0.05داللةمستوىعند(347=ح.د)عندالجدولية(ر)قيمة

، بين محور ال عليا 0.01يبين ال دول السابق وجود عالقل موجبل دالل إاصائيًا عند مس وى أقل من 
المةارات المعرفيل والعلميل والمةنيل ال ي اصل الموجث لسوق العمل وبين الدرجل الكليل للم غير ال ااع 

عليةا الخريج. وبذلك نرفض الفرضيل الصفريل ونقبل الفرضيل البديلل القائلل بوجود عالقل بين محور 
 ال عليا الموجث لسوق العمل والم غير ال ااع المةارات المعرفيل والعلميل والمةنيل ال ي اصل عليةا الخريج.

 : ةابعالر  يةاختبار الفرض 12-2-4
تأهيل الخريجين ضمن بيئة دور الجامعات في نص على "ل توجد عالقة دالة إحصائياا بين ت تيال

حصل عليها الخريج يجامعية ومناهج مناسبة والمتغير التابع المهارات المعرفية والعلمية والمهنية التي 
 ." 
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الخ بار هذا الفرض،  ا اساب معامالت االر باط ااس خدام معادلل بيرسون بين درجل محور  مهيل 
ير ال ااع المةارات المعرفيل والعلميل والمةنيل ال ي الخري ين ضمن بيئل جامعيل ومناهج مناسبل والم غ

 اصل عليةا الخريج، وال دول ال الي يبين ذلك:
يبين معامل الرتباط بين تأهيل الخريجين ضمن بيئة (: 28-4خطم! ال يوجد نص من النمط المعين في المس ند.جدول رقم )

 جامعية ومناهج مناسبة، وبين المتغير التابع المهارات المعرفية والعلمية والمهنية التي حصل عليها الخريج
المهارات المعرفية والعلمية والمهنية التي  استبانة دور الجامعات في مواءمة مخرجاتها وسوق العمل

 حصل عليها الخريج
 0.446** مناسبل مهيل الخري ين ضمن بيئل جامعيل ومناهج 

* ≤ 0.05    **≤ 0.01 

 0.148= 0.01، وعند مس وى داللل 0.113= 0.05( عند مس وى داللل 347قيمل )ر( ال دوليل عند )د.ح= 

، بين محور  مهيل 0.01يبين ال دول السابق وجود عالقل موجبل دالل إاصائيًا عند مس وى أقل من 
بين الدرجل الكليل للم غير ال ااع المةارات المعرفيل والعلميل الخري ين ضمن بيئل جامعيل ومناهج مناسبل و 

والمةنيل ال ي اصل عليةا الخريج، وبذلك نرفض الفرضيل الصفريل ونقبل الفرضيل البديلل القائلل بوجود 
عالقل بين محور  مهيل الخري ين ضمن بيئل جامعيل ومناهج مناسبل والم غير ال ااع المةارات المعرفيل 

 ل والمةنيل ال ي اصل عليةا الخريج. والعلمي
هذا وفيما يتعلق بإجمالي المحاور )المتغيرات المستقلة( تم حساب معامالت الرتباط بين الدرجة 

للمحاور المذكور  اول دور ال امعات في مواممل مخرجا ةا وسوق العمل مع الم غير ال ااع  الكلية
 المةارات المعرفيل والعلميل والمةنيل ال ي اصل عليةا الخريج، ويبين ال دول ن ي ل هذا االخ بار:

يبين معامل الرتباط بين دور الجامعات في مواءمة (: 29-ال يوجد نص من النمط المعين في المس ند.خطم! 4جدول رقم )
 مخرجاتها وسوق العمل بدرجته الكلية، وبين المتغير التابع المهارات المعرفية والعلمية والمهنية التي حصل عليها الخريج

والعلمية والمهنية المهارات المعرفية  المتغير المستقل / المتغير التابع
 التي حصل عليها الخريج

 0.704** الدرجة الكلية لستبانة دور الجامعات
* ≤ 0.05    **≤ 0.01 
 0.148= 0.01، وعند مس وى داللل 0.113= 0.05( عند مس وى داللل 347قيمل )ر( ال دوليل عند )د.ح= 

، بين الدرجل الكليل 0.01يبين ال دول السابق وجود عالقل موجبل دالل إاصائيًا عند مس وى أقل من 
في مواممل مخرجا ةا وسوق العمل وبين الدرجل الكليل للم غير ال ااع  ال امعات دوراول الس بانل ل

 غير ال ااع ي مثر االمس قل المةارات المعرفيل والعلميل والمةنيل ال ي اصل عليةا الخريج، مما يعني أن الم
 اصور  واضحل ايث أن قيمل معامل االر باط مر فعل.
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و فسر البااال ذلك امن دور ال امعات في مواممل مخرجا ةا وسوق العمل  ؤثر اقو  في المةارات 
المعرفيل والعلميل والمةنيل ال ي اصل عليةا الخريج ويبني هذه المةارات، كما   عل المةارات في  طور 
مس مر واالس فاد  من   اربةا السااقل ومن   ارب اآلخرين و م لك مقومات ال ميز وهذا هو الطريق 

 األمال لبقام ال امعات واس مرارها.

 :ةالخامس يةاختبار الفرض 12-2-5
( بين متوسطات آراء أفراد العينة α ≤ 0.05ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) 

 المستقل( دور الجامعات الفلسطينية في مواءمة مخرجات التعليم تعزى إلى المتغيرات:)على المتغير 
المبحوث، الجامعة( ولختبار هذه الفرضية يتم اختبار الفرضيات الفرعية فئة )النوع الجتماعي، 

 التالية:
فلسطينية في أ. ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات آراء أفراد العينة لدور الجامعات ال

 إناث( لدى أفراد العينة.-مواءمة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل تعزى للنوع الجتماعي )ذكور
( 247لإلجاال عن هذا السااااااااااؤال  م  المقارنل بين م وسااااااااااط آرام أفراد العينل من الذكور )ن= 

الفلساااطينيل في مواممل  ( على اسااا بانل لدور ال امعات102وم وساااط آرام أفراد العينل من ااناث )ن= 
للفروق بين م وسطات  (T)مخرجات ال عليا واا ياجات سوق العمل موضوع الدراسل ااس خدام اخ بار 

اسااااااااابب اع داليل  وزيع  درجات عين ين مسااااااااا قل ين، و ا اسااااااااا خدام هذا االخ بار اااصاااااااااائي البارام ري 
الدرجات في كل من م موع ي ال طبيق، إضافل إلى أن عدد أفراد العينل يزيد عن ثالثين مفرد  )عالم، 

 (، وال دول ال الي يبين ذلك:210: 2005
للفروق بين متوسطات آراء أفراد العينة  (T)اختبار (: 30-4خطم! ال يوجد نص من النمط المعين في المس ند.جدول رقم )

 إناث(-الفلسطينية في مواءمة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل تعزى للنوع الجتماعي )ذكور لدور الجامعات

 المتغير الستبيان
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

قيمة 
(T) مستوى الدللة 

 7.37 36.42 الذكور واالس را ي ياتالقياد  واألهداف 
غير دالل  1.346

 5.74 37.57 ااناث إاصائياً 

 5.98 26.92 الذكور البنيل ال ح يل والمشروعات العلميل
غير دالل  1.919

 4.35 28.23 ااناث إاصائياً 

 5.23 34.45 الذكور ال عليا الموجث لسوق العمل
غير دالل  1.290

 5.24 35.27 ااناث إاصائياً 
 مهيل الخري ين ضمن بيئل جامعيل 

 ومناهج مناسبل
 4.61 30.83 الذكور

غير دالل  0.226
 5.48 30.70 ااناث إاصائياً 

 20.17 188.48 الذكور الدرجل الكليل لالس بانل
غير دالل  0.990

 20.57 187.40 ااناث إاصائياً 
 2.576= 0.01، عند مس وى داللل 1.96= 0.05عند مس وى داللل ( 347ال دوليل )د.ح=  (T)قيمل 
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ي بين من ال دول الساااااااااااااااابق أنث ال  وجد فروق ذات داللل إاصاااااااااااااااائيل بين م وسااااااااااااااطات آرام الذكور 
وم وسااااااااااااااطات آرام ااناث على جميع المحاور والدرجل الكليل لالساااااااااااااا بانل، أي أن أفراد العينل الذكور 

ل لدور ال امعات الفلسطينيل في مواممل مخرجات ال عليا واا ياجات سوق وااناث لديةا  قديرات م قارب
العمل على الدرجل الكليل وجميع المحاور، و عزو البااال ذلك إلى أن م طلبات واا ياجات سوق العمل 
بث  من المةارات والقدرات واالمكانيات  ركز على الكفامات والخبر  في العمل، ما يعني أن ما يك ساااااااااااااا

( 2017ن مةارات وقدرات هي المعيار لالسااااا قطاب الوظيفي، وهي  خ لف مع دراسااااال الدلو )الخريج م
 وال ي أرارت إلى وجود فروق ذات داللل إاصائيل  عزى لم غير النوع االج ماعي لصالح الذكور.

الفلسطينية ب. ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات آراء أفراد العينة لدور الجامعات 
)خريج، صاحب عمل، أكاديمي(  في مواءمة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل تعزى للمبحوث

 لدى أفراد العينة.
 ا إجرام  حليل ال باين األاادي لفحص أثر المبحوثين )خريج، صااب عمل، أكاديمي( 

 ومس وى الداللل للفروق بين الم وسطات: (F)االس بانل لدى أفراد العينل، وال دول ال الي يبين قيمل اخ بار 

 (:31-4خطم! ال يوجد نص من النمط المعين في المس ند.جدول رقم )
 يبين نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين متوسطات آراء أفراد العينة

 لدور الجامعات الفلسطينية في مواءمة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل تعزى للمبحوثين 

 درجات مجموع المربعات مصدر التباين المتغير
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
(F) 

مستوى 
 الدللة

القياد  واألهداف 
 واالس را ي يات

 

 452.39 2 904.79 بين الم موعات
9.739 

 

دالل عند 
 46.45 346 16072.81 داخل الم موعات 0.01

  348 16977.59 الم موع

البنيل ال ح يل 
 والمشروعات العلميل

 222.46 2 444.92 بين الم موعات
7.291 

 

دالل عند 
 30.51 346 10557.30 داخل الم موعات 0.01

  348 11002.22 الم موع
ال عليا الموجث لسوق 

 العمل
 

 31.27 2 62.54 الم موعاتبين 
1.141 

 

غير دالل 
 27.42 346 9486.90 داخل الم موعات إاصائياً 

  348 9549.44 الم موع
 مهيل الخري ين 

ضمن بيئل جامعيل 
 ومناهج مناسبل

 27.89 2 55.77 بين الم موعات
1.188 

 

غير دالل 
 23.47 346 8119.38 داخل الم موعات إاصائياً 

  348 8175.15 الم موع

الدرجل الكليل 
 لالس بانل

 3150.75 2 6301.51 بين الم موعات
5.484 

 

