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ملخص البحث

هيف هذا البحث القعرف على ميى توفر معاخري اجلودة ومقطلبات سوق العمل يف مناهج كلية
الرتبية جامعة مصراتة من وجهة نظر أعضاء هيئة القييرخس ،وما إذا كان هناك اخقالف يف أيراء
أعضاء هيئة القييرخس حول ميى توافر معاخري اجلودة ومقطلبات سوق العمل يف مناهج كلية الرتبية
جبامعة مصراتة وفدا تمقيري ااتمههل العلمي ،سنوات اخلربة) ،ومتثل جمقمع البحث يف مجيع أعضاء
هيئة القييرخس بكلية الرتبية جامعة مصراتة وعيدهم ا ،)217واخقريت العينة ابلطرخدة العشوائية
البسيطة ،وقوامها ا )44مفردة مبا ميثل ا )%20تدرخبا من جمقمع البحث .واعقمي الباحثان على
االسقبانة كـأداة جلمع البياانت مكونة من سقة أبعاد وهي ااألهياف القعليمية – القواصل مع
اجملقمع – تصميم حمقوى اتمنهاج – األنشطة القعليمية– القدو:م  -القييرخب) ،ومت القأكي من
صيقها وثباهتا ،و ِ
اسقخيم برانمج ) )SPSSيف حتليل البياانت ،وأظهر النقائج أن معاخري اجلودة
ومقطلبات سوق العمل يف مناهج كلية الرتبية /جامعة مصراتة كانت مقوافرة مبسقوى مقوسط من
وجهة نظر اعضاء هيئة القييرخس؛ كما أنه ال توجي فروق بني مقوسطات أيراء العينة حول معاخري
اجلودة ومقطلبات سوق العمل يف مناهج كلية الرتبية /جامعة مصراتة تعزى تمقيري ااتمههل العلمي)؛
كما اظهرت النقائج عيم وجود فروق بني مقوسطات أيراء العينة حول معاخري اجلودة ومقطلبات
سوق العمل يف مناهج كلية الرتبية /جامعة مصراتة تعزى تمقيري اسنوات اخلربة).

الكلمات املفتاحية :معاخري اجلودة ،مقطلبات سوق العمل ،مناهج كلية الرتبية.
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Quality Standards and Labor Market Requirements in Curricula
of Faculty of Education at Misurata University
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Abstract:
The research aims to identify the availability of quality standards and
labor market requirements in the curricula of Faculty of Education,
Misurata University from the point of view of the teaching stuff, and
whether there is a difference in the opinions of faculty teaching stuff
about the availability of quality standards and labor market
requirements in the curricula of the Faculty of Education at University
Misurata according to the two variables (educational qualification,
years of experience), and the research community represents all (217)
teaching stuff in the Faculty of Education, Misurata University. The
researchers relied on the questionnaire as a tool for data collection
consisting of six fields (educational objectives - communication with
the community - curriculum content design - educational activities evaluation – training). Based on the answers to the research questions,
these results have been concluded
1. The quality standards and labor market requirements in the
curricula of the Faculty of Education, Misurata University were
available at an average level from the point of view of the teaching
stuff.
2. There are no differences between the averages of the sample’s
opinions about quality standards and labor market requirements in
the curriculum of the faculty of Education, Misurata University due
to the variable (educational qualification).

3.

There are no differences between the average opinions of the
sample about quality standards and labor market requirements in
the curriculum of the faculty of Education, University of Misurata
due to the variable (years of experience).

Keywords: Quality standards, labor market requirements, Faculty of
Education curricula.
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 .1املقدمة:

خواجه القعليم الكثري من القحيايت اليت تفرضها عليه جمموعة القحوالت اليت
خشهيها العامل اتمعاصر من ترس العوتمة والقطوير اهلائل يف تكنولوجيا االتصال واتمعلومات
وحركات القكامل االققصاد وغريها ،وكل هذه القحوالت البي ان تنعكس على تطوير ومنو
القعليم ،وضرويرة صياغة يرؤى جيخية تمهسساته ابلييرجة اليت جتعلها تسقجيب وتقفاعل
بشكل إجيايب مع حركات القييري والقطوخر اليت ال ميكن حبال من االحوال جتاهلها والقياضي
عنها االعيواين ،2003 ،ص.)11
لذلك أصبحت قضية تطوخر القعليم اجلامعي وحتسني مسقواه ويرفع كفاخقه والقحكم
يف كلفقه وحسن اسقثمايره ،من الدضااي الرئيسة اتمثايرة يف الوقت احلاضر اسقجابة لقحيايت
العصر السرخع ،وقضية تطوخر القعليم اجلامعي ليست قضية كم بديير ما هي قضية جوهر
القعليم ومضمونه وحمقواه وطرائده االسيي؛ ذكي؛ عبي العال ،ص .)214
فكما تقسابق اليول يف القوسع يف مظلة القعليم العايل كميا ،فإهنا أخضا حتاول أن
تقسابق يف يرفع مسقوايت اجلودة يف هذه اتمرحلة اتمهمة من القعليم ،مبا خكفل يرفع جودة
اخلرخج يف عصر تسوده القنافسية وال خعرتف إال ابخلرخج ذو اجلودة العالية اعابيخن وعماير،
 ،2003ص .)312
فأصبح إعياد خمرجات القعليم اجلامعي بطرخدة مالئمة لقلبية احقياجات سوق العمل
اتمسقدبلية وحتسني الروابط بينهما خشكل اهقماما يرئيسيا للقعليم اجلامعي يف العامل أمجع،
حبيث خكون ليى اخلرجيني اتمهايرات والكفاءات اليت سقكون هناك حاجة إليها يف العمل،
وبذلك تقوافر فرص عمل هلم االسيي؛ ذكي؛ عبي العال ،2018 ،ص .)220
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وتُعي اتمناهج من أهم عناصر العملية القعليمية وإحيى مدومات جناحها وبديير

جودهتا تكون جودة خمرجات هذه العملية واليت تعقرب عنصرا مهما من عناصر ميخالت
سوق العمل .وتدوم كلية الرتبية إبعياد اتمعلمني وأتهيلهم يف اتمراحل القعليمة كافة؛ األمر
الذ حيقم عليها مسهولية القطوخر اتمسقمر لرباجمها لقليب احقياجات الطالب من جانب
ومطالب اجملقمع وسوق العمل من جانب آخر .ومن هنا أتيت فكرة هذا البحث؛ يف
تسليط الضوء على جودة اتمناهج القعليمية لكلية الرتبية وابلقايل جودة خمرجاهتا ومالئمقها
تمقطلبات سوق العمل.

