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 الملخص
لعامة ااإلدارة  يقسمخريجي  ىلد توافرها مستوى و  طلبها سوق العملتالتي يالمهارات  على التعرف إلىه الدراسة ذه هدفت    

 مستوى عرفة م وكذلك الذين تم توظيفهم في القطاع العام والخاص،و كحالة تطبيقية بكلية االقتصاد/جامعة مصراتة  األعمال وإدارة
ه ينة المبحوثوقد تم استقصاء أراء مجموعة من أفراد الع .لديهم)التخصصية/االدارية والعامة(  المهارات هذه ة منمهار كل توافر 

ة استخدمت الدراسلتحديد أهم المهارات الواجب توفرها فيهم من خالل معرفتهم بالوظائف في مختلف قطاعات سوق العمل، 
 دراسياا ( فصالا 16) لستة عشرإدارة األعمال ي اإلدارة العامة و تمثل مجتمع الدراسة في خرجي قسمو  ،ي والتحليليالمنهج الوصف

والبالغ العاملين في القطاع العام والخاص  2020\2019بيع ر إلى  2017\2016خريف خالل الفترة من سنوات  أربعولمدة 
 وزعت عليهم أداة الدراسة( منهم 101إلى عدد )الوصول الباحثين  أخذت عينة قصدية، حيث استطاع خريج، (235عددهم )
 .استبانه

إدارة و خريجي قسمي اإلدارة العامة مهارات لدى التوافر  درجةالمستوى العام ل نأ أهمهاعدة نتائج  إلىتوصلت الدراسة    
ارة مه ،إلداري امهارة االتصال ارات اإلدارية )مستوى المعنوية للمهأن و  .مرتفعة جاءتبكلية االقتصاد والعلوم السياسية  األعمال

غة هارة اللعدا مذات داللة إحصائية  (استخدام الحاسوب، مهارات تصميم الهياكل التنظيمية، التخطيط االستراتيجي، مهارة البيع
 .إحصائيااالنجليزية جاءت غير دالة 

 .مصراتةة بجامع، كلية االقتصاد والعلوم السياسية العملسوق ، سوق العملالمهارات اإلدارية، متطلبات  :الكلمات المفتاحية

 المقدمة  -1
 كفاءتها في سوق العمل من المواضيع الهامة والجديرة بالبحث مخرجات التعليم العالي ومدى تعد   

فمؤسسات التعليم العالي توفر العديد من  على الصعيد المحلي والدولي. ثرأوالدراسة لما لها من 
عجلة ب على الدفعإذا ما تم العناية بها والتي لديها القدرة  ي تلبي احتياجات سوق العمل،ات التالتخصص
 .فيهالتقليل من نسبة البطالة و والنهوض باالقتصاد الوطني  اإلنتاج
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التي  األساسيةالمهارات  مجموعة من يحتاجون إلىالخريجين في مختلف التخصصات العلمية  أن إال   
تلبية مما يترتب عليه  ،يتمكنوا من أداء مهامهم بالشكل المطلوب حتى همتتخصصاتتوافق وطبيعة 

وم تق هاأنفي الكثير من مؤسسات التعليم العالي  الحظي   ماو  ،ته من هذه المهاراتاحتياجات السوق ومتطلبا
 تسليط وهو ما سيتم ،يز على تنمية المهارات وصقلهابتزويد الطالب بالمعلومات التخصصية دون الترك

 ةدار اإل يلخريجي قسم )العامة والتخصصية(المكتسبةالمهارات بالضوء عليه في هده الدراسة المتعلقة 
ينة ذلك بعد التركيز علي اهم هذه المهارات لدي العو  -بجامعة مصراته كحالة عملية العامة وإدارة األعمال

 أهمالبحث عن  موبالتالي سيت .ملفي سوق العكفاءتها القدرة على هذه المهارات من  توفرهوما  -المبحوثة
 بشرية جل تلبية متطلبات سوق العمل بكفاءاتعلى سد هذه الفجوة من أتعمل الرئيسية التي  المهارات

 .يد استخدامها بكفاءة عاليةمتميزة تمتلك المهارة وتج
 مشكلة الدراسة:  -2
عرفة تلك المم مخرجات تعليمية تمن للتعليم العالي دور كبير في التنمية االقتصادية من خالل تقديإ   

عمل ال ربابأ بآراء واألخذومن خالل الدراسة واالستطالع والتحليل  المهام الوظيفية، داءوالمهارة الالزمة أل
بها  ، فمؤسسات التعليم تركز على المعارف التي يزوداألعمال إدارةخريجي  المعارف والمهارات لدى حول

ى ينعكس عليكتسبها الخريجين. وبالتالي  أنمهارات التي من المفترض أكثر من تركيزها على ال الطالب
 القرار في منظومة التعليم صناعوهو ما يشغل  احتياجات السوق بالشكل المطلوب. قدرتها على تلبية
 ؟العمل أرباب وكذلكالعالي في ليبيا 

من و ، فراد العينة المبحوثهمع مالحظة أنه تم التركيز فقط على المهارات األكثر طلبا لدي بعض أ     
 التالي:صياغة مشكلة الدراسة في شكل التساؤل  ا المنطلق يمكنذه

دارة قسمي اإلخريجي  لدىوما مستوى توافرها ؟ سوق العمل التي يتطلبهاالمهارات  هي ما" 
خرجات مكجزء من مصراتة بجامعة العامة وإدارة األعمال بكلية االقتصاد والعلوم السياسية 

 ؟يم العاليالتعل
 :)الفرضيات(أسئلة الدراسة

 التالية: الفرعية يمكن صياغة األسئلةوالسؤال الرئيسي للدراسة على المشكلة  االطالع لمن خال
 ي،االستراتيجالتخطيط  االتصال،على حدا ) المهارات اإلداريةكل مهارة من مستوى توافر هو ما  .أ

 (لحاسوباستخدام ا، اللغة االنجليزية إجادةعامة )والمهارات ال ،(تصميم الهياكل التنظيمية، البيع
 .قسمي اإلدارة العامة وإدارة األعمال بكلية االقتصاد والعلوم السياسية مصراتة خرجيلدى 
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تصميم ، البيع االستراتيجي،التخطيط  االتصال،) تخصصية:ال ،توافر المهارات مستوى هو ما  .ب
 لدى ةمجتمع (استخدام الحاسوب، اللغة االنجليزية إجادة( والمهارات العامة: )الهياكل التنظيمية

 .تةمصراجامعة  /قسمي اإلدارة العامة وإدارة األعمال بكلية االقتصاد والعلوم السياسية  خرجي
كلية قسمي اإلدارة العامة وإدارة األعمال ب خرجي لدىثر من غيرها كتتوافر أ التيأي المهارات  .ج

 .االقتصاد والعلوم السياسية مصراتة
 :أهداف الدراسة -3
 :تحقيق إلىتهدف الدراسة    

عمال قسمي اإلدارة العامة وإدارة األخرجي  لدى سوق العملالتي يتطلبها تحديد المهارات اإلدارية  .أ
 بكلية االقتصاد والعلوم السياسية مصراتة.

لدى  لسوق العمالتي يتطلبها  ةوالتخصصية( مجتمع)العامة المهارات مستوى توافر التعرف على  .ب
 .بكلية االقتصاد والعلوم السياسية مصراتةاألعمال  اإلدارة العامة وإدارة يخريجي قسم

عامة اإلدارة ال يخريجي قسملدى  سوق العملالتي يتطلبها المهارات كل مهارة من تبيان مستوى توافر  .ج
 .رهاافرا من غيوأي المهارات األكثر تو ، بكلية االقتصاد والعلوم السياسية مصراتةاألعمال  وإدارة

 أهمية الدراسة:  -4
ي المهارات والمعارف المطلوب توفرها ف وتحديدبرصد  قامتمثل أهمية هذه الدراسة في كونها تت     

تياجات وتلبية االح حتى يتمكنوا من سد الفجوة في سوق العمل العامة وإدارة األعمال اإلدارة يقسمخريجي 
 علىنقاط الضعف في هدا الجانب والعمل  علىار من الوقوف تمكن متخذي القر  وكذلكالفعلية فيه، 

 الدخول لسوق العمل. علىتفاديها في المستقبل من أجل تقديم كفاءات بشرية مؤهلة لها القدرة 
 الدراسة  فرضية -5
إجادة ة، البيع، تصميم الهياكل التنظيمي، التخطيط االستراتيجي، االتصال)من حيث  إداريةوجد مهارات تال 
صاد االقت لدى خرجي قسمي اإلدارة العامة وإدارة األعمال بكلية للغة االنجليزية، استخدام الحاسب اآللي(ا

 التي يتطلبها سوق العمل.و  مصراتةبجامعة والعلوم السياسية 
 الدراسات السابقة:  -6

 عمل العالي واحتياجات سوق ال التعليم ( بعنوان: درجة مواءمة مخرجات2022،دراسة )المسيهلي
هذه الدراسة إلى التعرف على درجة المواءمة بين  هدفت:نموذجا" حجة اليمنية "جامعةبالجمهورية 

س في وأعضاء هيئة التدري اإلداريينمخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، من وجهة نظر 
عة حجة، فردا من أعضاء هيئة التدريس بجام (42نة الدراسة من )الجامعات اليمنية، تكونت عي

استخدمت المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وأظهرت نتائج الدراسة أن تقدير أفراد عينة 
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منخفضا، كما أظهرت عدم  البحث لدرجة مواءمة مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل  كان
من  تياجات سوق العملوجود فروق ذات دالة إحصائياا في درجة مواءمة مخرجات التعليم العالي واح

 وجهة نظر أفراد العينة لكل محور وفق متغير)نوع المؤهل(
  ،ت سوق ( بعنوان: الفجوة المعرفية بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبا2022دراسة )الشريف

مخرجات  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الفجوة المعرفية بين :والحلول الواقع –العمل بليبيا 
جابة والكشف عن واقع مخرجات التعليم العالي ومدى است لعالي ومتطلبات سوق العمل الليبيالتعليم ا

