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 ممخص الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر الجامعات الفمسطينية في متابعة الخريجيف كأثره 
عمى فاعمية البرامج الخاصة بيـ مف كجية نظر الخريج، مف خالؿ دراسة مقارنة بيف كحدات 
الخريجيف بالجامعة اإلسالمية كجامعة النجاح الكطنية كالكمية الجامعية لمعمكـ التطبيقية، كلتحقيؽ 

، كقد استخدـ االستبانة كأداة رئيسة لجمع المعمكماتىداؼ الدراسة قاـ الباحث بجمع البيانات مف أ
المنيج الكصفي التحميمي إلجراء الدراسة، كاالستبانة كأداة رئيسة لجمع المعمكمات، كقد الباحث 

لجامعية لمعمـك تككنت عينة الدراسة مف خريجي الجامعة اإلسالمية كجامعة النجاح الكطنية كالكمية ا
، كاستخدمت ( خريج كخريجة31,269عية كالبالغ عددىـ )التطبيقية عف آخر ثالث أعكاـ جام

( استبانة، كتعبئة جزء مف العينة بطريقة الكتركنية 450تكزيع ) تـك  الدراسة عينة عشكائية طبقية،
عطاء الحرية في التعبير لمخريجيف، كتـ استرداد ) ( 401نظران لمبعد الجغرافي بيف الضفة كغزة، كا 

اإلحصائي لتحميؿ  SPSS%( كتـ استخداـ برنامج 89.1استبانة، كقد بمغت النسبة اإلجمالية )
 البيانات.

ئج الدراسة كجكد دكر لمجامعات في تأىيؿ الخريجيف كصقؿ شخصية كقد أظيرت نتا
الخريج مف خالؿ البرامج المختمفة المقدمة ليـ مف كحدات الخريجيف كمراكز التعميـ المستمر كتكفير 
المختبرات كاألجيزة الخاصة بذلؾ، كالسعي لكجكد المتخصصيف في خدمة الخريجيف كخاصة في 

بينما تطبيقية كثـ جامعة النجاح الكطنية، كأخيران الجامعة اإلسالمية بغزة، الكمية الجامعية لمعمكـ ال
كصعكبة الحصكؿ عمى فرص عمؿ بعد  ،كجكد الفجكة بيف التعميـ النظرم كالتطبيؽ العمميتبيف 

 التخرج. 
تساىـ في معالجة نقاط كقد خمصت الدراسة بمجمكعة مف التكصيات التي مف شأنيا 

، كأكصى الباحث بأف تقـك كبرامج الخريجيفدة االىتماـ بمتابعة الخريجيف العمؿ عمى زياالضعؼ ك 
 ،كحدات الخريجيف بالجامعات المستيدفة بالعمؿ عمى تطكير عمؿ الخريجيف في عدة مجاالت
 ،كضركرة متابعة الخريجيف بشكؿ أفضؿ مف خالؿ تقديـ البرامج التدريبية المجانية كالتأىيمية

كالعمؿ عمى تكفير البيئة كالبنية التحتية المادية  ،ف لرحالت عممية كتثقيفيةكالسعي البتعاث الخريجي
 كالمعمكماتية الداعمة، كجمب التمكيؿ الالـز لبرامج الخريجيف.
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Abstract 
 

The study aimed at identifying the role of the Palestinian universities in 

following-up graduates and its impact on the effectiveness of the universities' programs 

from the perspective of the graduate through a comparison study between the Islamic 

University of Gaza, An-Najah National University, and University College of Applied 

Sciences.  To fulfill study aims, the researcher collected data using a questionnaire as a 

primary tool of data collection. The researcher adopted the analytical-descriptive 

approach. The Study sample consisted of the graduates from the foresaid three 

universities over the last three years constituting a whole number of (31,269) male and 

female graduates. The researcher distributed (450) questionnaires using stratified 

random sample. Some of the questionnaires were filled electronically by the sample due 

to the geographical distance between the West Bank and the Gaza Strip and to let the 

graduates express freely. (401) questionnaires were retrieved representing a percentage 

of (89.1%). The researcher used SPSS program to analyze data. 

The study results showed that there is a role of universities in rehabilitating the 

graduates and developing their characters through; different programs presented by 

alumni units and continuing education centers, the availability of laboratories and 

equipment supporting these programs, and introducing specialists in assisting the 

graduates.  The University college of Applied Sciences comes first in introducing 

specialists to assist its graduates, followed by An-Najah National University and then the 

Islamic University of Gaza. The results also showed that there is a gap between 

theoretical and practical education. Additionally, the graduates face difficulties in 

finding a job after graduation. 

The study concluded with recommendations that help in correcting weaknesses 

and increasing attention on keeping tracks with the graduates and providing them with 

different training programs. The researcher also recommended alumni unites in the 

targeted universities to develop work environment of the graduates in different fields, 

and to enhance their skills by providing free training and rehabilitation programs. It is 

also recommended for universities to send their graduates abroad to attends scientific 

and cultural programs, and to provide informational and technical environment as well 

as to raise funds for graduates programs. 
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 الكالد كالكالدة العزيزيفإلى مف ربياني صغيران كسيركا مف أجمنا الميالي كرمزا العطاء 

 إلى )زكجتي الغالية( التي كانت خير سند كرفيؽ.

 إلى )بناتي الغاليات(.

 إلى جميع أخكتي كخاصة أخي األكبر الدكتكر/ أشرؼ.

 إلى أىؿ زكجتي كعماتي كأخكالي كخاالتي

 كأخص بالذكر صديقي العزيز/ عكني خركؼ.إلى أصدقائي األعزاء 

 عاـ. 19إلى جامعتي الغراء الجامعة اإلسالمية التي احتضنتني منذ 

إلى قادة المقاكمة  ،إلى مف طرزكا بنيراف أسمحتيـ رايات النصر، إلى مف حرركا أسرانا البكاسؿ
 األشاكس الذيف عممكا الدنيا كيؼ يككف الصبر، ككيؼ يككف النصر.

 

 ء جميعان أىدم ىذا البحث المتكاضع.إلى ىؤال
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 شكر وتقدير


الحمد هلل حمد الشاكريف كالصالة كالسالـ عمى المبعكث رحمة لمعالميف سيدنا كقائدنا 
 كقدكتنا محمد صمى اهلل عميو كعمى آلو كصحبو أجمعيف.

ىذا أف أتقدـ بالشكر إلى كؿ مف كانت لو مساىمة في إنجاز إال ال يسعني في ىذا المقاـ 
الدكتور/ وسيم اسماعيل ستاذنا العزيز أل ؿالعمؿ المتكاضع، كأخص بالشكر كالتقدير كالعرفان

المشرؼ عمى ىذه الرسالة كالذم كاف لو الفضؿ بعد اهلل عز كجؿ في إنارة طريؽ البحث  اليابيل،
رشاداتو، جعميا اهلل في ميزاف حساناتو كأعمالو يكـ القيامة.  لي مف خالؿ تكجيياتو كا 

ميرفت ، كالدكتكرة/ ياسر الشرفاالدكتكر/  كما أتقدـ بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة
لى كمية  راضي ثرائيا بما قدمكه مف مالحظات قيمة كىامة، كا  لتفضميـ بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة كا 

جزؿ ليـ التجارة بالجامعة ممثمة بعميدىا كأساتذتيا كمدرسييا األفاضؿ، أسأؿ اهلل العمي العظيـ أف ي
األجر كالثكاب،  كالشكر مكصكؿ أيضان لألخكة في كحدة الخريجيف بجامعة النجاح كأخص بالذكر 

لما بذلو مف جيد كبير كتقديـ النصيحة كالمشكرة  الدكتور/ رافع دراغمة مدير الوحدة،األخ 
 لحدادولمميندس/ عبد اهلل اكالمتابعة الشخصية في تسريع كحث الخريجيف لتعبئة االستبانات، 

لى  رئيس كحدة الخريجيف بالكمية الجامعية، كلألخكة في كزارة  الدكتور الميندس/ حاتم العايديكا 
كما أتقدـ بالشكر لعائمتي الكريمة لما قدمكه لي ، األستاذ/ صالح صييونالعمؿ كعمى رأسيـ األخ 

 مف مساعدة كتشجيع كدعـ متكاصؿ في إنجاز ىذه الرسالة.

 كاهلل كلي التكفيؽ
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 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة

 :مقدمة 1.1
تعد الركيزة األساسية في تقدـ كازدىار إف المؤسسات األكاديمية في جميع أنحاء العالـ 

، فيي التي تقـك بإعداد كتجييز كادر بشرم مؤىؿ لخدمة المجتمع في شتى المجاالت المجتمعات
ة، كمف خالؿ المعمكمات المتكفرة عمـ المستخدمة في أنظمة المؤسسات األكاديميةمف خالؿ برامج الت

ثراءه بالمعرفة الالزمة التي  لدل أساتذة التخصصات المختمفة كالتأثير بيا عمى شخصية الطالب كا 
 تساعده في استكماؿ مسيرة خدمة كبناء المجتمع.

كُيعد التطكر المستمر كالسريع في تكنكلكجيا المعمكمات مف أىـ عكامؿ تقدـ أنظمة 
ة االلكتركنية، حيث شيد العالـ في السنكات المؤسسات التعميمية كتكظيفيا في البيئات التعميمي

األخيرة جممة مف التحديات الجديدة ابتداءن مف ظيكر االنترنت، ككصكالن إلى شبكات التكاصؿ 
االجتماعي التعميمية كالترفييية التي ساىمت بشكؿ كبير في التغييرات الجذرية ذات األبعاد 

 ـ(2012، كالتعميمية.)عقؿ، السياسية، كاالقتصادية، كاالجتماعية، كالثقافية
إف ما يشيده الزمف الحالي مف تطكرات كتغيرات مفاجأة كسريعة في جميع مجاالت العممية 
كاالقتصادية كالتقنية التي تؤثر كتمس جميع المؤسسات األكاديمية كالتعميمية كمنظكمة البناء الثقافي 

ات قدرة عالية عمى التكيؼ كالمبادرة كالفكرم لممجتمع، يتطمب التعامؿ مع ىذه التطكرات كالمتغير 
كفؽ ثكابت المجتمع الثقافية كالدينية، كيقع عمى عاتؽ المؤسسات التعميمية عبء أكبر في تقديـ 

 ـ(2011مبادرات كفؽ الصيغ المقبكلة اجتماعيان كثقافيان.)سميـ كآخركف، 
ارؼ لذلؾ لـ يعد اليدؼ يقتصر عمى اكساب الطالب قبؿ مرحمة التخرج بعض المع

كالحقائؽ فقط بؿ تعداه إلى تنمية ميارات كقدراتو كبناء شخصيتو ما بعد التخرج، ليككف قادران عمى 
التفاعؿ مع متغيرات العصر كقادران عمى صناعة حياة جديدة قائمة عمى السيادة ال التبعية كفؽ تعميـ 

ظيارىا لمعالـ، كىك األمر الذم يجعؿ مف الضركرم تطكير المؤسسات التعميمية  دينو كمجتمعو، كا 
كفقان لمتنمية المينية المستدامة كتحقيؽ التميز كالتنافسية كتصبح قادرة عمى انتاج المعرفة الالزمة في 
شخصية الكادر البشرم في المرحمة الجامعية كتحكيميا إلى مقدرات اقتصادية فاعمة تخدـ 

 ـ(.2010المجتمعات.)الزىيرم، 
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أف التعمـ ال يتـ خالؿ مرحمة ما بعد التخرج فقط أك  كتعتمد برامج الخريجيف عمى فكرة
خالؿ المراحؿ الدراسية، بؿ يتعدل ذلؾ إلى كؿ مراحؿ العمر كفي أم مكاف، كتعتبر برامج 
الخريجيف عممية تعميمية أك أنشطة إيجابية أكثر مف أف تككف عممية سمبية أم أف اإلنساف يبذؿ 

قاىا، كليس التمقي في حد ذاتو بالعممية السمبية كلكنو عمى جيده لكي يكتسب المعرفة بدالن مف أف يتم
كؿ حاؿ أقهؿ إيجابية مف االكتساب كىذا المفيكـ النسبي لمفارؽ بيف التعمـ كالتعميـ.)الجكادم، 

 ـ(1999
كتقكـ الجامعات الفمسطينية بتخريج أعداد كبيرة مف الخريجيف نياية كؿ عاـ دراسي جديد 

ي مختمؼ التخصصات، مع عدـ كجكد سكؽ الستقباؿ ىؤالء الخريجيف، كيقدر عددىـ باآلالؼ، كف
كىنا يككف دكر الجامعات في دراسة الكاقع التي يعيشو المجتمع كالعمؿ عمى مكاكبة التطكرات 
كتقديـ االستشارات كالخدمات المتنكعة ألصحاب القرار في المؤسسات الحككمية كغيرىا لمكاجية 

 حقيؽ الفاعمية في خدمة المجتمعات الفمسطينية.)الجرجاكم كالخطيب،التحديات القائمة، كتسعى لت
 (ـ2007

 :مشكمة الدراسة 1.2
في ضكء المشكالت التي يعاني منيا خريجك الجامعات الفمسطينية مف ضعؼ الخدمات 
المقدمة ليـ بعد التخرج، كدكر الجامعات الرئيس في متابعة الخريجيف كتسييؿ مياـ التعمـ ليـ، مف 

، كتكفير منح كفرص مجانية لمخريجيفخالؿ البرامج الرسمية كغير الرسمية كاالبتعاث الخارجي 
ياد أعداد الخريجيف العاطميف أيضان عف العمؿ كقمة استيعاب سكؽ العمؿ ليـ، كعدـ كمع ازد

التنسيؽ مع مؤسسات المجتمع بشكؿ عاـ،  كالعائؽ المادم أماـ المؤسسات الجامعية كالخريجيف 
حيث أف الجامعات الفمسطينية تقدـ مجمكعة مف الخدمات المختمفة مف تأىيؿ التطكيرم أيضان، 

رساؿ الخريجيف لممؤسسات لمتطكع كالذم لو األثر في صقؿ شخصية كالتدريب ال نظرم كالعممي كا 
الطالب، كقد استفاد مف كحدات الخريجيف اآلالؼ مف الخريجيف مف جميع األنشطة كالتي تؤدم إلى 

حيث أف عدد خريجي الجامعة اإلسالمية منذ عاـ التحاؽ الخريجيف لسكؽ العمؿ بكفاءة عالية، 
كخريجي  ،( أربعة كستكف ألؼ كثمانمائة كأربعة كأربعكف خريج كخريجة64,844حكالي ) ـ1978

( ستكف ألفان كثمانمائة كثمانية عشر، كخريجي الكمية الجامعية 60,818جامعة النجاح الكطنية )
( تسعة عشر ألفان كتسعمائة كاثنيف كثمانكف كأف عدد العامميف منيـ في 19,982لمعمكـ التطبيقية )

حسب احصائيات كحدة شئكف الخريجيف بالجامعة %( 60-%55) الجامعات ما يقارب كال
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)كحدات  اإلسالمية، ككحدة الخريجيف بجامعة النجاح الكطنية ككحدة الخريجيف بالكمية الجامعية
كىناؾ نسبة غير محددة مف الخريجيف الذيف يمتحقكا ببرامج الخريجيف، كيأمؿ  (.2016الخريجيف،

اىـ ىذه الدراسة في إيجاد حمكؿ كمقترحات كتكصيات لحؿ المشكمة، كعميو يمكف الباحث أف تس
 صياغة سؤاؿ البحث الرئيس كما يمي: 

دور الجامعات الفمسطينية في متابعة الخريجين وأثره عمى فاعمية البرامج الخاصة بيم  "ما
 ؟"ينمن وجية نظر الخريج

 األسئمة الفرعية:
 الفرعية التالية: ويتفرع من ىذا السؤال األسئمة

كيؼ يتـ متابعة الخريجيف في الجامعة اإلسالمية كجامعة النجاح الكطنية كالكمية الجامعية  .1
 بعد التخرج كمدل رضاىـ عف أداء جامعاتيـ؟

 ما ىي الخدمات التي تقدميا الجامعات لخريجييا عمى صعيد برامج الخريجيف المختمفة؟ .2
 كف التكاصؿ بيف الجامعات كالخريجيف؟ما ىي المعكقات كالمشكالت التي تحكؿ د .3

 :أىداف الدراسة 1.3
 تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحقيؽ ما يمي:

التعرؼ عمى كيفية متابعة الجامعات الفمسطينية لمخريجيف كمدل رضاىـ عف أداء  .1
 جامعاتيـ.

مراكز كحدات الخريجيف ك تدعيـ برامج الخريجيف بعد كقبؿ التخرج مف خالؿ المساىمة في  .2
 التعميـ المستمر لدل الجامعات.

التعرؼ عمى الخطط األكاديمية في الجامعة كتطكيرىا بما يتناسب مع السكؽ الداخمي  .3
 كالخارجي.

التعرؼ عمى البرامج كدكرات التأىيؿ كالتدريب لرفع كفاءة الخريجيف لمساعدتيـ في مكاجية  .4
 متطمبات سكؽ العمؿ.

أثناء دراستيـ األكاديمية كمدل  طالبكاجو الالتعرؼ عمى المعكقات كاالشكاليات التي ت .5
 رضاىـ عف أداء الجامعة ككضع األسس السميمة في التخطيط األكاديمي.
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 :مبررات الدراسة 1.4
 كجكد عدد كبير مف المؤسسات األكاديمية التي تخرج سنكيان آالؼ مف الخريجيف. -
 ال يجد الخريجي مف يقؼ إلى جانبو بعد التخرج. -

 الخريج لممزيد مف التأىيؿ كالتطكير.كيحتاج 
كجكد العديد مف المؤسسات التي ال تجد في الخريج الكفاءة كالقدرة عمى خكض العمؿ مباشرة بعد  -

 التخرج.
حاجة الجامعات لتغذية راجعة تستفيد منيا في تطكير الجكانب األكاديمية كرفع الميزة التنافسية  -

 بيف المؤسسات األكاديمية.
يداؼ المؤسسات األكاديمية التي ليا كحدات خاصة بمتابعة الخريجيف بعد التخرج كما ىي تـ است -

 النشاطات كالفعاليات المقدمة لمخريجيف في تمؾ المؤسسات.
فتـ تحديد كحدة شئكف الخريجيف في الجامعة اإلسالمية بغزة، ككحدة النجاح لمخريجيف بجامعة  -

ة الخريجيف بالكمية الجامعية لمعمكـ التطبيقية عمى أساس ىي النجاح الكطنية بالضفة الغربية، ككحد
 أكثر الجامعات فاعمية في متابعة الخريجيف.