 .1.1مشكلة البحث:
خشهي العامل تطويرا سرخعا يف مجيع جماالت احلياة ،األمر الذ خيعو إىل ضرويرة تطـوخر
العمليــة القعليميــة وجتوخــيها مبــا خقماكــى مــع تلــك القي ـريات ،وميثــل القعلــيم العــايل أهــم دعــائم
تطــوخر اجملقمعــات ،وذلــك تمكانقــه يف إعــياد وهتيئــة اتم ـوايرد البش ـرخة لقحديــق حاجــات اجملقمــع
ومقطلبات القنمية اتمسقيامة .ولقحديق أهياف العملية القعليمية البي من االهقمـام بعناصـرها
اتمقمثل ــة ابتم ــنهج واتمعل ــم والطال ــب ،واتمن ــاهج اجلامعي ــة يف معظمه ــا قيمي ــة اس ــقهالكها ال ــزمن
وتدادم حمقواها فأصيب ابجلمود يف ظل القطوير السرخع ،وهذا ما توصلت إليه ديراسة الرتخكي
والندـ ـ ـرا ا )2013وال ـ ــيت أوص ـ ــت بض ـ ــرويرة الـ ـ ـربط الكام ـ ــل ب ـ ــني السياس ـ ــات االققص ـ ــادخة
وخمرجات القعليم يف ليبيا وحتيخي اسرتاتيجية واضحة لقطوخر القعليم من خالل تطـوخر اتمنـاهج
الييراســية وتوجيههــا تــو مقطلبــات ســوق العمــل ،ويف ظــل ســعي كليــة الرتبيــة جبامعــة مصـراتة
للحصــول علــى االعقمــاد الرباجمــي للجــودة ،جــاء هــذا البحــث بييــة إلدــاء الضــوء علــى مــيى
جــودة اتمنــاهج القعليميــة يف كليــة الرتبيــة وقــييرهتا علــى مدابلــة مقطلبــات ســوق العمــل وميكــن
صياغة مشكلة البحث يف السهال الرئيسي اآليت
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ما ميى توفر معاخري اجلودة ومقطلبات سوق العمل يف مناهج كلية الرتبية جامعة مصراتة
من وجهة نظر أعضاء هيئة القييرخس ابلكلية؟

وخقفرع منه القساؤلني الفرعيني اآلتيني
 -1هل توجي فروق ذات داللة إحصائية يف تديخر أفراد العينة لييرجة توافر معاخري اجلودة
ومقطلبات سوق العمل يف مناهج كلية الرتبية جامعة مصراتة وفق مقيري اتمههل العلمي؟
 -2هل توجي فروق ذات داللة إحصائية يف تديخر أفراد العينة لييرجة توافر معاخري اجلودة
ومقطلبات سوق العمل يف مناهج كلية الرتبية جامعة مصراتة وفق مقيري سنوات اخلربة؟

 .2.1أهداف البحث:
خسعى البحث إىل حتديق األهياف اآلتية
 -1معرفة ديرجة توفر معاخري اجلودة ومقطلبات سوق العمل يف مناهج كلية الرتبية جامعة
مصراتة من وجهة نظر أعضاء هيئة القييرخس.
 -2معرفة ما إذا ما كان هناك فروق يف تديخر أفراد العينة لييرجة توفر معاخري اجلودة
ومقطلبات سوق العمل يف مناهج كلية الرتبية /جامعة مصراتة وفق مقيري اتمههل
العلمي.
 -3معرفة ما إذا ما كان هناك فروق يف تديخرات أفراد العينة لييرجة توافر معاخري اجلودة
ومقطلبات سوق العمل يف مناهج كلية الرتبية /جامعة مصراتة وفق مقيري سنوات
اخلربة.

 .3.1أمهية البحث:

 -1خكقسب البحث احلايل أمهيقه من أمهية موضوعه اتمقمثل ابجلودة يف القعليم اجلامعي
والذ خعي حتياي جيخيا للجامعات فرضقه العيخي من القيريات والقطويرات اجملقمعية
العلمية واتمعرفية والقكنولوجية.
https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 -2فيما خديمه للمسهولني من يرصي حلديدة قييرة اتمناهج بكلية الرتبية على حتديق
مقطلبات سوق العمل.

 .4.1حدود البحث:
 -1احلدود املوضوعية :وتقمثل يف معاخري اجلودة ومقطلبات سوق العمل واتمناهج.
 -2احلدود املكانية :أجر البحث على كلية الرتبية جبامعة مصراتة.
 -3احلدود الزمانية :أجر هذا البحث خالل العام اجلامعي 2021-2020م.
 -4احلدود البشاية :تكون من أعضاء هيئة القييرخس بكلية الرتبية /جامعة مصراتة.

 .5.1مرطلحات البحث:
 معايري اجلودة يف التعليم :هي "اتمواصفات اليت خنبيي توافرها يف نظام القعليم وتقمثليف جودة اإلدايرة والربامج القعليمية ،من حيث أهيافها وطرائق القييرخس اتمقبعة ،ونظام
القدو:م واالمقحاانت وجودة أعضاء هيئة القييرخس واألبنية والقجهيزات اتمادخة ،حبيث تهد
إىل خمرجات تقصف ابجلودة ،وتعمل على تلبية احقياجات اتمسقفييخن" االعماير ،2016 ،
ص.)95

 معيار اجلودة يف املناهج التعليمية "هي جمموعة من اتمهكرات اليت خنبيي أن تقوفر يفاتمناهج القعليمية واليت تليب يرغبات الطالب ومقطلبات سوق العمل انطالقا من اجلودة
الشاملة االطالع  ،2014 ،ص .)8
 التعايف اإلجاائي ملعايري اجلودة يف املنهج :هي جمموعة الشرو واتمواصفات اليتجيب توفرها يف اتمناهج ،واتمقمثلة يف جودة األهياف القعليمية ،واألنشطة القعليمية يف حمقوى
اتمنهاج  ،والقدو:م ،والقييرخب ،واليت جتعلها قاديرة على حتديق مقطلبات اتمسقفييخن من هذا
الربانمج من طلبة وسوق عمل واليت سيقم حتيخي ميى توفرها من خالل أداة البحث.
https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 سوق العمل :وهو "اتمكان الذ جيقمع فيه كل من اتمشرتخن والبائعني خليمات العملوالبائع يف هذه احلالة هو الذ خرغب يف أتجري خيماته ،واتمشرتى هو صاحب اتمنشأ وأن

صاحب العمل هو الذ خرغب يف احلصول على خيمات العمل ،وهبذا فإن مكوانت
سوق العمل هي البائع والشاير " االسيي وذكي وعبي العال ،2018 ،ص .)215
ويعاف سوق العمل إجاائيا أبنه اجملاالت الوظيفية اتمقاحة يف الدطاعني العام واخلاص
واليت تقناسب مع مسقوايت وختصصات خرجيي كلية الرتبية.