دالل عند 
 574.51 346 168730.30 داخل الم موعات 0.01

  348 1905081.81 الم موع
 4.61= 0.01، وعند مس وى داللل 3.00= 0.05( عند مس وى داللل 346، 2ال دوليل عند )د.ح= (F)قيمل 
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ي بين من ال دول السابق أنث  وجد فروق ذات داللل إاصائيل على م الي القياد  واألهداف 
واالس را ي يات البنيل ال ح يل والمشروعات العلميل ال ي اصل عليةا الخريج والدرجل الكليل الس بانل 

ل  بعًا لم غير المبحوثين لدور ال امعات الفلسطينيل في مواممل مخرجات ال عليا واا ياجات سوق العم
ألفراد العينل، هذا ولمعرفل ا  اه إجااات المبحوثين في اجااا ةا على محاور االس بانل  ا اساب 

  الم وسطات الحسابيل واالنحرافات المعياريل كما في ال دول ال الي:

يبين المتوسطات الحسابية والنحرافات  (:32-4خطم! ال يوجد نص من النمط المعين في المس ند.جدول رقم )
 لدرجات أفراد العينة على المحاور ذات الدللة تبعاا لمتغير المبحوثين المعيارية

المتوسط  العدد البيان المتغير
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

القياد  واألهداف 
 واالس را ي يات

 7.07 35.49 214 خريج
 5.81 37.70 40 صااب عمل
 6.62 39.11 95 أكاديمي

البنيل ال ح يل 
 والمشروعات العلميل

 6.16 26.38 214 خريج
 4.16 28.46 40 صااب عمل
 4.39 29.15 95 أكاديمي

 الدرجل الكليل لالس بانل
 24.37 122.89 214 خريج

 18.48 130.58 40 صااب عمل
 25.04 132.00 95 أكاديمي

وبنام على ال دول السابق ولغرض  وضيح ا  اه الفروق بين م وسطات  قديرات أفراد العينل على 
 المحاور والدرجل الكليل لالس بانل  بعًا لم غير المبحوثين  ا اجرام اخ بار ريفيث للكشف عن ذلك:

نتائج اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه (: 33-4خطم! ال يوجد نص من النمط المعين في المس ند.جدول رقم )
 تقدير أفراد العينة على المحاور ذات الدللة تبعاا لمتغير المبحوثين الفروق بين متوسطات

 صاحب عمل خريج البيان المتغير

 القياد  واألهداف واالس را ي يات
  2.214 صااب عمل
 1.405 *3.619 أكاديمي

 البنيل ال ح يل والمشروعات العلميل
  2.767* صااب عمل
 0.687 *2.080 أكاديمي

 الدرجل الكليل لالس بانل
  7.682 صااب عمل
 1.425 *9.108 أكاديمي

 ي بين من ال دولين السااقين ما يلي:
 وجد فروق ذات داللل إاصائيل على محوري )القياد  واألهداف واالس را ي يات(، و)البنيل ال ح يل 
والمشروعات العلميل( والدرجل الكليل لالس بانل بين م موعل المبحوثين )خريج، أكاديمي(، لصالح 
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اممل مخرجات ال عليا م موعل أكاديمي، أي أن األكاديميين أكار  قديراً لدور ال امعات الفلسطينيل في مو 
واا ياجات سوق العمل في هذين الم الين والدرجل الكليل لالس بانل، و عزو البااال ذلك إلى أن 
 األكاديميين أكار اطالعاً من غيرها في هذين الم الين على ما  قوم اث ال امعات من مشروعات علميل.

مشروعات العلميل بين م موعل المبحوثين  وجد فروق ذات داللل إاصائيل على محور البنيل ال ح يل وال
)خريج، صااب عمل(، لصالح م موعل صااب عمل، أي أن أصحاب العمل أكار  قديرًا من أفراد 
العينل لدور ال امعات الفلسطينيل في مواممل مخرجات ال عليا واا ياجات سوق العمل على محور البنيل 

إلى أن أصحاب العمل أكار اطالعًا على االا ياجات  ال ح يل والمشروعات العلميل، و عزو البااال ذلك
الفعليل لسوق العمل من الخري ين، إلى جانب أن خبر  أصحاب العمل في هذا الصدد  لعب دورًا مةمًا 

 في ذلك.

ج. ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات آراء أفراد العينة لدور الجامعات الفلسطينية 
عليم واحتياجات سوق العمل تعزى للجامعة )اإلسالمية، األزهر، فلسطين( لدى في مواءمة مخرجات الت

 أفراد العينة.

، األزهر، ااسالميل ا إجرام  حليل ال باين األاادي الخ بار أثر ال امعل ال ي  خرج منةا الطالب )
ل لدى أفراد فلسطين( على دور ال امعات الفلسطينيل في مواممل مخرجات ال عليا واا ياجات سوق العم

 ومس وى الداللل للفروق بين الم وسطات: (F)العينل، وال دول ال الي يبين قيمل اخ بار 

يبين نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين (: 34-4لمعين في المس ند.خطم! ال يوجد نص من النمط اجدول رقم )
 لدور الجامعات الفلسطينية في مواءمة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل تعزى للجامعة  متوسطات آراء أفراد العينة

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
(F) 

مستوى 
 الدللة

القياد  واألهداف 
 واالس را ي يات

 1423.76 2 2847.53 بين الم موعات
34.863 

دالل عند 
0.01 

 40.84 346 14130.07 داخل الم موعات
  348 16977.59 الم موع

البنيل ال ح يل 
 والمشروعات العلميل

 855.18 2 1710.36 بين الم موعات
31.844 

دالل عند 
0.01 

 26.86 346 9291.85 الم موعاتداخل 
  348 11002.22 الم موع

ال عليا الموجث لسوق 
 العمل

 612.79 2 1225.58 بين الم موعات
25.472 

دالل عند 
0.01 

 24.06 346 8323.86 داخل الم موعات
  348 9549.44 الم موع

 265.66 2 531.31 الم موعاتبين 
12.025 

دالل عند 
 22.09 346 7643.83 داخل الم موعات 0.01
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 مصدر التباين المتغير
مجموع 
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
(F) 

مستوى 
 الدللة

 مهيل الخري ين 
ضمن بيئل جامعيل 
 ومناهج مناسبل

  348 8175.15 الم موع

الدرجل الكليل 
 لالس بانل

 15321.39 2 30642.79 بين الم موعات

30.390 
دالل عند 
0.01 

 داخل الم موعات
153467.0

2 
346 504.16 

182069.8 الم موع
1 

348  

 4.61= 0.01، وعند مس وى داللل 3.00= 0.05( عند مس وى داللل 346، 2ال دوليل عند )د.ح= (F)قيمل 

ي بين من ال دول السابق أنث  وجد فروق ذات داللل إاصائيل على جميع المحاور والدرجل الكليل 
ولمعرفل ا  اه إجااات المبحوثين في اجااا ةا لمحاور االس بانل  بعًا لم غير ال امعل ألفراد العينل، هذا 

على محاور االس بانل وا  اه الفروق بينةما  ا اساب الم وسطات الحسابيل واالنحرافات المعياريل كما 
  في ال دول ال الي:

 
 (: 35-4خطم! ال يوجد نص من النمط المعين في المس ند.جدول رقم )

 لدرجات أفراد العينة على المحاور ذات الدللة تبعاا لمتغير الجامعة يبين المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية

المتوسط  العدد البيان المتغير
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

القيادة واألهداف 
 والستراتيجيات

 7.08 34.45 200 السالمية
 5.71 41.17 88 األزهر
 4.71 37.79 61 فلسطين

البنية التحتية 
 والمشروعات العلمية

 5.98 25.36 200 السالمية
 3.87 30.09 88 األزهر
 3.81 29.63 61 فلسطين

التعليم الموجه لسوق 
 العمل

 5.11 33.16 200 السالمية
 5.20 37.92 88 األزهر
 4.15 35.85 61 فلسطين

تأهيل الخريجين ضمن 
بيئة جامعية ومناهج 

 مناسبة

 5.19 29.78 200 السالمية
 4.45 32.64 88 األزهر
 3.06 31.46 61 فلسطين
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 الدرجة الكلية لالستبانة
 22.68 118.31 200 السالمية
 20.46 136.14 88 األزهر
 21.31 130.72 61 فلسطين

 وضيح ا  اه الفروق بين م وسطات  قديرات أفراد العينل على وبنام على ال دول السابق ولغرض 
 المحاور والدرجل الكليل لالس بانل  بعًا لم غير المبحوثين  ا اجرام اخ بار ريفيث للكشف عن ذلك:

نتائج اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه (: 36-4خطم! ال يوجد نص من النمط المعين في المس ند.جدول رقم )
 تقدير أفراد العينة على المحاور ذات الدللة تبعاا لمتغير الجامعة الفروق بين متوسطات

 األزهر السالمية البيان المتغير

  *6.725 األزهر القياد  واألهداف واالس را ي يات
 *3.384 *3.342 فلسطين

  *4.276 األزهر البنيل ال ح يل والمشروعات العلميل
 0.462 *4.738 فلسطين

  *2.697 األزهر ال عليا الموجث لسوق العمل
 *2.066 *4.763 فلسطين

 مهيل الخري ين ضمن بيئل جامعيل ومناهج 
 مناسبل

  *2.856 األزهر
 1.177 1.679 فلسطين

  *20.831 األزهر الدرجل الكليل لالس بانل
 5.415 *15.416 فلسطين

 ي بين من ال دولين السااقين ما يلي:

 وجد فروق ذات داللل إاصائيل على محاور )القياد  واألهداف واالس را ي يات، والبنيل ال ح يل 
والمشروعات العلميل، وال عليا الموجث لسوق العمل( والدرجل الكليل لالس بانل بين م موعل ال امعل 
ااسالميل من ناايل وم موع ي جامعل األزهر وفلسطين، لصالح م موع ي جامعل األزهر وفلسطين، 
أي أن أفراد العينل من جامع ي األزهر وفلسطين أكار  قديرًا لدور ال امعات الفلسطينيل في مواممل 

 عزو البااال هذا مخرجات ال عليا واا ياجات سوق العمل على هذه المحاور والدرجل الكليل لالس بانل، و 
طلين عن العمل من اال حيز في الن ائج لصالح جامع ي األزهر وفلسطين إلى األعداد الكبير  من الع

خري ي كليل الةندسل اال امعل ااسالميل مقارنل اخري ي كليل  كنولوجيا المعلومات وال خصصات 
 الةندسيل األخرى في جامع ي األزهر وفلسطين.

إاصائيل على محور ) مهيل الخري ين ضمن بيئل جامعيل ومناهج مناسبل( بين  وجد فروق ذات داللل 
م موعل ال امعل االسالميل وم موعل جامعل األزهر، لصالح م موعل جامعل األزهر، أي أن أفراد 
العينل من جامعل األزهر أكار  قديرًا لدور ال امعات الفلسطينيل في مواممل مخرجات ال عليا واا ياجات 
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عمل على هذا المحور، و عزو البااال ذلك إلى ال كدس وزياد  خري ي كليل الةندسل اال امعل سوق ال
 ااسالميل مقارنل بباقي ال خصصات الةندسيل األخرى.