 :أىمية الدراسة 1.5
 الخريجيف  دكر الجامعات الفمسطينية تجاهالضكء عمى  ياىذه الدراسة إلى تسميط ىميةتعكد أ

مف حيث تقديـ برامج الخريجيف كعمؿ مقارنة بيف الجامعة االسالمية كجامعة النجاح الكطنية كالكمية 
تعكد أسبابيا، كما ما إذا كاف ىناؾ فكارؽ في تقديـ البرامج كتبياف كتحديد الجامعية لمعمـك التطبيقية 

ماتيا المقدمة عمى تطكير خدإلى اقتراح مجمكعة مف الحمكؿ التي يمكف أف تسيـ في  أىميتيا 
كيمكف تسميط الضكء عمى اىمية  التخرج،صعيد التدريب كالتأىيؿ كالتعميـ المستمر بعد كقبؿ 

 الدراسة مف جكانبيا عمى النحك التالي:
  :العممي) أ ( الجانب 

عمى دكر الجامعة اإلسالمية كجامعة النجاح الكطنية كالكمية  عمميسيرتكز الجانب ال
تطكيرية تساعدىـ في الجامعية لمتابعة الخريجيف مف خالؿ تدريب كتأىيؿ الخريجيف ضمف برامج 

كالعمؿ عمى مكاصمة التعمـ كزيادة المعرفة العممية ليـ في مجاليـ التخصصي كغير التخصصي، 
ئر ككحدات الخريجيف ليـ سكاء عمى صعيد التدريب كالتعمـ أك تقديـ خدمات مختمفة مف خالؿ دكا

عمى صعيد التكظيؼ كالتشغيؿ كتدعيـ العالقات كتكثيؽ التكاصؿ بيف الجامعة كخريجييا، كبيف 
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قامة النشاطات الثقافية كالتعميمية كاالجتماعية لمخريجيف، كالمساىمة في  الخريجيف أنفسيـ، كتنظيـ كا 
ىيؿ كتدريب كعقد دكرات متخصصة لرفع كفاءة الخريجيف لمساعدتيـ في تنظيـ برامج كدكرات تأ

مكاجية متطمبات سكؽ العمؿ، كمتابعة أحكاؿ الخريجيف كمساعدتيـ في إيجاد فرص عمؿ مناسبة 
كفتح مجاالت عمؿ جديدة أماميـ سكاء في سكؽ العمؿ الداخمي أك الخارجي، كتسييؿ استخداـ 

 مفة.الخريجيف لمرافؽ الجامعة المخت
  التطبيقي:) ب ( الجانب 

  العمؿ عمى إنشاء أقساـ متفرعة مف كحدات الخريجيف مختصة باإلرشاد كالتكجيو كالمسح
 الميداني عف الخريجيف.

 .تدريب الخريجيف كذلؾ بعقد برامج تدريبية مجانية كمناسبة ليـ 
 .التنسيؽ مع مؤسسات ذات الصمة لعقد البرامج التدريبية المختمفة 
  رساؿ مجمكعات منيـ لمتعمـ خارج الكطف.تقديـ  المنح المجانية ليـ كا 
 .تقديـ الدعـ الكامؿ لبرامج التدريب كالتعمـ كابتعاث الخريجيف 
 التثقيفية كاالجتماعية كالتعمـ عف بعد كتقديـ البرامج التي تساعد الخريجيف  اتعقد الكرش كالمقاء

 في ذلؾ.
 حدود الدراسة: 1.6

 لمحدكد التالية:سكؼ تخضع الدراسة 
ستقصر الدراسة عمى معرفة الكاقع الحالي لمخريجيف بعد التخرج مف خالؿ  أواًل/ الحد الموضوعي:

 متابعة الجامعات ليـ كمدل أثره عمى فاعمية البرامج الخاصة بيـ.
ستركز الدراسة عمى الخريجيف في الجامعة اإلسالمية بغزة، كجامعة النجاح  ثانيًا/ الحد البشري:

 الكطنية، كالكمية الجامعية لمعمـك التطبيقية.
كىي )الجامعة اإلسالمية بغزة،  ستقصر الدراسة عمى ثالثة جامعات فقط ثالثًا/ الحد المكاني:

 .كجامعة النجاح الكطنية، كالكمية الجامعية لمعمـك التطبيقية(
سيتـ جمع البيانات المتعمقة بالدراسة خالؿ الفصؿ األكؿ كالثاني مف العاـ  رابعًا/ الحد المكاني:

 (.2016/2017الجامعي )
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 محددات الدراسة: 1.7
 كاجو الباحث العديد مف التحديات كالمشاكؿ خالؿ مرحمة إعداد الدراسة كنذكر أىميا:

 كالعزكؼ عف تعبئة االستبانات.عدـ فيـ بعض الخريجيف ألىمية الدراسة  -
مشقة عمى تكصيؿ تناكلت الدراسة جامعات مف قطاع غزة كالضفة الغربية الذم كاف لو  -

 المعمكمات كالفترة الطكيمة الذم انتظرىا الباحث في تعبئة االستبانات المطمكبة لمعينة.
متابعة الخريجيف كبرامج عدـ كجكد أم مف الدراسات السابقة المتحدثة عف دكر الجامعات في  -

 الخريجيف بشكؿ مفصؿ.
 :متغيرات الدراسة 1.8

 سكؼ تسعى الدراسة إلى تحديد المتغيرات التالية:
  ) أ (  المتغير التابع:

 فاعمية برامج الخريجيف في الجامعات الفمسطينية.
 ) ب ( المتغيرات المستقمة:

كاستيعاب كالتكنكلكجيا المستخدمة كالمكارد البشرية كالمكارد المالية تشمؿ البرامج كالدكرات التدريبية 
 .الخريجيف لسكؽ العمؿ )برامج التشغيؿ الدائـ كالمؤقت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (: متغيراث انذراست11.شكم )
 (2016، بناءن عمى الدراسات السابقة الباحث)المصدر: 

فاعمية برامج 
 الخريجين

البرامج 

الموارد  التدرٌبٌة

 المالٌة
الموارد 

 البشرٌة

التكنولوجٌا 

 المستخدمة

استٌعاب سوق 

 العمل للخرٌجٌن
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 :فرضيات الدراسة 1.9
دكر ل     0.05 ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ريأثتتكجد  ة األولى:الرئيسالفرضية 

الجامعات الفمسطينية في متابعة الخريجيف كفاعمية برامج الخريجيف في الجامعات الفمسطينية كيتفرع 
 التالية:الفرعية منيا الفرضيات 

كالدكرات التدريبية عمى لمبرامج     0.05يكجد تأثير ذك داللة احصائية عند مستكل  .1
 فاعمية برامج الخريجيف في الجامعات الفمسطينية.

لمتكنكلكجيا المستخدمة عمى     0.05يكجد تأثير ذك داللة احصائية عند مستكل   .2
 فاعمية برامج الخريجيف في الجامعات الفمسطينية.

لممكارد البشرية المؤىمة عمى     0.05يكجد تأثير ذك داللة احصائية عند مستكل   .3
 فاعمية برامج الخريجيف في الجامعات الفمسطينية.

لممكارد المالية المخصصة     0.05لة احصائية عند مستكل  يكجد تأثير ذك دال .4
 لمخريجيف عمى فاعمية برامج الخريجيف في الجامعات الفمسطينية.

كمدل استيعاب الخريجيف لسكؽ     0.05يكجد تأثير ذك داللة احصائية عند مستكل   .5
 العمؿ كأثرىا عمى فاعمية برامج الخريجيف في الجامعات الفمسطينية.

بيف     0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل   الفرضية الرئيسة الثانية:
متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ )دكر الجامعات الفمسطينية في متابعة الخريجيف عمى 

( تعزل لمخصائص الديمكغرافية )الجنس، يففاعمية البرامج الخاصة بيـ مف كجية نظر الخريج
المؤىؿ العممي، سنة التخرج، الحالة الكظيفية، طبيعة العمؿ، التكاصؿ مع العمر، الجامعة، 

كمدل االستفادة مف كحدات الخريجيف كمف  كتحديث البيانات، كحدة الخريجيف، طرؽ التكاصؿ،
 مراكز التعميـ المستمر، كعدد البرامج أك الدكرات التي استفاد منيا الخريج(.

 :مجتمع الدراسة 1.10

يعرؼ بأنو جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث، كبناءن عمى مشكمة  مجتمع الدراسة
الدراسة كأىدافيا فإف المجتمع المستيدؼ يتككف مف خريجي كخريجات الجامعة اإلسالمية بغزة 

، ـ2013كجامعة النجاح الكطنية كالكمية الجامعية لمعمكـ التطبيقية لألعكاـ الثالث السابقة )
( ألؼ خريج كخريجة حيث أف خريجي الجامعة 31,269بالغ عددىـ )( كالـ2015، ـ2014
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( كالكمية الجامعية 12,954( كفي جامعة النجاح الكطنية )12,963اإلسالمية في الثالث أعكاـ )
 ( خريج كخريجة. 5,352لمعمـك التطبيقية )
 (2015وحتى  2013(: يوضح مجتمع الدراسة آلخر ثالث سنوات دراسية )1.1جدول )

 حجم العينة عدد الخريجين الجامعة
 185 12963 الجامعة اإلسالمية بغزة
 143 12954 جامعة النجاح الكطنية

 73 5352 الكمية الجامعية لمعمـك التطبيقية
 :عينة الدراسة 1.11

كسنة التخرج، كذلؾ  جامعةقاـ الباحث باستخداـ طريقة العينة الطبقية العشكائية حسب ال
( خريج كخريجة، حيث تـ تكزيعيا كالتالي: مف الجامعة 401باختيار عينة عشكائية كقدرىا )

طنية %( مف جامعة النجاح الك 35.7%( خالؿ الثالث سنكات ك)46.1اإلسالمية بنسبة )
 %( مف الكمية الجامعية، كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي:18.2ك)

 توزيع العينة الطبقية العشوائية حسب الجامعة وسنة التخرج(: يوضح 1.2جدول )
 النسبة المئوية% العدد سنة التخرج النسبة المئوية % العدد الجامعة

3102-3102 46.1 185 الجامعة اإلسالمية بغزة  020 2323 

3102-3102 35.7 143 جامعة النجاح الكطنية  34 0522 

3102-3102 18.2 73 الكمية الجامعية لمعمـك التطبيقية  053 2325 

 01121 210 المجموع 100.0 401 المجموع
 

 :أداة الدراسة 1.12
تـ إعداد استبانة حكؿ "دكر الجامعات الفمسطينية في متابعة الخريجيف كأثره عمى فاعمية 

 مع الخريجيف. الشخصيةيف"، كاستخداـ المقابالت البرامج الخاصة بيـ مف كجية نظر الخريج

 :الفصل وىيكمية الدراسة مخمص 1.13
تناكلت الدراسة في الفصؿ األكؿ مقدمة عف دكر الجامعات الفمسطينية في متابعة الخريجيف 

مشكمة  الباحث ، كمف ثـ استعرضيفكأثره عمى فاعمية البرامج الخاصة بيـ مف كجية نظر الخريج
كمجمكعة مف ، كذلؾ استعرضت الدراسة األىداؼ ؿ صياغتيا في سؤاؿ رئيسالدراسة مف خال

، كمبررات الدراسة كأىميتيا، ثـ عرض متغيرات الدراسة كالمككنة مف خمسة فرعيةالتساؤالت ال
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كمحددات الدراسة، كمف ثـ  متغيرات مستقمة، كمتغير تابع، كثـ استعرض أىمية الدراسة كحدكدىا
كيتناكؿ الفصؿ الثاني مف الدراسة كأداة الدراسة،  تمع كعينة الدراسةفرضيات الدراسة الخمسة، كمج

، فسكؼ يتناكؿ المبحث األكؿ عف دكر الجامعات في مباحث اإلطار النظرم كمقسـ إلى أربعة
متابعة الخريجيف، كالمبحث الثاني عف برامج الخريجيف كالمبحث الثالث عف العكامؿ الفاعمة في 

لخريجيف في الجامعات المستيدفة كالتي ليا دكر في برامج الخريجيف كالمبحث الرابع عف كحدات ا
متابعة الخريجيف، كالفصؿ الثالث سيتناكؿ الدراسات السابقة كتشمؿ )المحمية كالعربية كاألجنبية( 
كالتعقيب عف ىذه الدراسات كمقارنتيا كأكجو االختالؼ معيا كسرد أىداؼ تمؾ الدراسات كأىمية 

جراءات تكصمت إليو مف نتائج، كالفصؿ الراب النتائج كالمتغيرات المستخدمة كما ع سيشمؿ منيجية كا 
، كأخيران تحميؿ البيانات كاختبار فرضيات الدراسة كمناقشتيا، كسيتناكؿ الفصؿ الخامس الدراسة

 يتناكؿ الفصؿ السادس نتائج كتكصيات الدراسة. 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري لمدراسة

 مقدمة:
سيتناكؿ الفصؿ الثاني مف الدراسة اإلطار النظرم كىك مقسـ إلى أربعة مباحث، أما 

الجامعات الفمسطينية كمدخؿ عاـ المبحث األكؿ سيتـ التطرؽ بإيجاز عف متابعة الخريجيف في 
 لمكضكع الدراسة كالمتمثؿ في دكر الجامعات الفمسطينية في متابعة الخريجيف كذلؾ مف حيث ماىية

كأنكاع المتابعة كمقسمة إلى أربعة أقساـ )متابعة بعد التخرج، كمتابعة بعد  المتابعة بعد التخرج
قصص النجاح الخاصة بالخريجيف(  التدريب، كمتابعة بعد الحصكؿ عمى فرص عمؿ، كتكثيؽ

بالنسبة لمخريجيف كالككادر المؤىمة لممتابعة كالمشرفيف عمى  كأىداؼ المتابعة كأىمية المتابعة
أما في المبحث كاإلسيامات الشاممة لمجامعة في خدمة المجتمع، كمعايير جكدة المتابعة، المتابعة 

مؤسسات األكاديمية كذلؾ مف حيث ماىية تمؾ التطرؽ بإيجاز لبرامج الخريجيف في الالثاني سيتـ 
البرامج في الجامعات ككيؼ نشأت كتطكرت تمؾ البرامج كأىميتيا مف حيث إعداد خريجيف أقكياء 
كتحسيف المستكل العاـ لمخريجيف كخمؽ بيئة تفاعمية ليـ كتكفير متطمبات سكؽ العمؿ كخصائص 

فية تنفيذىا، كأنكاع البرامج التأىيمية الداخمية البرامج الفاعمة لمخريجيف كشركط االلتحاؽ بيا ككي
أما كالخارجية كأنكاع برامج التشغيؿ الدائـ كالمؤقت كأىداؼ تمؾ البرامج كأساليب التأىيؿ كالتعميـ، 

متطمبات الخدمة الجيدة لمخريجيف كالمتمثمة في البرامج التدريبية فتحدث عف في المبحث الثالث 
مكارد المالية المتكفرة في الجامعات كالمسخرة لمخريجيف ككحدات كالتكنكلكجيا المستخدمة كال

الخريجيف كالمكارد البشرية المؤىمة كالتي تقدـ الخدمة لمخريجيف كاستيعاب سكؽ العمؿ لمخريجيف بعد 
التأىيؿ كالتدريب كالتحاقيـ لمبرامج المتخصصة كغير المتخصصة أما المبحث الرابع فسكؼ يتحدث 

ف في الجامعات المستيدفة كىي كحدة شئكف الخريجيف بالجامعة اإلسالمية بغزة عف كحدات الخريجي
 ككحدة النجاح لمخريجيف بجامعة النجاح الكطنية ككحدة الخريجيف بالكمية الجامعية لمعمـك التطبيقية. 
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 المبحث األول

 متابعة الخريجين في الجامعات الفمسطينية
متابعة الخريجيف في الجامعات الفمسطينية في ىذا المبحث سيتـ التطرؽ بإيجاز عف 

كمدخؿ عاـ لمكضكع الدراسة، كالمتمثؿ في دكر الجامعات في متابعة الخريجيف كذلؾ مف حيث 
 ماىية المتابعة كأىميتيا كأىدافيا، كأنكاعيا كباختصار بما يفي بالغرض مف الدراسة.

 مقدمة: 2.1.1
فيي التي تخرج آالؼ جتمع الفمسطيني، مفي ال األكاديميةجامعة مف أىـ الركافد التعد 
بذلؾ في رفع مستكل التعميـ  كتساىـ  األكاديمية،في مختمؼ التخصصات  يفالدارسالخريجيف 

تساىـ ، كالتي بدكرىا كالمينيةبالعديد مف الكفاءات العممية  الخارجيك  المحميالسكؽ كتمبية حاجة 
 .في تطكير كتقدـ المجتمع

ف الجامعة يزيد رصيد م ركزىا كمنافستيا لمجامعات كيزداد ثقميا مف خالؿ مركزىا كا 
ىتماـ بلالمو، كالتقميؿ ، كعدـ االا كعدـ مشاركتيا كتجاىميا لمشاكؿ المجتمعاالجتماعي ال بعزلتي

يا الدؤكبة كالمستمرة لما تشيده المجتمعات مف تآمالو، كلكف يجب حضكرىا الدائـ كمكاكبمف شأف 
 (.ـ2006)بمغيث،  تطكرات كتغيرات

كيمعب الخريجكف القدامى كالجدد دكران ميمان لمؤسساتيـ التعميمية الذم تخرجكا منيا، 
فالخريجيف يمكف أف يقدمكا العديد مف الفكائد كيستفيدكا أيضان مف جامعتيـ بعد تخرجيـ، فيمكف 

ساعدكا لمخريجيف أف يقكمكا بمساعدة الطالب الجدد في التحاقيـ بالجامعة، كأيضان يمكنيـ أف ي
الطالب في فعاليات كأنشطة تعميمية، كذلؾ بتقديـ خدمات التطكع ليككنكا كمراقبيف ليـ، كالعمؿ 
عمى إرشادىـ إلى ما ىك ميـ مف التدريب ككيفية الحصكؿ عمى فرص العمؿ، كيمكف االستفادة مف 

يجب  عميوك الجامعة الحتضاف مشاريعيـ كاالستفادة مف مرافؽ الجامعة كتسييؿ مياـ معينة ليـ، 
عمى المؤسسات التعميمية االحتفاظ بقكاعد بيانات خاصة بخريجييا كالتي سيتـ تكاصؿ الخريجيف 
ببعضيـ البعض كسيكلة قياـ المؤسسة بالتكاصؿ مع خريجييا، كبإمكانيا أف تستضيؼ منتديات 

 .(ـ2005)الخاف،  لممناقشة لتقكية االتصاؿ كالتكاصؿ بيف الطالب كالخريجيف
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 مفيوم المتابعة: 2.1.2
متابعة الخريجيف ىي متابعة تتـ بعد تخرج الطمبة مف المؤسسات األكاديمية كذلؾ مف 
خالؿ كجكد قكاعد بيانات شاممة عف الخريجيف كالعمؿ عمى تحديث البيانات لسيكلة التكاصؿ معيـ 

كـ ىذه مف خالؿ برامج يتـ إعدادىا لدل الجيات المعنية بالتكاصؿ كمتابعة الخريجيف، كتق
 المؤسسات بعمؿ مسح عف خريجييا لمعرفة ما قاـ بو الخريجيف خالؿ السنة األكلى مف التخرج.