 التعايف اإلجاائي ملتطلبات سوق العمل هي جمموعة من اتمهايرات والدييراتواتمعايرف واخلربات الواجب توافرها يف اتمقديم للعمل يف اتمهسسات القعليمية والرتبوخة.
 التعايف اإلجاائي للمنهج هو مجيع اخلربات الرتبوخة اليت تديمها كلية الرتبية إىلالطالب داخل الداعة الييراسية أو خايرجها وفق اهياف حميدة وحتت قيادة سليمة لقساعي
على حتدق النمو الشامل من مجيع النواحي اجلسمية والعدلية واالجقماعية والنفسية.
 كلية الرتبية /جامعة مرااةة :هي مهسسة تربوخة هتيف إىل تدي:م وتطوخر القعليماجلامعي حمليًّا وقوميًّا وتكون مركزا لألنشطة واخليمات والربامج احملفزة لقنمية الكوادير الرتبوخة
وااليرتداء ابجملقمع يف إطاير مقطلبات العصر ومقيرياته احمللية والدومية ادليل كلية الرتبية،
 ،2010ص.)1

مفهوم اجلودة :اتمفهوم الليو للجودة اجاد)َ ،جاد ،جيود ،جودة ،أ صاير جييا،
وأجاده غريه ،واجوده االزاو  ،1996 ،ص .)552

مفهوم اجلودة الشاملة :هي "الدييرة على حتديق مقطلبات اجلماهري ابلشكل الذ
خقطابق مع توقعاهتم ،وحيدق يرضاهم القام عن اخليمة اليت قيمت هلم" اعطية ،2015 ،ص
.)17
https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 .6.1ةفايد مفهوم اجلودة الشاملة يف التعليم:

عرفت اجلودة الشاملة يف التعليم أبهنا "جمموعة اخلصائص واتمميزات يف ميخالت
وعمليات وخمرجات نظام القعليم اليت تليب االحقياجات اآلنية واتمسقدبلية والقطلعات
االسرتاتيجية للمسقفيي الياخلي واخلايرجي اداغسقاين ،2007 ،ص .)10
وتعرف معايري اجلودة يف التعليم أبهنا "جمموعة معاخري وخصائص خنبيي أن تقوفر يف
مجيع عناصر العملية القعليمية ،سواء منها ما خقعلق ابتميخالت أو العمليات أو اتمخرجات
واليت تليب احقياجات اجملقمع ومقطلباته ويرغبات اتمقعلمني وحاجاهتم وحتديق تلك اتمعاخري من
خالل االسقخيام الفعال جلميع العناصر اتمادخة والبشرخة" اعشيبة ،2000 ،ص .)12
وجودة التعليم العايل تعين قييرة اتمنقج على تلبية مقطلبات الطالب وسوق العمل
واجملقمع واجلهات الياخلية واخلايرجية اتمنقفعة ،وخقطلب توجيه كل اتموايرد البشرخة والنظم
واتمناهج والعمليات والبنية القحقية خللق ظروف مواتية لالبقكاير واإلبياع لضمان تلبية اتمنقج
القعليمي للمقطلبات اليت هتيئ الطالب لبلوغ اتمسقوى اتمطلوب اكنعان ،2009 ،ص
.)35
اجلودة :وخدصي هبا ديرجة القميز يف اتمنقج نقيجة للعمليات اتمديمة.
اجلودة يف التعليم :هي طرخدة وفلسفة يف احلياة حبيث جتعل من القعليم مقعة وسروير للطالب.
الشاملة :وهي اكقمال اجلودة على مجيع العناصر الياخلة يف تدي:م اتمنقج بصويرته النهائية.
وخقضح من هذا اتمفهوم القأكيي على اتمواصفات واخلصائص اليت جيب أن تقوفر يف
اتمنقج لكي خسقطيع الديام ابلوظائف أو االدواير اتمطلوبة منه ،وابلقايل تركز اجلودة على توفري
اتمنقج وفق احقياجات سوق العمل االعيواين ،2003 ،ص .)343
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املنهج :هو "خطة تربوخة لقدي:م جمموعة من الفرص القعليمية لقحديق غاايت حميدة ذات
عالقة ،جملموعة حميدة ومعروفة من األفراد مبراكز تعليمية حميدة" اسعيي،2016 ،
ص.)14

مكوانت أو عناصا املنهج:
األهداف التعليمية :خعرف اهليف القعليمي أبنه وصف لقيري سلوکي نقوقع حيوثه يف
كخصية اتمقعلم نقيجة مرويره خبربة تعليمية وتفاعله مع موقف تييرخسي .فاهليف هو الياخة
وحتديده ميثل اليرض األمسى يف احلدل الرتبو  ،ووجب أن خكون اهليف الرتبو اتمنشود
حميدا-واضحا-سهل اتمنال -ميكن الوصول إليه اقركي ،2011 ،ص.)301
األنشطة التعليمية :هي جزء من طرائق القعليم أو القييرخس ،إذ حتقل قلب اتمنهج لقأثريها
الكبري على تكوخن خربات الطالب أو اتمقعلم ألهنا متثل اجلانب القطبيدي والسلوكي يف
القخصص اتمعين فهي تعرب عن جمموعة األعمال اليت تنظمها اتمهسسة القعليمية لطلبقها
داخلها أو خايرجها مثل الرحالت واحلفالت واأللعاب الرايضية واهلواايت ،وهي كل ما خدوم
به الطلبة لقحديق األهياف وترمجقها إىل مهايرات فكرخة واجقماعية وحركية حمسوسة
االبصيصي واخلفاجي ،2012 ،ص .)8
احملتوى واخلربات التعليمية :هو کل ما خضعه اتمخطط من خربات معرفية أو انفعالية أو
حرکية ،هبيف حتديق النمو الشامل ،على أن خيضع تمعاخري معينة منها أن خكون مرتبطا
ابألهياف ،وصادقا وله داللقه ،وخرتبط ابلواقع الثدايف الذ خعيشه الطالب وخكون هناك
توازن بني مشول وعمق احملقوى ،وخراعي حاجات الطالب اقركي ،2011 ،ص.)301
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التقومي :عملية كاملة تبيأ ختطيطيا قبل العملية القعليمية والقعلمية ،وتنقهي مقابعة بعيها،
وهو خشخص ندا الدوة والضعف للقييرخسي والطالب ومن خالله خقم معاجلة ندا
الضعف وتيعيم الدوة االبصيصي واخلفاجي ،2012 ،ص .)8
جودة املناهج التعليمية:
ميكن قياس جودة اتمناهج القعليمية وفق عية معاخري نوجزها يف الندا اآلتية اعامر
واتمصر  ،2014 ،ص)72
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

اتمرونة والقجيخي اتمسقمر تمساخرة القييري اتمعريف.
قييرة اتمناهج يف يربط الطالب بواقعه.
مالئمة اتمناهج حلاجات سوق العمل واجملقمع.
الدييرة على جذب الطالب وتعزخز دافعيقه.
تكامل األهياف واحملقوى واألساليب والقدو:م.
تكامل اجلانبني النظر والعملي.
جودة الفصول الييراسية واالمكاانت.

