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 الملخص 
لعمل في ق اسو  متطلبات في تحقيق العالي التعليم مخرجات جودة ماهسامدى تهدف الدراسة إلى التعرف على  

 .، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليليصبراتة(جامعة )دراسة ميدانية على كلية الهندسة بليبيا 
( عضو هيئة تدريس، تم 88المتكون من ) التدريس بكلية الهندسة بصبراتة عضاء هيئةأ مجتمع الدراسة من  كون يت

وجود أهمها:  عدة توصلت الدراسة إلى نتائج. وقد في تحليل البيانات (52استخدام])تم وقد  ،استبانة (57ع )ااسترج
المتمثل في )المهارات الشخصية، المهارات  العالي التعليم مخرجات عالقة طردية )موجبة( ذات داللة معنوية بين جودة

العمل وخلصت الدراسة إلى توصيات عدة أهمها:  .ومتطلبات سوق العمل ،المعرفية، المهارات المهنية، المهارات العامة(
ومدى  ،الجامعي )الهندسي( بمختلف أنواعه ومستوياته بالتركيز على خصائص المناهج التعليميةعلى تطوير التعليم 

 نتاجي.وربط الجامعة بالقطاع اإل ،مالئمتها لمتطلبات العصر وسوق العمل حاضرًا ومستقبالً 
 ليبيا.، سوق العمل، مخرجات التعليم العالي، مؤسسات التعليم العالي: الدالةالكلمات 
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Abstract 

The study aims to identify the quality of higher education outputs and the 

requirements of the labour market in Libya (A field study on the Faculty of 

Engineering at the University of Sabratha). Therefore, a questionnaire was 

prepared and circulated among academic members at the Faculty of 
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Engineering in Sabratha. where 66 questionnaires were distributed, but 52 

survey responses were gathered. The findings of the study indicate that there is 

a direct (positive) relationship with a significant significance between the 

quality of higher education outputs represented in: (personal skills, cognitive 

skills, professional skills, general skills) and the requirements of the labour 

market. The study recommended the need to develop university (engineering) 

education of all kinds and levels by focusing on the characteristics of 

educational curricula and their suitability to the requirements of the current and 

future labour market and linking the university with the productive sector. 

Keywords: Higher education institutions, Higher education outcomes, Labour market, 

Libya. 

 المقدمة .1
 باعتباره سواء حد على والنامية المتقدمة منها المجتمعات كل في المتزايد االهتمام العالي التعليم يلقى

 البشرية الموارد من احتياجاته بكل العمل سوق  يلبي الذي االستثماري في رأس المال البشري  الرصيد
 .المختلفة الحياة مجاالت في التنمويةوالبرامج  الخطط وضع على القادرة

 عالقة تامة فهي العمل، وسوق  العالي التعليم مؤسسات بين العالقة وهي مهمة قضية تبرز هنا من
 المؤسسات هذه مخرجات إلى بحاجة باستمرار المتجددة المتغيرات ذو العمل فسوق  تبادلية وضرورية،

 والعملية العلمية بالمهارات خريجيها بتزويد تقوم فهي وتنوعها، األكاديمية تهاتخصصا بمختلف
 تطوير إلى دوماً  العالي التعليم بمؤسسات يدفع وهذا ،العمل سوق  متطلبات مع يتوافق بما الضرورية،

 العمل سوق  ومتطلبات العالي التعليم مخرجات بين التوافق تحقيق يعتبر .المختلفة وتخصصاتها برامجها
 الحياة جوانب مختلف على النعكاسها نظراً ، العالي التعليم مؤسسات توجهها التي التحديات أهم من

 للطاقات هدراً  التوافق هذا تحقيق عدم يعد كما التنمية، أهداف تحقيق وعلى واالجتماعية، االقتصادية
 التنمية على آثارها تنعكس التي البشرية التنمية في االستثمار جدوى ل اوضعفً  ،للموارد واستنزافاً  ،البشرية
 مستويات من نمطين على العمل سوق  متطلبات مع العالي التعليم مخرجات توافق مؤشر يدل .الشاملة
 العددي التوافق مستوى  إدراك _ نسبياً  ولو_ باإلمكان كان وإذا نوعي، وتوافق ،عددي توافق : التوافق

 فإن سنويًا، الفئة لهذه المستحدثة والمناصب، العالي التعليم مخرجات من كل تطور متابعة خالل من
 النوعية والمتطلبات العالي التعليم خريجي مؤهالت بين التوافق بمدى يتعلق الذي النوعي التوافق مستوى 
 هنا التأكيد ويجدر خاصة، ميدانية دراسات خالل من إال إدراكه يمكن ال يشغلها، أن المفترض للوظيفة

 التعليم يشهدكما  .النوعي التوافق عفادب مدعماً  يكن لم ما اقتصاديا، له معنى ال العددي التوافق أن
 القطاع، هذا مؤسسات عدد ارتفاع في تمثل، ياألخيرة السنوات في ملحوظاً  في ليبيا توسعاً  العالي
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 العمل سوق  يشهد ذلك مقابل فيو العالي،  التعليم مخرجات في زيادة الكمي التوسع هذا ب  اح  وص  
وفتح  ،االقتصادي اإلنعاش برامج في المتمثلة خاصة، لإلصالحات االقتصادية نتيجة جذرية تحوالت
 نوعية وتغيير العمل ظروف على انعكسالذي  مختلفة، قطاعات في األجنبية االستثمارات أمام األبواب
 التوافق في ختاللإ منها عديدة مشاكل إيجاد إلى الوضع هذا أدى .الوظائف من لكثير والمهارات المهام
 .العمل سوق  ومتطلبات العالي التعليم مخرجات بين ما النوعي

 مشكلة الدراسة .2
هو نتاج جودة الخدمات  ،ن ظهور معضلة بطالة الخريجين وعدم قدرتهم على االندماج في سوق العملإ

التعليمية في اكساب المهارات لدى الخريجين لخلق التوافق بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق 
جين وصانعي يوتبني برامج وتفضيل الخر  ،العمل، إذ أن تدهور الجانب النوعي في العملية التعليمية
مخرجات التعليم  ومنها عدم التوافق بين ،جينالقرار أدى إلى وجود خلل في اكساب المهارات لدى الخري

، ولتحقيق التوافق بين نوعية المخرجات ومتطلبات سوق العمل من وجهة العالي ومتطلبات سوق العمل
  التالي: على التساؤل الرئيس جابةمن خالل اإل عضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة صبراتةأ نظر 

 سوق  التعليمية للوفاء بمتطلبات مخرجاتالاكتساب المهارات لدى  الجودة في ماهسإما مدى "
 ؟"في ليبيا وتحقيق التوافق بين نوعية المخرجات وسوق العمل، العمل
 ي:ه فرعية أسئلة السؤال هذا عن ويتفرع

 ا؟ي ليبيف ي للوفاء بمتطلبات سوق العملالعال التعليم مؤسسات في الخدمة جودة ماهسإ ما مدى 
 ؟العمل في ليبيا سوق  بمتطلبات للوفاء العالي التعليم مخرجات في المطلوبة المهارات ما 
 ؟ما مدى التوافق بين جودة مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل 
 الدراسةفرضية   .3

وتحقق التوافق بين  ،للجودة في اكساب المهارات لدى خريجي مؤسسات التعليم العالي م  اهسإوجود 
  المخرجات ومتطلبات سوق العمل.