سة وأشارت الدرا برامجه ومناهجه لحاجيات ومتطلبات سوق العمل. استخدمت الدراسة المنهج التحليلي
، كما فـيوالمكـون الثقا المهارى كالمكـون  إلى عدة دراسات في تحديد المهارات المطلوبة لسوق العمل

رات ينبغـي امتالك مهارات ومعارف كالرياضيات والعلوم، ومهارات اللغة واإللمام بالتقنية مع مها
عية ة واإلبدا حليليالتفكيـر والتعلـم ومهـارات البحـث العلمي والمهـارات الحياتيـة واالجتماعية المهارات الت

 ومهارة التواصل مع اآلخرين.
  ،احتياجات و المهارات الالزمة لتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم ( بعنوان 2021دراسة )لرضي

 زيزها:تعلخريجي كلية الخدمة االجتماعية وسبل  2030السعودية سوق العمل وفق رؤية المملكة 
الدراسة إلى التعرف على مدى التوافق بين مخرجات العملية التعليمية في كليات الخدمة  هدفت

 بعتات يد المهارات الالزمة لسوق العمل،دالعمل. وسعت الدراسة إلى تحاالجتماعية واحتياجات سوق 
 تماعيةطالبات كلية الخدمة االج الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم تطبيق االستبانة على كل من

لعمل وموظفين من وكالة التمكين لتنمية فرص ا ،بالسعودية في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن
لعينة ا تجاباتأن الدرجة الكلية السوأشارت النتائج إلى  الموارد البشرية والتنمية االجتماعية،في وزارة 

درجة التوافق بين مخرجات التعليم بالجامعة وسوق العمل" درجة كبيرة من التوافق، وال لمحور "مدى
ة من درجة كبير  العمل "بلغتوسوق  التي توفرها الجامعة لطالباتها تتالءم لمحور "المهارات الكلية

 الموافقة.
 ( بعنوان: جودة مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل 2019د هللا، ، جادراسة )أمعيزيق

هدفت هذه الدراسة للكشف عن واقع مخرجات  :جامعة النجم الساطع( -دراسة حاله )في ليبيا 
سوق العمل في ليبيا، ركز على التعليم العالي ومدى استجابة جودة البرامج والمناهج به الحتياجات 

المهارات )المعرفية، العملية، الذهنية، المهنية، الحياتية( كاحتياجات لسوق العمل، استخدمت الدراسة 
المنهج الوصفي والتحليلي، تكونت عينة الدراسة من فئتين من داخل الجامعة والمتمثلة في أعضاء 

لجامعة وهم مديرو ومسئولو أقسام مؤسسات سوق الثانية فهي من خارج ا هيئة التدريس، أما الفئة
العمل. توصلت الدراسة إلى أن هناك اتفاق في وجهات النظر في كال فئتي العينة بنظرتها اإليجابية 
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األكثر أهمية في  والتي تعد -لجودة مخرجات الجامعة، وأن جودة المستوى النوعي للخريجين 
 جيد هي بمستوى  -مخرجات مؤسسات التعليم العالي 

 ( 2010دراسةةة: عبيةةدات وسةةعاد) بعنةةوان: المهةةارات المتةةوفرة فةةي مخرجةةات التعلةةيم العةةالي 
لـدى  هدفت الدراسة لقياس درجة اكتسـاب المهـارات الحياتيـة :اري بما يتطلبه سوق العمل المحلياإلد

طلبـــة الجامعـــات األردنيـــة الحكوميـــة والخاصـــة، واقتصـــرت علـــى دراســـة كـــل مـــن مهـــارات )االتصـــال، 
ـــداع، اللغـــات األجنبيـــة(. ولتحقيـــق هـــدف الدراســـة اســـتخدم المـــنهم ج هـــارات التكنولوجيـــا، المبـــادرة، اإلب

الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع طالب السنة الرابعة في جامعتي الزرقاء الخاصة 
ا علـى راسـة وتوزيعهـوالجامعة الهاشمية في األردن وتم تطوير أداة الدراسة االستبانة لتحقيق أهـداف الد

عينـــة الدراســـة القصـــدية. وأظهـــرت النتـــائج أن معـــدل اكتســـاب المهـــارات الحياتيـــة متفاوتـــة لـــدى طلبـــة 
% لـــدى طلبـــة الجماعـــات الحكوميـــة وقـــد 67,5% فـــي حـــين كانـــت النســـبة 70,7الجامعـــة الخاصـــة 

ة )علميــة، أظهــرت النتــائج بعــض االختالفــات فــي مســتوى اكتســاب المهــارات وفــق الجــنس ونــوع الكليــ
 أدبية(. 

 ،في سوق العمل: دراسة  وأثره( بعنوان دور مخرجات التعليم العالي 2020دراسة: )مسلم
هدفت :العراق-كوردستان-استطالعية في عدد من الجامعات الحكومية واألهلية في مدينة أربيل

مستوى النوعي الدراسة إلى معرفة دور مخرجات الجامعات الحكومية واألهلية المتمثلة بـ )جودة ال
للخريجين، المشاريع العلمية التي تلبي احتياجات سوق العمل، سمعة الجامعة ورضا المستفيدين( 
في سوق العمل، وحددت عينة من الجامعات الحكومية واألهلية في مدينة أربيل كميدان للبحث، 

قيق أهداف واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وحددت مجموعة من الفرضيات لغرض تح
 البحث ومشكلته والتي جرى اختبارها بأدوات إحصائية متعددة بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي

(SPSS 20) وتم استقصاء أراء عينة من أعضاء هيئة التدريس في عدد من الجامعات، حيث ،
 ( فرداا كعينة للدراسة. وتوصلت الدراسة لوجود عالقة وتأثير بين مخرجات100بلغ عددهم )

الجامعات وسوق العمل، وفي ضوء ذلك قدمت مجموعة من التوصيات من أهمها ضرورة أن تمتلك 
الجامعات معرفة واسعة لحاجات ومتطلبات سوق العمل من حيث نوعية وكفاءة الخريجين حتى 

  تعمل على تخريج كوادر ذات كفاءة عالية تؤهلهم إلتقان عملهم في سوق العمل.
 الدراسات السابقة ما يميز هذه الدراسة عن 

 اإلدارة العامة وإدارة يخريجي قسممن كلية االقتصاد والعلوم السياسية الدراسة بمخرجات  ههذ تتعلق   
التي يرى خريج المهارة والمعرفة  ىتركز عل أنهاتتميز عن غيرها في و سنوات،  أربعخالل أخر األعمال 
اعتباره ب العمل بما يتالءم وسوق من أداء عمله لكي يتمكن  لديه يجب أن تتوفر من وجهة نظره اإلدارة
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في حين أن اغلب الدراسات السابقة  ،اآلن األكثر قدرة على تحديد المهارات المطلوبة كونه يخوض العمل
السنة ركزت على جوانب أخرى ومن وجهات نظر متعددة كسوق العمل وأصحاب المصالح أو طالب 

غير التي تناولتها الدراسات السابقة  أخرى مهارات  ركزت على ىوغيرها، كما أن هذه الدراسة عل الرابعة
مالئمة  إستراتيجيةورسم الخطط ووضع  وإعدادكتصميم الهياكل التنظيمية  اإلداريةالمهارات والمتمثلة في 

اللغة  وإجادة اآلليمهارات االتصال والبيع  ومهارات التعامل مع الحاسب  إلىللمنظمة باإلضافة 
 . اإلنجليزية

 اإلطار النظري 
 مخرجات التعليم العالي:

 مفهوم المخرجات التعليمية:  -7
ى نقص لديكون فتح قنوات اتصال مع سوق العمل للتعرف أكثر على الجوانب الجيدة والتي فيها هي "   
مية في وتعكس معايير عال ،رسالتهابالمرتبطة  ألكاديميةعن إكمالهم البرامج التعليمية اجي الكلية يخر 
-6، ص2020)الرواشدة، توى مناسب يعبر عنها بنتائج وليس بشكل أنشطة تعليمية أو منهج دراسي"مس
8). 
مجموعة من المعارف  هي(. أن مخرجات التعليم العالي:" 539، ص2020ويرى )البشيتي،    

ت تطلباموالمهارات والتصرفات التي يجب أن ينفذها المتعلم خالل العملية التعليمية لتؤهله للتفاعل مع 
ن نتفق مع هذا الرأي، باعتبار أن مخرجات التعليم العالي هي مجموعة م ا. وهنالمختلفةسوق العمل 

 المهارات والمعارف التي ينبغي توظيفها لموائمة احتياجات ومتطلبات سوق العمل.
 أهمية المخرجات التعليمية: -8
أن  سوق العمل مستوى المخرجات واحتياجات سات التعليم العالي بينن التحدي الذي تواجهه مؤسإ    

 معظم الخرجين يبتعدون قدر المستطاع عن العمل المنتج ألن معظم تعليمهم يركز على الجانب النظري 
 وحاجة سوق العمل ألن هذه ةلماالعمستوى يكون هناك تناسق بين الطلب على فقط، وبالتالي البد أن 

 (  13، ص2020عالي. )الرواشدة،االحتياجات تساعد على تغذية التعليم ال
 أنواع المخرجات التعليمية:  -9

بعـد  حصيلة المفاهيم والمعلومات التي من المتوقع أن تتم إكسابها من خالل الطالب يه والمعرفة:الفهم  .أ
 االنتهاء من دراسته. 