عدة جكانب يتعداىا إلى عند الدراسة األكاديمية فقط، كلكف  ال يتكقؼ دكر الجامعاتأصبح حديثان 
مباشرة  تقديـ خدماتتتمثؿ في ىناؾ عدة كظائؼ لمجامعة تجاه خريجييا  حيثأخالقية كأدبية، 

كغير مباشرة لخريجييا كطمبتيا، سكاءن في تقديـ البرامج التعميمية التفكيضية أك التكاممية المتعمقة 
عادة التأىيؿ لمخريجيف الذيف ترككا مقاعد الدراسة، كتعمؿ عمى فتح أبكابيا  بالبرامج التطكيرية كا 

كقؼ ناقد بما حكليا تتخمى عف أم ملممجتمع، كالذم يؤدم إلى خركج الجامعة مف العزلة ك 
 (.ـ2000)األسعد، 

 دور الجامعات في متابعة الخريجين: 2.1.3
كعمى رأسيا الجامعات دكران أساسيان كميمان كحيكيان في نيضة  لتعميـ العاليتؤدم مؤسسات ا

مداد سكؽ العمؿ بالككادر البشرية المؤىمة  األمـ كالشعكب كذلؾ مف خالؿ دكرىا في تزكيد كا 
كالمدربة كفي كافة التخصصات العممية كاإلنسانية، كبشكؿ يساير عجمة التقدـ، كيساىـ في نفس 

لعممي في مختمؼ المجاالت كالمعارؼ كالحقكؿ، كخاصة الكقت في تطكير كنيضة البحث ا
المجاالت ذات الصمة المتصمة كالكثيقة ببرامج التنمية االجتماعية كاالقتصادية، كباإلضافة إلى 

)عبد الدايـ،  دكرىا في خدمة المجتمع المحمي كتزكيده باالحتياجات البشرية كالمادية المتاحة
 .ـ(2011

دكر الجامعات ىك تكفير التعميـ كالبحث العممي كخدمة ككما ىك متعارؼ عميو فإف 
المجتمع، كلكف الجامعات تمعب دكر الكسيط المنظـ الذم يعمؿ عمى صقؿ كتنمية شخصية الفرد 
مف جميع الجكانب سكاءن العقمية كالشخصية كاالنفعالية كالركحية كبشكؿ متكامؿ كمتكازف، كتعمؿ 

مؿ المكجكد الذم يؤدم إلى ىدـ المجتمع في المستقبؿ، لذلؾ عمى حمايتو مف االنحراؼ كالفساد كالخ
فإف إعداد البرامج كالخطط الدراسية التي يتـ طرحيا يجب أف تتناسب مع سكؽ العمؿ لذا يجب 

 .ـ(2006إعداد الطمبة كتزكيدىـ بالمعارؼ المطمكبة لذلؾ )العاجز، 
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اصر النظاـ التعميمي كعممياتو، كبما أف الخريجيف يعتبركف مصدران ميمان كرئيسان لتقكيـ عن
ـ البيئة الجامعية بما فييا مف مصادر، كبما تقدمو مف خدمات لدعـ عممية تعمـ يكالتركيز عمى تقك 

الطالب، كلعؿ ذلؾ يعد مصدران ميمان لرفد متخذم القرار في الجامعات الفمسطينية بمعمكمات عف 
اديمية بعد تمقييـ الدراسة العممية كلسنكات في أراء كخبرات الطالب كالخريجيف األكاديمية كغير األك

 .ـ(2009الجامعة )الحكلي، 
ليس كؿ الجامعات الفمسطينية تتابع خريجييا مف خالؿ دكائر ككحدات مختصة، حيث أف 
في الضفة الغربية ىناؾ جامعات ككميات ليا دكائر ككحدات تتابع الخريجيف بعد التخرج، فمعظـ 

ة تسعى بشكؿ جاد لمتابعة خريجييا بعد التخرج كلدييا كحدات فاعمة، الجامعات في الضفة الغربي
كنذكر منيا )جامعة النجاح الكطنية، جامعة بيرزيت، الجامعة العربية األمريكية، جامعة القدس 

خضكرم، الكمية -المفتكحة، جامعة بكليتكنؾ فمسطيف، جامعة بيت لحـ، جامعة فمسطيف التقنية
 العصرية(.

 زة فميس كؿ الجامعات تقـك بمتابعة خريجييا، فالجامعات التي لدييا كحداتأما في قطاع غ
كدكائر فاعمة التي تتابع خريجييا ىي )الجامعة اإلسالمية بغزة، كالكمية الجامعية لمعمكـ التطبيقية، 
كجامعة فمسطيف، كالكمية الجامعية لمعمكـ كالتكنكلكجيا(، أما باقي الجامعات يتـ متابعة خريجييا 

شكؿ غير فاعؿ كيتـ تفعيؿ نشاطاتيا مف خالؿ شئكف الطمبة أك القبكؿ كالتسجيؿ كأقساـ أخرل ب
 تابعة إلدارة الجامعة. 

 ( جامعة ككمية، حيث أف الضفة52حيث إف مجمكع المؤسسات األكاديمية في فمسطيف )
)دليؿ  ( جامعة ككمية18( جامعة ككمية، أما في قطاع غزة فتشمؿ )34الغربية تشمؿ عدد )

 .(ـ2016، الفمسطينية الجامعات
 أنواع المتابعة: 2.1.4

 متابعة الخريجين بعد التخرج: 2.1.4.1
يتـ متابعة الخريجيف بعد التخرج مف خالؿ عدة كسائؿ )التكاصؿ مع الخريجيف مف خالؿ 
صدار مجمة  عقد لقاءات تكريمية كتكاصمية معيـ، كعقد كرش عمؿ تخص مشاكؿ الخريجيف، كا 
نشاء بكابة خاصة بالخريجيف كالمؤسسات لربط  بالخريجيف كالعمؿ عمى إنشاء نادم لمخريجيف، كا 

العمؿ كمعرفة حاجة الخريجيف مف البرامج التدريبية كالدكرات التأىيمية، كعقد أياـ الخريجيف بسكؽ 
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  عمؿ كتكظيؼ ليـ مف خالؿ ربطيـ بالمؤسسات داخؿ المؤسسة األكاديمية التي تخرجكا منيا(
 (.ـ2010)دليؿ خريجي الجامعة اإلسالمية، 

 متابعة الخريجين بعد التدريب: 2.1.4.2
عد التخرج مف خالؿ إعداد برامج تأىيؿ كتطكير كاإلعالف عنيا يتـ تدريب الخريجيف ب

لمخريجيف مف خالؿ المكاقع االلكتركنية المختمفة التابعة لشئكف الخريجيف بداية كؿ عاـ دراسي 
جديد، كيأتي ىذا التدريب مف أجؿ تطكير ميارات الخريجيف لصقؿ الخريجيف لسكؽ العمؿ كسد 

شئكف الخريجيف، دليؿ ) تطبيؽ العممي في السكؽ المحمي أك الخارجيالفجكة بيف التعميـ النظرم كال
 .(ـ2015

 متابعة الخريجين بعد الحصول عمى فرص العمل: 2.1.4.3
يتـ متابعة الخريجيف بعد الحصكؿ عمى فرص عمؿ مف خالؿ زيارة الخريجيف كىـ عمى 

التي تخرج منيا الخريج، رأس عمميـ، كالذم يعطي تغذية راجعة قكية لدل المؤسسة األكاديمية 
حيث يتـ معرفة جكانب القكة كالضعؼ لدل الخريج، كىؿ كاف ىناؾ فجكة بيف التعميـ النظرم 
كالتطبيؽ العممي، إلى جانب معرفة المؤسسة مف حاجة الخريج لمدكرات التدريبية إلى جانب التعميـ 

 النظرم.
قاء الخريجيف في أنشطة كفعاليات كيتـ متابعة الخريجيف بعد الحصكؿ عمى فرص عمؿ مف خالؿ ل

تكاصمية تتـ في المؤسسات التي تخرج منيا الخريج حتى يتـ مقابمة الخريجيف كمعرفة لما تكصؿ 
 إليو الخريج في حياتيـ العممية كما ىي االشكاليات التي كاكجيتو بعد التخرج.

 توثيق قصص نجاح الخريجين: 2.1.4.4
نجاح لخريجيف ليا قد تخرجكا كعممكا في  تقـك المؤسسات األكاديمية بعرض قصص

مجاالت مختمفة كنجحكا في حياتيـ العممية كتبؤكا مناصب عميا أك غير ذلؾ، كيتـ تسكيؽ ىذه 
القصص كالنجاحات مف أجؿ رفع سمعة المؤسسة التي تخرج منيا كحث الجميكر كالطمبة مف 

 (.ـ2015، االلكتركني )مكقع جامعة النجاح االلتحاؽ بالمؤسسة
 أىداف المتابعة: 2.1.5

إف اليدؼ الرئيسي مف متابعة الخريجيف ىك جمع معمكمات تفصيمية فيما يختص بحالة 
الخريجيف كما تكصؿ إليو الخريجيف، كمدل جكدة أداء الخريجيف، كاليدؼ الثاني ىك تحديث 
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س الحالية، كعدـ تكدطمبات الكظيفية البيانات الكظيفية لمتأكد مف اشتماؿ نظاـ المتابعة عمى المت
السكؽ المحمي مف تخصصات غير مطمكبة كشح تخصصات أخرل، بمعنى آخر فإنو يجب تصميـ 
طرؽ المتابعة بحيث تؤدم إلى تحديد مكاطف الضعؼ عمى كجو التحديد في نكاتج النظاـ حتى 

مكف إعادة يمكف عالجيا، كعندئذ فإنو يمكف إدخاؿ التغيرات المناسبة حتى يمكف عالجيا، كما أنو ي
مراجعة الكاجبات كالمياـ كالعناصر الكظيفية التي تـ جمعيا مف قبؿ بكاسطة فرؽ تحميؿ الكظائؼ، 

 (.ـ2004الجبالي،  )تريسي، حتى يمكف إدخاؿ التعديالت الالزمة عمى األىداؼ
 من أىداف متابعة الخريجين إلى ما يمي:( 2004ذكر تريسي والجبالي )لذا 

 بيف الخريجيف كالجامعة.استمرارية العالقة  .1
 بناء قنكات كجسكر تكاصؿ كتعاكف بيف الجيتيف، مف خالؿ تبادؿ الخبرات كتقديـ الخدمات. .2
 تقديـ الدعـ المالي كالمعنكم لجامعتيـ كالخريجيف الجدد. .3
االستفادة مف الخريجيف المتميزيف في المشاركة كالفعاليات كاألنشطة التي تقكـ بيا الجامعة  .4

دارة   الكميات كاألقساـ المختمفة بالجامعة.كا 
االعتزاز كالفخر بالخريج كالذم يعتبر سفير لمجامعة كال سيما الذيف كصمكا إلى مراتب عالية  .5

 مينيان كحققكا غايات كأىداؼ مرسكمة.
معرفة أكجو القصكر كأكجو القكة في المخرج التعميمي لمجامعة في حاؿ فشؿ أك تقدـ  .6

 ظيفة أك تدنى مستكاه الميني.المتخرج في الحصكؿ عمى ك 
 ( مجموعة من األىداف أىميا:2011وأضاف عمييا الحريري واإلمامي )

 .تحسيف )الطالب الخريج( ليكاكب احتياجات سكؽ العمؿ المحمي أك الخارجي .1
إجراء الدراسات كاألبحاث العممية عف أكضاع الخريجيف لمعرفة مدل فشؿ أك جكدة العممية  .2

 ة المنتج مف جكدة المخرج، كجكدة المخرج مف جكدة المجتمع ككؿ. دالتعميمية، فجك 
إصدار المجالت الكرقية كااللكتركنية كالتي يتـ كتابتيا بأقالـ الخريجيف، كذلؾ مف أجؿ  .3

 تقكية صمة الخريج بجامعتو.
استفادة الخريجيف مف مرافؽ الجامعة المختمفة كالمكتبة المركزية كالعيادة الطبية كفتح أمامو  .4

 خدمات الجامعة.
عادة بناء التكاصؿ  .5 عقد لقاءات اجتماعية لمخريجيف كذكييـ لتركيح الخريجيف عف أنفسيـ كا 

 المستمر معيـ.
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 أىمية المتابعة: 2.1.6
ال يمكف تحقيؽ صالحية أم نظاـ تأىيؿ كتدريب بدكف برنامج كنظاـ متابعة معّد كمستخدـ 

النظر عف مدل الجكدة فإنو ال يمكف ألم نظاـ تأىيؿ استخدامان جيدان، باإلضافة إلى ذلؾ، كبصرؼ 
جيف ، كتعتبر عممية المتابعة لمخريظيفية المتغيرة بدكف تمؾ البرامجكتدريب االستجابة لممتطمبات الك 
 (.2004)تريسي، الجبالي،  :حيكية لخمس مجمكعات رئيسية

يضمف برنامج المتابعة المعد بشكؿ جيد إلى حد كبير أف برنامج  الخريجون المتدربون: .1
التدريب كالتطكير يمبي فعالن احتياجات الخريجيف المتدربيف كىـ عمى رأس عمميـ، فإذا 
شعر الخريج بعدـ الكفاءة بعد انتياء التدريب، فإنو مف المؤكد سيصاب الخريج باإلحباط 

 كمف الممكف أف ال يتطكر كىك في عممو.
تحتاج الككادر المدربة إلى معمكمات مرتدة عف فاعميتيـ في إعداد األفراد  الكوادر المدربة: .2

لكظائؼ محددة كبدكف معمكمات مرتدة كافية فإف المدربيف سيعممكف في الظالـ كيقكمكف 
بإدخاؿ التغيرات في البرنامج اعتمادان عمى الحدس، دكف االعتماد عمى المكضكعية في 

 التقييـ.
يكفر برنامج المتابعة لمصممي النظـ أفضؿ معيار لقياس  ومطورو نظم المتابعة: مصممو .3

عداده لمتابعة الخريجيف، فإذا كاف التصميـ يؤدم إلى  فاعمية النظاـ الذم قامكا بتصميمو كا 
ذا لـ يتمكنكا مف ذلؾ فإنو محتاج إلى تطكير مستمر  النتائج المطمكبة يتـ االستمرار فيو، كا 

 المطمكب. لتمبية الغرض
يتـ متابعة كأداء التدريب مف قبؿ الرؤساء  عمى المتابعة: المشرفو والرؤساء القائمو .4

 .ء الخريجيف في البرامج التدريبيةكمشرفي المتابعة كذلؾ لمعرفة أدا
 معايير جودة متابعة الخريجين: 2.1.7

التخرج، عدة معايير لجكدة متابعة الخريجيف بعد ( مجمكعة مف 2015حيث ذكر عطية )
لذلؾ يجب األخذ بيذه المعايير لتستطيع المؤسسة مف بناء نظاـ متابعة شامؿ تستطيع مف خاللو 

  إنجاح العممية، كنذكر منيا:
.تقكـ المؤسسات التعميمية بتشكيؿ مجمكعات كفرؽ متابعة الخريجيف بعد تخرجيـ مف الجامعة مف 1

 خالؿ دكائر ككحدات خاصة بالخريجيف.
 ة لعمؿ تمؾ الفرؽ، ككضع خطط استراتيجية كالعمؿ عمى تنفيذىا.. أف تضع آلي2
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 إجراءات منظمة لمعرفة مستكل رضا الخريجيف مف الجامعة كمعرفة مخرجات الدراسة. اتخاذ. 3
. العمؿ عمى اتخاذ قرارات سريعة لمعالجة القصكر الناتجة عف عدـ تمبية المناىج الدراسية أك 4

 لسكؽ العمؿ. بعض المساقات لتأىيؿ الخريج 
 . التأكيد مف مخرجات الجامعات كىؿ مخرجاتيا كانت بالمستكل المطمكب. 5
 . أف تككف ىناؾ تغذية راجعة تستفيد منيا الجامعة.6
 .مية في إجراءات التطكير كالتصحيح . أف يشارؾ األساتذة كالمدرسيف في المؤسسة األكادي7
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 في خذمت انمجتمع إسهبمبث انجبمعت(:2.1شكم )

 .(ـ2002)محمكد، المصدر: 

 الجامعة

 اسيامات غير مباشرة اسيامات مباشرة

النمو  النمو الثقافي النمو العممي
 االقتصادي

توفير 
 الميارات

تنمية المعرفة 
 ونشرىا

البحوث 
العممية والكتب 

وعقد 
المؤتمرات 
والندوات 
والمقاءات 
 المختمفة.

تدريب الطمبة 
والخريجين 
والتعميم 
المستمر 
وتنمية 
 المجتمع.

االستشارات 
العممية 

والنشاطات 
التنموية 
واالنتاجية 
والخدمات 
 العممية.

المشاركة 
المينية مع 
المؤسسات 

المجتمعية ودعم 
رعاية الشباب 

وتطوير 
 المواىب.