فوائد ضبط اجلودة يف مؤسسات التعليم
إن لضبط اجلودة يف مهسسات القعليم فوائي عية نذكر منها ما خلي اقركي،
 ،2011ص)301
 -1تعزخز مسعة الربامج ليى اجملقمع الذ خثق بعملييت القدو:م الياخلي واخلايرجي.
 -2توفري آلية تمساءلة مجيع اتمعنيني ابإلعياد والقنفيذ واإلكراف على الربامج األكادميية.
 -3تعزخز ودعم ثدة اليولة واجملقمع ابلربامج األكادميية اليت تديمها اتمهسسة.
 -4وضوح الربامج األكادميية وحمقوايهتا.
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 .7.1الدراسات السابقة:

 .1دراسة حممد ،وهزاع ( )2010بعنوان "معاخري اجلودة ومقطلبات سوق العمل يف
مناهج كليات جامعة عين" وهتيف لقحيخي مسقوى توفر معاخري اجلودة ومقطلبات
سوق العمل يف مناهج كليات جامعة عين من وجهة نظر أعضاء هيئة القييرخس
وطلبقهم .واسقخيمت االسقبانة لقحديق أهياف الييراسة .وتكونت عينة البحث من
ا )68عضو هيئة تييرخس وا )274طالباّ يف مخس كليات جبامعة عين .وأظهرت
النقائج أ ّن معاخري جودة اتمنهاج اتمرتبطة ابجملقمع وسوق العمل يف مناهج كليات جامعة
عين ،حتصلت على تديخر عام مقين بنسبة ا .)%60.1كما توصل البحث اىل أ ّن
توقعات عينة البحث يف حصول خرجيي جامعة عين على وظيفة ،جاءت بييرجة
ضعيفة وبنسبة أكرب من النصف ا .)%54.4وتعزو العينة هذه القوقعات إىل مجلة من
األسباب منها أ ّن ختطيط القعليم اجلامعي غري مقوافق مع احقياجات خطط القنمية من
الدوى البشرخة .وأ ّن اتمناهج اجلامعية احلالية ال تكسب الطالب اتمهايرات اتمهنية الالزمة
الحقياجات سوق العمل.
 .2دراسة سعيد ( )2016بعنوان "ميى اسقجابة مناهج القعليم اجلامعي بكليات
العلوم اإلنسانية واالجقماعية ابجلامعة اجلزائرخة تمعاخري إدايرة اجلودة الشاملة  TQMيف
ضوء آيراء األساتذة" هيفت اىل الكشف على ميى اسقجابة مناهج القعليم اجلامعي
بكليات العلوم اإلنسانية واالجقماعية ابجلامعة اجلزائرخة تمعاخري إدايرة اجلودة الشاملة،
واعقمي الباحثان على اسقخيام اتمنهج الوصفي ،وتكونت عينة الييراسة من 219
أسقاذ مت اخقيايرهم عن طرخق العينة العشوائية البسيطة ،ومت اسقخيام االسقبانة كأداة
للييراسة .ومن أهم النقائج اليت توصلت إليها اليايرسة أن مناهج القعليم اجلامعي
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ابلكليات اتمذكويرة تسقجيب تمعاخري إدايرة اجلودة الشاملة بييرجة جيية ،وال توجي فروق

ذات داللة إحصائية حول ميى اسقجابة مناهج القعليم اجلامعي هبذه الكليات تمعاخري
إدايرة اجلودة الشاملة وفدا تمقيري القخصص واتمههل العلمي.
 .3دراسة أمحد ( :)2017بعنوان "الربامج اجلامعية وميى اسقجابقها الحقياجات سوق
العمل" هيفت إىل الكشف على ميى اسقجابة برامج ومناهج القعليم العايل
الحقياجات سوق العمل من وجهة نظر الطلبة اجلامعيني على ضوء مقيري اجلنس
والقخصص ،ولقحديق هذه األهياف مت اعقماد االسقبانة كأداة للييراسة وطبدت على
عيد  230طالب وطالبة ،ومت اسقخيام اتمنهج الوصفي ،ومن أهم النقائج اليت توصلت
إليها اليايرسة أن اسقجابة الربامج القعليمية الحقياجات سوق العمل كانت بييرجة
ضعيفة ،وعيم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى تمقيري اجلنس والقخصص.
 .4دراسة السيد ،وذكي ،وعبدالعال ( )2018بعنوان "تطوخر القعليم اجلامعي
تمواجهة حتيايت سوق العمل اتمصر يف ضوء بعض النماذج العاتمية اتمعاصرة" هيفت
إىل تطوخر القعليم اجلامعي ليليب احقياجات سوق العمل اليت تقسم ابلقيريات السرخعة
واتمقالحدة ،واسقخيمت اتمنهج الوصفي ،ومجعت البياانت ونظمت وصنفت وحللت
بيقة للوصول إىل وسيلة ميكن أن خقم من خالهلا تطوخر القعليم اجلامعي ،ومن أهم
النقائج اليت توصلت إليها الييراسة أن القعليم اجلامعي حيقاج إىل تطوخر حىت خليب
احقياجات سوق العمل ،خشمل إدايرته اليت تقصف ابتمركزخة وحتوخلها إىل إدايرة قائمة على
أسس علمية حيخثة ومعاصرة ،ومتوخله الذ خعقمي على اتمخصصات اتمالية اليت حتيدها
اليولة ،والبحث عن مصادير إضافية أخرى ،وخشمل تطوخر اتمناهج العديمة لقناسب
مقطلبات سوق العمل اتمسقدبلية ،وسياسة الدبول اليت تعقمي فدط على جمموع الطالب
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يف الثانوخة العامة وحتوخلها إىل سياسة تراعي ميول وقييرات الطالب واحقياجات سوق