حديــد شـات واالسـتنتاجات وتالدراسـة مثــل المناق لـههــي التـي يكتسـبها الطالــب بعـد إكماو  المهةارات الذهنيةة: .ب
 المشكالت والتوصل إلى الحلول. 
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علميـة تـه الوذلك يعني قدرة الطالب على اسـتخدام حصـيلته المعرفيـة فـي تطبيقا المهارات العلمية المهنية: .ج
 بعد إنهاء المرحلة الدراسية بنجاح. بهاأو المهنية والتي اكتس

حل و فريق  العمل ضمنو مهارات القيادة  مادة، مثلي أو وهي غير مختصة بمقرر دراس المهارات العامة: .د
 (.18-14، ص2020الرواشدة،)االتصال والتواصل.  المشكالت كذلك

 مفهوم سوق العمل: -10
ـــديناميكي المســـتمر مـــن العـــرض )مخرجـــات التعلـــيم العـــالي( وبـــين الطلـــب فـــي  " هـــي عمليـــة التفاعـــل ال

االت العمــل المختلفــة وصــوالا إلـــى حالــة التــوازن بـــين القطاعــات المســتفيدة مــن هـــذه المخرجــات فــي مجـــ
 (. 61-60، ص2016العرض والطلب". )الدلو،

يعرف بأنـه المجتمـع الـذي يضـم أصـحاب األعمـال أو ممثلـي الشـركات واألفـراد البـاحثين عـن  سوق العمل:
، 2016،ن داغــر، ورخــرو )وظــائف مــن العــاملين القــدامى أصــحاب الخبــرة أو مــن الشــباب حــديثي التخــرج". 

 (.2036ص
وهنــا تجــدر اإلشــارة بــأن ســوق العمــل هــو عالقــة بــين الطلــب )االحتياجــات مــن العمالــة( والعــرض )مــا     

يتــوفر مــن مخرجــات التعلــيم( بالتــالي فــمن موائمــة المخرجــات لهــذه االحتياجــات يكــون مــن خــالل المهــارات 
 والمعارف والسلوكيات.

 أنواع سوق العمل: -11
 ي القطاع الحكومي:سوق العمل ف .أ
 ويخضــع هــذا القطــاع لتنظيمــات ولــوائح ال تــرتبط بمســتويات األجــور ومعــدالت اإلنتاجيــة واألداء بقــدر مــا  

مـن ني هـؤالء العـاملون فـي هـذا القطـاع ايعـ ،صاحب المؤهـل المرشح لهاترتبط بين المؤهل العلمي والدرجة 
اني نســبة كبيــرة مــنهم مــن سياســات التشــبث انخفــاض فــي مســتوى أجــورهم مــع ارتفــاع معــدالت التضــخم ويعــ

 والتكيف الهيكلي كما يعاني هذا السوق من البطالة المقنعة والعمالة غير المؤهلة.
 سوق العمل في القطاع الخاص:  .ب

ويســتمر بنــوعين مــن العــاملين فــي هــذا القطــاع حيــث يوجــد العــاملين فــي القطــاع الخــاص التقليــدي الــذي    
ـــانون الشـــ ـــات تقليديـــة ويعطـــي أجـــور أقـــل مـــن مثيالتهـــا، والعـــاملون مـــن يعمـــل وفقـــاا لق ركات ويســـتخدم تقني

يتمتـع بمعفـاءات جمركيـة وضـريبية ويسـتخدم الـذي مستويات تعليمية متوسطة والقطاع الخـاص االسـتثماري 
ويحصــــل العــــاملون فيــــه علــــى أجــــور مرتفعــــة مقارنــــة بالقطاعــــات األخــــرى وهــــم مــــن دوي  .تقنيــــات متقدمــــة
 . (42-34(، ص 2021)المرهضي، وبنت صالح ) عاليةيمية مستويات تعل
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 سوق العمل في القطاع األجنبي:   .ج
 يخضع ألنظمة الشركات األم أكثر من خضوعه للتنظيمات واللوائح الداخلية مستخدم الفن اإلنتـاجي فـي   

د جـزء مـن االقتصـاالشركة األم وكذلك يطبق على العـاملين فيـه مـا يطبقـه علـى العـاملين بالشـركة األم وهـو 
 العالمي أكثر من كونه جزء من االقتصاد الوطني. 

 سوق العمل غير المنتظم:  د.
يتميــز بانخفــاض مســتويات العــاملين فيــه وترتفــع نســبة األميــة بيــنهم ويتحصــل العــاملون بــه علــى أجــور    

أدوات إنتـــاج منخفضــة ويســاعد علــى انخفــاض معــدالت البطالــة بــين هــؤالء األميــين ويســتخدم هنــا الســوق 
بسيطة ال تطلب رأس مال كبير أو تكنولوجيـا مكلفـة وهـذا يعتمـد علـى مصـادر تمويـل محليـة وسـتخفض بـه 

يتصـــف هـــذا الســـوق بعـــدم اســـتقرار األجـــور وســـهولة خـــروج العمالـــة منـــه ألنـــه ال  العمـــل، كمـــاتكلفـــة فرصـــة 
 يخضع لقوانين العمل واألجور والتأمينات االجتماعية.

 (35-25، ص2013:)عبد الحافظ،وق العملمتطلبات س: 12
 :الربط بين التعليم العالي وسوق العمل .أ
 1996العــالي عــام  ملدراســة التعلــياللجنــة الوطنيــة البريطانيــة  رتناولهــا تقريــإن مــن أهــم العناصــر التــي    

 القادمة ما يلي: ةالعشرين سنتوفر الحكومة اإلمكانيات في  ىوالدراسة حتبالبحث 
 البرنامج والتأهيل. متطلبات سوق العمل والتنوع في يط المرن الذي يتجاوب معالتخط 
 .مضاعفة مصادر تمويل التعليم العالي 
  البحثية المتخصصة. المكتبات وبنوك المعلومات والمعدات مثل واإلمكانياتاستغالل المصادر 
  .المعايير والجودة 
 خاصة.مناهج التعليم بالمعاهد التعليمية ال 
شـرية فـي تنميـة المـوارد الب مـن المحـاور التـي تسـهم محـوراا أساسـياا  لوسـوق العمـويشكل الربط بـين التعلـيم   

ناجحــاا  التعلــيم وبــين ســوق العمــل بقــدر مــا يكــون  فبقــدر مــا يكــون الــربط بــين دولــة،اقتصــاد أي  وفــي تطــوير
 فـي العمـل، يكـون محـوراا فـاعالا  ياجـات سـوق مرتبطـة ارتباطـاا وثيقـاا باحت ومتطوراا ومرتكـزاا علـى أسـس علميـة

 .(18-13 ص(، 2005)مشعل والقدوري ) وازدهارهاالوطني القومي  نمو االقتصاد
 : يليما تحقيق  إلىبالمهن المختلفة  ق العملوويهدف الربط بين التعليم وس

 االقتصادية. ربط التعليم وسوق العمل بخطط التنمية 
  تأهيلها لإلسهام في خطط التنمية. وا شتى المجال إعداد األيدي الماهرة في 
   قدراتهم وميولهم. قوالمتدربين وفالعمل على تأهيل الطالب 
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   التفكير  المتدربين طريقة بوإكساب الطالالعملية التطبيقية  ةالنظرية والدراستدعيم التكامل بين الدراسة
لــى والوصــول إ رالتجديــد واالبتكــام واالســتمرار فــي قــدراته ةعلــى تنميــوالتعلــيم الــذاتي لمســاعدتهم  يالعلمــ

 .توالزراعة والخدماوالتجارة  ةميادين الصناعتفي بحاجات العمل في  ةمستويات مهني
   ةاالجتماعية واالقتصاديحاجات التنمية  يوالتدريب لتلبتوجيه مناهج وبرامج التعليم. 
   العمليات المهنية. ءيسهل أداة والعملية بما النظري تالمهارات والخبراإكساب الطالب المتدربين 
  ممكنة وبأقل وقت. ةكلفتبأقل العمل بما يحقق اإلنتاج  تعلى اقتصادياتدريب الطالب المتدربين 
  .تهيئة الطالب المتدربين لالندماج فيسوق العمل واإلسهام فيه 
 .مـزوداا بقسـط  يوالتجاري والزراعاالقتصادي والصناعي  طمجاالت النشاإعداد جيل من العاملين في  ط

 األساليب واألجهزة. ثمن أحدوافر 
 لمواجهة متطلبات سوق العمل: ضرورة إصالح التعليم الجامعيب. 
يات تبن ِّـــي عـــدداا مـــن االســـتراتيج ايجـــب عليهـــإن األنظمـــة التعليميـــة الجامعيـــة تواجـــه التحـــديات المختلفـــة    

 ةالمؤسســات التعليميــالــذي مــن شــأنه تطــوير  ىوطويــل المــدالتخطــيط االســتراتيجي متوســط  ىالمعتمــدة علــ
لتربـوي ومتخـذي القـرار ا ةعلـى الساسـالتميز التعليمي الشامل، أيضاا  وصوال إلىالمختلفة ونقلها نقله نوعية 

يسـير تفـي  تالمعلومـات واالتصـاالالتي تقدمها تقنية  عمن المنافالتعليمية المبادرة لالستفادة  المؤسساتي ف
 الطــالب مهيئــين لــيس لمجتمـــع ن حتــى يكــو القــدرات والمهــارات الطالبيـــة  رالتعليميــة وتطــويالعمليــة ة و إدار 
 القادم. يلمجتمع المستقبللبل  -وهو ما يسمى بالمجتمع الرقمي  -اليوم
التــي ال يمكــن أن  امــن القضــايالمعلومــات واالتصــاالت هــي  ةبســبب تقنيــإن التغيــرات التــي حــدثت اليــوم   

 هذه التغيرات. طحقيقة وسنترقبها بلهي حادثة بالفعل وتأثيرها قوي فنحن نقول إننا 
، فيحــان)هي:رئيســية  اثــالث قضــايعــام علــى مفتــرق طــرق بشــأن  لالتعليمــي بشــكمــن هنــا نــرى أن النظــام 

 (.6، ص2005
  عبمفهومها الواسدمج وتفعيل التقنية بالتعليم. 
 .مواجهة الثورة المعرفية 
  عالمي.ناتج تعليمي 
ـــمن الساســـة     ـــى ذلـــك ف ـــاء عل ـــويين متخـــذبن ـــرار والمخططـــين التربـــويين فـــي  يالترب التغيـــرات  هظـــل هـــذالق