تطوي 
المستوى 
المياري 
والتقني 

والتعميمي لدى 
الطمبة 

 والخريجين.
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 المبحث الثاني

 برامج الخريجين في المؤسسات األكاديمية
في ىذا المبحث سيتـ التطرؽ بإيجاز لبرامج الخريجيف في المؤسسات األكاديمية كذلؾ مف 

 أىميتيا كخصائصيا كأنكاعيا كفكائدىا كأىدافيا كأساليب التأىيؿ كالتعميـ.حيث 

 ماىية برامج الخريجين في المؤسسات األكاديمية: 2.2.1
برامج الخريجيف ىي برامج تأىيمية تدريبية كتشمؿ تدريبية نظامية كغير نظامية كتأىيمية 
تشغيمية تقدـ لمخريجيف الجدد أك القدامى في مختمؼ التخصصات بعد التخرج، كتجمع برامج 

كساب الخبرة متخصصة كغير متخصصة، كذلؾ مف أجؿ االستمرار في عم مية التعميـ كالتأىيؿ كا 
ثراء السيرة الذاتية لدم الخريج بخبرة عممية  المطمكبة في مجاؿ العمؿ أك غير مجاؿ العمؿ، كا 

 حقيقية كالذم يترتب عميو تطكير العمؿ أك الحصكؿ عمى عمؿ.
و كأيضان ىي إحدل أىـ األدكات المستخدمة في إعداد العنصر البشرم لرفع مياراتو كقدرات

كاستثمار إمكاناتو، فالتدريب ىك نشاط مخطط ييدؼ إلى إحداث تغييرات في الفرد أك الجماعة فيما 
يتعمؽ بطبيعة المعارؼ كالمعمكمات كالخبرات كالميارات كالسمكؾ كاالتجاىات بما يؤىمو لمقياـ بيمامو 

نتاجية عالية كبدكره يؤدم إلى إحساس  )أبك زيد الميني الفرد لالستقرار الكظيفي ك بشكؿ كؼء كا 
 (.ـ2007 كآخركف،

"كىي عممية مخططة كمصممة لتعديؿ االتجاىات كالمعارؼ أك الميارات السمككية، مف 
 ,Leopold, 2002)ؿ مف خالؿ نشاط أك مجمكعة أنشطة" خالؿ خبرة تعميمية لتحقيؽ أداء فعا

p188.) 
في  أناس يقكمكف بيابرامج الخريجيف ىي األنشطة التي يقـك بيا أشخاص أك  مفيكـ كيشير

 الشخصية الدكافع لبعض نظرا معيف، مجاؿ في ككفاءتيـ كمياراتيـ معارفيـ لتحسيف حياتيـ
 .(Koper,Tattersal, 2004كالمجتمعية. )

مف الميد  المستمر ىك التعميـالتعميـ برامج الخريجيف الذم يعتبر جزء مف يغطي مفيكـ ك 
صمى  ككمػا جاء عمى لساف سيد الخمؽ أجمعيف محمدكال يككف خالؿ فترة عمر معينة، إلى المحد 

 .أطمب العمـ مف الميد إلى المحداهلل عميو كسمـ 
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تعمـ ليس لو حدكد، كتمتد عبر حؽ الفجكة المينية كاألكاديمية لتشمؿ جميع أنكاع التعميـ الرسمي كال
 .(ـ2010، مشركع تمبكس) كغير الرسمي

شمؿ جميع الفئات تقتصر عمى فئة محددة مف العمر بؿ تكأف برامج الخريجيف كالتعمـ ال 
مف جميع الشرائح المختمفة مف المجتمع )الطبة كالخريجيف الجدد كالقدامى(، كىناؾ إيجابيات كثيرة 

عمـ الذاتي، بمبادئ التكالدعكة المتغّيرات العالمية، عميو التعميـ كالتربية المستمرة كتساىـ في  ينطكم
الحقائؽ تبيف عمى التعمـ، ك كغير الكبار قدرة الكبار تثبت التي ك معّمقة كقد يحقؽ ذلؾ نتائج 

، كقد تجعؿ صناع القرار المرتبطة بالعالقات اإليجابية المترابطة بيف مستكل التعميـ كالدخؿ كاإلنتاج
 .((Belanger, 1994لمسألة كيكلكنيا االىتماـ البالغ كالميتميف أف يمتفتكا ليذه ا

كذلؾ مف أجؿ العمؿ جيكد الدكؿ مف أىـ الركافد األساسية في لتدريب كالتعميـ كيعتبر ا
عمى الزيادة في معدؿ التنمية كالعمؿ عمى تخفيض النسبة المرتفعة مف البطالة كالسعي لتكفير حياة 

بيف معدالت النمك يناؾ عالقة تبادلية مباشرة ف كريمة لمشباب كالخريجيف كلمشعب بشكؿ عاـ،
االقتصادم كانخفاض معدالت البطالة كارتفاع المستكل التعميمي، كما أف ىناؾ عالقة مباشرة بيف 
ما يخصص مف الناتج المحمي اإلجمالي عمى التعميـ كمعدؿ النمك في الناتج المحمي اإلجمالي، 

 كانخفاض معدالت البطالةكذلؾ نتيجة لتأثيره المضاعؼ عمى زيادة الدخؿ كاستيعاب القكل العاممة 
كالتأىيؿ في اكتساب الميارات مف الضركرم االعتراؼ باف حؽ التعميـ ك  .(ـ2010)العمرك، 

البػد أف يصاحبو إجراءات تكفير الظركؼ المناسبة كالمطمكبػة لممارسػة ىػذا كااللتحاؽ ببرامج التعمـ 
 .(San Sebastian Unesco Center,2006) النشاط
أن  Andrea Sparling, (2002)وأندريا سبيرلنج  Jim Smith جيم سميث أوضحوقد 

 مفيوم التأىيل والتعمم  يقوم عمى أساسين رئيسين:
أساس طبيعي قصدم كغير قصدم، ذلؾ أف التعمـ كالتأىيؿ ىك تعمـ مقصكد يتـ التخطيط  األول:

لمينية كغيرىا، كىك أيضان تعمـ لو كيتـ تنفيذه في مؤسسات التعميـ الرسمي مثؿ الجامعات كالكميات ا
غير مقصكد يتـ مف خالؿ برامج تعميـ الراشديف كالكبار، كما يتـ مف خالؿ كسائط متنكعة تخطط 
لو، كيخطط الفرد لتعممو أيضان، تطكيران لذاتو، كألغراض خاصة بو، مف أجؿ التأىيؿ أك التثقيؼ أك 

 تأميف المستقبؿ.
 ربعة أسس فرعية، ىي:أساسي أخالقي، يتفرع إلى أ الثاني:
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كالفرد يمتـز أماـ نفسو بتعميـ نفسو بنفسو، كالتعرض إلى  االلتزام الذاتي أو الشخصي: -
مكاناتو كتحقؽ لو المتعة، كىذا االلتزاـ ينطكم عمى  خبرات تؤدم إلى صقؿ شخصيتو كا 

 شعكر الفرد بالمسئكلية أماـ نفسو كأماـ مجتمعو لمتعمـ.
كىنا تككف البيئة كالمجتمع ممتزمتاف بإتاحة فرص التعميـ  ي:االلتزام البيئي واالجتماع -

كالتعمـ ألبنائو، كما أف األفراد يشارككف بعضيـ البعض خبرات التعمـ كيشجع الفرد غيره 
 عمى التعمـ، شعكران منو بأف تعمـ اآلخريف يمثؿ سعادة كفائدة لو كفائدة لممجتمع.

كالمتعمـ دائمان يحرص عمى مراعاة حقكؽ غيره في التعمـ،  تقدير واحترام تعمم اآلخرين: -
 تعممان حران دكف قيكد أك شركط، كفيما ينفع بو نفسو كاآلخركف.

"كالمتعمـ كفقان ليذا المبدأ يحتـر كجيات نظر اآلخريف، متى استندت ىذه  احترام الحقيقة: -
 .(35-34، صـ2003)حجي ،الدليؿ المكضكعي كالمصدر المكثؽ"اآلراء إلى 

لذلؾ يجب العمؿ عمى اعداد الخريجيف كالطمبة اعدادان جيدان مف أجؿ المساىمة في التنمية 
كالنمك الفني كالجمالي لمبالد، كيككف ىنا دكر الخريجيف مف مختمؼ التخصصات أف يككنكا 
ير قادريف عمى التعمـ باستخداـ عدة ميارات مختمفة كالرياضيات كاليندسة كالتكنكلكجيا كالتفك

الناقد كحؿ القضايا الشائكة، لذا يمكف دعـ ىذه الغاية بإنشاء مراكز إرشاد كظيفية تابعة 
لمجامعة أك لكحدات الخريجيف كمراكز التعميـ المستمر لمتكاصؿ مع خريجييا كذلؾ بيدؼ تكفير 

)تقرير، جامعة  البيئة كالمشكرة كالمعمكمات التي تسيؿ لحصكؿ الخريجيف عمى فرص تكظيؼ
 .(ـ2016، نزكل

ساقتو لنا التربية كالتعميـ المستمر كالتعمـ مدل الحياة، ىك مفيكـ قديـ قدـ الحضارات، حيث 
 انتشاركذلؾ لضماف نادت بالتربية المستمرة كقد لمديانات السماكية،  مالـزأمر كىك ، الحديثة

التحاؽ الخريجيف ببرامج التعميـ المختمفة ييدؼ ، ك المتعاقبةتمؾ التربية بيف األجياؿ كالعصكر 
سكاء في "، االجتماعية كالتقنية"في مكاجية المتغيرات الحضارية  أك الخريج إلى مساعدة الفرد

لتكامؿ بيف اإلنساف كالبيئة التي يعيش فييا، كصكال لمترابط كامجاؿ العمؿ أك المجتمع، تحقيقا 
نمائيا، كحشد طاقات البيئة كاالستفادة منيا  إلى النيكض بيا عف طريؽ حشد الطاقات البشر  ية كا 

جراءات تنظيمية، تقكـ بدكر الكسيط بيف ىذه الطاقات كمدخالت، كبيف  كذلؾ طبقا لخطط كا 
 .(ـ2012)ممحـ،  المخرجات المستيدفة كنتائج متكخاة
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كيعد التعميـ عمكمان كالتعميـ المستمر عمى كجو الخصكص ضركرة ممحة لمجتمع المعمكمات 
الذم تتضاعؼ فيو المعرفة كتتجدد عمى نحك غير مسبكؽ، كتمثؿ الجامعات أحد أكجو 

ركنة أكبر مف حيث المكاف كالزماف االستجابة ليذه الحاجة حيث تكفر التعميـ الجامعي بم
 .(ـ2007)الصالح، 

يدؼ األسمى لمتعميـ المستمر ىك خدمة المجتمع كاألخذ بو لمصاؼ يمكف تحديد الك 
المستدامة مكاكبة مراحؿ التنمية البشرية كالحضرية المتطكرة كالسعي للمتقدمة المجتمعات ا

، كيعتبر التعميـ المستمر عنصران أساسيان في التعامؿ مع عممية التغير االقتصادية الشاممةك 
كاالجتماعية، كيبني التعميـ المستمر عمى المعرفة كالميارات كالخبرات السابقة لألشخاص 

ات الشخصية كالمينية كافة شرائح المجتمع، كالذم ييدؼ إلى تحقيؽ االحتياجكاألفراد مف 
 .(ـ2015)أبك شنب، كاالجتماعية 

ف تحقيؽ التنمية البشرية يتطمب فيـ العالقة بيف التعميـ كالتدريب كالعمؿ كتحميميا كمقدمة  كا 
ثراء أدكارىما في برامج التنمية كمشركعاتيا، كالتغمب ع مى مجمكعة ضركرية لمتنمية كا 

اإلشكاليات القائمة بيف مخرجات نظاـ التعميـ كمتطمبات سكؽ العمؿ في ظؿ اقتصاد العكلمة، 
حيث لـ تعد مؤسسات المجتمع قادرة عمى استخداـ القكل العاممة المكجكدة بشكؿ منتج يسمح 
 بتحقيؽ نمك كاؼ في االقتصاد لزيادة العرض مف خريجي التعميـ عف الطمب االقتصادم لحجـ

 .(ـ2005)عارؼ،  فرص العمؿ المتاحة لمؤىالتيـ العممية
طرح بعض الدكرات كبرامج التدريب كالتحاؽ الطمبة ال يقؼ عند حد إف التعميـ المستمر 

كالخريجيف لتحسيف المستكل األدائي ليـ، أك العمؿ عمى تأىيميـ في تخصصاتيـ أك تدريبيـ 
عمى كيفية خكض التجارب التي قاـ بيا آخركف في مجاؿ عمؿ معيف سكاء مينية أك فنية، 

 ى الشيادات األكاديمية المختمفة. كلكنو يمكف تجاكز ذلؾ بتمكيف المتعمميف مف الحصكؿ عم
لذلؾ فإف معظـ الجامعات الفمسطينية تقدـ برامج مختمفة لمخريجيف مف حيث التدريب النظرم 
كالتدريب العممي، فالتدريب النظرم يتـ مف خالؿ القاء محاضرات عمى الخريجيف داخؿ قاعات 

تـ تدريبيـ داخؿ القطاعات  التدريب المختمفة، كالتدريب العممي يتـ ممارسة الخريجيف لما
 المختمفة.
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 نشأة وتطور برامج الخريجين: 2.2.2
، كتنافس المؤسسات في تخريج سنكيان، كتدفقيـ إلى سكؽ العمؿ أعداد الخريجيف تزايد مع

كخريجييا، فيناؾ العديد مف  الجامعة بيف العالقة ضركرة الجامعات أدركت خريجيف أكفاء،
بعمؿ دراسات حكؿ خريجييا لمعرفة ما تكصؿ إليو الخريجيف كذلؾ مف المؤسسات األكاديمية تقكـ 

 ,Zuzana)ية، كالحصكؿ عمى التغذية الراجعػػػػة أجؿ تطكير الخريجيف مف النكاحي العممية كالعمم
Andrea,2011). 

كيعتبر الخريجكف الجامعيكف ىـ نخبة المجتمع في أية دكلة، كىـ مرحمة الفصؿ بيف مراحؿ 
كلي كمرحمة التعميـ العالي، ككضعكا أنفسيـ عمى الطريؽ الصحيح تجاه التقدـ كاالزدىار، التعميـ األ

حيث يمثمكف اإلطار الكاسع لمعمـ كتربية النشء، كبالتالي مف بينيـ يظير العمماء كالخبراء، فحممة 
عالـ، البكالكريكس يشكمكف نسبة كبيرة في جميع أنحاء العالـ، كنحف في قطاع غزة جزء مف ىذا ال

ؿ الجذرم كلكف مشكمة كالخريجيف تتفاقـ عامان بعد عاـ، لذا فالمطمكب ىنا ليس المساعدة بؿ الح
 .(ـ2016)شاىيف، الذم يؤمف ليـ المستقبؿ 

لذلؾ إف فكرة كتطكر برامج الخريجيف بدأت مع ظيكر األعداد الكبيرة مف الخريجيف كتدفؽ 
كظيكر البطالة الكبيرة التي انتشرت في بداية الخريجيف لسكؽ العمؿ الداخمي كالخارجي، 

الثمانينيات، لذلؾ اتجيت العديد مف المؤسسات المتخصصة كغير المتخصصة لرصد ميزانيات 
خاصة لتأىيؿ الخريجيف في برامج مختمفة يمكنيـ مف االستمرار في تطكير قدراتيـ العممية 

 عمى الالزمة كالميارات شكؿ دائـ المعرفةب  يمكف أف يكفر  ال كالمينية، لذلؾ فالتعميـ النظامي
 العمؿ، كلكف ىناؾ عدة أمكر كصفات أخرل يقكـ بالبحث عنيا مف قبؿ أصحاب العمؿ ألداء الفكر

 .(ـ2010)مركز دراسات التنمية، 
إنو عف طريؽ التعميـ يمكف مقابمة حاجات شباب اليكـ، كتشير  M. Kourilskyكقد ذكر 

OECD  المتغير لمتعميـ الميني كالفني كالتدريب إلى أىمية إعداد البرامج في دراستيا عف الدكر
كقد أكضح المؤتمر الدكلي األكؿ لمتعميـ  (،Harare, 1995الالزمة لتدريب الشباب الخريجيف )

WCOE  الحاجة إلى برامج فعالة، سكاء كانت  1995الذم عقد في مدينة ىرارم بزمبابكم عاـ
ممكلة مف البنؾ الدكلي أك مف خالؿ تمكيؿ دكلي، لمتغمب عمى المشاكؿ المرتبطة بحدكث خمؿ في 
التعميـ كالبنية االجتماعية في كثير مف الدكؿ النامية، إلى جانب السعي إلرساؿ الخريجيف إلى 

 .(ـ1998)عبد القادر، لتعكد بالنفع عمييـ كعمى بمدانيـ تعميمية كتثقيفية  بعثات
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 أىمية برامج الخريجين: 2.2.3
بالجامعة يمتحؽ ببرنامج أكاديمي قد يرغب بو أك ال يرغب بو، كىذا حسب  طالبعند التحاؽ ال

طبيعة البيئة التي يعيش بيا، لذلؾ عند تخرجو مف الجامعة ال يمكف لو أف يككف قد حصؿ عمى ما 
يؤىمو ألداء الكظيفة أك العمؿ المطمكب، فينا يحتاج الخريج إلى مكاكبة التطكرات كلريما يحتاج إلى 

ألشياء طكاؿ، لذلؾ الجامعة قد تكفر لؾ الفرصة بالتخصص في مجاؿ معيف كلكف  لتدريبكاالتعمـ 
في الحقيقة الجامعات ال تعطي المعرفة الكاسعة كالشاممة في أمر محدد، ألف الجامعات كلألسؼ 
ىناؾ جامعات ىدفيا االستثمار فقط كليس إكساب الطالب معرفة تفيده في الحياة العممية، فأىمية 

 تكمف في التالي: (1990كما ذكر )أبك غزالة،  تدريب الخريجيف برامج
بعد التخرج، تسعى بعض المؤسسات األكاديمية لتدريب خريجييا  إعداد خريجين أقوياء: -

إلى جانب ما تـ اكتسابو عمى مقاعد الدراسة كذلؾ رغبة منيا كاالستفادة عمى المدل 
القصير كالبعيد، فعمى المدل القصير تمكف خريجييا بسرعة الحصكؿ عمى ما يرغبكف سكاء 

ختمفة، كعمى المدل البعيد تستطيع الحصكؿ عمى المنح الالزمة أك فرص التشغيؿ الم
الجامعة بناء ميزة تنافسية تمكنيا مف الحفاظ عمى سمعتيا كمكانتيا، لذلؾ يتـ اعداد كجمع 
المعمكمات بطرؽ منيجية كىادفة كمكاكبة يسيؿ فيميا، كيتـ تدريب الخريجيف بيذه الطرؽ 

 لسرعة االستجابة لمتغيرات لخمؽ خريجيف مبدعيف. 
كما نعمـ أف الخريجيف مختمفيف في تحصيميـ العممي، حيث  خريجين:تحسين مستوى ال -

يسعى بعضيـ لتطكير أدائو كالمشاركة في الكثير مف الفعاليات كاألنشطة التي تساىـ في 
تطكير ذاتو، كالكثير منيـ يمتمؾ بعض القدرات العقمية كحب اإلطالع كالتعمـ كلكف ال 

في االستمرار لمتعمـ، لذا يأتي دكر الجامعة بتكفير يمتمؾ االمكانيات المادية التي تساعده 
المكاف المناسب كدعيما لبرامج الخريجيف كاستيعاب ىؤالء المتفكقيف الذيف يمتمككف قدرات 

 عقمية كذكاء كيسعكف لحب التعمـ. 
التطكر كالثكرة التكنكلكجية الحديثة جعمت بعض  خمق بيئة تفاعمية بين الخريجين: -