العمل.
 .5دراسة لقطيط ومهاي ( )2021بعنوان "اجتاهات خرجيي اجلامعات تو تكييف
اتمناهج القعليمية مع مقطلبات سوق العمل" تناولت اتمناهج القعليمية اتمنقهجة يف
مهسسات القعليم العايل ،واجتاهات خمرجاهتا اليت تقوجه اىل سوق العمل ،حول اتمهايرات
اليت خقزودون هبا خالل القكوخن اجلامعي وميى متكنهم من أداء وظائفهم ابلشكل
الصحيح يف سوق العمل ،مبا خقالءم وحاجاهتم حيث هتيف الييراسة إىل معرفة اتمهايرات
اليت خكثر عليها الطلب يف سوق العمل ،واسقخيم فيها اتمنهج الوصفي ،ومن أهم
النقائج اليت توصلت إليها الييراسة أن اجلانب اتمهاير للمناهج القعليمية اجلامعية ال
خقكيف مع مقطلبات سوق العمل حسب اجتاهات خرجيي اجلامعات.

ةعقيب على الدراسات السابقة:
خالحظ أن معظم الييراسات خشرتك يف تدييم مناهج القعليم اجلامعي وفق معاخري
اجلودة واسقجابقها الحقياجات سوق العمل ،واسقخيمت الييراسات السابدة اتمنهج
الوصفي القحليلي ،وهذا ما خقفق مع حبثنا هذا .وخقميز البحث احلايل أبنه خهيف للقعرف
على ميى توفر معاخري اجلودة ومقطلبات سوق العمل يف مناهج كلية الرتبية جامعة مصراتة
من وجهة نظر أعضاء هيئة القييرخس .كما اسقفاد الباحثان من الييراسات السابدة يف حتيخي
اتمنهج اتمقبع ،وبناء أداة البحث ،واالسقفادة من اإلطاير النظر  ،وتوظيف نقائج هذه
الييراسات يف النقائج اليت توصل إليها هذا البحث.
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 .2املنهج واإلجاااات:

 .1.2منهج البحث :اسقخيم اتمنهج الوصفي القحليلي يف إجراء هذا البحث ،وخعي
هذا اتمنهج مناسبا ألغراض البحث احلايل.
 .2.2جمتمع وعينـة الدراسة :متثل جمقمع البحث يف مجيع أعضاء هيئة القييرخس بكلية
الرتبية جبامعة مصراتة وعيدهم ا ،)217مت اخقيـ ـ ـ ـ ـ ــاير العينة من جمقمع البحث ابلطرخدة
العشوائية البسيطة بنسبة ا )%20من جمقمع البحث قوامها ا )44عضو هيئة تييرخس،
واجليول القايل خوضح خصائص عينة البحث
جدول رقم( )1ةوزيع خرائص أفااد عينة البحث

فئات املتغري

التكاار

النسبة املئوية

املتغري

ماجسقري

31

%70.5

دكقويراه

13

%29.5

10سنوات فأقل

23

%52.3

أكثر من  10سنوات

21

%47.7

44

%100

اتمههل العلمي
سنوات اخلربة

اجملموع

 .3.2أداة البحث :مت بناء أداة البحث بعي االطالع على األدب النظر والييراسات
السابدة اتمقعلدة ابلبحث ،وتكونت االسقبانة من ا )35فدرة ضمن سقة أبعاد هي
ااألهياف القعليمية ،القواصل مع اجملقمع ،تصميم حمقوى اتمنهاج ،االنشطة القعليمة ،القدو:م،
القييرخب) لدياس معاخري اجلودة ومقطلبات سوق العمل يف مناهج كلية الرتبية/جامعة مصراتة.
 .4.2املقياس املستخدم يف البحث :اعقمي الباحثان مدياس اليكرت الثالثي) لقحيخي
اسقجابة عينة البحث عن فدرات االسقبانة ،واجليول القايل خوضح ذلك
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جدول ( )2يوضح استخدام مقياس ليكات الثالثي ،ومدلول املتوسط احلسايب

البيان

غري موافق

إىل حد ما

موافق

الرتبة

1

2

3

اتمقوسط

1.66 – 1

2.33 -1.67

3 – 2.34

اتميلول

ليس مقوفرا

خقوفر بييرجة مقوسطة

خقوفر بييرجة مرتفعة

 .5.2ثبات استبانة البحث :للقحدق من ثبات االسقبانة اسقخيم الباحثان معامل ألفا
كرونباخ ابسقخيام الربانمج اإلحصائيا ،)spssواجليول القايل ذلك
اجليول ا )3خبني معامل ألفا كرونباخ لدياس ثبات االسقبانة
البعي

الفدرات

ألفا كرونباخ

البعي

الفدرات

ألفا كرونباخ

األهياف القعليمية
القواصل مع اجملقمع
تصميم حمقوى اتمنهاج

6
5
8

0.849
0.898
0.887

األنشطة القعليمية
القدو:م
القييرخب

5
5
5

0.828
0.900
0.883

34

0.961

مجيع األبعاد

من اجليول أعاله جني أن قيمة معامل ألفا كرونباخ هي ا ).961أ أعلى من
ا ،).700وخعين أن مسقوى ثبات االسقبانة جيي وميكن االعقماد على بياانهتا ونقائجها.

.6.2صدق أداة البحث:
-الردق الظاهاي عرضت االسقبانة على حمكمني من ذو اخلربة واالخقصاص ،لقدييم

فدرات االسقبانة من حيث مشوهلا تموضوع البحث ومالءمقها للواقع ومت األخذ بقوجيهاهتم.

-صدق االةساق البنائي ألبعاد االستبانة:

أكايرت النقائج ابجليول اخلاص بصيق االتساق البنائي إىل أن مجيع معامالت
االيرتبا جلميع فدرات أبعاد االسقبانة دالة إحصائيا عني مسقوى معنوخة ا ،)%5وهو ما

خشري إىل أن البنية الياخلية لالسقبانة تقوافق مع بنية السمة اليت خديسها.
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.7.2األساليب اإلحرائية املستخدمة :اسقخيم يف هذا البحث األساليب اإلحصائية

اآلتية معاملي ألفا كرونباخ وايرتبا بريسون -القكراير -النسب اتمئوخة-اتمقوسط احلسايب-
االتراف اتمعياير -اخقبايرا )Tلعينقني مسقدلقني.