 وجد فروق ذات داللل إاصائيل على محوري )القياد  واألهداف واالس را ي يات، وال عليا الموجث لسوق 
وم موعل جامعل فلسطين، لصالح م موعل جامعل األزهر، أي أن  العمل( بين م موعل جامعل األزهر

أفراد العينل من جامعل األزهر أكار  قديرًا لدور ال امعات الفلسطينيل في مواممل مخرجات ال عليا 
واا ياجات سوق العمل على هذين المحورين، و عزو البااال ذلك إلى أن طالب جامعل األزهر أكار 

ما يح اج إليث سوق العمل من مةارات وخبرات، وكذلك فإن اعض ال امعات  عنى  قديرًا واطالعًا على 
 ع ني ب خريج أكبر عدد من املل الشةادات مع ضعف اه مامةا بنوعيل  كوينةا و دريبةا على م طلبات 

 واا ياجات سوق العمل وإعدادها لمواجةل ال حديات.

 :ةالسادس يةاختبار الفرض 12-2-6
( بين متوسطات آراء أفراد العينة α ≤ 0.05ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) 

تعزى إلى المتغيرات: )النوع الجتماعي،  على المهارات المعرفية والعلمية والمهنية ل الخريجوحص حول
 ية:المبحوثين، الجامعة( ولختبار هذه الفرضية تم اختبار الفرضيات الفرعية التال

أ. ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات آراء أفراد العينة على المهارات المعرفية والعلمية 
 إناث( لدى أفراد العينة.-والمهنية التي حصل عليها الخريج تعزى للنوع الجتماعي )ذكور

( وم وسط آرام 247= لإلجاال عن هذا السؤال  م  المقارنل بين م وسط آرام أفراد العينل من الذكور )ن
( على المةارات المعرفيل والعلميل والمةنيل ال ي اصل عليةا الخريج 102أفراد العينل من ااناث )ن= 

للفروق بين م وسطات درجات عين ين مس قل ين، و ا اس خدام  (T)موضوع الدراسل ااس خدام اخ بار 
هذا االخ بار اااصائي البارام ري اسبب اع داليل  وزيع الدرجات في كل من م موع ي ال طبيق، إضافل 

 (، وال دول ال الي يبين ذلك:210: 2005إلى أن عدد أفراد العينل يزيد عن ثالثين فردًا )عالم، 
 (:37-4خطم! ال يوجد نص من النمط المعين في المس ند.جدول رقم )

 إناث(-تعزى للنوع الجتماعي )ذكور للفروق بين متوسطات آراء أفراد العينة على المتغير التابع (T)اختبار 

 المتغير الستبيان
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

قيمة 
(T) مستوى الدللة 

المةارات المعرفيل والعلميل والمةنيل 
 ال ي اصل عليةا الخريج

 7.65 56.86 الذكور
0.233 

غير دالل 
 7.45 56.64 ااناث إاصائياً 

 2.576= 0.01، عند مس وى داللل 1.96= 0.05( عند مس وى داللل 347ال دوليل )د.ح=  (T)قيمل 
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 وجد فروق ذات داللل إاصائيل بين م وسطات آرام الذكور وم وسطات ي بين من ال دول السابق أنث ال 
آرام ااناث على الم غير ال ااع )المةارات المعرفيل والعلميل والمةنيل ال ي اصل عليةا الخريج(، أي أن 

يةا أفراد العينل الذكور وااناث لديةا  قديرات م قاربل المةارات المعرفيل والعلميل والمةنيل ال ي اصل عل
الخريج، و عزو البااال ذلك إلى أن م طلبات واا ياجات سوق العمل من المةارات والقدرات واالمكانيات 
 ركز على الكفامات والخبر  في العمل ال  خضع لم غيرات النوع االج ماعي اقدر ما  خضع للكفام  

ات داللل إاصائيل ( وال ي أرارت إلى وجود فروق ذ2017والمةنيل، وهي  خ لف مع دراسل الدلو )
  عزى لم غير النوع االج ماعي لصالح الذكور.

ب. ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات آراء أفراد العينة على المهارات المعرفية والعلمية 
 )خريج، صاحب عمل، أكاديمي( لدى أفراد العينة. والمهنية التي حصل عليها الخريج تعزى للمبحوث

ال باين األاادي لفحص أثر المبحوثين )خريج، صااب عمل، أكاديمي( على المةارات   ا إجرام  حليل
المعرفيل والعلميل والمةنيل ال ي اصل عليةا الخريج لدى أفراد العينل، وال دول ال الي يبين قيمل اخ بار 

(F) :ومس وى الداللل للفروق بين الم وسطات 

يبين نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق (: 38-4خطم! ال يوجد نص من النمط المعين في المس ند.جدول رقم )
 على المهارات المعرفية والعلمية والمهنية التي حصل عليها الخريج تعزى للمبحوثين بين متوسطات آراء أفراد العينة

 مصدر التباين المتغير
مجموع 
 المربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات

 قيمة

(F) 

مستوى 
 الدللة

المةارات المعرفيل 
والعلميل والمةنيل ال ي 
 اصل عليةا الخريج

 163.97 2 327.94 بين الم موعات

2.876 

 

غير دالل 
 إاصائياً 

داخل 
 57.01 346 19724.02 الم موعات

  348 20051.96 الم موع

 4.61= 0.01، وعند مس وى داللل 3.00= 0.05( عند مس وى داللل 346، 2ال دوليل عند )د.ح= (F)قيمل 

ي بين من ال دول السابق أنث ال  وجد فروق ذات داللل إاصائيل اول الم غير ال ااع المةارات المعرفيل 
مما يعني أن المبحوثين والعلميل والمةنيل ال ي اصل عليةا الخريج  بعًا لم غير المبحوثين ألفراد العينل، 

لديةا  قديرات م قاربل على الم غير ال ااع )المةارات المعرفيل والعلميل والمةنيل ال ي اصل عليةا 
 الخريج(.
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ج. ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات آراء أفراد العينة على المهارات المعرفية والعلمية 
 لجامعة التي تخرج منها )اإلسالمية، األزهر، فلسطين(.والمهنية التي حصل عليها الخريج تعزى ل

 ا إجرام  حليل ال باين األاادي لفحص أثر ال امعل )االسالميل، األزهر، فلسطين( على المةارات 
ومس وى  (F)المعرفيل والعلميل والمةنيل ال ي اصل عليةا الخريج، وال دول ال الي يبين قيمل اخ بار 

 وسطات:الداللل للفروق بين الم 

يبين نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة (: 39-4خطم! ال يوجد نص من النمط المعين في المس ند.جدول رقم )
 تعزى للجامعةالفروق بين متوسطات آراء أفراد العينة المهارات المعرفية والعلمية والمهنية التي حصل عليها الخريج 

 مصدر التباين المتغير
مجموع 
 المربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات

 قيمة

(F) 

مستوى 
 الدللة

المةارات المعرفيل 
والعلميل والمةنيل ال ي 
 اصل عليةا الخريج

 562.94 2 1125.88 بين الم موعات

10.29
2 

دالل عند 
0.01 

داخل 
 الم موعات

18926.08 346 54.70 

  348 20051.96 الم موع

 4.61= 0.01، وعند مس وى داللل 3.00= 0.05( عند مس وى داللل 346، 2ال دوليل عند )د.ح= (F)قيمل 

ي بين من ال دول السابق أنث  وجد فروق ذات داللل إاصائيل على الم غير ال ااع )المةارات المعرفيل 
 بعًا لم غير ال امعل ال ي  خرج منةا، هذا ولمعرفل ا  اه والعلميل والمةنيل ال ي اصل عليةا الخريج( 

إجااات المبحوثين في اجااا ةا على محاور االس بانل وا  اه الفروق بينةما  ا اساب الم وسطات 
  الحسابيل واالنحرافات المعياريل كما في ال دول ال الي:

يبين المتوسطات الحسابية والنحرافات (: 40-4خطم! ال يوجد نص من النمط المعين في المس ند.جدول رقم )
 لدرجات أفراد العينة على المهارات ذات الدللة تبعاا لمتغير الجامعة المعيارية

 النحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد البيان المتغير

المعرفيل والعلميل المةارات 
والمةنيل ال ي اصل 

 عليةا الخريج

 7.31 55.57 200 االسالميل

 6.74 59.84 88 األزهر

 8.51 56.46 61 فلسطين
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وبنام على ال دول السابق ولغرض  وضيح ا  اه الفروق بين م وسطات  قديرات أفراد العينل على 
 اخ بار ريفيث للكشف عن ذلك: إجرام لم غير المبحوثين  االمحاور والدرجل الكليل لالس بانل  بعًا 

نتائج اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق (: 41-خطم! ال يوجد نص من النمط المعين في المس ند.جدول رقم )
 الدللة تبعاا لمتغير الجامعةتقدير أفراد العينة على المحاور ذات  بين متوسطات

 األزهر السالمية البيان المتغير
المةارات المعرفيل والعلميل والمةنيل ال ي 

 اصل عليةا الخريج
  *4.276 األزهر
 *3.382 0.894 فلسطين

 ي بين من ال دولين السااقين أنث:

 وجد فروق ذات داللل إاصائيل على الم غير ال ااع )المةارات المعرفيل والعلميل والمةنيل ال ي اصل 
وجامعل األزهر، لصالح م موعل جامعل  ااسالميلعليةا الخريج( بين آرام المبحوثين من ال امعل 

العلميل والمةنيل ال ي اصل األزهر، أي أن أفراد العينل من جامعل األزهر أكار  قديراً المةارات المعرفيل و 
عليةا الخريج، و عزو البااال ذلك إلى زياد  أعداد خري ي كليل الةندسل اال امعل ااسالميل، كما أن 

 ال امعل ااسالميل قد  كون  ف  ح برامج ال ااجل لسوق العمل بةا أو دون  خطيط كافي.

المعرفيل والعلميل والمةنيل ال ي اصل   وجد فروق ذات داللل إاصائيل على الم غير ال ااع )المةارات
عليةا الخريج( بين آرام المبحوثين من جامعل األزهر وجامعل فلسطين، لصالح م موعل جامعل األزهر، 
أي أن أفراد العينل من جامعل األزهر أكار  قدير المةارات المعرفيل والعلميل والمةنيل ال ي اصل عليةا 

ن طالب جامعل األزهر أكار  قديرًا واطالعًا على ما يح اج إليث سوق الخريج، و عزو البااال ذلك إلى أ
العمل من مةارات وخبرات، وكذلك فإن اعض ال امعات أصبح   ع ني ب خريج أكبر عدد من املل 

 الشةادات أكار من اه مامةا بنوعيل  كوينةا و دريبةا لمواجةل ال حديات في سوق العمل.
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 لتوصيات والمقترحاتالنتائج وا 18
19  

 النتائج:  1.5 
 في ضوم ال حليالت النظريل والعمليل للدراسل فيما يلي أها الن ائج ال ي أسفرت عنةا: 

عمليات الم ااعل للخري ين في ساااااااااااوق العمل مما ي طلب من ال امعل بذل  فيوجود ضاااااااااااعف  1.1.5
 المزيد من ال ةود لم ااعل خري يةا والمشكالت ال ي  واجةةا في سوق العمل. 

االه مام ب طبيق ساااااااياساااااااات  حفيزيل ومعنويل للطالب ان اج األفكار الرياديل و حويلةا إلى قلل  2.1.5
 مشروعات اقيقيل.