 الدراسةأهداف  .4
 ي:أتتتمثل أهداف البحث فيما ي

مختلفة على ال وأبعادها ،وانعكاساتها ،العاليتسليط الضوء على مفهوم جودة مخرجات التعليم  ــ
  .الجامعة محل الدراسة

 .ع وسوق العملعالمجتمـــ االرتقاء بجودة التعليم بالجامعات سعيًا لتقديم خريج يخدم متطلبات 
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تفيد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة في تطبيق  تقديم مجموعة من التوصيات التي ـــ
 .جودة الخدمة التعليمية

 الدراسة أهمية  .5
أن ضمان و خاصة يتسم بالحداثة وهو مفهوم الجودة لقاء الضوء على مفهوم إالبحث في تكمن أهمية هذا 

ومن مصداقية  ،تحقيق النظام التعليمي لألهداف المرسومة الجودة في التعليم أصبح وسيلة إلى التأكد من
لت تناو  لتيكما تنبثق أهمية الدراسة الحالية ا .وغاياتها ،وارتباطها برسالتها ،جهود المؤسسة التعليمية

في تكوين المورد البشري الجيد  ساسيةالتعليم باعتبارها من العناصر األتطبيق االتجاه نحو الجودة في 
 الذي يعد من متطلبات سوق العمل.

  الدراسات السابقة  .6
 تناولت الدراسة معرفة إمكانيات التوافق بين مخرجات النظام التعليمي  :(2008) دراسة الربيعي

وتوفيره بمختلف كوادره  ،الليبي من خالل االهتمام ببناء رأس المال البشري ومتطلبات سوق العمل 
تعود إلى  لما تتسم به ليبيا من خصوصية االمتخصصة في مقدمة أولويات قضايا التنمية في ليبيا، نظرً 

قل سكانا، وتوصلت الدراسة إلى أن سياسات فضال عن كونها من الدول األ ،كونها من الدول الغنية
بين  االختاللهمت في تعميق حالة سأتوظيف القوى العاملة في ليبيا خالل العقود األربعة الماضية قد 

واالبتعاد عن حالة التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق  ،جانب العرض والطلب في سوق العمل
فضاًل عن البطالة السافرة، وانخفاض إنتاجية القوى  ،لبطالة المقنعةالعمل، مما أدى إلى ارتفاع معدالت ا

 .في تركيبة القوى العاملة من حيث الكم والكيف االختالالتالعاملة، وظهور عدد من 
 ة مدالسكاني لسوق العمل الليبي لل : تناولت الدراسة تطور الوضع(2008) الحداد وأشكاب دراسة
وتوصلت الدراسة إلى أن المجتمع الليبي لم  .االستخدام والبطالة(، وكذلك مستويات 1973-2006)

ن البطالة ونسبة الزيادة بدأت في الظهور أو  ،ات من القرن الماضيييكن يعاني من البطالة قبل الثمانين
 %.17.3( حيث وصلت إلى 2003ات، وقد وصلت إلى أقصاها في سنة )يمن منتصف الثمانين

 قضية التوافق بين مخرجات النظام التعليمي ومتطلبات  الدراسة تناولت (:2013) دراسة األوجلي
سوق العمل، ودور هذه القضية في مواجهة خطر البطالة على االستقرار االقتصادي واالجتماعي في 

وتوصلت الدراسة إلى أن سوق العمل الليبي يشير إلى أن المخرجات في بعض التخصصات تفوق  .ليبيا
و العكس، وهذا يجعل االهتمام بربط أعداد الطالب في التخصصات المختلفة بمتطلبات الحاجة الفعلية أ

التنمية أمرًا ضروريًا، ويقود ذلك إلى ضرورة وجود ديناميكية مرنة في هذه المؤسسات وتطوير برامجها، 
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دها فقد إذ أنه في كثير من األحيان ال يجد الخريج مكانًا له في الوظائف العامة أو الخاصة، وإن وج
 تكون في غير تخصصه.

 وعالقتها  ،دراسة العالقة بين مخرجات نظام التعليم والتربيةال: تناولت (2013) دراسة الحوات
خريجي هذا النظام التعليمي  يبسوق العمل في ليبيا، ويتطلب ذلك فحص طبيعة ونوعية المخرجات، أ

ومدى مالءمتها لطبيعة سوق العمل في ليبيا، ويتطلب ذلك منهجًا بمستويين من التحليل: األول يركز 
بي، وعلى ضوء هذا التحليل حاولت هذه الدراسة اقتراح بدائل والثاني سوق العمل اللي ،على المخرجات

وما يحتاجه سوق العمل الليبي من كفاءات  ،التعليمية مشاهد محاولة التوفيق والمواءمة بين المخرجاتأو 
هم في حركة وتس ،عمل في هذه السوق ومهارات ونوعية محددة من الخريجين تستطيع أن تجد فرصة 

التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك ضرورة لبناء مجتمع المستقبل الذي 
خاصة من  ،المجاالت، ويتطلب ذلك تجديد وتطوير نظام التعليم الليبييعتمد على العلم والتقنية في كل 

 ،التعليمية والتربويةواالهتمام الشديد بالتقنيات  ،يميةومحتوى المناهج والمقررات التعل ،حيث إعداد المعلم
 ،التخصصاتو  ،وإشراك رجال االقتصاد واألعمال والمؤسسات االقتصادية في تصميم المناهج التعليمية

 ،واحتماالت تطوره ،والمهن المطلوبة في سوق العمل، وهذا بالضرورة يتطلب تحديد هوية االقتصاد الليبي
  .وشكله في المستقبل