.3عاض النتائج ومناقشتها:
 .1.3النتائج املتعلقة ابإلجابة على التساؤل الائيسي:
وخنص على "ما ديرجة توفر معاخري اجلودة ومقطلبات سوق العمل يف مناهج كلية
الرتبية جامعة مصراتة من وجهة نظر أعضاء هيئة القييرخس؟"
إلجابة هذا القساؤل اسقخ ِرج اتمقوسط احلسايب واالتراف اتمعياير ألبعاد االسقبانة
اجليولا )6اتمقوسطات جملاالت معاخري اجلودة ومقطلبات سوق العمل يف مناهج كلية الرتبية
الاقم

الرتةيب

البعد

املتوسط احلسايب

املدلول

1

1

األهياف القعليمية

2.35

خقوافر بييرجة مرتفعة

2
3
4
5
6

2
4
3
3
5

القواصل مع اجملقمع
تصميم حمقوى اتمنهاج
األنشطة القعليمية يف حمقوى اتمنهاج
القدو:م
القييرخب

2.28
2.14
2.15
2.15
2.06

خقوافر بييرجة مقوسطة
خقوافر بييرجة مقوسطة
خقوافر بييرجة مقوسطة
خقوافر بييرجة مقوسطة
خقوافر بييرجة مقوسطة

االستبانة ككل

2.18

خقوافر بييرجة مقوسطة

من خالل اجليول السابق خقضح أن أغلب أبعاد اسقبانة معاخري اجلودة ومقطلبات
سوق العمل يف مناهج كلية الرتبية /جامعة مصراتة؛ جاءت مقوفرة بييرجة مقوسطة من
وجهة نظر اعضاء هيئة القييرخس ،حيث جاء اتمقوسط احلسايب يف نطاق اإلجابة اإىل حي
ما) ،وهو خشري إىل ديرجة توفر مقوسطة ،ماعيا بعي األهياف القعليمية حيث كان مقوفر
مبسقوى عال ،حيث جاء اتمقوسط احلسايب يف نطاق اإلجابة اموافق) ،من خالل العرض
السابق لبياانت االسقبانة ،خقضح أن معاخري اجلودة ومقطلبات سوق العمل يف مناهج بكلية
الرتبية جامعة مصراتة جاءت مقوفرة بييرجة مقوسطة من وجهة نظر اعضاء هيئة القييرخس
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مبقوسط حسايب ا )2.18وخقفق مع ديراسة اسعيي ،)2016 ،وخيقلف على كل من ديراسة
اأمحي )2017 ،وديراسة احممي ،وهزاع )2010 ،واليت كانت النقيجة فيها ضعيفة .وفيما
خلي النقائج الوصفية لكل بعي على حية
جيول ا )7خوضح اتمقوسط احلسايب واالتراف اتمعياير للبعي األولااألهياف القعليمية )

ت

الفدرة

االتراف

اتمقوسط

الرتبة

االجتاه العام

1
2
3
4
5
6

تديم اتمعرفة كمخرجات تقحدق ليى الطالب
تديم اتمهايرات كمخرجات تقحدق ليى الطالب
تديم الديم كمخرجات تقحدق ليى الطالب
هتيء الطالب إلمتام ديراسقه اجلامعية العليا
هتيء الطالب لالخنرا يف سوق العمل يف جماله
خُعرف الطالب أبمهية احملقوى يف تطوخر اجملقمع وتنميقه

0.613
0.632
0.615
0.665
0.629
0.724

2.36
2.30
2.25
2.50
2.50
2.18

2
3
4
1
1
5

موافق
إىل حي ما
إىل حي ما
موافق
موافق
إىل حي ما

0.646

2.35

مجيع فدرات البعي

موافق

من اجليول السابق نالحظ أن معاخري اجلودة ومقطلبات سوق العمل يف اتمناهج
بكلية الرتبية واتمقمثلة يف ااألهداف التعليمية) مقوفرة بييرجة عالية؛ مبقوسط حسايب قييره
ا ،)2.35وهذا خيل على صياغة االهياف مبا خقوافق مع مقطلبات الييراسات العليا
واحقياجات سوق العمل.
جيول ا )8خوضح اتمقوسط احلسايب واالتراف اتمعياير للبعي الثايناالقواصل مع اجملقمع)

ت
1
2
3
4
5

االتراف
اتمعياير

اتمقوسط
احلسايب

الرتبة

االجتاه العام

تعي الطالب تمواجهة القحيايت والدضااي العاتمية اقضااي
السالم ،اليميدراطية ،حدوق االنسان ،العوتمة....اخل)
تنمي يروح االنقماء للوطن والقضحية من أجله
تعي الطالب لاللقزام ابلعمل وحتمل اتمسهولية
تعكس الديم اليت تهكي ثدافة اجملقمع االسالمي وتراثه
ااحرتام االنسان  ،القعاون ،القسامح ،واحلواير)
تنمي يروح القعاون والقواصل مع االخرخن

0.698

2.02

5

إىل حي ما

0.765
0.658

2.14
2.41

4
2

إىل حي ما
موافق

0.663

2.45

1

موافق

0.655

2.39

3

موافق

مجيع فدرات البعي

0.688

2.28

الفدرة
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من اجليول السابق نالحظ أن معاخري اجلودة ومقطلبات سوق العمل يف اتمناهج

بكلية الرتبية واتمقمثلة يف االتواصل مع اجملتمع) مقوفرة بييرجة مقوسطة؛ مبقوسط حسايب
قييره ا ،)2.28وجاءت الفدرة ا )4ابتمرتبة األوىل مبقوسط حسايب عال قييره ا)2.45
وخيل على االهقمام بيرس الديم والثدافة من خالل اتمناهج ،وجاءت الفدرة ا )1األدىن
مبسقوى مقوسط ومبقوسط حسايب قييره ا.)2.02
جيول ا )9خوضح اتمقوسط احلسايب واالتراف اتمعياير للبعي الثالثاتصميم حمقوى اتمناهج)
االتراف
اتمعياير

اتمقوسط
احلسايب

الرتبة

االجتاه العام

0.608

2.05

5

إىل حي ما

0.711

2.23

2

إىل حي ما

2.39
2.16
1.98

1
3
7

موافق
إىل حي ما
إىل حي ما

6
4

إىل حي ما
إىل حي ما

3

إىل حي ما

ت

الفدرة

1

خواكب اتمعايرف احليخثة والقطويرات العلمية
خشجع الطالب على اسقخيام القدنيات كاحلاسب اآليل وكبكة
اإلنرتنت يف عمل األحباث واتمشايرخع
خقسم بوضوح عرض حمقوى اتمادة الييراسية
خيفع ابسقخيام القدنية والطرق احليخثة يف القييرخس
خلزم احملاضر ابلقحيخث اليوير للمراجع واتمصادير