مـل، وتهيئـتهم لسـوق الع نالخرجين الجـامعييومسؤوليات جسام إلعداد  أدوارا جديدةأن لهم  كال شالتاريخية 
ي أجل النجاح فـ ا أفضل استغالل منواستغالله االبشرية واستثمارهضرورة استغالل القدرات  ىيؤكد علمما 

 التعليم الجامعي. وإثبات كفاءتهم من خالل اإلعداد الجيد في إيجاد أماكن في سوق العمل
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 أساسي للنجاح في سوق العمل: التفوق في الدراسة الجامعية كمتطلب ج.
ذه هــالــدول بمعــداد  مولــذلك تهــتاليــوم أساســا لتقــدم الشــعوب،  هبتنــوع نواحيــاكتســاب الطاقــات البشــرية  دعــي   

وجهـــت الشـــعوب نظرهـــا إلـــى  كوالتقـــدم لـــذلالتربويـــة لهـــا لتحقيـــق الرقـــي  تجميـــع اإلمكانيـــاالطاقـــات وتـــوفير 
 إعدادهم اإلعداد السليم المتكامل. قعن طريعماد المجتمع الذي يعيشون فيه  االطالب ليكونو 

حتل بها الرغبة في أن ي دنسان والمقصو اإلأهم الرغبات الدافعة لسلوك  إن الرغبة في التحصيل والتفوق من
نة إلى هذه المكا أعلى من اآلخرين ومعظمنا يسعى للوصول مكاناا مرموقاا في المجتمع ويحقق مستوى  الفرد

 الخلقية واالجتماعية. تقدير اآلخرين بطريقة مقبولة من الناحية المرموقة التي تجعلنا محل
مـا  السـنوات األخيـرة مـن خـالل ت العالمية التي شهدها العـالم فـيبالمتغيرا لقد تأثرت احتياجات سوق العمل

الجديـدة  التـي يحتاجهـا سـوق العمـل والتخصصـات التطـورات مـن تـأثيرات علـى طبيعـة الوظـائف أفرزته هـذه
سـوق العاملـة للحـاق ب يتحتاجهـا األيـدالمعرفـة والخبـرات والقـدرات التـي  باإلضـافة إلـى نوعيـة أضـافها،التي 
 ..(38-32 ص(، 2005)ل والقدوري مشع) العمل
 :واإلجراءالطريقة  -13
جية منه يق هدف الدراسة يتناول هذا الجزءلتحقو ، الوصفي والتحليليتنتهج هذه الدراسة منهج البحث    

 ومتغيراتها.صدق األداة وثباتها، و وأداتها الدراسة ومجتمعها وعينتها، 
 مجتمع الدراسة: 13-1
 ألربع ةكلية االقتصاد بجامعة مصرات األعمال واإلدارة العامة إدارة يجي قسممجتمع الدراسة في خري مثلت

( وذلك بالرجوع إلى قسم 235والبالغ عددهم ) 2020\2019إلى  2017\2016خالل الفترة سنوات 
 التالي: (1رقم )حسب الجدول ، التسجيل بالكلية

 األعمال حسب السنة والفصل الدراسيمجتمع الدراسة لقسمي اإلدارة العامة وإدارة ( 1الجدول رقم )

 اإلجمالي العدد الفصل الدراسي السنة القسم

قسم اإلدارة العامة
 

 21 خريف 2017\2016
36 

 15 ربيع
 16 خريف 2018\2017

45 
 29 ربيع

 20 خريف 2019\2018
33 

 13 ربيع
 09 خريف 2020\2019

20 
 11 ربيع

 134  ةاإلجمالي اإلدارة العام
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قسم إدارة األعمال
 

 11 خريف 2017 \ 2016
23 

 12 ربيع
 18 خريف 2018 \ 2017

26 
 08 ربيع

 10 خريف 2019 \ 2018
25 

 15 ربيع
 15 خريف 2020 \ 2019

27 
 12 ربيع

 101  اإلجمالي إلدارة األعمال
 235  الكلي اإلجمالي

 عينة الدراسة 13-2
 أربع خالل أخر األعمال واإلدارة العامة إدارة يخريجي قسممن ة فهي عينة قصدية عينة الدراسأما    

حيث تم  منهم يعملون في القطاع العام والخاص (102عدد )حيث تم الوصول إلى  سنوات دراسية
 رجاعوتم است بعضها يدويا واألخر عبر االيميل والبرامج االلكترونية االستبانةالدراسة عليها  أداة توزيع 
 .%( من االستبيانات الموزعة85صالحة للتحليل استبانه أي بنسبة ) (85)عدد 
 أداة الدراسة 13-3
دة من وتم االستفاوالمتمثلة في صحيفة االستبيان ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم أداة الدراسة    

صال ارة االتمه( فقرة وستة محاور تتعلق بالمهارات )36سابقة وشملت االستبانة ) عدة دراساتأدوات 
 إجادة مهارة ،التنظيميةمهارات تصميم الهياكل  ،البيعمهارات  ،االستراتيجيمهارة التخطيط  ،اإلداري 
 (مهارة استخدام الحاسوب ،االنجليزيةاللغة 
 صدق األداة وثباتها: 13-4

 صدق األداة: .أ
 من عدد من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص علىاألولية األداة بصورتها  تم عرض

محاور  ودرجة تناغم الفقرات فيالمراد قياسه،  األداة تقيس الهدفأعضاء هيئة التدريس للتأكد من أن 
بعض ل من إضافة وتعديحيالها ات مالحظبعدة وثم األخذ  ،االستبيان ووضوحها وصحة صياغتها

 إلى أن وصلت إلى صيغتها النهائية.الفقرات بناء على التعديالت التي أبدها المحكمون 
 ثبات األداة: .ب

الثبات يعني استقرار المقياس وعدم تناقضه مع نفسه، أي أن المقياس يعطي نفس النتائج باحتمال 
( بأنه 857، 2014حيث يعرفه )المرهضي، مساوي لقيمة المعامل إذا أعيد تطبيقه على نفس العينة. 
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وعليه للتحقق من ثبات رة، يقيس مدى الحصول على البيانات ذاتها لو تم تكرار االستبانة ألكثر من م
لالتساق الداخلي والذي تتراوح قيمته بين  خكرونباتم إجراء اختبار الثبات باستخدام معامل رلفا  ،األداة 

الصفر والواحد الصحيح، فكلما زادت قيمته واقتربت من الواحد الصحيح كلما زادت مصداقية البيانات 
يلخص نتائج دراسة الثبات لكل محور  (2رقم )جدول والفي عكس نتائج العينة على مجتمع الدراسة. 

 من محاور االستبانة:
 خكرو نبا -( معامل آلفا2جدول )

 

 الثبات عدد العبارات المةةةةةحور
 0.85 6 اإلداري مهارة االتصال 

 0.89 6 مهارة التخطيط االستراتيجي
 0.85 6 مهارات البيع

 0.84 6 مهارات تصميم الهياكل التنظيمية
 0.68 6 ارة اجادة اللغة االنجليزيةمه

 0.72 6 مهارة استخدام الحاسوب
 0.91 36 المجموع الكلي

 
ستبانة تؤكد بأن اال ممتازةوهي قيمة  0.91وقد بلغ معامل الثبات للمجموع الكلي لفقرات االستبانة 

 .يها في التطبيق الميداني للدراسةتتمتع بدرجة عالية من الثبات يمكن االعتماد عل
ة، أبعاد الدراسة جاءت ذات قيم صالحة لغايات الدراس لكليتضح أن قيم معامالت االتساق الداخلي 

مما يؤكد االتساق بين ( 0.60حيث جاءت أعلى من الحد األدنى لمعامل الثبات المتعارف عليها )
جار، جيدة وفقاا )الن ( فتعد0.80وإذا خرجت أكثر من )فقرات لكل متغير من متغيرات الدراسة 

صحيح  1المقياس هي ( كان الثبات أعلى، وأن نهاية 1.0(. فكلما كانت أقرب )2013ورخرون، 
((Sekaran&Bougie, 2013. 

 الصدق االحصائي 13-5
"الصـدق الـذاتي" لقيـاس العالقـــة بـــين الصـــدق والثبـــات مـــن خـــالل حســـاب "الجـــذر ـ يسـمى بــو    

، (بــ: إعـادة تطبيـق االختبــار )معامــل ارتبــاط بيرســون مــثال راألمبـات" سـواء تعلـق عامـل الثالتربيعـي لم
يساوي الجذر  أنه أي (و التباين )معادلة ا  لفا كرونبـاخ مـثالمعامل سبيرمان مثال( ا  )التجزئــة النصــفية 

ـــة معامـــل الثبـــات انخفضت قيمة وبـــالطبع كلمـــا انخفضـــت قيم .التربيعي إلحدى هذه المعـامالت
، وتراوحت معدالت الصدق الذاتي بين (2014)دليو،  .الصدق الذاتي لكونها نتاج جذره التربيعي
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 .قياسه( مما يدل على الثقة في صدق مقياس الدراسة وهي مصممة لما يجب 0.82-0.943)
 اآلتي يبين نتائج هذا االختبار.  ( 3رقم ) لوالجدو 

 ات التي يملكها خرجي اإلدارةمهار ال( اختبار التوزيع الطبيعي ألبعاد 3) قمر  لجدولل

 .اإلحصائية المستخدمة في الدراسةالمعالجة األساليب  .ت
قد و  spssثم تحليل استجابات أفراد العينة على فقرات االستبانة باستخدام البرنامج اإلحصائي 

 استخدمت األساليب اإلحصائية التالية:
  لمتغيرات الدراسة الديموغرافية.الجداول التكرارية والنسب المئوية 
  للتحقق من ثبات أداة الدراسة.  خكرو نبامعامل ارتباط ألفا 
 .حساب إجمالي ومتوسط كل محور من محاور االستبيان 
 .حساب المتوسط المرجح إلجابات العينة على األسئلة وفقا لمقياس ليكرت 
  اختبارt .الختبار إجابات أفراد العينة على فقرات الدراسة 