 أصبح يستحوذ على اهتمام كبير في وقتنا  ا: تناولت الدراسة موضوعً (2015) حدودالشبه و  دراسة
ة، مددها االقتصاد الليبي في هذه المة التي يشههمخاصة في ظل التحوالت االقتصادية ال ،الحاضر

فالربط بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل يقود إلى التعرف على مدى قدرة التعليم 
الخريجين بالمعارف  الجامعي بوضعه الحالي على تلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل من خالل تزويد

وما يحتاجه الخريج من الحصول على  ،وقتنا الحاضر والمهارات المالئمة الحتياجات سوق العمل في
المهارات والقدرات المكملة للشهادة المتحصل عليها، وهذا األمر من شأنه أن يضع المسؤولين وذوي 

والتعليم الجامعي بشكل خاص  ،العالي بشكل عامالعالقة أمام مسؤوليتهم بشأن الرفع من مستوى التعليم 
وجعله يرتقي إلى مستوى التقدم التقني الذي  ،ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتحسين مستواه  ،من جهة

والفجوة القائمة بينه  ،أخرى محاولة التعرف على الخلل في سوق العمل جهةيشهده العالم اليوم، ومن 
 وبين مخرجات التعليم العالي الجامعي.

 داء أو  ،همية العالقة بين جودة التعليم العاليأ براز إالدراسة الى تهدف  :(2021)راسة تواتي د
والوقوف على مدى تحقيق هذه العالقة في الواقع، ومعرفة مدى تأثير التعاون بين  ،المؤسسة االقتصادية
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عدة لى نتائج إداء المؤسسي، وتوصلت الدراسة لتعليم العالي على األالمؤسسات االقتصادية ومؤسسات ا
حصائية بين جودة مخرجات التعليم العالي )جودة مؤهالت، خريجي داللة إ همها: عدم وجود عالقة ذاتأ 

التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسة  مؤسسات التعليم العالي، جودة البرامج االكاديمية، مجاالت
  المؤسسات محل الدراسة. وأداءاالقتصادية( 

 الجانب النظري  .7
 تعريف مخرجات التعليم العالي 1.7

والتي ترغب المؤسسة  ،الذي يظهر على المتعلملعملية التعلم، الناتج النهائي  المخرجات التعليمية هي
 وكذلك أساليب تقييم تقيس مدى تحقق هذه النتائج ،فةو أن تحققها من خالل أنشطة تعليمية محددة ومعر 

 (.2012)مسعود، 
 ويعرف البحاث: مخرجات التعليم العالي

عارف والمهارات والتصرفات التي يجب أن يتقنها الطالب المتعلم خالل العملية بأنها مجموعة من الم
 هله للتفاعل مع متطلبات سوق العمل المختلفة.أالتعليمية لت

 .مكونات نظام العملية التعليمية ومخرجاتها لمؤسسات التعليم العالي 2.7
 المدخالت التعليمية 

المناسبة لبيئة تعليمية تخدم يجب أن يتمتع النظام التعليمي من حيث المدخالت بتوفير البنية التحتية 
 ،والتقنيات ،الطالب، وتساعد الهيئة التدريسية على القيام بدورها الطبيعي، ويتمثل ذلك بالتجهيزات

تشغيلية، واألهم من ذلك وتضبط العملية اإلدارية ال واللوائح واألنظمة التي تحكم ،ومصادر التعلم
 نجاز برامجها وخططتها االستراتيجية.إتعدد مصادر التمويل لمساعدة المؤسسة التعليمية على 

 العمليات التعليمية 

واألنشطة العلمية  ،والمناهج والعمليات اإلدارية والتنظيمية ،التي تتمثل بعمليات التعليم والتعلم
 ،بأنه يستند في بعض األحيان إلى مناهج ضيقة النطاق جامعات، ويمكن وصف التعليم الجامعيبال

نظر وحيدة يقدمها المحاضر الذي تشكل ذاكراته محتوى  ةوموغلة في القدم، ومرتبطة بوجه ،وجامدة
التركيز على حفظ المحتوى على تنمية التفكير الناقد البرنامج الذي يتخذ أساسًا للتقييم، ويهيمن 

قييم في التعليم العالي عامة على استرجاع المحتوى بداًل من البرهنة ومهارات التحليل، ويعتمد الت
 (.2010)الظالمى،  على ارتفاع مستوى مهارات التفكير
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 المخرجات التعليمية 

إن مخرجات التعليم العالي تعد المقياس األساس لجودة المؤسسة التعليمية، أو رداءتها، وفقدانه 
 شران خطيران هما:ؤ سوق العمل ينجم عنه م ائم بين تلك المخرجات، ومتطلباتو الت
 بقاء عدد كبير من الخريجين دون عمل. -أ

 بالعمالة الوافدة لسد حاجات سوق العمل. االستعانة -ب
المعهد العربي للتخطيط، : )المهارات الالزمة النخراط طالب التعليم العالي في سوق العمل

2010) 

 مهارات المعرفة والفهم. -أ
 المهارات الذهنية. -ب
 المهارات العلمية والمهنية. -ت
 المهارات العامة. -ث
 مهارات االتصال. -ج
 التكنولوجيا.مهارات  -ح
 مهارات المبادرة واإلبداع. -خ
 .جنبيةتقان اللغات األإ -د
 مفهوم سوق العمل 3.7

يعرف سوق العمل: بأنه المؤسسة التنظيمية االقتصادية التي يتفاعل فيها عرض العمل والطلب عليه، 
ؤها، وبالتالي تسعير خدمات العمل، وتتحكم في سوق العمل يتم فيه بيع الخدمات وشراأي المجال الذي 

 واالختصاصاتشرائح مختلفة تؤثر في قراراته ومواقفه، ومن تلك الشرائح األيدي العاملة مختلفة المهارات 
 فردية ةوعملية تخصيص األفراد للوظائف ال يمثل حاج الساعية للحصول على فرص عمل مناسبة،

 (.2014)النعيمة،  فقط، بل هي حاجة ومتطلب اجتماعي يؤثر في المجتمع سلبًا وايجاباً 
التفاعل الذي يتم بين قوة الطلب والعرض على خدمات العمل  : بأنه اآللية أوتعريف سوق العملويمكن 

 (.1997)نعمة هللا،  التي من خاللها تتحدد مستويات األجور والتوظيف
 طبيعة سوق العمل

األخرى. فالسلعة من أسواق السلع والخدمات  تميز عن غيرهيسوق العمل مواصفات معينة، تجعله  متلكي
محل التبادل في هذا السوق ال يمكن فصلها، مما يعطي أهمية كبيرة لعوامل كثيرة غير نقدية ليست 