اعد كتكاصؿ تسيؿ ليا الكصكؿ إلى تقديـ الخدمات كالتعميـ عبر المؤسسات لبناء قك 
الكسائؿ التكنكلكجية المختمفة، فعمى سبيؿ المثاؿ، يتـ بناء نكادم الكتركنية خاصة 
بالخريجيف لتمكنيـ مف ربطيـ بسكؽ العمؿ أك تبادؿ الخبرات، فيناؾ تخصصات مثؿ 

لكثير مف المجاالت مثؿ )تصميـ تكنكلكجيا المعمكمات أك التخصصات اليندسية تشمؿ ا



 

76 
 

3
2

 

صفحات االنترنت، الكسائط المتعددة، كشبكات الحاسكب، تصميـ برامج اليكاتؼ الذكية 
كىندسة الحاسكب كىندسة المعمارية أك المدنية...الخ( كيقاس عمييا جميع التخصصات، 
ة فيمكف أف يككف لدييا نفس اليدؼ في تبادؿ كتفاعؿ األدكار مف أجؿ اكتساب الخبر 

 المطمكبة ال يمكف أف تكفرىا البيئة الجامعية. 
كؿ نياية عاـ جامعي يتـ تخريج أعداد كبيرة مف  توفير متطمبات سوق العمل لمخريجين: -

الخريجيف، يالحظ أف الكثير منيـ ال يمتمككف الكفاءة الالزمة لمعمؿ، فإف تمؾ الشريحة 
رات بشكؿ عممي، ألف سكؽ بحاجة إلى تأىيؿ كتدريب كالتعمـ عمى تطبيؽ بعض الميا

العمؿ يسعى لتحقيؽ رغباتو باستقطاب الخريجيف الحاصميف عمى ميارات خاصة، كال ينظر 
أحيانان إلى معدالت كنسب الخريج في الشيادة الجامعية، كلكف الكفاءة ىي الدكر األساسي 

 ىيؿ. كالياـ بالنسبة لصاحب العمؿ، كىنا يأتي أىمية مكاصمة الخريج في التعمـ كالتأ
كلـ تعد اآللة ىي السبب الكحيد في خمؽ كتفاقـ مشكمة البطالة بيف صفكؼ الخريجيف، 
فغياب السمطة المحمية كتخبط التخطيط الكاعي أكجد ىذه الحالة التي تدفعيـ باتجاه البحث 
المضني ألجؿ الحصكؿ عمى فرص عمؿ مف الممكف أنيا قد تساىـ في جزء يسير مف 

 اسية.القأعباء ىذه الحياة 
 

أما بالنسبة ألىمية الميارات المطمكب تكفرىا لدل خريجي التخصصات المينية، يجب 
ممارسة الخريجيف كتأىيميـ في ميارات مختمفة مثؿ )استخداـ األجيزة الطبية كميارات التسكيؽ 

بشكؿ أفضؿ بعد تخرجو  االلكتركنية، ككتابة التقارير كالمراسالت( كالتي يمكف أف تصقؿ الخريجيف
 .(ـ2004)الجعفرم، الفي، مف الجامعة 

 خصائص برامج الخريجين الفعالة: 2.2.4
تحتاج برامج الخريجيف الفعالة إلى مجمكعة مف الخصائص كالسمات التي تميزىا عف 

 تكفرىا محددة كينبغي كتخصصات خبرات إلى تحتاج فنية البرامج األخرل، كالتي تعتبر ذك عممية
كالخبرات المتخصصة في احتياجات تمؾ البرامج  كتنفيذىا كالعمؿ عمى متابعة كتقييـ فعاليتيا 

 كتصميميا بالشكؿ المطمكب كاختيار األساليب ككسائؿ اإليضاح فييا.
حيث أف تمؾ البرامج يجب أف تككف مرادفة كمستقمة لمتعميـ التقميدم، كتعمؿ عمى تنمية التعميـ 

 فو. التقميدم كتطكره كتكي
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 البرامج وااللتحاق بيا وتنفيذىا: أىم خصائص تمك ( 1990ذكر أبو غزالة )و 
االلتحاؽ ببرامج الخريجيف يقمؿ مف حالة التكتر الحاصؿ نتيجة نقص  ) أ ( تقميل التوتر:

 الميارات كالخبرات بالنسبة لمخريجيف الممتحقيف بيا.
حيث ممارسة الخريج لمتدريب  )ب ( القدرة عمى المنافسة وصقل شخصية الخريج:

ة تكالتطكير يؤدم إلى تطكير مياراتو العممية كالعممية، كيساعده ذلؾ في إثراء شياد
 األكاديمية بمؤىالت فريدة تساعده في الحصكؿ عمى الكظيفة المناسبة.

 ومية يزيد مف كالء الخريج كانتمائتكفير البرامج كتنفيذىا داخؿ المؤسسة التعمي الوالء: ) ج (
 لمجامعة الذم تخرج منيا.

ميا في إعداد ككادر بشرية قادرة عمى قيادة المناصب الع االستعداد لممستقبل: ) د (
 حسب تخصصو. المستقبؿ كؿه 

 انتيي مع نياية الدراسة النظامية ، كلكنيتال  برامج الخريجيف ) ىـ ( االستمرار في التعمم:
 رات حياة الفرد.مدل الحياة، كتشمؿ كؿ فتتبدأ كتستمر عممية 

كانت  مختمفة عقميةعدة جكانب مف تنمية شخصية الخريج  ) و ( التطوير وتنمية القدرات:
 .معرفيةأك 

يساعد التعميـ كالتأىيؿ الخريج عمى التأقمـ كالتكيؼ مع أم متغيرات  ) ز ( التأقمم والتكيف:
تقنية كانت أـ حضارية، بعكس التعميـ النظامي، لذا يتخمص الفرد مف أم تيديدات الحقة، 

 فالتعميـ المستمر يؤقمـ الخريج في مكاجية التحديات القادمة. 
ميدم فإنو يعتبر جزءان مف التعميـ التقالتعميـ النظامي لك نظرنا إلى  ) ح ( فرص متنوعة:

 المستمر، كلكف التعميـ المستمر شامؿ كأكسع. 
 ( لخصائص تمك البرامج وااللتحاق بيا:2000وأضاف السنبل )

التعميـ المستمر أكثر انسجاما في طبيعتو مع الحياة مف يعتبر  ( االنسجام والتكامل: أ) 
 ،ة كالتنكع في مكاده كأساليبو كأكقاتو، كذلؾ بما يتصؼ بو مف المركنالنظاميالتعميـ 

 كالتكامؿ بيف جميع مصادر المعرفة.
يعطي لمخريج عممان جديدان التعميـ المستمر إف التحاؽ الخريج ببرامج  ( عمم جديد: ب) 

، سكاء كاف عممي أك ميني، كخاصة الرتباط بعض الميف بالتغيرات السريعة كبشكؿ كبير
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لذا ال يعد التعميـ المستمر نظرم بؿ نظرم كعممي عمى حد سكاء، فيناؾ حاجة ممحة 
 الفعالية المينية لألفراد.لضركرة اكتساب كؿ ما ىك جديد لمحفاظ عمى 

إف تعميـ الخريج المستمر يساعده في مكاجية متطمبات  ( سد الثغرات وتحقيق الذات: ج) 
عميـ المستمر مع دكر اإلنساف المثالي في المجتمع، نسجـ التالتكيؼ لجميع مراحؿ حياتو، في

، النظاميالتي يخمقيا التعميـ  الثغرةفي سّد يساىـ  يب المستمرر كالتدكبيذا فإف التعميـ 
المشكمة القائمة بتركيز األفراد عمى االمتحانات النظرية دكف السعي الكتساب الخبرة كيعالج 

 مع المحيط الذم يعيشو.يضان تكيفو خارج المؤسسة األكاديمية، كأ

 أنواع برامج الخريجين: 2.2.5
 تنقسم برامج الخريجين إلى نوعين ىما:

 )برامج داخمية، وبرامج خارجية(
 البرامج الداخمية:  2.2.5.1

المؤسسات األكاديمية داخؿ أسكارىا، كذلؾ مف خالؿ القياـ بتدريب  تنفذىاكىي برامج 
كتأىيؿ الخريجيف كالطمبة كالجميكر، كيتـ االستعانة مف خالليا عمى ككادر مف داخؿ المؤسسة أك 
مف خارجيا، كتككف أحيانان مدعكمة مف إدارة الجامعة كأحيانان لـ تدعـ كيساىـ ماديان بيا الخريج، 

تعميـ المستمر لمجميكر كتتضمف الدكرات التدريبية كالتعميـ عف بعد كالتعميـ المفتكح كتشمؿ برامج ال
 كبرامج تأىيؿ الخريجيف. 

كيعتبر ىذا النكع مف التدريب يقع ضمف إطار التعمـ في مكاف العمؿ كالذم ال يتطمب مف الخريج 
 (.Robbertze, 2008)أخرل لمتدريب أك في مراكز متخصصة الذىاب إلى أماكف 

نما يمكنو أف يستغميا مف خالؿ  ينبغي عمى الطالب أال يقتصر عمى الدراسة فقط في الجامعة كا 
الجمسات الثقافية كاالطالع عمى كؿ المعارض التي تقيميا الجامعة، إضافة إلى ك جمسات الدعكة 
 .(ـ2006)محسف،  زيارة الجامعات
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 نماذج من البرامج الداخمية: 2.2.5.2
كىك برنامج تعده الجامعة اإلسالمية لتطكير خريجييا برنامج تأىيل الخريجين السنوي:  -

)شئكف تطكير خريجي الجامعة بعد التخرج  بداية كؿ عاـ دراسي، كييدؼ ىذا البرنامج إلى
 .(ـ2016الخريجيف، الجامعة اإلسالمية، 

كىك برنامج تدريبي تأىيمي لخريجي كخريجات الجامعة  برنامج تأىيل قدرات الخريجين: -
اإلسالمية كتـ مف خاللو تدريب الخريجيف في كزارة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات كمف 
ثـ العمؿ عمى تشغيؿ الخريجيف بشكؿ مؤقت كمنيـ مف عمؿ بشكؿ دائـ في مؤسسات ذات 

 .(ـ2016كتكنكلكجيا المعمكمات،  )كزارة االتصاالت صمة كذلؾ بالتنسيؽ مع الجامعة األـ
ىك أحد البرامج التي نفذت داخؿ الجامعة  برنامج تدريب الخريجين )منسق مشاريع(: -

اإلسالمية، كذلؾ بالتعاكف مع مؤسسات أىمية كخيرية كجمعيات بتمكيؿ مف منظمة العمؿ 
رية كثـ تـ الدكلية، كتـ خاللو تدريب الخريجيف داخؿ المؤسسة التعميمية مف الناحية النظ

التنسيؽ التي بحاجة إلى منسقيف مشاريع لفرز الخريجيف لدييا كالعمؿ عمى استيعاب 
الجامعة  )شئكف الخريجيف،ة شيكر الخريجيف بعد قضاء فترة تدريب تستمر لمدة ثالث

 .(2015اإلسالمية، 
في أماكف  تعميـ يقدـ لمطمبة المقيميف ىك برنامجبرامج التعميم عن بعد )التعميم المفتوح(:  -

بعيدة عف الحـر الجامعي يككف فيو الطالب منفصال انفصاؿ مؤقت أك انفصاؿ جغرافي 
المحاضريف، كخالؿ فترة التعميـ يستخدـ تقنية مثؿ الطباعة كالكسائط السمعية كالمرئية  عف

كالحاسكب تحتكم عمى المادة التي يريد الطالب تعمميا، كيتـ دراسة المادة بشكؿ فردم 
يمكف كليس في مجمكعات مع إمكانية عقد لقاءات أحيانان كيمكف تكفير االتصاؿ بطريقة 

 .(ـ2016الجامعة اإلسالمية،  )التعميـ المستمر،مف الحكار لمطالب االستفادة 
ف التدريب كالتعميـ عف بعد ىك تكصيؿ المكاد التدريبية عبر كسيط الكتركني يشمؿ  - كا 

األقمار الصناعية كالحكاسيب كاألشرطة المرئية كاألشرطة الصكتية كغيرىا مف الكسائط 
 .(ـ2008)راشد، تدربيف في أم مكاف أك زماف ية لممالمتعددة كالمتاحة لتقديـ المادة التدريب
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 البرامج الخارجية:  2.2.5.3
)برامج تنفيذىا المؤسسات األكاديمية خارج المؤسسة األكاديمية  وتنقسم إلى قسمين:

بالتعاكف مع مؤسسات خارجية، كبرامج تعدىا مؤسسات كنقابات كنكادم ثقافية دكف مشاركة 
 المؤسسات األكاديمية(.

ىي البرامج التي تنفذىا الجامعات خارج أسكار الجامعة، كذلؾ مف خالؿ فالبرامج الخارجية 
القياـ بتدريب كتأىيؿ الخريجيف خارج المؤسسة األكاديمية، كيتـ االتفاؽ عمى تدريب كتأىيؿ 
الخريجيف مع المؤسسات ذات الصمة كالتي ليا عالقة بالتأىيؿ كتنمية قدرات الطمبة 

تككف في غالب األحياف مدعكمة مف المؤسسة مقدمة التدريب كتشمؿ: برامج كالخريجيف، ك 
التدريب العممي كالتطكع، كىي أحد أنكاع البرامج التي تقدميا المؤسسات لخريجييا بعد 
التخرج، حيث يتـ إرساؿ الخريجيف لمتدريب كالتطكع في القطاعات المختمفة في داخؿ قطاع 

كتطبيؽ ما تعممو خالؿ دراستو األكاديمية، كالحصكؿ عمى غزة  إلكساب الميارات العممية 
مبات خبرة عممية تؤىمو بعدىا لمحصكؿ عمى فرصة عمؿ، كتسيؿ لو عممية تقديـ ط

كالتدريب الخارجي يسمح لمخريجيف برؤية كجية نظر التكظيؼ في مؤسسات قطاع غزة، 
يبية غير كفر بو كسائؿ تدر أخرل كاالطالع عمى الجديد كقد يكفر بيئة تدريبية جيدة، كقد يت

 .(2016)مكقع يكركماتيؾ لمتدريب كاالستشارات اإلدارية، متكفرة في داخؿ المؤسسة 
 نماذج من البرامج الخارجية:  2.2.5.4

مف  الجدد تقـك بو شركة جكاؿ مف أجؿ تكجيو الخريجيف (، Go professionalبرنامج ) -
أجؿ إعداد ككادر شابة مف بعض التخصصات اإلدارية كالتجارية كنظـ المعمكمات كالمغة 
اإلنجميزية، كيتـ تصميـ ىذا البرنامج ليشمؿ الدكرات التدريبية كالخبرة العممية، كيقضى 
الخريج عدة شيكر يمارس عممو في مختمؼ دكائر الشركة كالعمؿ عمى تطبيؽ نظاـ 

ثراء التي تزيد مف قدرة الخريج كتجييزه لاللتحاؽ بالعالمحاكاة في الشركة ك  مؿ الرسمي، كا 
 .(ـ2016)شركة جكاؿ، سيرتو الذاتية 

بنؾ فمسطيف  ويعمن، كىك برنامج برنامج تشغيل وتدريب الخريجين في بنك فمسطين -
كبالتعاكف مع الصندكؽ الفمسطيني لمتشغيؿ كالحماية االجتماعية عف طرح برنامج تدريب 

لمخريجيف الحاصميف عمى المؤىالت  مادماشير  6مؤقت مدفكع االجر لمدة كتشغيؿ 
  .(ـ2016)بنؾ فمسطيف، العممية المختمفة 
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ضمف البرنامج التدريبي لمخريجيف الجدد مف  :برنامج ماس لتدريب الخريجين الجدد -
الجامعات الفمسطينية كالذم ينفذه معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني )ماس( 

ىذا البرنامج مصمـ ك بالتعاكف مع الصندكؽ العربي لإلنماء االقتصادم كاالجتماعي، 
يكس عمى األقؿ في لمخريجيف الجدد الذيف يبحثكف عف فرص عمؿ مف حممة شيادة البكالكر 

)مكقع أبحاث السياسات االقتصادية  د، التجارة، كالمجاالت ذات الصمةمجاالت: االقتصا
 .(ـ2016ماس،  -الفمسطيني

مع تزايد أعداد الميندسيف مف الجامعات  برنامج تدريب الخريجين الميندسين الجدد: -
سعت نقابة الميندسيف إلعداد برنامج تدريبي يستفيد منو كافة  الفمسطينيةالفمسطينية كغير 

الخريجيف مف كافة المحافظات بقطاع غزة لكافة التخصصات مف كمية اليندسة كذلؾ مف 
عطائيالميندسيف حديثي التخرجأجؿ تدريب  صالحيات عمؿ حقيقية، ليستطيع بعده  ـ، كا 

دما جو بسكؽ العمؿ المحمي كالدكلي، إلى الخريج مف التأىيؿ الجيد كتحممو المسئكلية كا 
جانب سد الفجكة القائمة بيف التحصيؿ النظرم كالتطبيؽ العممي، كخمؽ طكاقـ كككادر 

 (.ـ2016)مكقع نقابة الميندسيف االلكتركني، سية تؤثر بشكؿ إيجابي في المجتمع ىند
كىك برنامج تدريب عممي ييدؼ  نابمس: –برنامج التدريب التوظيفي بنادي جبل النار  -

لتعزيز فرص الخريجيف الجدد في الحصكؿ عمى فرص عمؿ، مف خالؿ عمميـ في 
مجاالت تخصصاتيـ لمدة أربعة أشير مدفكعة األجر، كييدؼ لتنمية كتطكير قدراتيـ 
كمياراتيـ الشخصية كالمينية كسيكفر العديد مف الفرص لمتعمـ كالتدريب عف طريؽ العمؿ 

ليشارككا بشكؿ فعاؿ بتنمية مجتمعاتيـ اقتصاديان كاجتماعيان، كىذا البرنامج يطبؽ الفعمي ك 
( الذم يقـك IREXضمف المنحة المنفذة بالشراكة مع مجمس األبحاث كالتبادؿ الدكلي )

 USAIDبتنفيذ برنامج الشراكة مع الشباب الممكؿ مف قبؿ الككالة األمريكية لمتنمية الدكلية 
 .(ـ2016ركني، )مكقع دكز االلكت

كىك برنامج تدريبي لتنمية قدرات الخريجيف ينفذه منتدل شارؾ  برنامج خطوة إلى األمام: -
الشبابي في الضفة الغربية كقطاع غزة، كييدؼ إلى تطكير الخريجيف في مجاالت مختمفة 

)منتدل شارؾ الشبابي، كبتمكيؿ مف جيات داخمية كخارجية  كلجميع التخصصات،
 .(ـ2015
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كىك برنامج تدريبي تقكـ بو مؤسسة التعميـ مف أجؿ  البحث عن عمل ىو عمل: برنامج -
التكظيؼ، كيستيدؼ خريجي كخريجات الجامعات الفمسطينية إلى جانب الطمبة المتكقع 
تخرجيـ كذلؾ لتمكنيـ في كيفية تجاكز العقبات عف الدخكؿ إلى سكؽ العمؿ، كلذلؾ 