انة كما تم وضع مقياس ترتيبي لتحديد أهمية بنود االستب الخماسيثم اعتماد مقياس ليكرت المكون   
 مقياس طول خالياساب حولإلعطاء الوسط الحسابي مدلوال باستخدام المقياس الترتيبي لألهمية،  اله

Likert لو طعلى  لصو حلل المقياس تعدد فئا يمقسم تث (4=5-1)المدى حساب  مت يالخماس 
ة يبداأو  المقياس يقيمة ف لالقيمة إلى أق ذهت هفبعد ذلك أضي (80.0= 4/5ي )يح أحالخلية الص
وبالتالي يصبح طول الخلية كما هو ، للخليةاألعلى د حد اليوذلك لتحد ،يححالواحد الص ووه المقياس

 :يالتال (4موضح بالجدول )
 
 
 

 معامل الصدق األبعاد 
 0.921 اإلداري مهارة االتصال  1
 0.943 مهارة التخطيط االستراتيجي 2
 0.921 مهارات البيع 3
 0.91 مهارات تصميم الهياكل التنظيمية 4
 0.82 مهارة اجادة اللغة االنجليزية 5
 0.84 مهارة استخدام الحاسوب 
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 .ودرجة الممارسة Likertلمقياس مقياس الدراسة وفقا ( 4الجدول رقم )

 

 درجة الممارسة طول الخلية ترميز العبارات الفئة في مقياس ليكرت
 ممارسة ضعيفة جدا 1.80إلى أقل  1من  1 غير موافق بشدة
 ممارسة ضعيفة 2.60إلى أقل من  1.80من  2 غير موافق
 ممارسة متوسطة 3.40إلى أقل  2.60من  3 محايد
 ممارسة مرتفعة 4.20إلى أقل  3.40من  4 موافق

 ممارسة مرتفعة جدا 5إلى أقل  4.20من  5 موافق بشدة

 .أسئلة الدراسةحليل البيانات واختبار ت 13-6
اد المستجوبين من افر يتناول هذا الجزء من الدراسة تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من   

 تحقيق أهدافو فروض الالزمة ختبارات الالمالئمة ال، وذلك الستخدام األساليب اإلحصائية العينة
 الدراسة.
 خصائص عينة الدراسة 13-7

حسب  الدراسة،لمعرفة خصائص مجتمع الدراسة تم الحصول على التوزيع التكراري ألفراد عينة   
 بعض السمات الشخصية ألفراد العينة.

 نوع الجنس: .1
 .ع مفردات العينة حسب نوع الجنسيتوز التالي يوضح  (5رقم )الجدول 

 ( خصائص أفراد العينة حسب نوع الجنس5) الجدول رقم
 

  

 

 

عاملة  (36)، وعدد اإلناث (%57.6)وبنسبة  وظفم (49)وقد أظهر الجدول بأن عدد الذكور  
 بنسبة قليلة ناثاإل، وبالتالي فمن فئة الذكور هم أكثر من فئة (%42.4)وبنسبة 

 فصل التخرج .2
فصل التخرج خالل أربع سنوات لستة  التالي يوضح توزيع مفردات العينة حسب (6رقم )الجدول 

 .عشر فصال دراسيا

  الفئة التكرار النسبة
  ذكر 49 57.6

 الجنس
 

 أنثى 36 42.4
 المجموع 85 100.0
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 فصل التخرج( خصائص أفراد العينة حسب 6الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير
 
 
 فصل التخرج  
 

2018خريف   22 25.9 
2018بيع ر   18 21.2 

2019خريف   15 17.6 
2019ربيع   13 15.3 
2020خريف   10 11.8 
2020ربيع   7 8.2 

 100.0 85 المجموع
 

 أعلىهو  2018فصل التخرج يتضح ان خريف  من خالل الجدول السابق توزع مفردات العينة حسب
 %(8.2وبنسبة مئوية ) 2020%( وأقل نسبة هو ربيع 25.9نسبة )

 هة العمل ج.3
 التالي يوضح توزيع مفردات العينة حسب جهة العمل في القطاع الخاص والقطاع (7رقم )الجدول   

 .العام
 )خاص، عام( التالي يوضح توزيع مفردات العينة حسب جهة العمل (7رقم )الجدول 

 
 
 
 

ثل ( يتضح توزع مفردات العينة حسب جهة العمل أن الملتحقين بالقطاع العام تم7من خالل الجدول )
 %(44.7)%( وهي أكبر من الملتحقين بالقطاع الخاص 55.3نسبة )

 الوظيفة .3
 ف.ظمن القيادية إلى المو  التالي يوضح توزيع مفردات العينة حسب نوع الوظيفة (8رقم )الجدول 

 
 
 
 

 المتغير الفئة التكرار النسبة
  قطاع عام 47 55.3

 قطاع خاص 38 44.7 جهة العمل
 المجموع 85 100.0
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 التالي يوضح توزيع مفردات العينة حسب نوع الوظيفة (8رقم )الجدول             

 

 

 

 

 

ث توزع مفردات العينة حسب الوظيفة التي تم اللتحاق بها حي الذي يوضح ل الجدول السابقمن خال
%( وهذا 3.5%( وأقل نسبة في وظيفة مدير عام بنسبة )71.8بنسبة )موظف كانت  األكبرالنسبة 

 يعد مقبوال نظرا لحداثة تخرجهم والتحاقهم بالعمل

 مجال الوظيفة .4
 يثحالملتحقين بها من  مجال الوظيفة ع مفردات العينة حسبالتالي يوضح توزي (9رقم )الجدول 
 من عدمه. التخصص مجال

 مجال الوظيفةالتالي يوضح توزيع مفردات العينة حسب  (9رقم )الجدول 
 
  
 
 
 
مجال الوظيفة من حيت التخصص  توزع مفردات العينة حسب الذي يوضح من خالل الجدول السابق 

بينما نسبة من العينة %( 77.6نسبة )أغلب أفراد العينة يعملون في مجال تخصصهم بأن حيث 
 .%( ال يعملون في مجال تخصصهم22.4)

 نتائج الّدراسة ومناقشتها -14
ي ومستوى توافرها لدى خرج سوق العملالمهارات التي يتطلبها العينة حول  أفرادت حليل إجابات  

 .بجامعة مصراتةقسمي اإلدارة العامة وإدارة األعمال بكلية االقتصاد والعلوم السياسية 

 المتغير الفئة التكرار النسبة المئوية
 موظف 61 71.8%

 الوظيفة
 

 رئيس وحدة 9 10.6%
 رئيس قسم 7 8.2%
 مدير إدارة / مكتب 5 5.9%

 مدير عام )قيادي( 3 3.5%
 المجموع 85 100.0

 المغير الفئة التكرار النسبة المئوية
  في مجال التخصص 66 77.6

 
 مجال الوظيفة

 

 ليست في مجال التخصص 19 22.4

 لمجموعا 85 100.0
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طيط التخ ،ما هو مستوى توافر كل مهارة من المهارات اإلدارية على حدا )االتصالالسؤال األول: 
دى ( لحاسوباستخدام ال، اللغة االنجليزية إجادة ،تصميم الهياكل التنظيمية، البيع، االستراتيجي

 .خرجي قسمي اإلدارة العامة وإدارة األعمال بكلية االقتصاد والعلوم السياسية مصراتة
 مهارة االتصال اإلداري  أواًل:
متوسطات ستخراج التم ا مهارة االتصال اإلداري للوقوف على نتائج إجابات أفراد عينة الدراسة حول   

( 10رقم )الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بهذا الجانب كما هو موضح بالجدول 
 :التالي

 لمعيارية ااالنحرافات  موضحة بالمتوسطات الحسابية ( إجابات أفراد العينة حول مهارة االتصال اإلداري 10جدول رقم )
 المتوسط المعيار

 المرجح
 رافاالنح

 المعياري 
 النتيجة الترتيب

مع  صلاتو في الكافية  مهارات خرجي اإلدارة يمتلك .1
 .اآلخرين

 مرتفع 5 1.064 3.53

إعداد التقارير ي بكفاءة مناسبة ف اإلدارةيتمتع خرجي  .2
 .في العمل والمراسالت

 مرتفع 2 615. 3.95

 مرتفع 1 1.029 3.99 .لآلخرين واإلنصاتاالستماع  اإلدارة مهارةجي ييمتلك خر  .3
التعامل مع المعلومات المرتدة  خرجي اإلدارة ستطيع ي .4

 بشكل جيد.
 مرتفع 4 949. 3.71

استخدام قنوات االتصال  ىالقدرة عل ى خرجي اإلدارةلد .5
 المناسبة لكل نوع من الرسائل .