 والعالقات اإلنسانية داخل المؤسسة. ،موجودة في األسواق األخرى مثل ظروف العمل
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 .طرق الربط بين التعليم العالي وسوق العمل

وهيكل العمالة واحتياجات سوق  ،ن تحقيق االرتباط العضوي الفعال بين هيكل التعليم العالي من جهةإ
 نجملها في اآلتي: عدة يمكن أن يتم بناًء على اتباع طرق  ،العمل من جهة أخرى 

 والمجتمع، وذلك لخدمة األهداف المشتركة.ن الجامعة ومواقع العمل إنشاء قنوات اتصال قوية بي -أ
وتقديم التدريب  ،والتعرف على مستوياتهم ،المتابعة الفعالة ألداء العاملين في المؤسسات التربوية -ب

 المناسب في الوقت المناسب.
 ،األعمال في المشاركة بتصميم المختبرات العلمية والعملية من الجامعاتاالستعانة بخبرات قطاعات  -ت

 ث المستويات التكنولوجية المتوفرة.جهزتها بما يتالءم مع أحدتحديث أو 
 ،المساعدات المالية من قطاعات األعمال على شكل هبات وإعانات لبناء المنشآت التعليميةقبول  -ث

 والمراكز البحثية. ،والمكتبات ،والورش ،وتجهيز المختبرات
 المخرجات(. -العمليات -)المدخالت التركيز على مكونات النظام التعليمي كافة -ج
إتاحة الفرص الستثمار النتائج اإليجابية التي أسفرت عنها البحوث األكاديمية التي تجرى في  -ح

 الجامعات عن طريق تنفيذها على نطاق محدود في مشروعات استطالعية.
 ،أو كلية ،وضع تخطيط عام لدور الجامعات في خدمة المجتمع، يتم من خالل تكليف كل جامعة -خ

 دخل في دائرة تخصصه.ي مماأو أكثر  ،كز علمي ببحث مشاكل موقع معينأو مر 
أعضاء  ؛في مجال تخصصه العمل المختلفة كل  إلحاق أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بمواقع  -د

 أو فنية، أو مشرفين على مراكز البحوث فيها. ،أو لجان استشارية ،مجالس إدارة
والعمل على تحسينها  ،وفي مستوى الجودة التي يحققونها ،همرفع درجة الثقة لدى العاملين في أنفس -ذ

 . (1998، العلوي ) بصفة مستمرة لتكون دائما في الطليعة
 العملي اإلطار .8
 الدراسة منهجية 1.8 

وتحليل البيانات  ،لوصف الظاهرة ،استخدام المنهج الوصفي التحليلي هداف الدراسة تمأ من أجل تحقيق   
كما تم جمع البيانات الالزمة باستخدام المصادر الثانوية التي تتمثل في  ،المتعلقة بمتغيرات الدراسة

التي طورت لهذا  ستبانةاالداة أولية من خالل إلى المصادر األ إضافة ،والدوريات ،والمراجع ،الكتب
 وصوالً  ،( لتحليل البيانات وتفسيرهاSPSS 23واستخدام البرنامج اإلحصائي ) ،الغرض لجمع البيانات

 تسهم في تطوير الواقع وتحسينه. إلى استنتاجات 
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 مجتمع وعينة الدراسة 2.8
البالغ عددهم  ،عضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة صبراتةأ يتكون مجتمع الدراسة من جميع   
سلوب أباستخدام  ،( عنصراً 66عددها )البالغ لقد تم تحديد عينة البحث و  ،( عضو هيئة تدريس80)

 ا( اعتمادً Krejcie & Morganالتي تم تحديدها بناء على الجدول الذي قدمه كل من ) ،العينة العشوائية
على جميع أفراد العينة،  ستبانةاالتم توزيع  ،%(5المسموح به ) أوهامش الخط ،على حجم المجتمع

 ،( منها غير صالحة للتحليل لعدم استكمال بياناتها5)تضح وجود اوعند فحصها  ،(57استرجع منها )
 .ستبانةا( 52في تحليل البيانات ) التي تم استخدامها اتوبذلك أصبح عدد االستبان

 أداة جمع البياناتمصادر و  3.8
 جودةبلقياس متغيرات الدراسة التي تتعلق  أداةً  ستبانةاالاستخدم البحاث  .وليةالمصادر األ -1

فراد العينة أوزان إلجابات ولقد تم تحديد األ ،العمل في ليبيا سوق  ومتطلبات العالي التعليم مخرجات
 .وزان على النحو التاليوتكون األ ،وفق مقياس ليكرت الخماسي

 ( مقياس الدراسة المعتمد الخماسي1جدول )
 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة جابةاإل

 1 2 3 4 5 الوزن 
المتعلقة بموضوع األدبيات جمعت المعلومات الثانوية من خالل مراجعة  .الثانوية المصادر -2

واألبحاث والدراسات  ،والمقاالت ،والدوريات ،التي تمثلت في المراجع والكتب ذات العالقة، الدراسة
 .السابقة

 صدق وثبات أداة الدراسة 4.8
 ،والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسةاألدبيات قام البحاث بمراجعة  :صدق أداة الدراسة -1

المتمثل في  العالي التعليم مخرجات جودة :ولالمحور األ :تكونت من محورين ةستبانا ت  د  ع  أ  ثم 
المحور الثاني المتمثل  ،)المهارات الشخصية، المهارات المعرفية، المهارات المهنية، المهارات العامة(

 داة الدراسة من خالل.أالتأكد من صدق قام البحاث بو  ،العمل( ق )متطلبات سو  :في
جراء التعديالت إوتم  ،( محكمين مختصين في المجال3على ) ستبانةاالعرضت  :الصدق الظاهري -2

 وتصميمها بصورتها النهائية الحالية وفق مالحظاتهم بما يحقق الصدق الظاهري.
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مدى اتساق كل عبارة والمقصود به  ،تساق الداخليصدق اال :تساق الداخلي(صدق المقياس )اال -3
 ةستبانالداخلي لال تساقفقد تم حساب اال ،ليه العبارةإمع المتغير الذي تنتمي  ةانستبمن عبارات اال

 من خالل حساب معامل االرتباط بين كل عبارة من عبارات المتغير والدرجة الكلية للمتغير نفسه.
هداف تحقيق األ ىاييس صدق األداة الذي يقيس مدحد مقأيعتبر الصدق البنائي  :الصدق البنائي  -4