االه مام الكافي في  بني الحاجات الفعليل لم طلبات الم  مع من المشااااااااااااريع  ات لا  ولِ ال امع 3.1.5
 العلميل الرياديل، األمر الذي ي طلب المزيد من ال نسيق بين ال امعات وسوق العمل.

عدم إعطام االه مام الكافي وال نسااايق بين كليات الةندسااال وساااوق العمل فيما ي علق االمشااااريع  4.1.5
وم الطلبل اإن ازها قبل  خرجةا وذلك اما يحقق االنس ام والحاجل الضروريل لمال هذه المشاريع ال ي يق

 لم طلبات سوق العمل فيما اعد.
بذل ال ةود الكافيل في ال نساايق بين كليات الةندساال ومؤسااسااات سااوق العمل فيما ي علق  ال ي ا 5.1.5

امن  ات هذا الساااااوق، األمر الذي يسااااا وجب ضااااارور  ال نسااااايق والم ااعل بين مؤساااااساااااات ساااااوق العمل 
 وال امعل في هذا الخصوص.
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الخري ين لسااااااااااوق العمل  حاول ال امعات )كليات الةندساااااااااال( جاهد  أن يكون دورها في إعداد  6.1.5
اصاااور  كاملل وي وافق مع م طلبات ساااوق العمل، ولكن أفراد العينل يرون أن ما  قوم اث ال امعات غير 

%( وهي نسبل جيد  69كافي، ايث كان  درجل  قدير هذا الدور من وجةل نظر أفراد العينل يقع عند )
م ال )المةارات المعرفيل والعلميل والمةنيل جام  ولكنةا ليس  كافيل، و ر ب  محاور االس بانل كما يلي:

(، يليث م ال )ال عليا الموجث 71ال ي اصاااال عليةا الخريج الخريج( في أعلى المرا ب بوزن نساااابي )%
(، وثالاًا م ال ) مهيل الخري ين ضاااااااااامن بيئل جامعيل ومناهج 69.3لسااااااااااوق العمل( بوزن نساااااااااابي )%

)البنيل ال ح يل والمشااااااروعات العلميل( بوزن نساااااابي (، يليث يم ي م ال 68.4مناساااااابل( بوزن نساااااابي )%
 (.66.8(، وأخيرًا يم ي م ال )القياد  واألهداف واالس را ي يات( بوزن نسبي )68.2%)%

يرى األكاديميون أن ال امعات  قوم بدورها اصااااااااااور  أفضاااااااااال أكار مما يراها أصااااااااااحاب العمل  7.1.5
الخدمل ال عليميل االكاديميل في ال امعات، ايث والخري ون أنفسااااااااااااااةا، وذلك نااع من دورها في  قديا 

وجدت فروق ذات داللل إاصاااااااااااااااائيل اول محوري )القياد  واألهداف واالساااااااااااااا را ي يات، البنيل ال ح يل 
والمشااااااااااروعات العلميل( ال ي اصاااااااااال عليةا الخريج والدرجل الكليل لالساااااااااا بانل وكان  الفروق لصااااااااااالح 

الفروق اول محور البنيل ال ح يل والمشروعات العلميل بين  م موعل المبحوثين األكاديميين. كما وجدت
م موعل المبحوثين الخري ين وم موعل المبحوثين من أصااااااااحاب العمل، لصااااااااالح م موعل أصااااااااحاب 

 العمل.
أن دور ال امعات في مواممل مخرجا ةا وسوق العمل  ؤثر اقو  في المةارات المعرفيل والعلميل  8.1.5

الخريج لبنام و نميل  لك المةارات، كما  عمل على  طوير المةارات اشاااااكل  والمةنيل ال ي اصااااال عليةا
مساااااا مر لالساااااا فاد  من   اربةا السااااااااقل ومن   ارب اآلخرين و م لك مقومات ال ميز وهذا هو الطريق 
األمال لبقام ال امعات واساااااااااااا مرارها، ايث وجدت عالقل موجبل دالل إاصااااااااااااائيًا، بين جميع الم االت 

 ليل الس بانل.والدرجل الك
من وجةل نظر أفراد العينل ال  وجد فروق ذات داللل إاصاااااااائيل بين م وساااااااطات درجات  قدير  9.1.5

أفراد العينل  بعًا للنوع االج ماعي، مما يعني أنةا يرون دور ال امعات في مواممل مخرجا ةا مع سااااوق 
 يج اصور  م قاربل.العمل والمةارات المعرفيل والعلميل والمةنيل ال ي اصل عليةا الخر 
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  التوصيات: 2.5
 فيما يلي أها ال وصيات: إليةا الدراسل في ضوم الن ائج ال ي  وصل 

ضاااااااااااارور  االه مام اعمليات الم ااعل للخري ين في سااااااااااااوق العمل مما ي طلب من ال امعل بذل  1.2.5
من خالل إنشاااااام قساااااا  المزيد من ال ةود لم ااعل خري يةا والمشاااااكالت ال ي  واجةةا في ساااااوق العمل

  كافل الخري ين. ااع للكليل ي ا من خاللث م ااعل 
ا خاذ و طبيق قرار من قبل م لس ال امعات الفلسطينيل اإقرار صندوق أو العمل نحو ضرور   2.2.5

 للطالب ان اج األفكار الرياديل و حويلةا إلى مشروعات اقيقيل.نظام اوافز ماديل ومعنويل 
االه مام الكافي في  بني الحاجات الفعليل لم طلبات الم  مع من المشااااااااااااريع العلميل ضااااااااااارور   3.2.5

 الرياديل، األمر الذي ي طلب المزيد من ال نسيق بين ال امعات وسوق العمل.
من الضااااروري إعطام االه مام الكافي وال نساااايق بين كليات الةندساااال وسااااوق العمل فيما ي علق  4.2.5

لطلبل اإن ازها قبل  خرجةا وذلك اما يحقق االنساااااا ام والحاجل الضااااااروريل لمال االمشاااااااريع ال ي يقوم ا
 هذه المشاريع لم طلبات سوق العمل فيما اعد.

ي ب بذل ال ةود الكافيل في ال نسااايق بين كليات الةندسااال ومؤساااساااات ساااوق العمل فيما ي علق  5.2.5
ااعل بين مؤساااااساااااات ساااااوق العمل امن  ات هذا الساااااوق، األمر الذي يسااااا وجب ضااااارور  ال نسااااايق والم 

 وال امعل في هذا الخصوص.
ضاااااارور  إجرام مراجعات راااااااملل ل ميع ال خصااااااصااااااات المنة يل ودراساااااال مكونا ةا ومح ويا ةا  6.2.5

العمليل وال ركيز على ما يناسااااب اا ياجات سااااوق العمل من قبل الل نل الوطنيل الع ماد وجود  البرامج 
 األكاديميل.

ام اشاااااااكل أكبر اول إعداد الندوات والمؤ مرات وورش العمل ال ي  عنى ب عزيز ضااااااارور  االه م 7.2.5
 مواممل مخرجات ال عليا العالي وسوق العمل وبمشاركل جميع ال ةات الفاعليل.

إي اد صااايغل  عاونيل  نافسااايل رااافافل بين ال امعات الف  اح برامج جديد  مشااا ركل  واكب ساااوق  8.2.5
 العمل.
سااائل ااعالم اشااكل عام ومواقع ال واصاال االج ماعي اشااكل خاص، في  سااليط ال ركيز على و  9.2.5

 الضوم على ال خصصات الةندسيل ال ي يح اجةا سوق العمل.
ساااااااااااوق العمل في  قرير ما يح اجث من برامج جامعيل  واكب اا ياجا ث و فعيل دور إراااااااااااراك  10.2.5
 ومصالحث.
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ساااساااات المعنيل في ساااوق العمل، لنشااار ثقافل العمل ال عاون المشااا رك ما بين ال امعات والمؤ  11.2.5
 .المقررات الدراسيل ال امعيلف قده  المةني الذي 

 مقترحات الدراسة:  3.5
  ق رح البااال إجرام دراسات وبحوث اول:

 اف  اح األقسام األكاديميل ال ديد  وخاصل الةندسيل منةا. وضوااط آليات 1.3.5

 االا ياجات الحقيقيل األكاديميل لسوق العمل الفلسطيني. 2.3.5

  .المساقات العمليل في ال امعات الفلسطينيل وأثرها في رفع كفام  المخرجات ال عليميل 3.3.5

سوق العمل اول االا ياجات  اتسبل ال عاون وال نسيق وال شبيك بين ال امعات ومؤسس 4.3.5
 .والم طلبات المةنيل الالزمل لسوق العمل
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 : المراجـــــع

 الكتــــــبأولا: 

, الطبعل األولى. دار الف ر للنشر إدارة األنشطة والخدمات الطالبية(: 2009أبوالنصر, م. ) .1
 وال وزيع, القاهر .

, الطبعل السادسل. دار النشر العلوم النفسية والتربويةمناهج البحث في (: 2011أبوعالم, ر. ) .2
 لل امعات, القاهر .

: الم  مع الفلسطيني التربية في عهد النتداب البريطاني على فلسطين(: 1990البرغو ي, ع. ) .3
أربعون عاما على النكبل ووااد وعشرون عاما على اا الل الضفل والقطاع, مركز إايام ال راث العربي, 

 مطبعل األمل, طيبل, القدس.
,  رجمل دالل منزل النصيرون, الرياض, معةد إدارة الجودة في التعليم العاليبرينان, ج. راهو.  .4

 .2007االدار  العامل. 
 , الطبعل األولى, دار المريخ, القاهر .التنمية القتصادية(: 2006 ودارو, م. ) .5
 لسطين., غز , ف8, ج غزة عبر التاريخ(: 1983سكيك, إ. ) .6
, المؤامرات الصهيونية لتجهيل عرب فلسطين عند القرن التاسع عشر(: 1997سمعان, س. ) .7

 الطبعل األولى, دار البرق, األردن.

, المركز الفلسطيني للمعلومات, التعليم العالي في فلسطين واقع وتحديات(: 2018رمعل, أ. ) .8
 جامعل بير زي , فلسطين.

, جارة ودورها في تمويل مؤسسات التعليم العالي الفلسطينيصكوك ال(: 2014الشيخ عيد, أ. ) .9
 مك بل آفاق, غز .  

األساليب اإلحصائية الستدللية في تحليل بيانات البحوث النفسية والتربوية (: 2005عالم, ص. ) .10
 , دار الفكر العربي, القاهر .والجتماعية "البارامترية والالبارامترية"
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, الطبعل األولى, النظام التربوي األردني في ضوء النظام التربوية المعاصرة(: 2001م. ) عليمات, .11
 .مركز الك اب األكاديمي, عمان

 , رام هللا, فلسطين.2018قوانين التعليم العالي الفلسطيني لسنة (: 2018قوانين ال عليا العالي. ) .12
الحكومية في تلبية احتياجات سوق العمل دور المؤسسات الحكومية وغير (: 2012مسعود, أ. ) .13

 . المركز القومي للبحوث ال ربويل وال نمويل, مصر.من خريجي مدارس التعليم الفني
(: مس قبل ال عليا العالي الشعارات والواقع ومخاطر 2010نيومان, ف. كور وريبر, ل. سكاري, ج. ) .14

 السوق,  رجمل وليد رحاد , مك بل العبيكان, الرياض.
 , وزار  الخارجيل وال خطيط, فلسطين.الخريجون وسوق العمل(: 2012وري, أيمن وآخرون )الياز  .15
, الطبعل األولى, دار ال ليل للنشر, تعليم فلسطين ماضيا وحاضراا ومستقبالا (: 1989يوسف, ع. ) .16

 منظمل ال حرير الفلسطينيل, عمان.
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 النشرات العلمية, ورش العمل. : المؤتمرات العلمية,ثانياا 

, ورقل مقدمل لمؤ مر مواءمة مخرجات التعليم العالي لحتياجات سوق العمل(: 2014أامد, ن. ) .1
  كامل مخرجات ال عليا العالي مع سوق العمل في القطاع العام والخاص, األردن.