 تجييز نفسو لعممية المقابالت ككيفية كتابة السيرةيتطمب مف الخريج بعد التخرج كلمطالب 
 .(ـ2016)مؤسسة التعميـ مف أجؿ التكظيؼ، الذاتية كاالستعداد الجيد لمعمؿ 

 أنواع برامج تشغيل الخريجين: 2.2.6
برامج تشغيؿ الخريجيف ىي البرامج التي تقدميا الجامعات الفمسطينية لخريجييا بعد التخرج 

كتأىيؿ الخريجيف كمف ثـ تكفير برامج تشغيؿ مؤقت ليـ سكاءن ممكلة  مباشرة عف طريؽ تدريب
 داخميان أك بالتنسيؽ مع جيات خارجية، كنذكر أنكاع تمؾ البرامج:

 التشغيل والتوظيف الدائم: 2.2.6.1
يتـ التنسيؽ مع المؤسسات العامة كالخاصة بتشغيؿ كتكظيؼ الخريجيف في تمؾ المؤسسات 

المؤسسات بكشكؼ الخريجيف حسب المعايير التي تحتاجيا المؤسسات، مف خالؿ تزكيد 
كالعمؿ عمى تمكيف الخريجيف ذك الكفاءة العالية مف شغؿ الكظائؼ المطمكبة في 

 المؤسسات.
كأيضان العمؿ عمى التنسيؽ مع المؤسسات في الخارج إلرساؿ الخريجيف لمعمؿ في 

مف السفر خارج الكطف كخاصة في ظؿ  المؤسسات الدكلية كالعربية، كتمكيف الخريجيف
الظركؼ االقتصادية الصعبة التي يمر بيا االقتصاد الفمسطيني كعدـ قدرة السكؽ المحمي 

 مف استيعاب الخريجيف.
 التوظيف في عقد نشاطات وأيام توظيف: 2.2.6.2

يتـ عقد أنشطة كأياـ تكظيؼ داخؿ المؤسسات األكاديمية كمراكز خارج المؤسسات 
جراءات المقابالت  األكاديمية كذلؾ مف خالؿ جمع المؤسسات كالخريجيف في مكاف كاحد كا 
داخؿ الجامعة ليستطيع الخريج مف تسكيؽ نفسو بنفسو مع كجكد المؤسسة المشغمة، كالذم 

 .ـ(2015)منتدل شارؾ الشبابي، كسر اليكة بيف الخريج كالمؤسسات  بدكره يؤدم إلى
 لمؤقت:برامج التشغيل ا 2.2.6.3

يتـ التنسيؽ مع المؤسسات الدكلية كالعامة كذلؾ مف أجؿ تشغيؿ الخريجيف عمى أنظمة 
التشغيؿ المؤقت، كالتي يتـ مف خالليا فرز الخريجيف لمعمؿ داخؿ المؤسسة األكاديمية أك 
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خارجيا كيستطيع الخريج مف تطكير نفسو كاكتساب الخبرة المطمكبة خالؿ تمؾ الفترة، 
ثبات الكفاءة المطمكبة. كىناؾ العديد مف البرامج كالعمؿ عمى تث بيت الخريجيف في العمؿ كا 

التي يتـ التنسيؽ مثؿ )برامج التشغيؿ التابع لكزارة العمؿ، برنامج االغاثة اإلسالمية، برنامج 
التابع لككالة  -Best Studentالتشغيؿ التابع لمؤسسة الصندكؽ الفمسطيني، برنامج 

 الغكث الدكلية(.

 فوائد برامج الخريجين: 2.2.7
 في عدة جوانب: أنيا تساىم وحيث أن من فوائد برامج الخريجين  

ساىـ في النمك االقتصادم الجامع كالمستداـ، فيستطيع الخريج أف فمف الناحية االقتصادية ت
ينمي قدراتو كيحصؿ عمى فرص عمؿ تساعده في تحسيف كضعو االقتصادم، كىذا ينعكس 

ككؿ، كمف الناحية الثقافية، يزيد مف الكعي لدل أفراد المجتمع، كالذم يؤدم عمى المجتمع 
إلى التغمب عمى مشاكؿ الحياة اليكمية، كمف الناحية الكطنية كالسياسية يساىـ في السالـ 

المسئكلية كالتنمية المستدامة، كمف الناحية الشخصية يعطي حياة صحية كعمؿ ك كالمكاطنة 
 .(UNESCO, 2015 ) الئؽ لدل الفرد

 أىداف برامج الخريجين والتعميم غير النظامي: 2.2.8
التعميـ ككسيمة أساسية مف كسائؿ التربية يتخذ أشكاالن كأنكاعان متعددة مف تعميـ أكاديمي كتعميـ 
فني كميني كتعميـ نظامي كتعميـ غير نظامي كتعميـ أساسي كتعميـ مستمر كتعميـ عالي... 
ى الخ، كلكؿ نكع مف ىذه األنكاع دكرة في عممية تنمية قدرات الخريجيف كالذم بدكره يؤدم إل

 .(ـ1998)عبد القادر، كتنمية قدراتيـ العممية كالعممية صقؿ شخصية الخريج 
كالتعميـ غير النظامي كتعميـ الكبار نشاط تعميمي منيجي يتـ خارج إطار نظاـ التعميـ الرسمي 
يتجو إليو األفراد مختاريف غالبان، كىك ييتـ بتكفير فرص لمتربية كالتعميـ تتسـ باالستمرار مدل 

 .الحياة
 من أىداف برامج الخريجين:أن ( م2003)حجي، ويوضح 

 كالمستقبؿ. ليصبحكا قادة الغدالشباب الخريجيف االستثمار في تكظيؼ  .1
تاحة فرص الحراؾ الميني ليـ بنجاح،  .2 العمؿ عمى تحسيف األكضاع المينية لمخريجيف، كا 

 بما يقدمو مف نشاطات ذات صمة مباشرة بالعمؿ.
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ـ في إطار برامج التنمية باكتساب الخبرات كالميارات التي تفيدىيسمح لغير القادريف  .3
العمؿ عمى تحسيف أنماط الحياة ألفراد المتجمع في األسرة، كالبيئة المحمية، كبيئة الشاممة، ك 

 العمؿ، كالمجتمع بشكؿ عاـ.
إتاحة فرص استثمار أكقات الفراغ بطرؽ مثمرة، تفيد الفرد كالمجتمع، تحقيؽ التكازف بيف  .4

 .جكانب التعميـ كمككنات الخبرة مف معارؼ كمعمكمات، كميارات عممية تطبيقية
تقكية كدعـ العالقات كالتفاعالت المستمرة بيف األفراد كبيئاتيـ كمجتمعيـ بطرؽ مباشرة،  .5

 كاالستمرار مدل حياة الفرد، كال يتكقؼ عف عمر معيف، أك مرحمة دراسية محددة.
التعميـ كالتعمـ، مستجيبان الحتياجات المجتمع كالبيئات، بؿ أف تتنكع مف خاللو مجاالت  .6

 كالتغيرات اإلقميمية كالقكمية كالعالمية، كتطكرات الميف كالكظائؼ.
زيادة إمكانيات ألمكر المتصمة بمستقبميـ الدراسي، ك تعكيض القصكر لدل األفراد في ا .7

 القيـ.كقدراتيـ في النكاحي المتصمة بالمعارؼ كالميارات ك  األفراد 
أف يتبع طرقان غير تقميدية لمتعميـ، بتقميمو مف أسمكب المحاضرة كاإللقاء، كاالىتماـ بالحكر  .8

 كالنقاش، كاستخداـ تقنيات االتصاؿ المختمفة.
تنكع جيات دعمو كتمكيمو لتنكع المؤسسات التي تقدمو، كمشاركة المجتمع في برامجو،  .9

يمانو بدكره  التنمكم عف تمبية احتياجات    .المجتمعكا 

 من أىداف التعميم والتدريب تتركز في النقاط التالية: يرى أن(، م2012أما زيادة )
رفع مستكل الخريجيف مف حيث الكفاءة اإلنتاجية كاألداء في شتى النكاحي الفنية كاإلشرافية  .1

 كالسمككية. 
 تدريب الخريجيف ألداء الكظائؼ المطمكبة. .2
إعداد الخريجيف بالقياـ بأعماؿ ذات طبيعة كمكاصفات تختمؼ عف العمؿ الحالي الذم يقكـ  .3

 بو الفرد سكاءن بالتأىيؿ أك تدريبو كترقيتو لعمؿ آخر. 
تمكيف الخريجيف مف ممارسة أساليب حديثة كمطمكبة عمى أساس تجريبي قبؿ االنتقاؿ إلى  .4

 مرحمة التطبيؽ الفعمي.

 ىي:و أىداف التدريب والتعمم  ًا منعدد( م2011ويضيف حمس )
 إكساب الخريجيف )المتدربيف( المعرفة الالزمة لمعمؿ الذم يمارسكنو. .1
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ة الكفاءة لألفراد كالمنظمة دفي زيا لإلسياـتطكير كتنمية ميارات كسمككيات الخريجيف كذلؾ  .2
 الذم يعممكف لدييا. 

 التكنكلكجي في العمؿ.إتاحة الفرص لالبتكار كاإلبداع كالتجديد لمكاكبة التطكر  .3
تاحة الفرص لمعامميف لشغؿ كظائؼ  .4 زيادة االستقرار بالعمؿ عف طريؽ زيادة الخبرات كا 

 جديدة كرفع مستكياتيـ.

 أساليب التأىيل والتعميم: 2.2.9
أكالن يمكف تقسيـ التأىيؿ كالتعميـ إلى قسميف، فالقسـ األكؿ، كىك التعميـ الرسمي كىك الذم تقدمو 

التربية كالتعميـ لجميع المراحؿ، سكاءن المرحمة االبتدائية أك االعدادية أك الثانكية أك كزارة 
الجامعية، كالقسـ الثاني، كىك التعميـ )التأىيؿ( الغير رسمي كالذم يعتبر مكمالن أساسيان لمتعميـ 

يمة تزيد الرسمي في أم دكلة، كيتمثؿ في التدريب، كيقدـ نكعاف مف التدريب، دكرات تدريبية طك 
مدتيا عف ست أشير كدكرات قصيرة أقؿ مف ستة أشير، كىناؾ عدة أساليب تدريبية مثؿ 
)المحاضرات، كالمناقشات، دراسة الحالة، المباريات اإلدارية، العصؼ الذىني، كالرحالت 
العممية، كتمثيؿ األدكار، كالمؤتمرات، كالتعميـ المفتكح، سمة القرارات، كتدريب 

كمف أساليب التدريب كالتعميـ أسمكب التقنيات السمعية كالبصرية، ، (ـ2014ز، الحساسية(.)عزي
التدريب في مكقع العمؿ، كالبرامج الصفية، كالدراما االجتماعية، كالعرض الشفكم، كالمشركعات 
، التطبيقية، كالبياف العممي، كالعرض اإليضاحي، كالتممذة الصناعية، كالتكجيو، كالمحاكاة

 .(ـ2013)شابط، كالتماريف، كالقصة غير الكاممة 
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 المبحث الثالث
 متطمبات الخدمة الجيدة لمخريجين

 مقدمة: 2.3.1
تعتبر برامج الخريجيف في المؤسسات التعميمية ىي إحدل أىـ البرامج التي تقدميا تمؾ 

الدعـ المالي المؤسسات لشريحة الخريجيف كالطمبة المتكقع تخرجيـ، حيث تعمؿ عمى تكفير 
كالبشرم كاستخداـ التكنكلكجيا المتطكرة كتكفير القاعات ككرش التدريب الخاصة بيـ كعمؿ دراسات 
مسح عف حاجة السكؽ المحمي كالدكلي كالعمؿ عمى تقديـ مقترحات مشاريع تمكيؿ ليا لتمكيف 

ؿ تمؾ المؤسسة مف كضع برامج مختمفة لتطكير كتأىيؿ الخريجيف بعد التخرج، حيث مف خال
البرامج يستطيع الخريجيف كالطمبة مف تطكير الميارات المطمكبة التي يمكف اكتسابيا لسد الثغرة 
 المكجكدة لدييـ بعد التخرج كخاصة بعد االنتياء مف الدراسة النظرية التي تمت خالؿ فترة الدراسة.

المؤسسات األكاديمية  طيعتكيتـ إعداد برامج الخريجيف بالتعاكف مع أصحاب الخبرة كالكفاءات لتس
تقديـ ما يحتاجو الخريج بعد تخرجو مف الجامعة مف تكفير قاعات ككرش تدريب مزكدة بالتكنكلكجيا 
الحديثة لتمكف الخريج مف الحصكؿ عمى أفضؿ فرص التدريب داخؿ المؤسسة التعميمية أك 

 خارجيا.
ما بيف الكاقع الحالي  قدرة ىذه البرامج عمى ردـ اليكةعمى أنيا: برامج التدريب تعرؼ ك 

ألطراؼ العممية التدريبية كالتطمعات أك التحديات المستقبمية ليـ، كبالتالي تقاس درجة مستكل 
الفاعمية بمدل قدرة البرنامج عمى خمؽ التطابؽ فيما بيف الحاضر كالمستقبؿ المراد الكصكؿ إليو 

 .(ـ2016)خميؿ، رة معينة كفي حدكد إمكانات محددة خالؿ فت
اؾ عدة أسباب لعدـ فعالية البرامج التدريبية كالتي تتعمؽ بعدـ ارتباط الترقيات الكظيفية كىن

كنظاـ الحكافز المتبع باألداء الفعمي لمخريج أك المكظؼ الجديد، كالتمسؾ بمركزية القرارات مما ال 
دة تحديد األىداؼ يساعد عمى تنمية المسئكلية الذاتية، كتأثر اإلدارة بمجمكعات كقكل تحد مف جك 

 .(ـ2005)العمي، القاضي، كفاعمية األداء 
حيث أف دكر الجامعات مف خالؿ اىتماميا بتكفير متطمبات تسيـ في تحقيؽ اليدؼ 

كساب الخريجيف لمتطمبات سكؽ العمؿ المتجددة كالتي تتمثؿ بػ:  كا 
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 البرامج التدريبية: 2.3.2
تستخدميا المؤسسات األكاديمية لتقديـ خدمات البرامج التدريبية ىي إحدل البرامج التي 

لطمبتيا كخريجييا كلممجتمع بشكؿ عاـ، كيتـ االلتحاؽ بيا كذلؾ مف أجؿ التزكد بالميارات 
 كالمعارؼ المطمكبة كالتي ال يتمقاىا الطالب أثناء الدراسة األكاديمية.

يعتبر التدريب أحد أىـ أدكات إعداد العنصر البشرم لرفع قدراتو كاستثمار إمكاناتو، كتيتـ ك 
الخدمة االجتماعية بصفة عامة كالميف األخرل أيضان كطريقة تنظيـ المجتمع خاصة بتدريب 
المكارد البشرية، لذلؾ فالتدريب ىك إحدل األنشطة المخططة التي تيدؼ إلى إحداث تطكرات 

التي تؤىمو لمقياـ  كالميارةج أك الفرد أك الجماعة، كذلؾ باكتساب الخبرة كالمعمكمة في الخري
 )حجازمذلؾ باالستقرار الكظيفي كالميني  بمياـ بشكؿ كفؤ كالعمؿ بإنتاجية عالية كالشعكر بعد

 .(ـ2007سعد اهلل، ك 
ؿ بكجو عاـ كينظر لمتدريب تقميديان عمى أنو عممية منيجية منظمة ليا منطؽ متأصؿ كمقبك 

يبدأ بتحديد االحتياجات كتقرير تدخؿ ما كتنفيذه ثـ تقييمو، ىذا المنطؽ غالبان ما يتـ تمثيمو عمى 
كآخركف،  )جكممف قكاعد ىذه الدكرة التدريبية  ىيئة "دكرة تدريب" كتشكؿ الفعالية اإلدارية جزءان 

 .(ـ2008
ف الجامعات كالمعاىد ال تقكـ بتدريب الطمبة خالؿ  فترات الدراسة أك أثناء العطالت كا 

الصيفية في منشلت القطاعيف العاـ كالخاص إال في عدد محدكد مف التخصصات، مثؿ الميف 
الصحية كالطبية أك التجارية كاليندسية كلكف ىناؾ تخصصات تربكية كشرعية تحتاج إلى إلى 

تحاؽ في مف االلتدريب ميداني مكثؼ حتى يستطيع الخريج الحصكؿ عمى تأىيؿ جيد ليتمكف 
األشخاص الذيف يبحثكف عف  Baradburyكيعرؼ  (.ـ2004سكؽ العمؿ )الجعفرم، الفي،

 ,Baradbury ) العمؿ، كلـ تتاح لو فرصة عمؿ ىـ أشخاص ينقصيـ التطكير أك التدريب
2008.) 
كيجب اتباع عممية تحسيف مستمرة كال تتكقؼ عف حد معيف، كيتطمب ذلؾ بناء قنكات  

 اتصاؿ دائمة كفعالية بيف المؤسسة التعميمية كخريجييا، لكي تعرؼ ماذا يريدكف ككيؼ تستطيع
 .(ـ2015)عطية، أف تقدـ ليـ الخدمة بطريقة سيمة 

ة في االتجاىات متكسطة المدل، كطكيمة "كتعد سياسة التعميـ كالتدريب مف أىـ العكامؿ المؤثر 
المدل في سكؽ العمؿ، كاليدؼ االقتصادم مف التعميـ كالتدريب ىك تكفير المؤىالت كالميارات 
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المطمكبة في سكؽ العمؿ؛ بما يكفؿ فرص متكافئة لألفراد في الحصكؿ في الحصكؿ عمى 
، ـ1991)عمي، األفراد" ميارات المكتسبة ليؤالء كظيفة تتناسب مع الميكؿ كالتطمعات كال

 (.173ص
كمف ثـ فإف التعميـ كالتدريب يدخالف بطريقة مباشرة في تحديد نكع العمؿ سكاء أكاف ماىر أك  

شبو ماىر أك غير ماىر، كبالتالي فإف السياسة التعميمية ليا دكر ميـ في تتبع االتجاىات 
صير كالمتكسط، كبعيد المدل العامة في سكؽ العمؿ لمتعرؼ عمى مشاكؿ االختالؿ الييكمي الق

 .(ـ1991)عمي، ى كفاءة عممية التنمية في الدكلة الذم ينعكس عم

 الموارد المالية: 2.3.3
إف المكارد ىي إحدل المصادر التي يمكف أف تمعب دكران ميمان في تطكير كتقديـ الخدمات 