وبين مدى ارتباط كل محور من محاور الدراسة بالدرجة الكلية  ،التي تريد األداة الوصول اليها
وبذلك  ،دالة إحصائية ستبانةاالأي أن جميع معامالت االرتباط لجميع متغيرات  ،ةناستبلعبارات اال

  وضعت لقياسه.عتبر جميع المتغيرات صادقة لما ت
 العالي التعليم مخرجات جودةلمحور والصدق البنائي  ،الداخلي تساق( صدق اال 2)جدول رقم 

 )المهارات الشخصية، المهارات المعرفية، المهارات المهنية، المهارات العامة( :المتمثل في
للمهارات معامل االرتباط 
 الشخصية

للمهارات معامل االرتباط 
 المعرفية

للمهارات  معامل االرتباط مهنيةالللمهارات معامل االرتباط 
 العامة

 .Sig  ت .Sig  ت .Sig  ت .Sig  ت
1 **907. .000 1 **872. .000 1 **915. .000 1 **934. .000 
2 **961. .000 2 **915. .000 2 **953. .000 2 **938. .000 
3 **943. .000 3 **861. .000 3 **966. .000 3 **968. .000 
4 **980. .000 4 **939. .000 4 **932. .000 4 **960. .000 
5 **941. .000 5 **922. .000 5 **946. .000 5 **930. .000 
6 **949. .000 6 **966. .000 6 **984. .000 6 **905. .000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).                   
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).                        

 التعليم مخرجات جودةمحور معامل االرتباط بين كل عبارة من عبارات ( 2يوضح الجدول رقم )     
والدرجة  )المهارات الشخصية، المهارات المعرفية، المهارات المهنية، المهارات العامة( :المتمثل في العالي

 ن معامالت االرتباط المبينة ذات داللة إحصائية.أالذي يبين  ،الكلية لها
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 والصدق البنائي لمحور متطلبات سوق العمل ،تساق الداخلي( صدق اال3جدول رقم )
 والدرجة الكلية لها عبارات محور متطلبات سوق العملمعامل االرتباط بين كل عبارة من 

 .Sig معامل االرتباط ت .Sig معامل االرتباط ت

1 **795. .000 9 **957. .000 
2 **868. .000 10 **922. .000 
3 **865. .000 11 **955. .000 
4 **838. .000 12 **948. .000 

5 **937. .000 13 **922. .000 
6 **962. .000 14 **892. .000 
7 **942. .000 15 **906. .000 
8 **962. .000    

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).                        
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).                        

( معامل االرتباط بين كل عبارة من عبارات محور متطلبات سوق العمل والدرجة 3يوضح الجدول رقم ) 
 ن معامالت االرتباط المبينة ذات داللة إحصائية.أوالذي يبين  ،الكلية لها

 ثبات أداة القياس 5.8
ادة توزيعها أكثر من مرة تحت عإ النتيجة نفسها لو تم  االستبانةن تعطي أ :بثبات أداة القياسيقصد  

 ،لفا كرو نباخ(أة القياس من خالل اختبار مقياس )من ثبات أدا  ق  ق   ح  لقد ت   ،نفسيهما الظروف والشروط
 ( عالية ومقبولة ألغراض الدراسة.4الجدول رقم )بوتعتبر النسبة الموضحة 

 ستبانةااللفا كرونباخ لقياس ثبات أ( نتائج اختبار 4جدول رقم )
 الثبات د العباراتدع المتغيرات

 957. 5 المهارات الشخصية
 954. 5 المهارات المعرفية 

 964. 6 المهارات المهنية
 951. 5 المهارات العامة

 983. 15 محور متطلبات سوق العمل
 990. 36 ةانالقيمة الكلية لالستب
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 ،تتمتع بدرجة عالية من الثبات ستبانةاال( نجد أن النتيجة تدل على أن 4ومن خالل الجدول رقم )
 وصالحة إلجراء الدراسة عليها.

 اإلحصائيةأساليب المعالجة  6.8
واختبار  ،هداف الدراسةأ لى إمن أجل التوصل  حصائيةساليب اإلالدراسة مجموعة من األ تاستخدم

وتتمثل  ،( في التحليلSPSS 23حصائية الجاهزة )البرمجة اإل حزمة ىذ تم االعتماد علإفرضيتها، 
 اآلتي: ساليب فيهذه األ

كساب المهارات إلجودة في ام اهسإ، وطبيعة العالقة بين لتحديد صدق األداة  معامل ارتباط بيرسون. -
  وتحقق التوافق بين المخرجات ومتطلبات سوق العمل. ،خريجي مؤسسات التعليم العاليل

 .حديد معامل ثبات المقياسلت. لفاكرونباخ (أمعامل الثبات )  -
كساب إلجودة في ام اهسإ ى . لتحديد مستو استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية -

 وتحقق التوافق بين المخرجات ومتطلبات سوق العمل. ،خريجي مؤسسات التعليم العاليالمهارات ل
 الختبار الفرضيات. نحدار الخطي البسيط.اختبار اال -

 رض البياناتع 7.8
 تحليل البيانات  1.7.8

تم االعتماد  ،العمل في ليبيا سوق  ومتطلبات العالي التعليم مخرجات جودةممارسة  ىمد ىللتعرف عل   
وتم تحديد خمس مستويات  ،ذلك ىليكون مؤشرًا عل ،المتوسطات الحسابية إلجابات عينة الدراسة ىعل

 التالية.ة ل، بناء على المعاد(5لدرجة الممارسة المبينة بالجدول رقم )
الدرجة األدنى في المقياس − الدرجة األعلى في المقياس

عدد المستويات
 =  طول الفئة

 ( مستويات درجة الممارسة 5جدول رقم )
 درجة الممارسة المستويات ت
 منخفضة جًدا 1.80إلى  1من  1
 منخفضة 2.60 إلى 1.81من  2
 متوسطة 3.40إلى  2.61من  3
 مرتفعة 4.20إلى  3.41من  4
 مرتفعة جداً  5إلى  4.21من  5
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 اآلتي: ليها الدراسة من خاللإالتي توصلت تحليل البيانات عرض نتائج 
 ودرجة الممارسة للمهارات الشخصية ،واالنحراف المعياري  ،( المتوسط الحسابي6جدول )