 مرتفع 3 864. 3.94

 مرتفع 6 1.027 3.41 .توصيل المعلومة اإلدارة مهارةخرجي  يمتلك .6
 مرتفع  0.704 3.75 ة االتصال اإلداري مهار 

ة حول للفقرات التي تعبر عن رأي افرد العين ( إلى أن المتوسط الكلي10)تشير النتائج في الجدول   
 .داري لمهارة االتصال اإل إجادةهناك  إلىوهي درجة عالية تشير  (3.75)كان مهارة االتصال اإلداري 

ابية الحظ أن المتوسطات الحسيعلقة بمهارة االتصال اإلداري لمتا كل فقرة من الفقرات إلىوبالنظر 
ى الموافقة يشير جميعها إل مرتفعة( وهي درجات 3.99 – 3.41إلجابات أفراد العينة تتراوح بين )

 اتواإلنصمهارة االستماع  يمتلك خرجي اإلدارةجاءت الفقرة الثالثة ) كما، ةعلى وجود هذه المهار 
وبمستوى عام مرتفع في حين جاءت  (3.99)بمتوسط  األهميةمن حيث  ولىاألفي المرتبة  (لآلخرين

وى عام وبمست (3.41)بمتوسط  األخيرةفي المرتبة  "توصيل المعلومة خرجي اإلدارة مهارة لفقرة "يمتلكا
 .مرتفع
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 التخطيط االستراتيجي مهارة  ثانيًا:
الستراتيجي تم استخراج للوقوف على نتائج إجابات أفراد عينة الدراسة حول مهارة التخطيط ا  

دول المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بهذا الجانب كما هو موضح بالج
 التالي:

 االنحرافاتمهارة التخطيط االستراتيجي موضحة بالمتوسطات الحسابية و  حول( يبين إجابات أفراد العينة 11جدول رقم )
 المعيارية 

 توسطالم المعيار
 المرجح

 االنحراف
 المعياري 

 النتيجة الترتيب

 متوسط 4 1.002 3.26 خطوات التخطيط االستراتيجي للمنظمة. يدرك خرجي اإلدارة 
 ورسالةفكرة جيدة حول صياغة رؤية  ى خرجي اإلدارةلد

 المنظمة
 متوسط 5 1.216 3.21

 معرفة جيدة بتحديد نقاط القوة والضعف جي اإلدارةيى خر لد
 .ظمة والفرص والتحديات المتاحةلمنل

 متوسط 2 965. 3.39

 متوسط 3 846. 3.39 .تقييم الفرص المتاحةالقدرة على  جي اإلدارةيى خر لد
 مرتفع 1 697. 3.42 تحديد أولويات المنظمة. جي اإلدارة القدرة علىيى خر لد
لقياس أثر  صياغة مؤشرات جي اإلدارة القدرة علىيى خر لد

 .مختلف الوحدات اإلداريةعمل المنظمة في 
 متوسط 6 949. 2.64

 متوسط  0.764 3.22 مهارة التخطيط االستراتيجي  

حول ة لعينالتي تعبر عن رأي افرد ا الكلي للفقرات( إلى أن المتوسط 11تشير النتائج في الجدول )  
خطيط أن مهارة الت إلىتشير  متوسطةوهي درجة ( 3.22)كان مهارة التخطيط االستراتيجي 

يات تحديد أولو  على اإلدارة القدرةى خرجي لد فقرة "ال ت. وجاءمتوسطةموافقة تحظى باالستراتيجي 
في حين جاءت  ،( وبمستوى عام متوسط3.39" بالمرتبة األولى وبمتوسط حسابي ) المنظمة

مة في منظلقياس أثر عمل ال صياغة مؤشرات القدرة على ى خرجي اإلدارةلد بالمرحلة األخيرة الفقرة "
 ( وبمستوى عام متوسط.2.64" وبمتوسط حسابي )مختلف الوحدات اإلدارية

   مهارة البيع ثالثًا:
ية تم استخراج المتوسطات الحساب مهارة البيعللوقوف على نتائج إجابات أفراد عينة الدراسة حول 

 التالي: (12رقم ) واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بهذا الجانب كما هو موضح بالجدول
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 عيارية ( يبين إجابات أفراد العينة حول مهارة البيع موضحة بالمتوسطات الحسابية واالنحرافات الم12جدول رقم )
 

 المعيار
 المتوسط
 المرجح

 االنحراف
 المعياري 

  الترتيب
 النتيجة

كيفية  ىمعلومات  كافية عل ى خرجي اإلدارة القدرة علىلد .1
 سويقه.التعريف بخصائص المنتج المراد ت

 مرتفع 3 874. 3.79

معرفة بطرق عرض المنتج أو الخدمة  ى خرجي اإلدارةلد .2
 المقدمة للزبون .

 مرتفع 2 693. 3.82

 عملية إتمامفي  الزبائن إقناع القدرة على ى خرجي اإلدارةلد .3
 البيع 

 مرتفع 4 845. 3.62

 مرتفع 6 971. 3.49 .المنتجكيفية تجربة  عنمعلومات القدرة  يمتلك خرجي اإلدارة .4

مهارة التعريف بخصائص المنتج المراد  ى خرجي اإلدارةلد .5
 تسويقه.

 مرتفع 1 857. 3.84

 مرتفع 5 773. 3.61 استفسارات. ىالرد عل ملك خرجي اإلدارة مهاراتتي .6
 مرتفع  0.631 3.70 مهارة البيع

عينة د الاعبر عن رأي افر التي ت الكلي للفقرات( إلى أن المتوسط 12) رقمتشير النتائج في الجدول 
هارة م ى خرجي اإلدارةلدالفقرة "  تمرتفعة وقد جاءوهي درجة موافقة ( 3.70)حول مهارة البيع كان 

( في حين جاء 3.84ابي )وبمتوسط حس األولى" بالمرتبة التعريف بخصائص المنتج المراد تسويقه
رتبة " بالمكيفية تجربة المنتج عنات معلومالقدرة  الفقرة الرابعة التي تنص" يمتلك خرجي اإلدارة

 .(3.49األخيرة وبمتوسط حسابي )
   تصميم الهياكل التنظيمية مهارةرابعًا: 

للوقـــوف علـــى نتـــائج إجابـــات أفـــراد عينـــة الدراســـة حـــول مهـــارة تصـــميم الهياكـــل التنظيميـــة تـــم اســـتخراج 
قـم ر  بالجـدولكما هو موضـح  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بهذا الجانب

 :التالي (13)
ابية موضحة بالمتوسطات الحس ( إجابات أفراد العينة حول مهارة تصميم الهياكل التنظيمية13جدول رقم )

 واالنحرافات المعيارية 
 المتوسط المعيار

 المرجح
 االنحراف
 المعياري 

 النتيجة الترتيب

 يتضمن تقسيماتدليل تنظيمي  إعداد يمتلك خرجي اإلدارة مهارة .1
 الرئيسية والفرعية. المنظمة

 متوسط 5 0.951 2.89

معلومات كافية علي كيفية تحديد الوظائف  لدى خرجي اإلدارة .2
 تطلبها عمل المنظمة يالتي 

 متوسط 1 0.860 3.21



 و أخرون إصميدة 

   20       

 

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

 

ي فقوائم تفصيلية لألنشطة  إعداد لدى خرجي اإلدارة القدرة على .3
 المنظمة

 متوسط 2 1.002 3.14

 متوسط 6 1.216 2.74 .إعداد بطاقات الوصف الوظيفي رجي اإلدارة القدرة علىيمتلك خ .4

ن العالقات التنظيمية بين العاملي يستطيع خرجي اإلدارة تحديد .5
 والوحدات التنظيمية المختلفة في المنظمة.

 متوسط 3 1.215 3.02

خطوط السلطة والمسؤولية التي تربط بين  يدرك خرجي اإلدارة .6
 ة.أجزاء المنظم

 متوسط 4 0.985 2.93

 متوسط  0.784 3.00 مهارة تصميم الهياكل التنظيمية

 دا( إلـى أن المتوسـط الكلـي  للفقـرات التـي تعبـر عـن رأي افـر 13تشير النتائج فـي الجـدول السـابق )   
موافقــة تحظــى بتشــير أن هــذه المهــارة أي (3.00)العينــة حــول مهــارة تصــميم الهياكــل التنظيميــة كــان 

 - 3.21كمـــا أن كـــل الفقـــرات جـــاءت بمســـتوى متوســـط وبمتوســـطات حســـابية تتـــراوح بـــين)  متوســـطة
كيفيـة تحديـد  ىمعلومـات كافيـة علـ ( وجاءت الفقرة الثانية والتي تنص على "لدى خرجي اإلدارة2.74

فــي حــين جــاءت فــي المرتبــة األخيــرة الفقــرة  ،األولــى ةالمنظمــة "بالمرتبــتطلبهــا عمــل يالوظــائف التــي 
 "إعداد بطاقات الوصف الوظيفي عة والتي تنص على " يمتلك خرجي اإلدارة القدرة علىالراب
   اللغة االنجليزية إجادةمهارة  سًا:خام
راج اللغة االنجليزية تم استخ إجادةللوقوف على نتائج إجابات أفراد عينة الدراسة حول مهارة    

قم ر دول ة بهذا الجانب كما هو موضح بالجالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلق
 التالي:( 14)

لحسابية اموضحة بالمتوسطات  اللغة االنجليزية إجادة( يبين إجابات أفراد العينة حول مهارة 14جدول رقم )
 .واالنحرافات المعيارية

 المتوسط ارةـــــــالمه
 المرجح

 االنحراف
 المعياري 

 النتيجة الترتيب

اللغة  صطلحاترفة مناسبة بملدى خرجي اإلدارة مع .1
 .تخصصالاالنجليزية في مجال 

 متوسط 1 1.080 3.11

 وإتمامالتفاوض  مهارات اإلدارةيمتلك خرجي  .2
 المعامالت التجارية باللغة اإلنجليزية .

 ضعيفة 4 0.932 2.44

رية إعداد المراسالت اإلدامتلك خرجي اإلدارة مهارة ي .3
 باللغة اإلنجليزية .

 ضعيفة 5 0.905 2.42

التعامل مع الشركات  متلك خرجي اإلدارة مهارةي .4
 إتمام الصفقات.في األجنبية 

 متوسط 2 0.864 2.67

 ضعيفة 3 1.007 2.52شركات ال لدى خرجي اإلدارة القدرة على التعامل مع .5
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 االنترنت . عبرالعالمية 

ز المهام المتعلقة اأنج اإلدارةيستطيع خريجي  .6
 الخارج .بالتعاقد مع الموردين في 

 ضعيفة 6 1.000 2.31

 ضعيفة  6008. 2.58 اللغة االنجليزية إجادةمهارة 

د افر ( إلى أن المتوسط الكلي  للفقرات التي تعبر عن رأي ا14تشير النتائج في الجدول السابق )   
 إجماال، في حين جاءت وهي درجة موافقة ضعيفة (2.58)كان  إجادة اللغة االنجليزيةالعينة حول 

ي اللغة االنجليزية ف والتي تنص على "لدى خرجي اإلدارة معرفة مناسبة بمصطلحات األولىقرة لفا
في حين  ،وبمستوى عام توافر متوسط( 3.11وبمتوسط حسابي ) األولىتبة ر " بالمتخصصالمجال 

قد بالتعا ز المهام المتعلقةاأنج يستطيع خريجي اإلدارةالفقرة التي تنص على "  األخيرةجاءت بالمرتبة 
 .( وبمستوى توافر عام ضعيف2.31وبمتوسط حسابي ) "مع الموردين في الخارج

  مهارة استخدام الحاسوب ادسًا:س
سطات للوقوف على نتائج إجابات أفراد عينة الدراسة حول مهارة استخدام الحاسوب تم استخراج المتو  

 التالي:( 15رقم ) و موضح بالجدولالحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بهذا الجانب كما ه
رافات ة واالنح( يبين إجابات أفراد العينة حول مهارة استخدام الحاسوب موضحة بالمتوسطات الحسابي15جدول رقم )

 المعيارية 
 المتوسط ارةــــــالمه

 المرجح
 االنحراف
 المعياري 

 النتيجة الترتيب

مج ستخدام براال يمتلك خريجي اإلدارة مهارات كافية .1
 الحاسوب وتطبيقاته في العمل.