كتقديـ التمكيؿ الالـز  كالبرامج التدريبية كاألنشطة المتنكعة لمخريجيف، فمف خالؿ دعـ البرامج
ليا يتـ عقد برامج تدريبية مجانية كتدريب الخريجيف عمى ما يحتاجكنو مف دكرات كبرامج 

 مختمفة داخؿ الجامعة كخارجيا.
كىناؾ الكثير مف المؤسسات عممت عمى تقميص ميزانية الدكرات التدريبية نتيجة االنكماش 

أم مؤسسة أف تكاكب التطكر الحاصؿ في عمى أم إدارة حديثة في  االقتصادم، كىنا يجب
كافة مناحي الحياة المختمفة كالذم يؤثر عمى عمؿ المؤسسة، لذلؾ كاف إلزامان عمييا أف تكاكب 
التطكر كأف تحاكؿ أف تضع خططان مستقبمية كذلؾ باستخداـ أساليب مختمفة يتـ بمكجبيا 

داؼ المنشأة أك المؤسسة مما يحقؽ االستخداـ األمثؿ لمطاقات كالمكارد بما يضمف ليا تحقيؽ أى
لتدريب الطالب الخريجيف كدعـ الجيات التقدـ كاإلزدىار، لذلؾ يجب كضع المكازنة الخاصة 

عطاء الفرصة لمف التي تقكـ بالتدريب، فيذا األمر قد يحؿ مشاكؿ أزمة البطالة بأكمميا كأيضان إ
بقانكف لمتدريب كالذم عمى أساسو ، كالعمؿ عمى إلزاـ المؤسسات كالشركات لـ يحالفيـ الحظ

سيمـز اإلدارات كاألشخاص المعنييف بأف يضعكا قكانيف تجبرىـ عمى تدريب الخريجيف الجدد 
 (.2016)غراب، لعمؿ كيككنكا عنصر فعاؿ في المجتمع كسكؽ ا

 فال يستطيع الخريج االلتحاؽ بعد التخرج بالمراكز التدريبية التي تقدـ بأسعار مرتفعة، لذا يتـ
أك خارجي لتسييؿ تدريب الخريجيف،  مف خالؿ كحدات الخريجيف كبدعـ مالي سكاء داخمي

كأيضان يتـ االتفاؽ مع المؤسسات المختمفة لتطكير كتأىيؿ الخريجيف في مؤسسات ذات صمة 
كالعمؿ عمى فرز الخريجيف في تمؾ المؤسسات التي يتمكف الخريج مف التدريب العممي بعد 
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كحيث ريج الذىاب إلى المؤسسات المعنية، ضع مكافأة تحفيزية ليستطيع الخالتخرج مباشرة، كك 
أف التكمفة العالية لمدكرات كالبرامج التدريبية ال تسمح لمخريجيف بأخذىا بسبب تكمفتيا العالية، 
لذلؾ يجب أف تقكـ المؤسسات بالعمؿ عمى جمب التمكيؿ الالـز ليا، أك تقميؿ تكمفتيا مف خالؿ 

 رامج.دعـ ىذه الب

 الموارد البشرية: 2.3.4
تعتبر المكارد البشرية العنصر الياـ الذم يمكف تطكير الخريجيف كالبرامج التدريبية الخاصة 
ف تكفرىا لدل الكحدات التي تقدـ خدمات لخريجي كخريجات الجامعات الفمسطينية  بيـ، كا 

حيث تسعى بعض تستطيع تقديـ خدمات أكثر جكدة كيستفيد شرائح أكسع مف الخريجيف، 
الجامعات إلنشاء أقساـ مختمفة لدل دكائر الخريجيف مثؿ دائرة شئكف الخريجيف بالجامعة 
اإلسالمية حيث سعت الدائرة إلنشاء أقساـ تتعمؽ )قسـ اإلرشاد كالتكجيو كقسـ التكظيؼ كقسـ 

امعة مف التدريب كقسـ الدراسات المسحية( حتى تتمكف مف تقديـ أكبر خدمة ليـ، كاستفادة الج
تمؾ الدراسات لمعرفة كتقديـ ما يحتاجو السكؽ مف تخصصات ىي بحاجة إلييا كما ال يحتاجو 

 السكؽ مف ذلؾ.
المكظفيف لمحصكؿ عمى أعمى مستكل كيعتبر تكفير المكارد البشرية ضركريان مف خالؿ تحفيز 

فرأس الماؿ كالمكارد الطبيعية رغـ تطكير مياراتيـ، مف اإلنتاجية كزيادة كفاءة كفاعمية اإلنتاج ك 
أىميتيا كضركرتيما إال أنيما بدكف العنصر البشرم الكؼء كالمدرب كالمعد إعدادان جيدان لف 

ألف البشر ىـ القادركف عمى استخداـ ىذه المكارد كتسخيرىا في العمميات كذلؾ يككف ليا قيمة 
ؽ الرفاىية، فالعنصر البشرم بما اإلنتاجية لمحصكؿ عمى أقصى إشباع ممكف كصكالن إلى تحقي

لديو مف قدرة عمى االختراع كاالبتكار كالتطكير يمكف أف يقير ندرة المكارد الطبيعية كيكسع مف 
 (.2013إمكانيات المجتمع اإلنتاجية )عكدة، 

 ويمكن تفعيل أقسام عند توفر الموارد البشرية لدى الدوائر والوحدات الخاصة بالخريجين:

 إلرشاد والتوجيو:قسم ا 2.3.4.1
قسـ اإلرشاد كالتكجيو: كظيفتو ىك تكجيو الطمبة الجدد الذيف يتـ الحاقيـ بالجامعات 
الفمسطينية قبؿ الدخكؿ في التخصص الذم يرغب بو كما ىي نسبة الحصكؿ عمى فرص 

 عمؿ بعد التخرج، كتكجيو الطمبة حكؿ أىمية التخصص كحاجة السكؽ لو.
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خريجيف عبر تطكير التعميـ كالتدريب، لتمبي احتياجات كمتطمبات االرتقاء بميارات الكيمكف 
يجاد منظكمة لمتكجيو كاإلرشاد الميني، تبدأ مف المرحمة المدرسية األكلى،  سكؽ العمؿ، كا 

 .(ـ2016)شاىيف،  كالتجديد في طرائؽ التدريس كالمناىج لكافة المراحؿ التعميمية
العالي، كبخاصة بالجامعات، ال يعتمد عمى أم تخطيط إف التحاؽ الطمبة بمؤسسات التعميـ 

نما يأتي لتحقيؽ طمكح كرغبة شخصية بغض النظر عف معرفة أك تكقع الطالب  مسبؽ، كا 
بالكظيفة التي سيحصؿ عمييا بعد التخرج، لذلؾ يجب أف يككف ىناؾ إرشاد كتكجيو حسب 

)الجعفرم، الفي، و التخصص الذم يرغب كحاجة السكؽ لقدرة الطالب عمى االلتحاؽ ب
  .ـ2004

 قسم التوظيف: 2.3.4.2
قسـ التكظيؼ كالتشغيؿ ىك إحدل األقساـ التي يتـ مف خاللو التنسيؽ مع المؤسسات 

كيتـ لمؤسسات التي ىي بحاجة إلى شكاغر، الداخمية كالخارجية لشغؿ الكظائؼ في ا
تقديـ طمبات التكظيؼ اإلعالف عف جميع الكظائؼ لمخريجيف ليستطيع الخريجيف مف خاللو 

 كالتقدـ لشغؿ الكظيفة المطمكبة.

 قسم التدريب والتأىيل: 2.3.4.3
كىك القسـ الذم يتـ مف خاللو تقديـ البرامج كالدكرات التدريبية كبرامج التطكع لدل 
المؤسسات التي يحتاجيا الخريجيف كالمؤسسات، كثـ السعي لتنفيذ تمؾ الدكرات كالبرامج 

كحيث أف تحديد تقديـ الدعـ كالتمكيؿ الالـز ليا، داخمية كخارجية ك  بالتنسيؽ مع جيات
االحتياجات التدريبية ىي عممية مستمرة لجمع البيانات لمعرفة ما ىي االحتياجات التدريبية 

 (.Brown, 2002)كىي عممية ضركرية لنجاح التدريب  كما ىي أكلكياتيا،
بالدرجة األكلى إلى عدـ تمكف الطمبة مف "إف تدني ميارات الخريجيف كقدراتيـ يعزم 

الحصكؿ عمى تمؾ الميارات كالقدرات أك تنميتيا أثناء الدراسة، فالميارات المتعمقة 
فر إال بالحاسكب كاالنترنت، كالمغات، كالميارات التدريبية الالزمة الستيعاب المساقات ال تتك 

 األسباب كلتحديد(، 174ص، ـ2004الفي، ك  )الجعفرمعند عدد محدكد مف الطمبة" 
 في كالقصكر التدريب في االستثمار مستكل تدني يرجع ذلؾ إلى الميارات، لفجكة المحتممة
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 بأف االعتقاد بسبب ينخفض قد األفراد استثمار أف، ك Bartlett, 2013)) التعميـ نظاـ
 .(Booth, 1996) مؤكد غير االقتصادم العائد كأف مرتفعة التدريب تكمفة

 قسم الدراسات المسحية: 2.3.4.4
قسـ الدراسات المسحية يقـك بعمؿ دراسات مسحية كمعرفة حاجة السكؽ مف التخصصات 

 كما ىي الشكاغر التي يمكف لمخريجيف االلتحاؽ بيا.

إف الجانب المتاح لجسر الفجكة بيف احتياجات سكؽ العمؿ كنكعية الخريجيف ىك قياـ 
كالكميات كالمعاىد بقضاء إجازات التفرغ العممي في أعضاء الييئة التدريسية في الجامعات 

منشلت القطاع الخاص لتحقيؽ العديد مف األىداؼ أىميا ىك تحديد االحتياجات الحالية 
كالمستقبمية لسكؽ العمؿ، مف حيث إعداد البرامج كالتخصصات التي تحتاج إلى تطكير، 

عادة ىيكمة التخصصات الجديدة التي يتطمب إدراجيا كمتا بعة الميارات كالقدرات التي كا 
)الجعفرم، الفي، ـ في التقنيات العالية كالمتطكرة يتطمب تكافرىا مف الخريجيف عند تكظيفي

 (.ـ2004

 التكنولوجيا المستخدمة: 2.3.5
كتستخدـ المؤسسات األكاديمية تكنكلكجيا متطكرة لمتابعة الخريجيف، فيتـ إنشاء مكاقع 

الخريجيف كالتكاصؿ معيـ مف خالؿ عدة كسائؿ مثؿ )البكابة الكتركنية خاصة بمتابعة 
 االلكتركنية كالبريد اإللكتركني كالرسائؿ القصيرة، كبكابة الخريجيف كالمكاقع االجتماعية(.

كيجب عمى المؤسسات التعميمية أف تصمـ كترتبط بالمكاقع المعمكماتية االلكتركنية التي 
 .(ـ2005)الخاف، ؿ كالتدريب المتاحة لمخريجيف العمتقكـ بعرض إلكتركني مباشر لفرص 

كحيث أف التكنكلكجيا المستخدمة تسيؿ لمخريجيف الكثير مف الصعكبات التي يمكف أف 
، فتمعب تكنكلكجيا المعمكمات دكران ىامان في أساليب عمؿ الخريجيفيكاجيا بعد التخرج، 

كقدـ العديد مف الفكائد حيث أدل كجكدىا إلى إحداث تغييرات ىامة في شتى القطاعات، 
التي تؤدم إلى تنمية كتطكير ميارات الخريجيف كتخفيض التكاليؼ كالتكيؼ كالتأقمـ مع 
المتغيرات نتيجة سرعة التعمـ كالسرعة العالية في تنفيذ النشاطات كحفظ كاسترجاع البيانات 

 (.2014الخاصة بالخريجيف في أم كقت كحيف )أبك شقيرة، 
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 تكنولوجية يتم استخداميا:أدوات  2.3.5.1
 :ىي بكابة الكتركنية خاصة بالخريجيف كالمؤسسات كذلؾ  بوابة الخريجين االلكترونية

لتقديـ خدمات الكتركنية سيمة كسريعة لمخريجيف كالمؤسسات، كالذم يستطيع الخريج 
مف خالليا تقديـ طمبات التدريب كالتشغيؿ كغيرىا مف خالليا، كأيضان سيكلة تكاصؿ 

ؤسسات مع الجامعة كتقديـ ما تحتاجو مف خريجيف ككفاءات بأسرع كقت كأقؿ جيد، الم
مات المطمكبة منو لسيكلة التكاصؿ كيتـ ذلؾ عند إدخاؿ الخريج أك المؤسسات المعمك 

 (.ـ2015)بركشكر دائرة شئكف الخريجيف، 
 :مكيف ىك مكقع الكتركني يتـ تدشينو لت الموقع االلكتروني التابع لوحدة الخريجين

الكحدة مف تقديـ خدمات لخريجي الجامعة، ككضع األنشطة كالفعاليات الخاصة 
 (ـ2015)بركشكر شئكف الخريجيف، جيف عمى مكقع الدائرة االلكتركني بالخري

 كىك مشركع ممكؿ مف البنؾ الدكلي كذلؾ  :مشروع إنشاء متابعة الخريجين الموحد
مف أجؿ إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بيف الجامعات ككزارة التربية كالتعميـ العالي، مف 

 أجؿ تكحيد قكاعد البيانات.
 :كىي نكادم الكتركنية يتـ مف خاللو ربط الخريجيف  نوادي الخريجين االلكترونية

صؿ كتقديـ كؿ ما يرشد الخريجيف ببعضيـ البعض كأرباب العمؿ لسيكلة التكا
كالمؤسسات لترشيح كاختيار أفضؿ الخريجيف لمعمؿ كاالستفادة مف خبرات اآلخريف، 

د، كالتي تعزز ثقة بمثابة البيئة التفاعمية التي تجمع الخريجيف في مكاف كاحكأيضان ىي 
ساتذة الخريج كانتماءه لجامعتو التي تخرج منيا، كتفتح أمامو قنكات تكاصؿ مع األ

كالخريجيف أنفسيـ كيستطيع الخريج االستفادة منيا بتكجييات الخريجيف األخريف أك 
الطاقـ األكاديمي ليككف الدليؿ لو في استكماؿ دراستو أك حصكلو عمى مشركع أك 

 (ـ2016)جامعة النجاح، ؽ بتخصصو أك تقديـ طمبات الكظائؼ أخبار تتعم
 :تـ تدشيف مكقع تكاصؿ اجتماعي منذ عاـ  مواقع التواصل االجتماعي االلكترونية

تابع لدائرة الخريجيف كذلؾ لتفعيؿ الخريجيف مع المكقع كسرعة تكصيؿ كؿ ما  2011
 ىك جديد عف الخريجيف.

 :يتـ تطكير قكاعد بيانات خاصة بالخريجيف مف  البريد االلكتروني الخاص بالخريج
إللكتركني مف حيث الكمية كالقسـ خالؿ البريد اإللكتركني الخاص، كيتـ تقسيـ البريد ا
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سيكلة استيداؼ الخريجيف المعنييف، كيتـ إرساؿ رسائؿ بإسـ الخريج حتى يككف أكثر 
 (ـ2015)شئكف الخريجيف، الجامعة اإلسالمية، أك النشاط المعمف  فعالية مع المنشكر

 كىي بكابة الكتركنية تيتـ بتشغيؿ كتدريب كتشغيؿ الشباب، بوابة تشغيل الشباب :
سير عممية التشبيؾ بيف الخريجيف كالمؤسسات في جميع المراحؿ كتعمؿ عمى 

بكابة تشغيؿ الشباب، ) كاالتصاؿ بيـ مف خالؿ رسائؿ الكتركنية تكضح سير العممية
  (.ـ2016

 استيعاب سوق العمل لمخريجين: 2.3.6
العمؿ المحمي ال يمكف االعتماد عميو في ظؿ الظركؼ االقتصادية الصعبة حيث أف سكؽ 

في فمسطيف بشكؿ عاـ كقطاع غزة بشكؿ خاص، حيث ال يمكف استيعاب آالؼ الخريجيف في 
 رة الخريجيف لمعمؿ خارج قطاع غزة.ظؿ الحصار الشديد عمى قطاع غزة، كعدـ قد

سطينية يعتمد عمى مجمكعة مف المعايير، إف تعييف الخريجيف مف الجامعات كالكميات الفم
سكاء عممكا في مجاؿ التخصص أك غير مجاؿ التخصص، لذا عندما يفتقر لمميارات كالقدرات 
التي تعكس تفاكت االنتاجية بيف خريج كآخر، فإف بعض المؤسسات تقكـ بتدريب الخريجيف 

العمؿ الذم التحقكا بو  يتالءـ معالجدد الذيف التحقكا بالعمؿ الجديد لتطكير عمميـ بما 
كنظران لعدـ قدرة الحككمة عمى االلتزاـ بتشغيؿ الخريجيف يؤدم ذلؾ (، ـ2004الفي، ك  )الجعفرم

لتضخـ العمالة، كالذم بدكره يؤدم إلى طكؿ فترة االنتظار لمكظيفة، كمف ثـ تراكـ فائض 
التعميـ أدل إلى تزايد لمخريجيف، كمع تزايد أعداد المؤسسات األكاديمية بقطاع غزة كسيكلة 

خريجيف كخاصة في السنكات األخيرة أعداد الخريجيف كالذم أدل إلى بطالة ىائمة بيف ال
 .(ـ2001)الغاكم، 

 اإلطار العاممة ىك القكة كخارج كعاطؿ عامؿ بيف ما كفئاتو العاممة القكة إطار يككف ال كقد
 المؤقتة، بالعمالة يتسـ الفمسطيني العمؿ سكؽ الفمسطيني، كخاصة أف  العمؿ لسكؽ األنسب
 الخركج منيا أك العاممة القكة إلى لمدخكؿ الحركة كبدكاـ المكسمي، لمعمؿ ىائؿ كبتنكع

(.(Hussmanns, 2007 
ف افتقار العديد مف الخريجيف لمعديد مف الميارات كالقدرات كضعؼ خبراتيـ كعدـ مالءمة  كا 

ف ضمف العكامؿ التي تقدـ أماـ عدـ اندماج نكعية تخصصيـ الحتياجات سكؽ العمؿ، يأتي م
الخريج بسكؽ العمؿ، كىنا يأتي دكر المنافسة بيف الخريجيف في الحصكؿ عمى الكظائؼ التي 
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تخضع لشركط المنافسة، خاصة أف ىناؾ ضعؼ شديد في السنكات األخيرة لمكظائؼ المتكفرة 
يعيشيا قطاع غزة بشكؿ  في القطاعيف بسبب محدكدية العمؿ في ظؿ الظركؼ الصعبة التي