االنحراف  المتوسط العبــــــــــــــــارات ت
 المعياري 

درجة 
 الممارسة

القـــــدرة و  تمكـــــن الجـــــودة الخـــــريج للتوجـــــه اإليجـــــابي نحـــــو العمـــــل  4
 العمل. فرق  ضمن على االندماج

4.15 .607 
 مرتفعة

 االلتـــــــزامو  مواعيـــــــد العمـــــــل الخـــــــريج مـــــــن احتــــــرامتمكــــــن الجـــــــودة  2
 انضباط. لبك لالعم ءداأب

3.90 .823 
 مرتفعة

 لالتواصـو  المسـؤولية لتحمـ القـدرة علـى للخـريج تـوفر الجـودة 1
 اآلخرين. عم

3.73 .972 
 مرتفعة

ة، بأخالقيـــــــات المهنــــــــ كتعـــــــزز الجـــــــودة لــــــــدى الخـــــــريج التمســــــــ  3
 واألمانة. الصدقالنزاهة، 

3.64 1.112 
 مرتفعة

 القــدرةو  البنــاء تعطــي الجــودة القــدرة للخــريج علــى تقبــل النقــد  5
 المستقبل استشراف على

3.56 1.145 
 مرتفعة

 مرتفعة 879. 3.81 المتوسط العام
المهارات الشخصية  حصائي الوصفي فيما يتعلق بتأثيرالتحليل اإل( بأن نتائج 6يتضح من الجدول رقم )

وبلغ المتوسط الحسابي العام  مرتفعة، بدرجة ممارسة فقد جاءت العباراتعلى متطلبات سوق العمل، 
 ( 879.وبانحراف معياري ) ،(3.81) لجميع العبارات
 ودرجة الممارسة للمهارات المعرفية ،واالنحراف المعياري  ،( المتوسط الحسابي7جدول )

 ت
 العبــــــــــــــــــــــــارات

االنحراف  المتوسط
 المعياري 

درجة 
 الممارسة

 واالبتكــار والقـدرة اإلبــداع علــى القــدرة للخـريج تـوفر الجـودة 3
 .المشاكل حل على

 مرتفعة جداً  637. 4.21

 واســعة معــارف علــى امــتالك تعطــي الجــودة القــدرة للخــريج  1
 .المنطقي التفكير على والقدرة ،تخصصه مجال في

 مرتفعة 559. 4.04

 ،العلمــي البحــث أساســيات تعــزز الجــودة لــدى الخــريج إتقــان 2
 والمعرفـــــــة بـــــــاإلجراءات ،والمـــــــذكرات ،وكتابـــــــة التقـــــــارير

 .واإلدارية التنظيمية

 مرتفعة 754. 3.98

 المعلومـات وتقيـيم تحليـل علـى القـدرة للخـريج تـوفر الجـودة 5
 .موضوعي بشكل

 مرتفعة 791. 3.96

تعـــــــزز الجـــــــودة لـــــــدى الخـــــــريج القـــــــدرة علـــــــى تجميـــــــع البيانـــــــات  4
 .وتفريغها ومعالجتها واالستفادة منها

 مرتفعة 988. 3.75

 مرتفعة 699. 3.99 المتوسط العام
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تأثير المهارات المعرفية بحصائي الوصفي فيما يتعلق ( بأن نتائج التحليل اإل7يتضح من الجدول رقم )
وبلغ المتوسط الحسابي العام فقد جاءت العبارات بدرجة ممارسة مرتفعة،  ،على متطلبات سوق العمل

 ( 791.وبانحراف معياري ) ،(3.96) لجميع العبارات
 

 المهنية( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة الممارسة للمهارات 8جدول )
 ت

 العبــــــــــــارات
االنحراف  المتوسط

 المعياري 
درجة 
 الممارسة

ة الحقــــــائق العلميــــــ ىالعتمــــــاد علــــــلة لــــــدى الخــــــريج تعــــــزز الجــــــود  5
ــــــــي ــــــــ ف ــــــــرار ةعملي ــــــــدر و  ،اتخــــــــاذ الق ــــــــ ةالق  ،رالمخــــــــاط رتقــــــــدي ىعل

 .تخصصه لمجا يف وإدارتها

 مرتفعة 569. 4.10

التعامــــــــل مــــــــع  ك مهــــــــاراتتمكــــــــن الجــــــــودة الخــــــــريج مــــــــن امــــــــتال 1
ــتحكم فــي التقنيــاتو  ،لــيالحاســب اآل  مجــال فــي الحديثــة ال

 .تخصصه

 مرتفعة  656. 4.04

 النظــري  بالجانــ تكييــف ىعلــ ةتعطــي الجــودة للخــريج القــدر   2
 .الواقعي الوظيفي في المجال

 مرتفعة 804. 3.98

 ةوالتطبيقيــ ةالعمليــ ةالخبــر  تمكــن الجــودة الخــريج مــن امــتالك  3
 .المطلوب الوقت يف لالعم زنجاإ في

 مرتفعة 864. 3.87

ـــدى الخـــريج اســـتغال  4  المـــوارد وتوظيـــف لتعـــزز الجـــودة ل
 .العمليات إنجاز األخطاء في بكفاءة قلة ةالمتاح

 مرتفعة 905. 3.75

االســــــــتعداد و  تمكــــــــن الجــــــــودة الخــــــــريج مــــــــن كي يــــــــة إدارة الوقــــــــت  6
 التخصص. مجال يف ةقدراته المهني نلتحسي

 مرتفعة 1.170 3.45

 مرتفعة 690. 3.96 المتوسط العام
حصائي الوصفي فيما يتعلق بتأثير المهارات المهنية ( بأن نتائج التحليل اإل8يتضح من الجدول رقم )

فقد جاءت العبارات بدرجة ممارسة مرتفعة، فقد كان المتوسط العام لجميع  ،على متطلبات سوق العمل
 (.690.) هوبانحراف معياري قدر  ،(3.96العبارات )
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 ودرجة الممارسة للمهارات العامة ،( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 9جدول )
 ت

 العبــــــــــــــــــــــارات
االنحراف  المتوسط

 المعياري 
درجة 
 الممارسة

 الــذات وتطــوير للــتعلم تعــزز الجــودة لــدى الخــريج االســتعداد 1
 .المهنية ةوالسالم الصحة توإرشادا بتعليمات والمعرفة

 مرتفعة جداً  425. 4.23

مســـــــتجدات علـــــــى ز الجـــــــودة للخـــــــريج االطـــــــالع الـــــــدائم تعـــــــز   3
 ،واالجتماعيــــــة ،والمســــــؤولية األخالقيــــــة ،العصــــــر التكنولوجيــــــة

 .العمل ءالبيئية في أدا بعين االعتبار الجوانب األخذو 

 مرتفعة 779. 4.02

ــــــــــة علــــــــــى إدارة تمــــــــــنح الجــــــــــودة الخــــــــــريج  4 الشخصــــــــــية القيادي
 المشاريع ذات الصلة بالتخصص.