, المؤ مر الخامس تجربة سلطنة عمان :التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل(: 2012أمين, ها. ) .2
 . مسقط.2012يناير  8-7لل معيل االق صاديل العمانيل, ال حوالت الديموغرافيل وسوق العمل الخلي ي, 

التعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت الحتالل اإلسرائيلي في الموسوعة (: 1986اشور, م. ) .3
 الحضار .(, دراسات 3, م لد )الفلسطينية

كفاءة مخرجات التعليم المحاسبي في الوفاء بمتطلبات العمل (: 2014ال ائب, ع. )أك وبر  .4
. في المؤ مر  كامل مخرجات ال عليا مع سوق المصرفي وسبل تطويرها وفق آراء األكاديميين والمهنيين
 .العمل في القطاع العام والخاص, جامعل البلقام. األردن

دليل ضمان الجودة (: 2008وم يد, سوسن وراكر وجريسات, سليمان. )الحاج, فيصل عبد هللا  .5
 , عمان, األردن.والعتماد للجامعات العربية أعضاء التحاد

, م لس ضمان معايير الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي العربي(: 2008الحمالي, ر. ) .6
 ل, عمان, األردن. ال ود  واالع ماد. األمانل العامل ال حاد ال امعات العربي

ضمان جودة مخرجات التعليم العالي من أجل تلبية احتياجات المجتمع (: 2013الحيالي, إ. ) .7
 , المؤ مر العربي الاالث لضمان جود  ال عليا العالي, جامعل الزي ونل, األردن.وسوق العمل

 .30. م لل ال ربيل, العدد التعليميفلسفة التعليم العالي ومخرجات النظام (: 2010الخشالي, م. ) .8
درجة مواءمة مخرجات التعليم العالي األردني ( : 2016داغر, أ. والطراونل, اخليف والقضا , م. ) .9

 .2049-2033, ص5ملحق 43. م لل دراسات العلوم ال ربويل الم لدلحاجات سوق العمل
. ورقل عمل في مؤ مر ادالتعليم الهندسي في فلسطين ومعايير العتم(: 2009الدبيك, ج. ) .10

 الةندسي الفلسطيني الاالث نقاال المةندسين, مركز القدس, فلسطين.
, تقويم المخرجات التعليمية للبرامج العلمية الجامعية كأساس ضمان الجودة(: 2007دودين, ح. ) .11

ربي, جامعل المؤ مر السنوي الااني, معايير ضمان ال ود  واالع ماد في ال عليا النوعي امصر والوطن الع
 المنصور , مصر.
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العوامل المؤثرة في عملية التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق (: 2008الربيعي, ف. ) .12
 .47, م لل أرام,  صدر عن مركز الخليج لألاحاث, العدد العمل

, م لل مركز البطالة بين صفوف خريجي الجامعات الفلسطينية(: 2011الزعنون, ف. وار يل, ع. ) .13
  طوير األدام ال امعي.

, وررل عمل اول  طوير المناهج ال عليميل, المخرجات التعليمية ومكوناتها(: 2011ساري, س. ) .14
 جامعل  شرين, سوريا. 

(: إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في 2005الطائي, ي. والعبادي, ح. ودااس, هارا ف. ) .15
 .2واالق صاد, جامعل الكوفل, الم لد األول, العدد , م لل اادار التعليم الجامعي دراسة تطبيقية

قياس جودة مخرجات التعليم العالي من وجهة (: 2012الظالمي, م. واامار , أ. واالسدي, أ. ) .16
, دراسل  حليليل في منطقل الفرات األوسط, م لل اادار  نظر الجامعات وبعض مؤسسات سوق العمل

 .90واالق صاد, العدد 
تصور مقترح لمواءمة مخرجات كليات المجتمع في الجمهورية اليمنية مع (: 2017العبسي, ر. ) .17

 .28, الم لل العربيل لضمان جود  ال عليا ال امعي, الم لد العارر, العدد متطلبات سوق العمل
 مدى مالءمة مخرجات التعليم العالي لحتياجات سوق العمل السعودي(: 2010الع يبي, م. ) .18

, قسا ال ربيل, كليل ال ربيل, جامعل الملك سعود, 94, ع. 24دراسات  حليليل, الم لل ال ربويل. م لد. 
 السعوديل.

, ورقل عمل مقدمل إلى مؤ مر الحصار مستقبل التنمية في ظل الحصار(: 2008الع لل, م. ) .19
 .الحواجز وال سور, غز , فلسطين والصحل النفسيل

, المل قى العربي األول "مخرجات تطوير مهارات الخريج الجامعيآليات (: 2010الع يل, س. ) .20
 اآلليات", المنامل, البحرين. -السياسات –ال عليا وسوق العمل في الدول العربيل االس را ي يل 

, التعليم في فلسطين من الفتح 1الطبعة ,(: الموسوعل الفلسطينيل1990العسلي, ك. )محرر(. ) .21
 , الدراسات الخاصل, بيروت, لبنان.3, م لد السالمي حتى بداية العصر الحديث

 (: مخرجات ال امعات الفلسطينيل واا ياجات سوق العمل في الضفل الغربيل,2010عكل, محمد. ) .22
-455, ص 144, ااصدار2, الم لدجامعل األزهر -م لل ال ربيل للبحوث ال ربويل والنفسيل واالج ماعيل

499. 
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تصور مقترح لتفعيل التعليم الفني وسوق العمل في مصر في ضوء (: 2012عمار , سعيد. ) .23
 (.19( ال زم)80. م لل مس قبل ال ربيل العربيل, العدد)تجارب بعض الدول المتقدمة

اللغة العربية بجامعة المواءمة بين مخرجات تعليم قسم (: 2014الغامدي, ح. وبافضل, ص. ) .24
 ., جامعل الملك عبد العزيز. السعوديلعبد العزيز فرع الكليات وحاجات سوق العمل

, المؤ مر والمعرض الفني ال قني السمات الجديدة لحتياجات سوق العمل(: 2005الفا ح, م. ) .25
 األول, بوزار  ال ربيل وال عليا, القاهر .

, وضمان نوعيل وجود  الذاتي الشامل ألداء الخدمات مدخل للتطويرالتقويم (: 2002فرهود, ن. ) .26
 ال عليا, م لل جامعل القدس المف وال لألاحاث والدراسات, العدد األول.

دور جودة التعليم في الموائمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات (: 2015فضيل, رايس. ) .27
 جود  ال عليا العالي, الشارقل, االمارات. , المؤ مر العربي الدولي الخامس لضمانسوق العمل

الدليل الحصائي السنوي للتعليم (: 2018فلسطين, وزار  ال ربيل وال عليا العالي. قسا ااعالم ) .28
 لمؤسسات ال عليا العالي الفلسطينيل, رام هللا. 2017/2018, الك اب اااصائي السنوي العالي

الجامعية في تحقيق التنمية القتصادية  دور منتجات المؤسسات(: 2012قبل, فاطمل. ) .29
, الندو  الدوليل األولى المش ركل بين جامعل  بسل ال زائريل وجامعل قفصل ال ونسيل اول والجتماعية

 اادماج المةني لحملل الشةادات ال امعيل, جامعل  بسل, ال زائر.
عليم الصناعي بمطالب خبرات بعض الدول المتقدمة في مجال ربط الت(: 2009قدري, إبراهيا. ) .30

, 28, إمكانيل اافاد  منةا في جمةوريل مصر العربيل, م لل عالا ال ربيل, السنل العارر , العدد اإلنتاج
 مايو, القاهر .

, م لل صامد )المتعلق بالتعليم 854دراسة تحليلية لألمر العسكري )(: 1985كا ب, جو ان. ) .31
 , عمان, األردن.58االق صادي, عدد 

دور الصالحات الجامعية في الجزائر )نظام ل م د( في تحسين التنسيق (: 2012كمال, ش. ) .32
. احث محكا, كليل العلوم االق صاديل وال  اريل وعلوم ال يسير, بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل

 جامعل  بسل. ال زائر.
اسة تجريبية لتقييم تأثير در (: 2014كيطان, ح, س, الصفار, إ, قاسا, س, اسين )محررون(. ) .33

, المؤ مر الدولي الرااع لضمان جود  ال عليا العالي, مخرجات التعليم العالي في متطلبات سوق العمل
 .جامعل الزرقام األردن
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, سبل تعزيز المنافع المشتركة بين مؤسسات التعليم التقني وسوق العمل(: 2010الم الي, آ. ) .34
األردن أنموذًجا, مل قى مخرجات ال عليا العالي وسوق العمل في الدول العربيل, جامعل الطفيلل ال قنيل 

 المنظمل العربيل لل نميل ااداريل, المنامل, مملكل البحرين.
, م لل كليل انعكاس مخرجات التعليم الهلي على سوق العمل في العراق(: 2018محمد, ع. ) .35

 .250-233اع والخمسون, ص اغداد للعلوم االق صاديل ال امعل, العدد الرا
, المؤ مر قياس جودة التعليم الجامعي عبر مدخلي اإلنتاجية والكفاءة(: 2010محمد, ع, وآخرون ) .36

 العلمي الرااع ل امعل عدن, جود  ال عليا العالي نحو  حقيق ال نميل المس دامل, جامعل عدن, اليمن.

, سلسلل لي في فلسطين الواقع وسبل تطويرهالتعليم العا(: 2005المركز الفلسطيني لحقوق اانسان.) .37
(, الطبعل األولى, طباعل المركز الفلسطيني لحقوق اانسان, رارع عمر المخ ار, 38الدراسات العدد)

 فلسطين.
. م لل البحوث والدراسات ال ربويل والدراسات ال ربويل نوعية التعليم العالي(: 2004نشوان, ي. ) .38

 الفلسطينيل, العدد السااع.
م لمؤسسات التعليم  2017/2018الكتاب اإلحصائي السنوي (: 2018ار  ال ربيل وال عليا العالي )وز  .39

 ., غز , فلسطينالعالي الفلسطينية
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 : رســـائل الماجستيرثالثا  

. جامعل مالئمة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل الفلسطيني(: 2016أبوعود , م. ) .1
 فلسطين.)رسالل ماجس ير غير منشور (. األزهر,

. أثر تطوير التعليم المعماري الجامعي على توفير فرص عمل للخريجين(: 2014اعلورل, ج. ) .2
 ال امعل ااسالميل, فلسطين.)رسالل ماجس ير غير منشور (.

