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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