 مرتفعة 896. 3.98

تســــــــاعد الجـــــــــودة الخـــــــــريج علــــــــى امـــــــــتالك مهـــــــــارات البحـــــــــث  5
والتطــــــوير والتواصــــــل مــــــع المتخصصــــــين  ،العلمــــــي المســــــتمر
  .باحترافية ومرونة

 مرتفعة 951. 3.81

ـــــم  ت    2  ،بقـــــوانين العمـــــل ةالتامـــــ ةالجـــــودة الخـــــريج مـــــن المعرفـــــ ن  ك  
اســــــــتخدام وســــــــائل  ىعلــــــــ ةوالقــــــــدر  ،إتقــــــــان أكثــــــــر مــــــــن لغــــــــةو 

  .المتنوعة االتصال

 مرتفعة 893. 3.79

 مرتفعة 742. 3.97 المتوسط العام
تأثير المهارات العامة يل االحصائي الوصفي فيما يتعلق بأن نتائج التحل( 9يتضح من الجدول رقم ) 

وبلغ المتوسط الحسابي العام فقد جاءت الفقرات بدرجة ممارسة مرتفعة،  ،على متطلبات سوق العمل
 .(742وبانحراف معياري ) ،(3.97) لجميع العبارات
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 واالنحراف المعياري ودرجة الممارسة لمحور متطلبات سوق العمل ( المتوسط الحسابي10جدول )
 ت

 العبــــــــــــــــــــــارات
االنحراف  المتوسط

 المعياري 
درجة 
 التحقق

تحـــــــرص علـــــــى توعيـــــــة طالبهـــــــا بأهـــــــداف الجامعـــــــة وأهـــــــداف  1
 مؤسسات سوق العمل.

 مرتفعة  896. 3.98

التـــــــــدريس فـــــــــي الجامعـــــــــة بكفـــــــــاءات  يتميـــــــــز أعضـــــــــاء هيئـــــــــة 4
 .أكاديمية عالية

 مرتفعة 700. 3.98

والتخصصـــــــــات توجـــــــــه الجامعـــــــــة الطـــــــــالب إلـــــــــى المجـــــــــاالت  13
 .المطلوبة في سوق العمل

 مرتفعة 895. 3.94

ــــــــــة بشــــــــــكل يتناســــــــــب مــــــــــع  12 ــــــــــاهج الجامعي التطــــــــــور فــــــــــي المن
 .احتياجات سوق عمل دائم ومستمر

 مرتفعة 1.115 3.67

وجــــــود الضــــــعف فــــــي عمليــــــة التنســــــيق بــــــين المراكــــــز البحثيــــــة  14
 .في الجامعة ومؤسسات سوق العمل

 مرتفعة 1.179 3.46

جيهــــــا طبقــــــا الحتياجــــــات يتســــــعى الجامعــــــة إلعــــــادة تأهيــــــل خر  7
 .العمل سوق 

 متوسطة 973. 3.38

ص الموازنــــــة بــــــين الميــــــول واالهتمــــــام عنــــــد االختيــــــار للتخصــــــ 15
  .لدى الطالب ومتطلبات سوق العمل

 متوسطة 1.030 3.37

 عــــــــنوورش العمــــــــل  ،والنــــــــدوات ،تعقــــــــد الجامعــــــــة المــــــــؤتمرات 6
  .احتياجات سوق العمل

 متوسطة 1.170 3.35

التـــــي تتناســـــب مـــــع تســـــعى الجامعـــــة لتطبيـــــق معـــــايير الجـــــودة  5
 .متطلبات سوق العمل

 متوسطة 1.289 3.29

ــــــدريب  10 تتــــــيح مؤسســــــات ســــــوق العمــــــل الفرصــــــة للخــــــريجين للت
  .العملي في مواقع العمل

 متوسطة 1.710 2.69

معـــــــايير قبـــــــول الطـــــــالب بالجامعـــــــة تتناســـــــب مـــــــع احتياجـــــــات  2
 .سوق العمل

 متوسطة 1.207 2.62

 منخفضة 1.177 2.58 لمؤسسات سوق العميجاد وظائف في تسعى الجامعة إل 3
ــــــــى يســــــــ 8 ــــــــي اإلشــــــــراف عل هم ســــــــوق العمــــــــل مــــــــع الجامعــــــــة ف

 .مشاريع التخرج ذات العالقة بسوق العمل
 منخفضة 851. 2.46

عـــــــــة بخبـــــــــراء مـــــــــن مؤسســـــــــات ســـــــــوق العمـــــــــل تســـــــــتعين الجام 9
 .مدربين لتدريس بعض المناهج النظرية بشكل عملي

 منخفضة 1.105 2.38

 الخــــريجين مــــن جــــامعتهم فــــي ســــوق العمــــل للحصــــولمتابعــــة  11
لبـــــرامج الدراســــــية ل اعلـــــى التغذيـــــة الراجعـــــة )العكســـــية( تطـــــويرً 

 .بالجامعة

 منخفضة 1.126 2.29

 متوسطة 1.080 3.10 المتوسط العام
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فقد  ،حصائي الوصفي لمحور متطلبات سوق العملنتائج التحليل اإل أن( 10يتضح من الجدول رقم )
 وبلغ المتوسط الحسابي العام لجميع العباراتجاءت الفقرات بدرجة ممارسة ما بين المرتفعة والمنخفضة، 

  .(1.080وبانحراف معياري )، (3.10)
 اختبار الفرضية .1

وتحقق التوافق بين  ،كساب المهارات لدى خريجي مؤسسات التعليم العاليإللجودة في  م  اهسإوجود 
  المخرجات ومتطلبات سوق العمل.
 حصائية بحيث تكون:إوقد تم إعادة صياغتها في صور 

كساب إالجودة في  ماهسإحصائية بين إال توجد عالقة ذات داللة  H0الفرضية الصفرية 
تحقق التوافق بين المخرجات ومتطلبات وبين  المهارات لدى خريجي مؤسسات التعليم العالي

 سوق العمل.
كساب المهارات لدى إالجودة في  ماهسإحصائية بين إتوجد عالقة ذات داللة  H1الفرضية البديلة 

 تحقق التوافق بين المخرجات ومتطلبات سوق العمل.وبين  خريجي مؤسسات التعليم العالي
المهارات لدى كساب إالجودة في  ماهسإ( تحليل االنحدار الخطي الختبار العالقة بين 11جدول رقم )

 تحقق التوافق بين المخرجات ومتطلبات سوق العمل.وبين  خريجي مؤسسات التعليم العالي
 

 البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
معامل 
االرتباط 

R 

معامل 
 التحديد

2R 

معامل 
االنحدار 

B 

 Tقيمة 
 المحسوبة

مستوي 
 الداللة

كساب المهارات إالجودة في  ماهسإعالقة 
وبين  لدى خريجي مؤسسات التعليم العالي

تحقق التوافق بين المخرجات ومتطلبات 
 سوق العمل.