التجارة العوامل المؤثرة في الحصول على فرصة عمل لخريجي كليات (: 2014البغدادي, أ. ) .3
. ال امعل ااسالميل, فلسطين.)رسالل ماجس ير غير والعلوم اإلدارية في األراضي الفلسطينية

 منشور (.
. مخرجات التعليم الثانوي الصناعي ومتطلبات سوق العمل في مصر(: 2014البندي, ع. ) .4

 األكاديميل العربيل في الدنمارك, الدنمارك.)رسالل ماجس ير غير منشور (.
سياسات وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية آثارها ودورها في حل (: 2006) خضير, ت. .5

 . ال امعل ااسالميل, فلسطيني )رسالل ماجس ير غير منشور (.مشكلة البطالة
استراتيجية مقترحة لمواءمة مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق (: 2017الدلو, ح. ) .6

 دار  والسياسل, غز , فلسطين.)رسالل ماجس ير غير منشور (.. أكاديميل ااالعمل في فلسطين
العالقة بين المدخالت التعليمية وجودة الخريجين من كلية التربية (: 2007الرريدي, أ. ) .7

 , ال امعل األردنيل, عمان.) رسالل ماجس ير غير منشور (.األساسية في دولة الكويت
, ال امعل لتنمية القتصادية في فلسطيندور التعليم العالي في ا(: 2011السطري, م. ) .8

 ااسالميل, فلسطين.)رسالل ماجس ير غير منشور (.
, واقع التدريب المهني ومدى مالءمته لحتياجات سوق العمل الفلسطيني(: 2011سكر, أ. ) .9

 ال امعل ااسالميل. فلسطين.)رسالل ماجس ير غير منشور (.

, دراسل االل مركز اارراد الوظيفي. قطاع نالتعليم العالي في فلسطي(: 2010ررف, س. ) .10
 غز , ال امعل ااسالميل. فلسطين.)رسالل ماجس ير غير منشور (.

التحليل المكاني للخدمات التعليمية في محافظة خان يونس باستخدام (: 2018رع , إ. ) .11
 فلسطين.)رسالل ماجس ير غير منشور (. . ال امعل ااسالميل,(GISنظم المعلومات الجغرافية )

. ال امعل ااسالميل, بطالة خريجي الهندسة أسباب وحلول(: 2014الغصين, ع. ) .12
 فلسطين.)رسالل ماجس ير غير منشور (.
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توطين الفرص الوظيفية بين مالئمة المخرجات التعليمية وهيكلة (: 2014م ولي, إ. ) .13
 المنور , السعوديل.)رسالل ماجس ير غير منشور (.. جامعل طيبل, المدينل التخصصات العلمية

مدى مواكبة مهارات خريجي التعليم المحاسبي لمتطلبات سوق العمل (: 2018المدهون, س. ) .14
 , جامعل األزهر, فلسطين.) رسالل ماجس ير غير منشور (.المصرفي في قطاع غزة

الدارة التربوية والتخطيط مواصفات المخرجات التعليمية لتجويد قسم (: 2013المسعودي, ح. ) .15
رسالل  (. جامعل أم القرى, مكل المكرمل.بكلية التربية جامعة أم القرى من وجهة نظر الخبراء

 .)ماجس ير غير منشور 
دور المعرفة الضمنية في تحسين جودة خدمة التعليم العالي. دراسة (: 2015المنيراوي, ه. ) .16

 جامعل عين رمس, القاهر .)رسالل ماجس ير غير منشور (. ,ميدانية
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 ...........................................................المحترماألستاذ الدكتور / 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 الموضوع: تحكيم استبانة في صورتها األولية

دور الجامعات الفلسطينية في مواءمة مخرجات التعليم واحتياجات  قوم البااال اإعداد دراسل اعنوان "
" وذلك اس كمااًل لم طلبات الحصول على غزة )دراسة حالة الكليات الهندسية(سوق العمل في قطاع 

استبانة عن دور درجل الماجس ير في بنام المؤسسات وال نميل المس دامل، ولةذا الغرض أعدت البااال 
 .الجامعات الفلسطينية في مواءمة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل في قطاع غزة

آرائكا واق رااا كا وخبرا كا في هذا الم ال، أرجو من سياد كا ال كرم ب حكيا االس بان ين  ونظراً ألهميل   
من ايث ان مام الفقرات للم ال من عدمث، أو مناسبل الفقرات أو عدم مناسب ةا، من ايث الصياغل 

أو  غيير اللغويل والوضوح، كما أرجو منكا اق راح ما هو مناسب من وجةل نظركا من إضافل أو  عديل 
 أو  بديل ما  رونث مناسبًا.

 وتفضلوا بقبول فائق الحترام والتقدير.
  الصوالحي الباحثة: رانيا إبراهيم

 أولا : المتغيرات الديموغرافية:

 أكاديمي جامعي صاحب عمل            طالب خريج                             المستجيب:   
 أنثى       ذكر                 الجنس:                           

 حاسوب معماري               مدني                 :                        التخصص
                    التصالت       كهروميكانيك 

 

 فلسطين األزهر                 اإلسالمية           الجامعة:                          
  

 السم التخصص الدرجة العلمية مكان العمل
     بيانات السادة المحكمين
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 ثانياا: الستبانة: دور الجامعات الفلسطينية في تأهيل الطلبة مهنياا 

 مناسبة الفقرات انتماء الفقرات الفقرات م

غير  منتمية  
 غير مناسبة منتمية

 مناسبة
 األهداف والستراتيجياتالمجال األول/ 

1 
  بنى الكليل أهدافًا اس را ي يل ي المم مس وى  حققةا مع م طلبات 

 سوق العمل.
    

2 
 ن ةج الكليل سياسات  عليميل واضحل   ناسب واا ياجات سوق 

 العمل.
    

      نفيذيل لدعا المبادرات اابداعيل. م لك الكليل خطل  3

4 
 عمل الكليل على ال عرف على م طلبات سوق العمل و ضمين ذلك 

 مع رؤي ةا االس را ي يل.
    

5 
 ضع الكليل الخطط االس را ي يل ل عزيز رياد  األعمال لدى طلب ةا  

 الخري ين.
    

       وافر لدى الكليل خطط اس را ي يل اديال لبنام قدرات الخري ين. 6

7 
 ضع الكليل سياسات  حفيزيل ماديل ومعنويل ل ش يع الطالب على 

     اقيقيل. وليد االفكار االب كاريل و حويلةا لمشروعات 

  غيرات سوق العمل في مع ال عامل على القدر  ال امعل  م لك 8
 االس را ي يل لةا. الرؤيل ضوم

    

      حرص الكليل على  وعيل الطالب امهداف الكليل. 9
 التعديالت والمقترحات

      
 المجال الثاني/ القيادة

1 
  بنى اادار  العليا فكر  المواممل بين مخرجات ال عليا العالي  

 وسوق العمل.
    

2 
لدى اادار  العليا اايمان العميق امفةوم المسئوليل الم  معيل   اه  

     الم  مع.

 منح اادار  العليا الصالايات الكاملل لألقسام األكاديميل ل نميل  3
 المالئمل لسوق العمل.مةارات الطلبل 

    

      ة ا اادار  العليا ب حفيز روح المبادرات اابداعيل لدى الطالب. 4

5 
 حرص االدار  العليا على اك شاف الطلبل المبدعين والمب كرين 

 و وفير الدعا المطلوب لةا.
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 مناسبة الفقرات انتماء الفقرات الفقرات م

غير  منتمية  
 غير مناسبة منتمية

 مناسبة

6 
  ميز االدار  العليا االمرونل وسرعل االس  اال لل غيرات ال ي  سود 

 في بيئل العمل المحيطل. 
    

7 
 ة ا الكليل ب طوير قدرا ةا ال عليميل وال كنولوجيل اما يعزز البيئل 

 اابداعيل.
    

 التعديالت والمقترحات
      

 والمشروعات العلميةالبنية التحتية المجال الثالث/ 

1 
  وافق المشروعات العلميل في ال امعل مع ال قدم العلمي على 

 الصعيد العالمي.
    

2 
   المم المشروعات العلميل ال ي   بناها ال امعل مع الحاجل الفعليل

 لم طلبات الم  مع.
    

3 
العالقل  علن ال امعل عن مشاريعةا العلميل مسبًقا إلى ال ةات ذات 

 في الم  مع اما ي يح االس فاد  منةا.
    

4 
 دعا ال امعل المشروعات العلميل ال ي  لبي الحاجل الفعليل 

 للم  مع.
    

      سةا ال امعل في  طبيق المشروعات العلميل على أرض الواقع. 5

6 
  وافر في الكليل المخ برات والمعامل المطلوبل ل حقيق الكفايات 

 الالزمل لمؤسسات سوق العمل.
    

7 
  وفر ال كنولوجيات الالزمل ل طبيق المشاريع االبداعيل في م االت  

 الةدسل المخ لفل.
    

      وفر الكليل الم طلبات األساسيل الالزمل ل طوير المشاريع الرياديل. 8
 التعديالت والمقترحات

      

 لسوق العملالتعليم الموجه المجال الرابع: 

1 
 ع مد البرامج األكاديميل اس را ي يات  ركز على  ةيل اي اد فرص 

 عمل اقيقيل مالئمل لسوق العمل.
    

2 
 ع مد الكليل  عليمًا قائمًا على  وليد األفكار وال ممل واالب كار، 

 ليساها في  طوير و لبيل اا ياجات سوق العمل.
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 مناسبة الفقرات انتماء الفقرات الفقرات م

غير  منتمية  
 غير مناسبة منتمية

 مناسبة

3 
األكاديميل للكليل ال وانب ال طبيقيل الالزمل   وافر في البرامج 

 .الا ياجات مؤسسات سوق العمل
    

4 
يوجد في المقررات الدراسيل جوانب  ة ا ب نميل ثقافل الرياد  واابداع 

 في سوق العمل.
    

5 
 صما المناهج الدراسيل ل خريج طالب قادرين على خلق فرص 

 العمل في السوق.
    

6 
المناهج المع مد  على اس امار ال وانب النظريل والعمليل  قوم 

 ل عزيز المواممل بين مخرجات ال عليا وم طلبات السوق.
    

7 
 عقد الكليل ورش عمل ولقامات مع خبرام وم خصصين ل عزيز 

 مبادئ العمل في السوق.
    

      حرص الكليل على  وعيل الطالب امهداف مؤسسات سوق العمل 8

9 
يساها سوق العمل مع الكليل في اارراف على مشاريع ال خرج ذات 

 .العالقل اسوق العمل
    

10 
 س عين الكليل اخبرام من مؤسسات سوق العمل ل دريس اعض 

 .المساقات الم خصصل وال دريب
    

11 
سياسل ال امعل في اس حداث ال خصصات العلميل ال ي   المم مع 

 ااجل الم  مع
    

 التعديالت والمقترحات
      

 تأهيل الخريجين ضمن بيئة جامعية ومناهج مناسبةالمجال الخامس: 

1 
  ااع إدار  الكليل خري يةا أثنام ال دريب العملي في مؤسسات سوق 

 .العمل
    

      حفز الكليل المحاضرين الم ميزين ب عزيز روح المبادر  لدى الطلبل 2

3 
المناخ ال نظيمي المحفز لمشاركل الطلبل في المشاريع  وفر الكليل 
     المع مد .