 مرتفع 1 1.195 3.89

استخدام شبكة االنترنت  ىالقدرة علخرجي اإلدارة  ىلد .2
 المعامالت. إتمامفي 

 مرتفع 5 0.946 3.51

معرفة جيدة بالتسويق االلكتروني خريجي اإلدارة  ىلد .3
 للمنتجات .

 مرتفع 2 0.748 3.81

ية داول  االلكترونإعداد الجيمتلك خريجي اإلدارة مهارة  .4
 وإدخال البيانات.

 مرتفع 3 1.098 3.72

تحليل لتصميم البرامج  ىعلالقدرة خرجي اإلدارة  ىلد .5
 لعمل.ابيانات 

 متوسط 6 0.964 3.31

عمليات التسويق  إدارةيمتلك خريجي اإلدارة مهارات  .6
 االلكتروني .

 مرتفع 4 0.836 3.67

 فعمرت  0.455 3.65 مهارة استخدام الحاسوب



 و أخرون إصميدة 

   22       

 

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

 

د االتي تعبر عن رأي افر  الكلي للفقرات( إلى أن المتوسط 15تشير النتائج في الجدول السابق )  
ولى ، وقد جاءت الفقرة األوهي درجة موافقة عالية (3.65)مهارة استخدام الحاسوب كان حول العينة 

" عملطبيقاته في الستخدام برامج الحاسوب وتال والتي تنص على "يمتلك خريجي اإلدارة مهارات كافية
سة ، في حين جاءت الفقرة الخاموبمستوى توافر عام مرتفع (3.89بالمرتبة األولى وبمتوسط حسابي )

ة بالمرتب "لعملاتحليل بيانات لتصميم البرامج  ىالقدرة علاإلدارة قسمي خرجي  ىلد والتي تنص "
 .وبمستوى توافر عام متوسط (3.31األخيرة وبمتوسط حسابي )

 اتيجي،االستر  مهارة التخطيط ما مستوى توافر المهارات اإلدارية )مهارات االتصال،: الثاني السؤال
دام رة استخمها، اللغة االنجليزية إجادةمهارة  ،مهارات تصميم الهياكل التنظيمية، مهارات البيع

 القتصاد والعلوم السياسية مصراتهبكلية ا ( مجتمعة لدى خرجي اإلدارةالحاسوب

ة بكلي ةات مجتمعة التي يملكها خرجي اإلدار مهار اللى نتائج إجابات أفراد عينة الدراسة حول للوقوف ع
هو  انب كماالمتعلقة بهذا الج لألبعادتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  االقتصاد

 التالي:( 16رقم )موضح بالجدول 
حة موض اإلدارةات مجتمعة التي يملكها خرجي مهار الحول ( يبين إجابات أفراد العينة 16جدول رقم )

 بالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
 المتوسط البعد 

 المرجح
 النتيجة المعياري  االنحراف

 مرتفع 0.704 3.75 مهارة االتصال اإلداري  1
 متوسط 0.764 3.22 مهارة التخطيط االستراتيجي 2
 رتفعم 0.631 3.70 مهارة البيع 3
 متوسط 0.784 3.00 مهارة تصميم الهياكل التنظيمية 4
 ضعيفة 6008. 2.58 اللغة االنجليزية إجادةمهارة  5
 مرتفع 0.455 3.65 مهارة استخدام الحاسوب 6
 مرتفع 0.656467 3.31 اإلجمالي 
العينة  دافر أرأي الكلي للفقرات التي تعبر عن ( إلى أن المتوسط 16تشير النتائج في الجدول السابق ) 

افر ( وهو مستوى تو 3.31ات التي يملكها خرجي اإلدارة بكلية االقتصاد بصفة عامة جاء )مهار حول ال
م ضعيف مستوى عا أي بين (2.58- 3.75)بين وحت المتوسطات الحسابية حيث ترا ،عام مرتفع

 .ومستوى عام مرتفع
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العلوم قتصاد و بكلية اال ا لدى خرجي اإلدارةأي المهارات التي تتوافر أكثر من غيره: الثالثالسؤال 
 مصراته.بجامعة السياسية 

ملكها يالتي  األكثر توافراات مهار الللتعرف على أي للوقوف على نتائج إجابات أفراد عينة الدراسة   
 علقةالمت لألبعادتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  بكلية االقتصاد خرجي اإلدارة

 بهذا الجانب كما هو موضح بالجدول التالي:
حة موض ات مجتمعة التي يملكها خرجي اإلدارةمهار ال( يبين إجابات أفراد العينة حول 17جدول رقم )

 بالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
 المتوسط البعد 

 المرجح
 االنحراف
 المعياري 

 النتيجة الترتيب

 مرتفع 1 0.704 3.75 مهارة االتصال اإلداري  1
 متوسط 4 0.764 3.22 مهارة التخطيط االستراتيجي 2
 مرتفع 2 0.631 3.70 مهارة البيع 3
 متوسط 5 0.784 3.00 مهارة تصميم الهياكل التنظيمية 4
 ضعيفة 6 6008. 2.58 اللغة االنجليزية إجادةمهارة  5
 مرتفع 3 0.455 3.65 مهارة استخدام الحاسوب 6
 مرتفع  0.656467 3.31 اإلجمالي 
ن التي تعبر عمهارة من المهارات  لكلات الحسابية ( إلى المتوسط17تشير النتائج في الجدول )  

صال جاءت مهارة االتات التي يملكها خرجي اإلدارة بكلية االقتصاد مهار حول الد العينة افر أرأي 
 لمرتبة الثانية وبمتوسط حسابي( وجاء مهارة البيع با3.75بالمرتبة األولى وبمتوسط حسابي )

( وجاء مهارة 3.65( وجاء بالمرتبة الثالث مهارة استخدام الحاسوب وبمتوسط حسابي )3.70)
( وجاءت مهارة تصميم الهياكل 3.22التخطيط االستراتيجي بالمرتبة الرابعة وبمتوسط حسابي )

اللغة  مهارة إجادة األخيرةرتبة ( وجاءت في الم3.00التنظيمية في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي )
 .(2.58وبمتوسط حسابي)االنجليزية 

 الدراسة:فرضية  اختبار  -15
الهياكل  من حيث )االتصال، التخطيط االستراتيجي، البيع، تصميموعامة وجد مهارات إدارية تال "  

إدارة و امة دارة العالتنظيمية، إجادة اللغة االنجليزية، استخدام الحاسب اآللي( لدى خرجي قسمي اإل
 التي يتطلبها سوق العمل"األعمال بكلية االقتصاد والعلوم السياسية مصراتة و 

 سوق العملبالمهارات التي يتطلبها للتأكد من صحة الفرضية المتعلقة سيتم اختبار هذه الفرضية    
والعلوم السياسية ومستوى توافرها لدى خرجي قسمي اإلدارة العامة وإدارة األعمال بكلية االقتصاد 
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 t-testاختبار  بمجراءspss  عن طريق البرنامج اإلحصائيمن وجهة نظرهم  مصراتة،بجامعة 
 التالي:( 18رقم )النتائج الموضحة بالجدول  فكانت

 اإلداريةات مهار الأفراد العينة حول  إلجابات)t-test( اختبار)18جدول )
 المتوسط المهارة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

مستوى  tمة قي
 الداللة

 نتيجة االختبار

  معنوي  0010. 3.340 0.704 3.75 مهارة االتصال اإلداري 
 معنوي  0010. 3.41- 0.764 3.22 مهارة التخطيط االستراتيجي 
 معنوي  0.005 2.867 0.631 3.70 مهارة البيع 
 معنوي  0.000 5.995- 0.784 3.00 مهارات تصميم الهياكل التنظيمية 
 غير معنوي  0.062 6.395- 0.601 2.58 غة االنجليزيةالل إجادة 
 معنوي  0.003 3.061 0.455 3.65 استخدام الحاسوب 
يط مهارة التخط ،مهارة االتصال اإلداري )والعامة  اإلداريةلمهارات ل مستوى المعنويةالحظ أن ي  

لة وهي ذات دال (وباستخدام الحاس، مهارات تصميم الهياكل التنظيمية، مهارة البيع ،االستراتيجي
ات سوق تلبي متطلب اإلدارةيعني أن مهارات خرجي ( وهذا 05.0إحصائية عند مستوى معنوية )

 بصفة عامة. العمل
 tبار أن قيمة اخت اللغة االنجليزية لمهارة إجادة مستوى المعنويةأن كما يالحظ أيضا من الجدول   

( 05.0وهي ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )(، t=6.395-قد بلغت )المحسوبة 
 .ات سوق العملال تلبي متطلباللغة اإلنجليزية  إجادة وهذا يعني

 :والتوصيات نتائجال -16
 النتائج:   أواًل:
 :ما يليكان من أهمها  النتائج، وصلت الدراسة إلى مجموعة منت

لوم تصاد والعاإلدارة بكلية االققسمي لدى خرجي  مهارة االتصال اإلداري افر تو  درجةالمستوى العام ل نأ .1
 (0.704وانحراف معياري ) (3.75مرتفعة وبمتوسط حسابي ) جاءتالسياسية 