949. 900. 1.33 8.398 0.000 

 .( 0.05دالة إحصائية عند مستوى معنوية ) 
كساب المهارات لدى خريجي مؤسسات إلجودة في ا ماهسإ( دراسة العالقة بين 11يوضح الجدول رقم )

كمتغير  تحقق التوافق بين المخرجات ومتطلبات سوق العملكمتغير تابع مع محور  التعليم العالي
التي ( المحسوبة Tقل من قيمة )أالجدولية  (T)مستقل، حيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أن قيمة 

ك نرفض %(؛ لذل0.5وهي أقل من مستوى المعنوية ) .(000بداللة معنوية محسوبة )( 8.398بلغت )
الفرضية الصفرية، ونقبل الفرضية البديلة، وهذا يدل على وجود عالقة طردية )موجبة( ذات داللة معنوية 
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المتمثل في )المهارات الشخصية، المهارات المعرفية، المهارات المهنية،  العالي التعليم مخرجات بين جودة
المتمثل  العالي التعليم مخرجات ودةومتطلبات سوق العمل، حيث إنه كلما كانت جالمهارات العامة( 

زاد تحقيق  ،يجابيةإ )المهارات الشخصية، المهارات المعرفية، المهارات المهنية، المهارات العامة( :في
 متطلبات سوق العمل.

 النتائج والتوصيات .9
 النتائج 1.9
والقدرة على االندماج ضمن فرق  ،لتوجه اإليجابي نحو العملمن اتمكن الخريج  الجودةن أنالحظ  -1

 وااللتزام بأداء العمل بكل انضباط، ،العمل، كما تمكن الجودة الخريج من احترام مواعيد العمل
 اآلخرين. عم لالتواصو  ،المسؤولية لتحم القدرة على للخريج وتوفر الجودة

وتعطي الجودة  ،المشاكل حل على والقدرة ،واالبتكار اإلبداع على القدرة للخريجن الجودة توفر أتبين  -2
 .المنطقي التفكير على والقدرة ،تخصصه مجال في واسعة معارف على امتالك القدرة للخريج

 ةالقدر و  ،اتخاذ القرار ةعملي ة فيالحقائق العلمي ىالجودة تعزز لدى الخريج االعتماد علن أ تبين -3
ك مهارات الخريج من امتالتمكن الجودة و  ،تخصصه لمجا يف وإدارتها رالمخاط رتقدي ىعل

كما تمكن الجودة  ،تخصصه مجال في الحديثة التحكم في التقنياتو  ،ليالتعامل مع الحاسب اآل
 .المطلوب الوقت يف لالعم زنجاإ في ةوالتطبيقي ةالعملي ةالخبر  الخريج من امتالك

 توإرشادا بتعليمات والمعرفة ،الذات وتطوير للتعلم ن الجودة تعزز لدى الخريج االستعدادأنالحظ  -4
 ،تعزز الجودة للخريج االطالع الدائم بمستجدات العصر التكنولوجيةو  المهنية، ةوالسالم الصحة

 .العمل ءالبيئية في أدا بعين االعتبار الجوانب األخذو  ،واالجتماعية والمسؤولية األخالقية
خالل فترة عملهم بالجامعة، دارة الجودة اكتسبوا القدرات والمهارات والمعارف إعضاء أ ن أ تبين -5

 والتحكم فيها حسب الوضعية المطلوبة. ،استخدام المعارف والمهارات ىوقادرين عل
المتمثل في  العالي التعليم مخرجات عالقة طردية )موجبة( ذات داللة معنوية بين جودة وجود  -6

ومتطلبات سوق ( )المهارات الشخصية، المهارات المعرفية، المهارات المهنية، المهارات العامة
المتمثل في )المهارات الشخصية،  العالي التعليم مخرجات العمل، حيث إنه كلما كانت جودة

 يجابية زاد تحقيق متطلبات سوق العمل.إ المهارات المعرفية، المهارات المهنية، المهارات العامة(
 
 



  مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل الليبيلالدولي  لمؤتمربا، إصدار خاص مجلة دراسات االقتصاد واألعمال
 

465 
 

 التوصيات 2.9
 :يكما يأت تم وضع مجموعة من التوصيات ،ليه من نتائجإوبناء على ما تم التوصل  
على خصائص  اتركيزً بمختلف أنواعه ومستوياته دسي( العمل على تطوير التعليم الجامعي )الهن -1

وربط الجامعة  ،المناهج التعليمية ومدى مالئمتها لمتطلبات العصر وسوق العمل حاضرًا ومستقبالً 
 نتاجي.بالقطاع اإل

في ليبيا بوضع سياسات تضمن تحديد المهارات التخصصية لنجاح لزام مؤسسات التعليم العالي إ -2
 وتوصيف مقرراتها الدراسية. ،الخريج في الوظيفة عند تصميم برامجها التعليمية العملية

لما لها  ،دارة المخاطر بكليات الهندسةإعطاء دورات تدريبية في مجال ضرورة العمل على زيادة إ  -3
ضافة مقرر على إالتركيز و ثناء العمل، أهمية بالغة في الحد من تقليل المخاطر التي تحدث أ من 

 .دارة الوقت في المناهج داخل كليات الهندسةإ
ضرورة العمل على زيادة الوعي لدى خريجي كليات الهندسة بالمسؤولية االجتماعية تجاه سوق  -4

 .العمل الليبي
 بأدوارهم عضاء هيئة التدريسأل توعيةً الندوات والورش  ضع البرامج وعقدن تقوم الجامعة بو أ -5

 سوق العمل.بوربطها  كاديميةاأل
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