 سعى الكليل ل طبيق معايير ال ود  ال ي   ناسب مع م طلبات سوق  4
 .العمل

    

      وفر الكليل دورات  دريبيل للطلبل ل نميل المةارات اابداعيل لديةا. 5
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 مناسبة الفقرات انتماء الفقرات الفقرات م

غير  منتمية  
 غير مناسبة منتمية

 مناسبة

6 
المحلي لعرض إن اجةا   عاون الكليل مع مؤسسات سوق العمل 

 وأعمالةا وإبدام  فاعل الطالب معةا.
    

     .ي ميز أعضام هيئل ال دريس في الكليل اكفام  أكاديميل عاليل 7

8 
 نسق الكليل مع مؤسسات سوق العمل ل دريب و مهيل طلب ةا في 

     .مواقع العمل

9 
سوق العمل  لبي المساقات ال ي درسةا الخريج اا ياجات مؤسسات 

     الم  دد .

     ي عامل موظفو ال امعل امسلوب أخالقي مع جميع الم عاملين معةا. 10
     . وامم المناهج بين ال انب العلمي النظري وال انب ال طبيقي 11

12 
 وفر الكليل للخريج برامج  دريبيل قبل ال خرج ل سةيل اندماجةا في 

 سوق العمل
    

     الكليل طاقا أكاديمي م خصص.ي وفر في  13
 التعديالت والمقترحات

      
 المجال السادس/ المهارات المعرفية والعلمية والمهنية التي حصل عليها الطالب الخريج:

1 
ي وافر لدى الخريج مةارات ال واصل مع كافل فئات الم  مع رفةيًا 

 .وك ابيا
    

     .مبادئ ال قنيل و طبيقا ةا العمليلي وافر لدى الخريج مةارات  2

3 
المةارات ال ي ي لقاها الطالب  عزز مبادئ العلوم األساسيل )الصحيل 

 .)البيئيل –ااداريل  -
    

4 
ي وف االس عداد لدى الخريج لل علا وال دريب واك ساب المةارات 

 المس حدثل والالزمل ألدام العمل
    

5 
 لقاها الخريج  عزز قدر ث على اابداع واالب كار المةارات ال ي 
 .وال فكير المنطقي

    

     .ام الك الخرج لمةارات ال حصيل المعرفي الذا ي 6

7 
 ساها المةارات ال ي ي لقاها الطالب في  عزيز مةارات الفةا وال حليل 

 .واالس ن اج
    

 المشروعات العلميل ال ي   بناها ال امعل مع الحاجل الفعليل   وامم 8
 لم طلبات الم  مع.
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 مناسبة الفقرات انتماء الفقرات الفقرات م

غير  منتمية  
 غير مناسبة منتمية

 مناسبة

9 
 علن ال امعل عن مشاريعةا العلميل مسبًقا إلى ال ةات ذات العالقل 

 في الم  مع اما ي يح االس فاد  منةا.
    

     للم  مع. دعا ال امعل المشروعات العلميل ال ي  لبي الحاجل الفعليل  10
      سةا ال امعل في  طبيق المشروعات العلميل على أرض الواقع. 11
     .ي ا اس خدام الخريج لألدوات واألجةز  والمعدات اشكل اا رافي 12

13 
 دعا المةارات ال ي  لقاها الخريج قدر ث على ال عامل مع المشاكل 

 المناسبل.الفنيل في العمل واي اد الحلول 
    

14 
ي وفر لدى الخريج االس عداد الكافي لل علا وال دريب واك ساب المةارات 

 المس حدثل والالزمل ألدام العمل.
    

15 
ي وفر لدى الخريج القدر  على ال عاون والمشاركل في العمل ال ماعي 

 ان از العمل.
    

16 
الخريج في دعا مةام  ساها المعرفل ال قنيل ال ي اصل عليةا 

     .ال خصص في العمل

يس طيع الخريج القيام امةام وواجبات العمل وال كيف مع ظروف  17
 وضغوط العمل.

    

18 
يوجد لدى الخريج ال زام امدام العمل واالنضباطيل والمواظبل واا رام 

 مواعيد العمل.
    

19 
العمل والقوانين والضوااط ي وفر لدى الخريج المعرفل ال امل ببيئل 

 الوظيفيل الخاصل بةا.
    

20 
 ساها المةارات الحيا يل المك سبل في دعا الشخصيل القياديل للخريج 

 القادر  على إدار  المشاريع ذات الصلل اموضوع االخ صاص
    

21 
 ساها المةارات ال ي اصل عليةا الخريج في دعا ال وجث نحو البحث 

 المس مر وال طوير المةنيالعلمي 
    

22 
 ساها المةارات ال ي اصل عليةا الخريج في  ش يعث على العمل 
امسلوب المبادأ  في طرح االفكار واس شراف المس قبل المةني في سوق 

 العمل
    

 ساها المعرفل ال ي اك سبةا الخريج في غرس مفاهيا المعرفل الم علقل  23
 للمساقات الدراسيلامخرجات ال علا 

    

24 
 ساها المعرفل ال ي اك سبةا الخريج للعمل اشكل فعال ضمن فريق 

 م عدد االخ صاصات
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 مناسبة الفقرات انتماء الفقرات الفقرات م

غير  منتمية  
 غير مناسبة منتمية

 مناسبة

25 
 ساها المعرفل في  مهيل الخريج نحو  وجةات ال واصل مع كافل فئات 

 .الم  مع رفةيًا وك ابيا
    

 التعديالت والمقترحات
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 قائمة بأسماء السادة المحكمين( 3ملحق رقم )

الرتبة  التخصص أسماء المحكمين م
 مكان العمل مجال العمل األكاديمية

 أس اذ دك ور الةندسل أ.د. فريد القيق  .1
مساعد رئيس 

 ال امعل
-ال امعل ااسالميل 

 غز 

 أس اذ جامعي أس اذ دك ور االق صاد أ.د. محمد مقداد  .2
-ال امعل ااسالميل 

 غز 

 سامي أبو الروسد.   .3
االق صاد والعلوم 

 االداريل
 أس اذ جامعي أس اذ مشارك

-ال امعل ااسالميل 
 غز 

 غز  –جامعل األزهر  أس اذ جامعي أس اذ مشارك االق صاد د. محمود صبر   .4

 غز  –جامعل األزهر  أس اذ جامعي أس اذ مساعد االدار  د. خليل ماضي  .5

 وزار  ال ربيل وال عليا أس اذ جامعي أس اذ مساعد إدار   ربويل محمود عساف  .6
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 ( الستبانة في صورتها النهائية4ملحق رقم )

 
 أخي الخريج، وصااب العمل الةندسي، وعضو هيئل ال دريس األكاديمي:  حيل طيبل وبعد، 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته....
الجامعات الفلسطينية في مواءمة مخرجات التعليم واحتياجات دور  قوم البااال اإجرام دراسل اعنوان "

" وذلك اس كمااًل لم طلبات الحصول على سوق العمل في قطاع غزة )دراسة حالة الكليات الهندسية(
استبانة درجل الماجس ير في برنامج بنام المؤسسات وال نميل المس دامل، ولةذا الغرض أعدت البااال 

 طينية في مواءمة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل في قطاع غزةعن دور الجامعات الفلس
 "دراسة حالة كليات الهندسة".

يسرني أن أضع بين أيديكا نسخل من االس بانل، راجيًل منكا ال كرم اإبدام وجةل نظركا ال ي  رونةا، من 
درجل الحكا ال ي   وافق  مقابل كل فقر  واسب)×( خالل قرام  فقرات االس بانل واالجاال بوضع عالمل 

مع وجةل نظركا، وأؤكد لكا أن هذه المعلومات س س خدم ألغراض البحث العلمي وسي ا ال عامل معةا 
 امن ةى السريل.

 وتفضلوا بقبول فائق الحترام والتقدير،،،
 الباحثة: رانيا إبراهيم الصوالحي

 أولا : المتغيرات الديموغرافية:
 المستجيب:                       طالب خريج        صاحب عمل          أكاديمي جامعي

 الجنس:                           ذكر               أنثى      
 

 اإلسالمية           األزهر                فلسطين                      الجامعة:    
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 ثانياا: الستبانة: دور الجامعات الفلسطينية في تأهيل الطلبة مهنياا 

موافق  الفقرة م
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 المجال األول/ القيادة واألهداف والستراتيجيات

1 
الكليل أهدافًا اس را ي يل ي المم مس وى  حققةا مع   بنى 

 م طلبات سوق العمل.
     

2 
 ن ةج الكليل سياسات  عليميل واضحل   ناسب واا ياجات سوق 

 العمل.
     

       م لك الكليل خطل  نفيذيل لدعا المبادرات اابداعيل. 3

4 
و ضمين ذلك  سعى الكليل لل عرف إلى م طلبات سوق العمل 

 مع رؤي ةا االس را ي يل.
     

5 
 ضع الكليل الخطط االس را ي يل ل عزيز رياد  األعمال لدى  

 طلب ةا الخري ين.
     

6 
 ضع الكليل سياسات  حفيزيل ماديل ومعنويل ل ش يع الطالب 

 على ان اج االفكار االب كاريل و حويلةا لمشروعات اقيقيل.
     

       غيرات سوق العمل. مع ال عامل على القدر  ال امعل  م لك 7

لدى اادار  العليا اايمان العميق امفةوم المسئوليل الم  معيل   8
   اه الم  مع.

     

9 
 منح اادار  العليا الصالايات الكاملل لألقسام األكاديميل ل نميل 

 مةارات الطلبل المالئمل لسوق العمل.
     

10 
االدار  العليا على اك شاف الطلبل المبدعين والمب كرين  حرص 

 و وفير الدعا المطلوب لةا.
     

11 
 ة ا الكليل ب طوير قدرا ةا ال عليميل وال كنولوجيل اما يعزز 

 البيئل اابداعيل.
     

  المجال الثاني/ البنية التحتية والمشروعات العلمية

1 
ال امعل مع م طلبات ال قدم   وافق المشروعات العلميل في 
      العلمي على الصعيد العالمي.

2 
  المم المشروعات العلميل ال ي   بناها ال امعل مع الحاجل 

 الفعليل
 لم طلبات الم  مع.

    
 

3 
 علن ال امعل عن مشاريعةا العلميل مسبًقا لل ةات ذات العالقل 

 في الم  مع اما ي يح االس فاد  منةا.
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موافق  الفقرة م
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

4 
 دعا ال امعل المشروعات العلميل ال ي  لبي الحاجل الفعليل 

 للم  مع.
     

5 
 سةا ال امعل في  طبيق المشروعات العلميل على أرض 

 الواقع.
     

6 
  وافر في الكليل المخ برات والمعامل المطلوبل ل حقيق الكفايات 

 الالزمل لمؤسسات سوق العمل.
     

7 
  وفر ال كنولوجيات الالزمل ل طبيق المشاريع االبداعيل في  

      م االت الةدسل المخ لفل.

 وفر الكليل الم طلبات األساسيل الالزمل ل طوير المشاريع  8
 الرياديل.