القتصاد ااإلدارة بكلية قسمي لدى خرجي  مهارة التخطيط االستراتيجيتوافر  درجةالمستوى العام ل نأ .2
وبمستوى عام  (0.764( وانحراف معياري )3.22وبمتوسط حسابي ) مرتفعة جاءتوالعلوم السياسية 

 .متوسط
ة وم السياسياإلدارة بكلية االقتصاد والعلقسمي لدى خرجي  مهارات البيعتوافر  درجةالمستوى العام ل نأ .3

 (0.631( وانحراف معياري )3.70مرتفعة وبمتوسط حسابي ) جاءت
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كلية اإلدارة بقسمي لدى خرجي  م الهياكل التنظيميةمهارات تصميتوافر  درجةالمستوى العام ل نأ .4
 (0.631وانحراف معياري ) (3.00مرتفعة وبمتوسط حسابي ) جاءتاالقتصاد والعلوم السياسية 

اد ية االقتصاإلدارة بكلقسمي لدى خرجي  اللغة االنجليزية إجادةمهارة توافر  درجةالمستوى العام ل نأ .5
 (6008.( وانحراف معياري )2.58توسط حسابي )وبم ضعيفة جاءتوالعلوم السياسية 

تصاد اإلدارة بكلية االققسمي لدى خرجي  مهارة استخدام الحاسوبتوافر  درجةالمستوى العام ل نأ .6
 (0.455( وانحراف معياري )3.65)مرتفعة وبمتوسط حسابي  جاءتوالعلوم السياسية 

 نأة، بالتالي فعاإلدارية كانت مرتفت احيث أن المستوي العام لدرجة توافر كل مهارة من المهار  .7
 جاءتية اإلدارة بكلية االقتصاد والعلوم السياسقسمي لدى خرجي مهارات ال توافر درجةالمستوى العام ل

 في العموم.مرتفعة 
لى اإلدارة بكلية االقتصاد جاءت مهارة االتصال بالمرتبة األو قسمي ات التي يملكها خرجي مهار ال .8

 (3.75وبمتوسط حسابي )
نية ( وجاء مهارة البيع بالمرتبة الثا3.75جاءت مهارة االتصال بالمرتبة األولى وبمتوسط حسابي ) .9

( 3.65( وجاء بالمرتبة الثالث مهارة استخدام الحاسوب وبمتوسط حسابي )3.70وبمتوسط حسابي )
رتبة ( وجاءت في الم3.22وجاء بالمرتبة الرابعة مهارة التخطيط االستراتيجي وبمتوسط حسابي )

( وجاءت في المرتبة السادسة 3.00الخامسة مهارة تصميم الهياكل التنظيمية بمتوسط حسابي )
 (.2.58)حسابي واألخيرة مهارة إجادة اللغة االنجليزية وبمتوسط 

مهارة  مهارة التخطيط االستراتيجي، ،مهارة االتصال اإلداري مستوى المعنوية للمهارات اإلدارية )أن  .10
ستوى ذات داللة إحصائية عند م استخدام الحاسوبومهارة  ،(صميم الهياكل التنظيميةمهارات ت، البيع

 بصفة عامة. ات سوق العملتلبي متطلب يعني أن مهارات خرجي اإلدارة( وهذا 05.0معنوية )
عند  حصائيةليست ذات داللة إ اإلنجليزية لدي عينة الدراسةاللغة  مستوى المعنوية لمهارة إجادةأن  .11

 اللغة اإلنجليزية. إجادةمخرجات التعليم ال تلبي متطلب  ( وهذا يعني05.0مستوى معنوية )
 :التوصيات ثانيًا:

 من خالل النتائج المتحصل عليها، يمكن تقديم التوصيات التالية: 
 رجـي الكليلـة إجمـاال مـنأن يملكهـا خ التطبيقيـة منهـا التـي ينبغـيارات وخاصة هالمالعمل على تحديد  .1

علــى إكســابها للطــالب  خــالل الزيــارات الميدانيــة وتوجيــه بحــوث الطــالب لتغطيــة هــذا الجانــب للعمــل
 .لتلبية متطلبات سوق العمل

يتعـرف لقعي لـواوا ميـدانياللتـدريب ا إضـافةزيادة وتنمية المهارات لدى الطالب مـن خـالل على  العمل .2
 .ويقوم باألعمال التي تتطلبها المهنة قبل التخرجمن خاللها الطالب على بيئة العمل 
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متابعـة خرجــي الكليـة فـي أمــاكن عملهـم واالستقصــاء مـل مـن خــالل العمـل علـى ربــط الكليـة بســوق الع .3
 .للتعرف على جوانب النقص لتنميتها العمل أربابتهم من خالل احول طبيعة عملهم ومستوى مهار 

أهـم  الستشـارات للتعـاون مـع الجهـات المختصـة لتنميـةومكتـب البحـوث واخدمة المجتمع تفعيل مكتب  .4
 في السوق. التي يبحث عنها أصحاب العمللدى الخرجين و المهارات 

مـل فـتح قنـوات اتصـال مـع سـوق العب لتأقلم مع سوق العمللالمرونة والتكي ف مع كافة التغييرات زيادة  .5
 لية دى خرجي الكلجوانب الجيدة والتي فيها نقص الللتعرف أكثر على 

األجنبيــة وخاصــة االنجليزيــة منهــا لــدى الطــالب مــن خــالل زيــادة  اللغــاتمســتوي العمــل علــى تحســين  .6
 .المعتمدة لتدريسها التدريسية ساعاتال

فتح قنوات اتصال دائمة بين الكليـة وبعـض المؤسسـات الحكوميـة والخاصـة، بحيـث يـتم التعـرف علـى  .7
 متطلبات سوق العمل بشكل مستمر.

خــالل المقــررات  وغيرهــا، مــنض المهــارات األخــرى المتعلقــة بجوانــب الســلوك اإلداري زيــادة تنميــة بعــ .8
 الدراسية في الكلية لموائمة التطور الحاصل في سوق العمل.

العمل على تطوير وتحـديث منـاهج علـم الحاسـوب فـي الكليـة بحيـث تواكـب التقنيـة المصـاحبة لتطـور  .9
 األعمال في سوق العمل.

 ائمة المراجعق
اري داغر، أخليف يوسف الطراونة، محمد أمين حامد القضاء، درجة مواءمة مخرجات التعليم العالي اإلد أزهار، خضر

 .2016، 5، ملحق43لحاجة سوق العمل، دراسات العلوم التربوية، المجلد 
 حاله سة)دراليبيا في العمل  ومتطلبات سوق جودة مخرجات التعليم العالي ( 2019) وأخرين براهيم محمدإحاتم ، معيزيقإ

 .ليبيا –صبراتة  2019أكتوبر  31 -29الثاني للعلوم الهندسية والتقنية  رالمؤتمـــ (الساطعجامعة النجم -
وية وفق ر  إيناس محمد البشيتي، دور الجامعات السعودية في موأمه مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية المستدامة

مية ة العلالقيادة اإلدارية في جامعة القصيم، المجل ءلسعودية، دراسة تحليلية ال را( في المملكة العربية ا2020)
 . 2020واألعمال، 

 بجامعة المنصورة الطالبية األنشطة إدارة ثروت عبد الحميد عبد الحافظ، إسماعيل، علي عبد ربه حسين، تطوير
، الثاني لة التربوية الدولية المتخصصة، المجلدللموائمة بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل، المج

 .2013العدد الثاني عشر، 
ة استراتيجية مقدمة لمواءمة مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل في فلسطين، جامع حمدي اسعد الدلو،

 .2016غزة،  األقصى،
-82( 11) االجتماعيةمجلة اآلداب والعلوم  .معايير الصدق والثبات في البحوث الكمية والكيفية (2014دليو، فضيل )

  . الجزائر91

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/4
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صة ة الخابموائمة المخرجات التعليمية في الجامعات األردني هسارة غازي جميل الرواشدة، التخطيط االستراتيجي وعالقت
 . 2020، جامعة الشرق األوسط حزيران سظراا أعضاء هيئة التدريفي محافظة العاصمة عمان من وجه ن

الة ح –بين مواصفات الخريج وسوق العمـل  نحو رؤية للتوافـق"، (2005) قدوري، فـائق ومـشعل،يحان، صباح محمود ف
 التعليم –م بعنوان استشراف مستقبل التعلياألول المـؤتمر العربـي  واالقتصادية، دراسية في التخصـصات االداريـة

 .2005أبريل  21-17ابريل  قني في الفترة منالتعليم الت –العالي العام 
فق و لتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل  الالزمةالمهارات  (2021)جيهان بنت صالح  ،لرضي

تربوية اإلسالمية للدراسات ال ، مجلة الجامعةوسبل تعزيزها االجتماعيةلخريجي كلية الخدمة  2030رؤية المملكة 
 .Vol 29, No 5, 2021, pp 30 -60والنفسية 

 اثبحأل"، كتاب ا األزماتالعالقة بين الثقافة التنظيمية وفاعلية ادارة  (، "2014)المرهضي، سنان غالب رضوان 
 القتصادا كلية عمال،أللمي الدولي السنوي الثالث عشر في عالم كتغير، المؤتمر الع تاألزماالعلمية لمؤتمر ادارة 

 ، جامعة الزيتونة.اريةاالدوالعلوم 
درجة مواءمة مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل بالجمهورية اليمنية "  (2022)هللا دحان  أمة ،المسهلي

 ،2022، يناير 1.2، العدد 38المجلد  ،7المقالة  مجلة كلية التربية جامعة اسيوط" جامعة حجة نموذجاا 
 .  287-248 الصفحة

 في دراسية حالة– العمل وسوق  الخريج مواصفات بين للتوافق رؤية نحو ،قدوري  فائق ،مشعلمحمود  صباحم
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 .2005 ابريل،-21 -17من الفترة يالتقن التعليم
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