0.722
0.776
0.731

6
7

خشجع ممايرسة اتمهايرات القدنية كالقصميم واالنقاج وتطبيق اتمعلومات
هتقم بقطوخر مهايرة كقابة القدايرخر العلمية واتمهايرات الليوخة

0.682
0.655

2.00
2.11

8

خركز احملقوى على الفروق الفردخة بني الطالب

0.713

2.16

مجيع فدرات البعي

0.70

2.14

2
3
4
5

إىل حي ما

من اجليول السابق نالحظ أن معاخري اجلودة ومقطلبات سوق العمل يف اتمناهج
بكلية الرتبية واتمقمثلة يف اةرميم حمتوى املناهج) مقوفرة بييرجة مقوسطة؛ مبقوسط قييره
ا ،)2.14وجاءت الفدرة ا )3ابتمرتبة األوىل مبقوسط قييره ا )2.39أ مقوفرة بييرجة
عالية ،وخيل على ايرتبا

حمقوى اتمناهج القعليمية ابألهياف ووضوحها وتسلسلها

وتنظيمها ،والفدرة األدىن كانت للفدرةا )5مبسقوى مقوسط ومبقوسط قييره ا ،)1.98أ
أن أعضاء هيئة القييرخس خعملون على القحيخث اليوير للمراجع واتمصادير.
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جيول ا )10خوضح اتمقوسط احلسايب واالتراف اتمعياير للبعي الرابعااألنشطة القعليمية يف حمقوى اتمنهاج)

ت

الفدرة

االتراف
اتمعياير

اتمقوسط
احلسايب

الرتبة

االجتاه
العام

1
2
3

توجه الطالب تو البحث والقدصي للحصول على اتمعرفة
تيفع الطالب اىل االبياع واالبقكاير وحل اتمشكالت
تيفع للحصول على اتمعرفة من اجملقمع وسوق العمل

0.701
0.745
0.594

2.20
2.16
2.14

2
3
4

إىل حي ما
إىل حي ما
إىل حي ما

4

خركز حمقوى اتمنهج على مهايرات الندي اتموضوعي
توجه مشايرخع القخرج تو اتمشكالت اتمرتبطة ابتمهنة اليت
خقخصص فيها واقرتاح احللول هلا

0.640

1.91

5

إىل حي ما

0.639

2.32

1

إىل حي ما

0.664

2.15

5

مجيع فدرات البعي

إىل حي ما

من اجليول السابق نالحظ أن معاخري اجلودة ومقطلبات سوق العمل يف اتمناهج

بكلية الرتبية واتمقمثلة يف ااألنشطة التعليمية) مقوفرة بييرجة مقوسطة يف الكلية؛ مبقوسط
حسايب قييره ا ، )2.15وجاءت الفدرة ا )5وهي اتوجه مشايرخع القخرج تو اتمشكالت
اتمرتبطة ابتمهنة اليت خقخصص فيها واقرتاح احللول هلا) ابتمرتبة األوىل مبقوسط حسايب قييره
ا )2.32وتيل على مسقوى مقوسط ،وخيل ذلك على اهقمام الطلبة وأعضاء هيئة
القييرخس بييراسة مواضيع مرتبطة ابتمشكالت اليت تواجه اتمييان الرتبو والقعليمي ،والفدرة
األدىن كانت للفدرة ا )4مبسقوى مقوسط وهي اخركز حمقوى اتمنهج على مهايرات الندي
اتموضوعي) حيث جاءت مبقوسط حسايب قييره ا.)1.91
جيول ا )11خوضح اتمقوسط احلسايب واالتراف اتمعياير للبعي اخلامساالقدو:م)

ت
1
2
3
4
5

الفدرة
تييرب الطالب على حتليل ندا الدوة والضعف يف احملقوى
وابياء الرا
تديس االسئلة جوانب اتمعرفة الثالثااتمعريف ،اتمهاير ،الوجياين)
توجه االسئلة تو القفكري االبياعي
تيفع بقدو:م اتمنهج وتطوخره ابسقمراير
تدييم القييرخب اتميياين وتطوخره حسب احقياجات سوق العمل
مجيع فدرات البعي

االتراف
اتمعياير

اتمقوسط
احلسايب

الرتبة

االجتاه
العام

.642

2.23

1

إىل حي ما

.657
.689
.632
.661
0.656

2.18
2.11
2.14
2.07
2.15

2
4
3
5

إىل حي ما
إىل حي ما
إىل حي ما
إىل حي ما
إىل حي ما
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من اجليول السابق نالحظ أن معاخري اجلودة ومقطلبات سوق العمل يف مناهج كلية

الرتبية اتمقمثلة يف االتقومي) مقوفرة بييرجة مقوسطة يف الكلية؛ مبقوسط حسايب قييره
ا ،)2.15وجاءت الفدرة ا )1وهي اتييرب الطالب على حتليل ندا الدوة والضعف يف
احملقوى وابياء الرا ) ابتمرتبة األوىل مبقوسط حسايب مقوسط قييره ا )2.23وخيل ذلك على
مناقشة أعضاء هيئة القييرخس حملقوى اتمدرير القعليمي مع الطلبة ،والفدرة األدىن كانت للفدرة
ا )5مبسقوى مقوسط وهي اتدييم القييرخب اتميياين وتطوخره حسب احقياجات سوق
العمل) حيث جاءت مبقوسط حسايب قييره ا.)2.07
جيول ا )12خوضح اتمقوسط احلسايب واالتراف اتمعياير للبعي السادساالقييرخب)
ت
1
2
3
4
5

الفدرة
حيقل القييرخب اتميياين مكانة يف اتمنهاج وفق آليات مت
القخطيط هلا ابلقنسيق بني سوق العمل والقعليم اجلامعي
خوزع الطلبة للقييرخب اتميياين يف الوظائف اتمناسبة وفق
أتهيلهم لسوق العمل
خوجه القييرخب تو تطوخر اتمهايرات الديادخة واختاد الدراير
خوجه القييرخب للمشايركة بوعي مع الوظيفة اليت خُعي
الطالب هلا
خمرجات اتمنهاج تليب مقطلبات القنمية وسوق العمل
مجيع فدرات البعي