     

  المجال الثالث: التعليم الموجه لسوق العمل

1 
 ركز على  سةيل  ع مد البرامج األكاديميل اس را ي يات  دريبيل 
 اي اد فرص عمل اقيقيل مالئمل لسوق العمل.

     

2 
 ع مد الكليل  عليمًا قائمًا على ال ممل واالب كار، ليساها في 

  طوير و لبيل اا ياجات سوق العمل.
     

3 
  وافر في البرامج األكاديميل للكليل ال وانب ال طبيقيل الالزمل 

 .العملالا ياجات مؤسسات سوق 
     

4 
 شمل المقررات الدراسيل جوانب  ة ا ب نميل ثقافل الرياد  

      واابداع في سوق العمل.

 صما المناهج الدراسيل ل خريج طالب قادرين على خلق فرص  5
 عمل.

     

       ع مد عمليل ال دريس على اس امار ال وانب النظريل والعمليل. 6

7 
ولقامات مع خبرام وم خصصين ل عزيز  عقد الكليل ورش عمل 
 مبادئ العمل في السوق.

     

8 
يساها سوق العمل مع الكليل في اارراف على مشاريع ال خرج 

 .ذات العالقل اسوق العمل
     

9 
 س عين الكليل اخبرام من مؤسسات سوق العمل ل دريس اعض 

 .المساقات الم خصصل وال دريب
     

10 
اعقد اج ماعات دوريل و شاوريل مع أصحاب المصالح  قوم الكليل 

في سوق العمل لل عرف على مطالبةا ل طوير المناهج الدراسيل 
 اما ي ناسب وسوق العمل.
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موافق  الفقرة م
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

  المجال الرابع: تأهيل الخريجين ضمن بيئة جامعية ومناهج مناسبة

1 
مؤسسات   ااع إدار  الكليل خري يةا أثنام ال دريب العملي في 

      .سوق العمل

 حفز الكليل المحاضرين الم ميزين على  عزيز روح المبادر   2
 لدى الطلبل

     

3 
 وفر الكليل المناخ ال نظيمي المحفز لمشاركل الطلبل في 

 المشاريع المع مد .
     

4 
 سعى الكليل ل طبيق معايير ال ود  اما ي ناسب مع م طلبات 

 .سوق العمل
     

5 
 وفر الكليل دورات  دريبيل للطلبل ل نميل المةارات اابداعيل 

 لديةا.
     

6 
  عاون الكليل مع مؤسسات سوق العمل المحلي لعرض 

 من  ا ةا وأعمالةا وإبدام  فاعل الطالب معةا.
     

7 
 نسق الكليل مع مؤسسات سوق العمل ل دريب و مهيل طلب ةا 

 .في مواقع العمل
     

8 
 وفر الكليل للخريج برامج  دريبيل قبل ال خرج ل سةيل اندماجةا 

 في سوق العمل
     

      ي وفر في الكليل طاقا أكاديمي م خصص. 9
  المجال الخامس/ المهارات المعرفية والعلمية والمهنية التي حصل عليها الطالب الخريج:

1 
ال واصل مع كافل  ساها المعرفل في  مهيل الخريج نحو  وجةات 

 .فئات الم  مع رفةيًا وك ابيا
     

      .ي وافر لدى الخريج مةارات مبادئ ال قنيل و طبيقا ةا العمليل 2

3 
 ساها المعرفل ال ي اك سبةا الخريج في غرس مفاهيا المعرفل 

 الم علقل امخرجات ال علا للمساقات الدراسيل.
     

4 
االس عداد لل علا وال دريب واك ساب المةارات ي وفر لدى الخريج 

 المس حدثل والالزمل ألدام العمل.
     

5 
المةارات ال ي  لقاها الخريج  عزز قدر ث على اابداع واالب كار 

 .وال فكير المنطقي
     

      .يم لك الخريج مةارات ال حصيل المعرفي الذا ي 6

الطالب في  عزيز مةارات الفةا  ساها المةارات ال ي ي لقاها  7
 .وال حليل واالس ن اج
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موافق  الفقرة م
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      .ي ا اس خدام الخريج لألدوات واألجةز  والمعدات اشكل اا رافي 8

9 
 دعا المةارات ال ي  لقاها الخريج قدر ث على ال عامل مع المشاكل 

      الفنيل في العمل واي اد الحلول المناسبل.

الخريج االس عداد الكافي لل علا وال دريب واك ساب ي وفر لدى  10
 المةارات المس حدثل والالزمل ألدام العمل.

     

11 
ي وفر لدى الخريج القدر  على ال عاون والمشاركل في العمل 

 ال ماعي ان از العمل.
     

12 
 ساها المعرفل ال قنيل ال ي اصل عليةا الخريج في دعا مةام 

 .العملال خصص في 
     

13 
يوجد لدى الخريج ال زام امدام العمل واالنضباط والمواظبل واا رام 

 مواعيد العمل.
     

14 
ي وفر لدى الخريج المعرفل ال امل ببيئل العمل والقوانين والضوااط 

 الوظيفيل الخاصل بةا.
     

15 
القياديل  ساها المةارات الحيا يل المك سبل في دعا الشخصيل 

للخريج القادر  على إدار  المشاريع ذات الصلل اموضوع 
 االخ صاص

    
 

 ساها المةارات ال ي اصل عليةا الخريج في دعا ال وجث نحو  16
 البحث العلمي المس مر وال طوير المةني.
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 78 ............................. الةندسيل(ال عليا واا ياجات سوق العمل في قطاع غز  )دراسل االل الكليات 
 79 .......................................................... (: يبين أوزان  قديرات الدراسل1-4جدول رقا )
الس  ااات أفراد  العينل  T(: الم وسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي واخ بار 2-4جدول رقا )

 80 ................................................................................... على محاور االس بانل
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الس  ااات أفراد العينل  T(: الم وسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي واخ بار 3-4جدول رقا )
 81 ...................................................... على فقرات محور القياد  واألهداف واالس را ي يات

الس  ااات أفراد العينل   T(: الم وسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي واخ بار 4-4جدول رقا )
 83 .................................................... على فقرات محور البنيل ال ح يل والمشروعات العلميل

الس  ااات أفراد العينل   T(: الم وسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي واخ بار 5-4جدول رقا )
 85 ........................................................... على فقرات محور ال عليا الموجث لسوق العمل

أفراد العينل  T(: الم وسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الس  ااات واخ بار 6-4جدول رقا )
 87 ................................... على فقرات محور  مهيل الخري ين ضمن بيئل جامعيل ومناهج مناسبل

الس  ااات أفراد العينل  T(: الم وسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي واخ بار 7-4جدول رقا )
 89 .......................... على فقرات محور المةارات المعرفيل والعلميل والمةنيل ال ي اصل عليةا الخريج

(: يبين معامل االر باط بين درجل محور القياد  واألهداف واالس را ي يات وبين الم غير ال ااع 8-4جدول رقا )
 92 ............................................ المةارات المعرفيل والعلميل والمةنيل ال ي اصل عليةا الخريج

(: يبين معامل االر باط بين محور البنيل ال ح يل والمشروعات العلميل، وبين الم غير ال ااع 9-4جدول رقا )
 92 ............................................ المةارات المعرفيل والعلميل والمةنيل ال ي اصل عليةا الخريج

(: يبين معامل االر باط بين درجل محور ال عليا الموجث لسوق العمل، وبين الم غير ال ااع 10-4جدول رقا )
 93 ............................................ المةارات المعرفيل والعلميل والمةنيل ال ي اصل عليةا الخريج

(: يبين معامل االر باط بين  مهيل الخري ين ضمن بيئل جامعيل ومناهج مناسبل، وبين الم غير 11-4جدول رقا )
 94 ...................................... عليةا الخريجال ااع المةارات المعرفيل والعلميل والمةنيل ال ي اصل 

(: يبين معامل االر باط بين دور ال امعات في مواممل مخرجا ةا وسوق العمل بدرج ث الكليل، 12-4جدول رقا )
 94 ......................... ال ااع المةارات المعرفيل والعلميل والمةنيل ال ي اصل عليةا الخريجوبين الم غير 
العينل لدور ال امعات الفلسطينيل في مواممل ( للفروق بين م وسطات آرام أفراد T(: اخ بار )13-4جدول رقا )

 95 ............................ إناث(-مخرجات ال عليا واا ياجات سوق العمل  عزى للنوع االج ماعي )ذكور
(: يبين ن ائج  حليل ال باين األاادي لمعرفل الفروق بين م وسطات آرام أفراد العينل  لدور 14-4جدول رقا )

 96 ................ ال امعات الفلسطينيل في مواممل مخرجات ال عليا واا ياجات سوق العمل  عزى للمبحوثين
(: يبين الم وسطات الحسابيل واالنحرافات المعياريل لدرجات أفراد العينل على المحاور ذات 15-4جدول رقا )

 97 ........................................................................... الداللل  بعًا لم غير المبحوثين
(: ن ائج اخ بار ريفيث للكشف عن ا  اه الفروق بين م وسطات   قدير أفراد العينل على 16-4جدول رقا )

 97 .............................................................. المحاور ذات الداللل  بعًا لم غير المبحوثين
(: يبين ن ائج  حليل ال باين األاادي لمعرفل الفروق بين م وسطات آرام أفراد العينل  لدور 17-4جدول رقا )

 98 .................. مخرجات ال عليا واا ياجات سوق العمل  عزى لل امعلال امعات الفلسطينيل في مواممل 
العينل على المحاور ذات (:  يبين الم وسطات الحسابيل واالنحرافات المعياريل لدرجات أفراد 18-4جدول رقا )

 99 ............................................................................. الداللل  بعًا لم غير ال امعل
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 قدير أفراد العينل على (: ن ائج اخ بار ريفيث للكشف عن ا  اه الفروق بين م وسطات 19-4جدول رقا )
 100 .............................................................. المحاور ذات الداللل  بعًا لم غير ال امعل

العينل على الم غير ال ااع  عزى للنوع ( للفروق بين م وسطات آرام أفراد T(: اخ بار )20-4جدول رقا )
 101 ............................................................................. إناث(-االج ماعي )ذكور

م وسطات آرام أفراد العينل على (: يبين ن ائج  حليل ال باين األاادي لمعرفل الفروق بين 21-4جدول رقا )
 102 .......................... المةارات المعرفيل والعلميل والمةنيل ال ي اصل عليةا الخريج  عزى للمبحوثين

(: يبين ن ائج  حليل ال باين األاادي لمعرفل الفروق بين م وسطات آرام أفراد العينل  المةارات 22-4جدول رقا )
 103 ..................................... امعلالمعرفيل والعلميل والمةنيل ال ي اصل عليةا الخريج  عزى لل 

(: يبين الم وسطات الحسابيل واالنحرافات المعياريل لدرجات أفراد العينل على المةارات ذات 23-4جدول رقا )
 103 ........................................................................... الداللل  بعًا لم غير ال امعل

(: ن ائج اخ بار ريفيث للكشف عن ا  اه الفروق بين م وسطات   قدير أفراد العينل على 24-4جدول رقا )
 104 .............................................................. المحاور ذات الداللل  بعًا لم غير ال امعل
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