االتراف
اتمعياير

اتمقوسط
احلسايب

الرتبة

االجتاه العام

.722

2.11

2

إىل حي ما

.698

1.98

3

إىل حي ما

.728

1.93

4

إىل حي ما

.734

2.14

1

إىل حي ما

.632

2.14

1

إىل حي ما

.703

2.06

إىل حي ما

من اجليول السابق نالحظ أن معاخري اجلودة ومقطلبات سوق العمل يف مناهج كلية
الرتبية واتمقمثلة يف االتدريب) مقوفرة بييرجة مقوسطة؛ مبقوسط قييره ا ،)2.06وجاءت كل
من الفدرةا )4وهي اخوجه القييرخب للمشايركة بوعي مع الوظيفة اليت خُعي الطالب هلا)
والفدرة ا )5واليت تنص علىاخمرجات اتمنهاج تليب مقطلبات القنمية وسوق العمل) ابتمرتبة
األوىل مبقوسط حسايب عال قييره ا )2.14وخعزو الباحثان ذلك إىل ان برانمج الرتبية
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العملية يف كلية الرتبية خقم وفق خطة حميدة حبيث خسقمر على ميى فصلني ديراسيني ،تقيح
للطالب فرصة تطبيق ما تعلمه يف اتمناهج الييراسية وتوظيفها يف ممايرسقه العملية ،والفدرة
األدىن كانت للفدرة ا )3مبسقوى مقوسط وهي اخوجه القييرخب تو تطوخر اتمهايرات الديادخة
واختاد الدراير) حيث جاءت مبقوسط حسايب قييره ا )1.93وقي خعزا ذلك إىل أن القييرخب
خركز على تطبيق اتمعرفة اتمكقسبة وااللقزام هبا واليت سيقم القدييم على ميى اتدنها.

 .3.3النتائج املتعلقة ابإلجابة على التساؤل الفاعي األول:
ونصه "هل توجي فروق دالة إحصائيا يف تديخر أفراد العينة لييرجة توافر معاخري اجلودة
ومقطلبات سوق العمل مبناهج كلية الرتبية جامعة مصراتة وفق مقيري ااتمههل العلمي)"؟
ِ
اسقخيم اخقباير  tلعينقني مسقدلقني للقعرف على داللة
ولإلجابة على هذا القساؤل
الفروق بني اسقجاابت أفراد عينة البحث بعي أن مت القأكي من أن البياانت تقبع القوزخع
الطبيعي ،وكانت النقائج كما هي موضحة ابجليول القايل
جيول ا )13اخقباير  tإلجياد الفروق تمقيري اتمههل العلمي حول اتمناهج
البعي
اتمناهج

اتمههل العلمي

العيد

االتراف اتمعياير

اتمقوسط

ماجسقري

31

0.449

2.23

دكقويراه

13

0.455

2.09

قيمة t
.930

مسقوى
الياللة
.358

من اجليول ا )13جني أن مسقوى الياللة جاء أكرب من ا ).050أ أنه ال توجي
فروق بني مقوسطات أيراء العينة حول معاخري اجلودة ومقطلبات سوق العمل يف مناهج كلية
الرتبية /جامعة مصراتة تعزى تمقيريااتمههل العلمي)؛ وهي تقفق مع ديراسة سعيي ا.)2016

 .4.3النتائج املتعلقة ابإلجابة على التساؤل الفاعي الثاين:
ونصه "هل توجي فروق دالة إحصائيا يف تديخرات أفراد العينة لييرجة توافر معاخري اجلودة
ومقطلبات سوق العمل يف مناهج كلية الرتبية جامعة مصراتة وفق مقيري اسنوات اخلربة)؟"
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ولإلجابة على هذا القساؤل مت اسقخيام اخقباير  tلعينقني مسقدلقني للقعرف على

داللة الفروق بني اسقجاابت أفراد عينة البحث وأظهرت النقائج اتموضحة ابجليول القايل
جيول ا )14اخقباير ) (tإلجياد الفروق تمقيري سنوات اخلربة حول اتمناهج
البعي
اتمناهج

سنوات اخلربة

العيد

االتراف اتمعياير

اتمقوسط

 10سنوات فأقل

23

0.413

2.26

أكثر من  10سنوات

21

0.483

2.10

قيمة t

مسقوى الياللة

1.183

.243

من اجليول ا )14جني أن مسقوى الياللة لكافة األبعاد جاء أكرب من ا ).050أ
أنه ال توجي فروق بني مقوسطات أيراء العينة حول معاخري اجلودة ومقطلبات سوق العمل يف
مناهج كلية الرتبية /جامعة مصراتة تعزى تمقيري اسنوات اخلربة).

 .4االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات:
فيما خلي ملخص ألهم النقائج اليت توصلت إليها الييراسة

-1إن معاخري اجلودة ومقطلبات سوق العمل يف اتمناهج القعليمية بكلية الرتبية جامعة
مصراتة كانت مقوفرة بييرجة مقوسطة من وجهة نظر اعضاء هيئة القييرخس.
-2أنه ال توجي فروق ذات داللة إحصائية بني مقوسطات أيراء العينة حول معاخري اجلودة
ومقطلبات سوق العمل يف مناهج كلية الرتبية/جامعة مصراتة تعزى تمقيريااتمههل العلمي)؟
 -3أنه ال توجي فروق بني مقوسطات ذات داللة إحصائية أيراء العينة حول معاخري اجلودة
ومقطلبات سوق العمل يف مناهج كلية الرتبية /جامعة مصراتة تعزى تمقيرياسنوات اخلربة).
بناء على ما توصلت إليه الييراسة من نقائج مت اقرتاح بعض القوصيات وهي كاآليت
 -1أمهية حتيخث وتطوخر اتمناهج القعليمة جبوانبها اتمخقلفة لقواكب مسقجيات العصر.
 -2ندل االجتاهات احليخثة يف مييان العمل إىل اتمهسسات القعليمية وتضمينها يف اتمناهج.
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 -3أمهية اعقماد معاخري اجلودة الشامل يف مناهج كلية الرتبية.

 -4وضع سياسة للدبول يف ضوء معاخري اجلودة الشاملة تضمن مالءمة اخلرجيني لسوق العمل.
 -5تركيز مهسسات القعليم العايل على مواءمة خمرجاهتا مع مقطلبات مهسسات سوق
العمل لسي تلك االحقياجات ،ولضمان حصول اخلرجيني على فرص عمل مناسبة هلم.
 -6الرتكي ــز عل ــى عملي ــات ال ــقعلم وجعله ــا مرادف ــة ل ـربامج الق ــييرخس االعقيادخ ــة كوهن ــا تع ــزز
مسقوى كفاءة اتمخرجات القعليمية وتسهم مسامهة كبرية يف ضمان جودة اخلرجيني.
 -7إجراء اتمدايرانت مع اجلامعات الرائية بشكل دوير مبا خسهم يف حتديق ضمان اجلودة.
وأخريا اقرتح الباحثان إجراء ديراسة تقبعية تمخرجات كلية الرتبية ودويرها يف تنمية اجملقمع.
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