ير عمى عجمة االقتصاد الفمسطيني خاص كاشتداد الحصار كالذم بدكره أثر بشكؿ كب
 (.ـ2004)الجعفرم، الفي، 

ف عدـ مالءمة الييكؿ التعميمي لمتطمبات سكؽ العمؿ كالذم يعتبر أحد العكامؿ األساسية  كا 
إلى التخصصات التعميمية التي تتكافؽ في انتشار البطالة بيف المتعمميف في عدـ تكجيو األفراد 

ف عدـ تساير برامج التعميـ كالتدريب الكاقع العممي كاحتياجات  مع متطمبات سكؽ العمؿ، كا 
كحيث أف تدفؽ تيار الخريجيف ، (ـ2005المجتمع، بسبب نمطية البرامج كعدـ تطكرىا.)عمي، 

رة المؤسسات مف استيعاب ىذه كبغزارة مف الجامعات كالكميات المنتشرة في قطاع غزة كعدـ قد
األفكاج مف الخريجيف كعدـ احتكائيـ كالسيطرة عمييـ كتكجيييـ الكجية المناسبة التي تتفؽ 
كتأىيمو العممي كالعيني، يؤدم إلى كجكد بطالة كبيرة بيف صفكؼ الخريجيف كالتي تعتبر 

 البطالة أفحيث  .(ـ1998)عبد القادر، الرئيسية داخؿ المجتمع الفمسطيني المشكمة اليامة ك 
 مجمكع مف القادميف البطالة فئات إلى مختمؼ كخارجة داخمة تدفقات فييا ديناميكية ىي ظاىرة
 .(Summers, Clark, 1990) العاممة القكة خارج القابعيف كأكلئؾ المستخدميف

 حاليان  العمؿ لدييـ أرباب مف 2014بالمائة في عاـ  54 بأف أف  allenحيث تشير دراسة 
كذلؾ بسبب كجكد  الميارات، مف المطمكب المستكل بمرشحيف عمى مألىا يمكنيـ ال شكاغر

 .(Allen,Velden, 2001) فجكة الميارات المكجكدة كالذم أدل إلى عدـ كجكد رضا كظيفي
كيمكف أف نسعى لحؿ مشكمة تراكـ بطالة الخريجيف كالقدرة عمى استيعاب سكؽ العمؿ لمخريجيف 

 بيف التعميـ النظرم كالتطبيؽ العممي، مف خالؿ التالي:كتقميؿ الفجكة 
جراء عممية إحصاء كاممة عف  .1 يجب أف تجرم دراسات ميدانية عمى جميع مناطؽ القطاع كا 

 الخريجيف كأكضاعيـ ككؿ ما يتعمؽ بحياتيـ.
أف تقكـ المؤسسات العامة كالخاصة باستيعاب أعداد مف الخريجيف كأف تفتح أماميـ أبكاب  .2

 المؤسسات ليقدمكا خبرتيـ كعمميـ ألبنائيـ كأخكتيـ.تمؾ 
أف تنشأ ليـ نقابة خاصة مثؿ بقية النقابات كأف تقكـ لتؾ النقابة بكاجبيا عمى أكمؿ كجو  .3

 ألف قطاع الخريجيف مف أكبر فئات السكاف داخؿ القطاع كىـ صفكة المجتمع كعماده.
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ألنيا مصدر رزقيـ األساسي كأف تنشأ العمؿ عمى إقامة المشاريع العامة بإشراؼ الخريجيف  .4
 تمؾ المشاريع عمى شكؿ جمعيات.

أف تفتح الككالة أبكابيا كأف تزيد مف الفصكؿ الدراسية كبالتالي زيادة عدد المدرسيف  .5
 كالمكظفيف ألف ذلؾ مف صميـ عمميا.

تكعية الخريجيف تجاه التخصصات المناسبة ليـ، كتسييؿ مياميـ في فتح الطريؽ أماـ  .6
 داعات الخاصة بيـ.االب

أف يتكفر لدل القطاع الخاص مراكز خاصة بالتأىيؿ كالتدريب كذلؾ مف أجؿ استقطاب  .7
 األكفأ مف الخريجيف، كالعمؿ عمى إنشاء المراكز التأىيمية.

العمؿ عمى تقميؿ مف التخصصات التي ال حاجة لمسكؽ ليا، كالتكسع في التخصصات  .8
 يمبي القطاعات المختمفة مف الخريجيف المدربيف.العصرية، كتجكيد مخرجات التعميـ بما 

أف تكقؼ المحسكبيات التي أدت إلى انتشار الفساد كاإلساءة إلى كثير مف المؤسسات مما  .9
يف في كاف لو انعكاس سمبي عمى المجتمع كسبب لمخريجيف الخسارة المعنكية لكجكد مكظف

 .(ـ2016)العميرم، أماكف غير مناسبة 
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 المبحث الرابع
 في الجامعات المستيدفةوحدات الخريجين 

 

 :في الجامعة اإلسالمية بغزة دائرة شئون الخريجين 2.4.1
 النشأة: 2.4.1.1

دائرة شئكف الخريجيف ىي إحدل كحدات عمادة خدمة المجتمع كالتعميـ المستمر، حيث 
اإلدارية، ـ بقرار مف مجمس الجامعة، ككانت تحت إشراؼ نائب الرئيس لمشئكف 2004أنشئت عاـ 
تـ إدراجيا تحت مظمة عمادة خدمة المجتمع كالتعميـ المستمر كذلؾ مف أجؿ  ـ2005كفي عاـ 

تـ تغيير ىيكمية  ـ2014تطكير عمؿ الدائرة كزيادة في تقديـ خدمات أفضؿ لمخريجيف، كفي عاـ 
لخريجيف، قسـ المشاريع كالتدريب بالعمادة )مكقع كحدة ا الدائرة كتـ ضميا إلى كحدة متفرعة مف

 (2016الجامعة اإلسالمية، 

 رسالتيا:  2.4.1.2
إف تميز المؤسسات التعميمية يأتي مف خالؿ ما تنتجو مف كفاءات عممية التي تقكد 
المجتمع كتنيض بو، لذا تسعى المؤسسات التعميمية لتقديـ الخدمة بالشكؿ الصحيح، كتستمر في 

المستقبؿ، لذا تـ إنشاء دائرة شئكف الخريجيف بالجامعة عطائيا إلنشاء الجيؿ الذم يعتمد عميو في 
بعد التطكر الكبير الذم شيده كشعرت بأىمية كجكد متابعة حثيثة لمخريجيف بعد التخرج، كالعمؿ 
عمى تسييؿ المياـ كاإلجراءات الخاصة بالخريجيف كتفعيؿ النشاطات االجتماعية كالثقافية التي تربط 

 كما سيكاجيو الخريج مف جممة تحديات ال يستطيع مكاكبتيا كحده. الخريج بجامعتو بعد تخرجو.
 (2016)مكقع كحدة الخريجيف، الجامعة اإلسالمية، 

 أىدافيا: 2.4.1.3
متابعة أكضاع خريجي الجامعة كاالستفادة مف خبراتيـ، كعقد ندكات ككرش عمؿ  .1

 حكؿ ذلؾ.
 بالجامعة.مساعدة خريجي الجامعة في االستفادة مف المرافؽ المختمفة  .2
مساعدة خريجي الجامعة في الحصكؿ عمى فرص عمؿ مؤقتة كدائمة عبر  .3

 االتصاؿ بالمؤسسات الحككمية كالخاصة كجيات تشغيؿ الخريجيف.
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تشكيؿ جسـ لمخريجيف "نادم الخريجيف" لرعاية كمتابعة مصالحيـ بالتعاكف مع  .4
 مجالس الطمبة كالجيات المعنية األخرل.

ف شأنيا تحسيف كتطكير الخطط الدراسية كذلؾ عف طريؽ تقديـ المقترحات التي م .5
 استقرار آراء الخريجيف كمعرفة احتياجات السكؽ، كالقياـ بالدراسات الالزمة لذلؾ.

مساعدة الخريجيف في الحصكؿ عمى فرص لمتدريب في المؤسسات الحككمية  .6
 كالخاصة عبر االتصاؿ بيا لتسييؿ ميمة التدريب.

عدادىـ عبر القياـ بدكرات كبرامج متخصصة كغير العمؿ عمى تأىيؿ الخريج .7 يف كا 
 متخصصة بالمجاف كبرسكـ رمزية.

ىذا باإلضافة إلى مساعدة الخريجيف ككذلؾ المتكقع تخرجيـ في حؿ مشاكميـ العالقة مع الكميات 
 .(ـ2004الخريجيف، دائرة شئكف )دراسة ، كخارج الجامعة  كاألقساـ المختمفة داخؿ الجامعة

بالجامعة اإلسالمية من ىيكمية عمادة التعميم المستمر  موقع دائرة شئون الخريجين 2.4.1.4
 :بالجامعة

 
 .ببنجبمعت اإلسالميت مه انهيكهيت دائرة شئىن انخريجيهمىقع (: 1.1شكم رقم )

 
 أىم خدمات ونشاطات الوحدة: 2.4.1.5

 :السعي لتكفير فرص عمؿ دائمة  في مجال التوظيف وتوفير فرص العمل داخل الوطن
كمؤقتة لخريجي كخريجات الجامعة في مختمؼ المؤسسات العاممة بالقطاع، كعقد أياـ 

عمٌد خدمة المجتمع 
 والتعلٌم المستمر

 لخرٌجٌندائرة اشئون  معهد التنمٌة المجتمعٌة مركز التقنٌات المساعدة الرٌادة والمشارٌع

نائب عمٌد خدمة المجتمع 
 والتعلٌم المستمر
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كعقد أياـ تكظيؼ خاصة بالخريجيف كذلؾ مف تكظيؼ خاصة بالكميات داخؿ الجامعة، 
أجؿ تشغيؿ الخريجيف في المؤسسات مف خالؿ التنسيؽ كالترتيب لعقد لقاءات داخؿ 

 ككسر اليكة بيف الخريجيف كالمؤسسات. الجامعة
 :السػػػعي لتػػػكفير فػػػرص عمػػػؿ لخريجػػػي  فـــي مجـــال التوظيـــف وتـــوفير العمـــل خـــارج الـــوطن

رسػػاؿ الخػػػريجيف لمعمػػؿ فػػي الخػػارج عبػػر التنسػػيؽ مػػػع  كخريجػػات الجامعػػة خػػارج الػػكطف، كا 
نشاء كحدة عمؿ عف بعد.  مؤسسات كطنية، كا 

 :ير برامج تدريبية مجانية فصمية كسنكية لمخريجيف تكف في مجال التدريب والتأىيل والتطوير
تنفيذ العديد مف برامج التدريب كالتأىيؿ بالتعاكف كبالتعاكف مع مؤسسات دكلية كمحمية، ك 

مع مؤسسات ذات صمة كمدربيف متطكعيف لمعمؿ عمى تأىيؿ كتدريب الخريجيف بعد 
 التخرج.

 :ــي مجــال التــدريب العممــي والتطــوع تطػػكع لمخػػريجيف فػػي مختمػػؼ تػػكفير فػػرص تػػدريب ك  ف
مؤسسػػات قطػػاع غػػزة، كالعمػػؿ عمػػى إعػػداد خطػػة اسػػتراتيجية لتػػدريب الخػػريجيف بعػػد التخػػرج 
مباشػػرة، كتػػكفير المشػػاريع الخاصػػة بتأىيػػؿ الخػػريجيف داخػػؿ الجامعػػة كالعمػػؿ عمػػى تػػكزيعيـ 

 لمتطبيؽ العممي داخؿ المؤسسات ذات الصمة.

  تشبيؾ العالقات مع المؤسسات كالقياـ  الخريجين:التعاون والعالقة مع المؤسسات ومتابعة
بزيارات ميدانية لمخريجيف العامميف في القطاعات المختمفة، كالمشاركة كالقياـ بجميع 
األنشطة المتعمقة بالخريجيف، كنشر قصص نجاح خاصة بخريجي كخريجات الجامعة 

ب الفصكؿ الدراسية اعداد كشكفات كاحصائيات بأسماء كعناكيف الخريجيف حساإلسالمية، ك 
)دليؿ  كالكميات كاألقساـ، لالستفادة منيا مف قبؿ الكميات كاألقساـ كالباحثيف كالمؤسسات

 (.ـ2004دائرة شئكف الخريجيف، 
 :ــرامج التشــغيل المؤقــت ــى ب تقػػـك الكحػػدة باإلشػػراؼ الكامػػؿ عمػػى تكزيػػع عمػػؿ  اإلشــراف عم

التنسػػيؽ مػػع إدارة الجامعػػة كتػػكفير الخػػريجيف العػػامميف عمػػى بػػرامج التشػػغيؿ المؤقػػت كذلػػؾ ب
 احتياجات الجامعة مف العمالة المؤقتة.

 :تقكـ الكحدة بعقد لقاءات ثقافية كتكاصؿ كتكريـ كترحيب  عقد المقاءات الثقافية والتكريمية
خاصة بالخريجيف بالتعاكف مع كميات كأقساـ الجامعة المختمفة كذلؾ مف أجؿ معرفة ما 
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الفجكة القائمة بيف الخريجيف كالمؤسسات، كتكريـ الخريجيف تكصؿ إليو الخريجيف كسد 
 أصحاب قصص النجاح المتميزة كالذيف تبكؤا مناصب عميا.

 :إنشاء بكابة الكتركنية خاصة بالخريجيف كالمؤسسات كذلؾ مف أجؿ  خدمات الكترونية
عداد  التكاصؿ مع الخريجيف كالمؤسسات كتكفير منظكمة تقارير كاحصاءات دقيقة، كا 
دراسات دقيقة لمكميات حكؿ عمؿ الخريجيف مف الكميات المختمفة كما تحتاجو المؤسسات 

صدار مطكيات الكتركنية ككرقية كالعمؿ عمى تكزيعيا مف ميارات مطمكبة مف الخريجيف،  كا 
عمى الخريجيف كالمؤسسات المحمية ككذلؾ تصميـ بطاقة خاصة بالخريجيف لتمكينيـ مف 

 ادة مف مرافقيا.ارتياد الجامعة كاالستف
 :تـ تشكيؿ مجمس خريجي الجامعة اإلسالمية كيتككف  مجمس خريجي الجامعة اإلسالمية

( عضكان، كقد بادرت كحدة شئكف الخريجيف كبالتكاصؿ مع عمادات الكميات، 12مف )
بانتداب أحد أعضاء الييئة التدريسية أك اإلدارية لتمثيؿ الخريجيف بالكمية، كالعمؿ عمى 

مع كحدة الخريجيف، كتدشيف تشكيؿ لجاف خاصة بالكمية لمتابعة خريجي الكمية بالتعاكف 
 مكاقع خاصة بكؿ كمية عف خريجييا حتى تككف رابطة أقكل لدعـ كحدة شئكف الخريجيف.

  :مركز التدريب والتوظيف 
تـ إنشاء مركز التدريب كالتكظيؼ بناءن عمى اتفاقية تعاكف مشترؾ مع منتدل شارؾ الشبابي 

ضمف برنامج "خطكة إلى األماـ" حيث ييدؼ المركز إلى تقديـ الخدمات  ـ2008كذلؾ عاـ 
إلى فئة الشباب الخريجيف، مف خالؿ تكفير برامج تدريبية مجانية كالقياـ بنشاطات تثقيفية كأياـ 
تكظيؼ سكاءن داخؿ الجامعة أك خارجيا، أك في المقر الخاص بمنتدل شارؾ الشبابي، كذلؾ 

مكعة مف الميارات العممية كتطبيقيا في المؤسسات حسب المجاؿ لتدريب الخريجيف عمى مج
جو سكؽ العمؿ المحمي أك كالتخصص، ليستطيع بعدىا الخريج مف مكاكبة ما يحتا

 .(ـ2008)بركشكر دائرة شئكف الخريجيف، الجامعة اإلسالمية، اإلقميمي
حتى نياية العام الجامعي  1981/1982(: إحصائية بأعداد خريجي الجامعة اإلسالمية من عام 2.1جدول )

 مصنفة من األعمى إلى األدنى - 2015/2016

 االجمالي خريجات خريجيف اسـ الكمية
 19283 14901 4382 التربية/ بكالكريكس

 1381 596 785 دراسات عميا/ تربية
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 االجمالي خريجات خريجيف اسـ الكمية

 8057 2730 5327 التجارة/بكالكريكس

 1098 275 823 دراسات عميا/ تجارة

 6374 2145 4229 اليندسة/بكالكريكس

 600 84 516 دراسات عميا/ ىندسة

 5367 3467 1900 اآلداب/بكالكريكس

 469 154 315 دراسات عميا/ آداب

 4853 2642 2211 الشريعة كالقانكف/بكالكريكس

 401 115 286 دراسات عميا/ شريعة كقانكف

/بكالكريكس  3045 1891 1154 العمـك

 429 151 278 دراسات عميا/ عمـك

 2972 2173 799 أصكؿ الديف/بكالكريكس

 603 240 363 دراسات عميا/ أصكؿ الديف

 2010 835 1175 التمريض/بكالكريكس

 31 14 17 دراسات عميا/ تمريض

 399 336 63 العمـك الصحية/بكالكريكس

 0 0 0 دراسات عميا/ عمـك صحية

 926 408 518 تكنكلكجيا المعمكمات/بكالكريكس

 88 32 56 عميا/ تكنكلكجيا معمكماتدراسات 

 240 118 122 الطب/بكالكريكس

 المجمكع
25319 33307 58626 

 5970 4307 1663 التأىيؿ التربكم

 131 41 90 التربية/دبمـك خاص

 110 69 41 الدراسات العميا/دبمـك عالي

الدراسات العميا/دكتكراة )الحديث الشريؼ 
 7 1 6 كعمكمو(

 64844 37725 27119 المجموع

 .2016 الجامعة اإلسالمية بغزة، دائرة شئكف الخريجيف، المصدر:

تـ تصنيؼ الكميات مف األعمى إلى األدنى، يبيف مدل إىتماـ الخريجات بالكميات األدبية دكف 
 غيرىا، مع ارتفاع نسبة البطالة في تمؾ الكميات.
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 والجنسحسب البرنامج  خريجي الجامعة اإلسالمية (: احصائية بأعداد2.2جدول )
 (2016وحتى  2014عن آخر ثالث سنوات ) 

 حسب البرنامج 2014-2013أعداد الخريجين لمعام 
 المجموع خريجين خريجات البرنامج

 3498 1295 2203 البكالكريكس
 277 50 227 التأىيؿ التربكم
 102 71 31 الدبمـك العالي
 628 392 236 الماجستير
 4505 1808 2697 المجموع

 حسب البرنامج 2015-2014أعداد الخريجين لمعام 
 المجموع خريجين خريجات البرنامج

 3342 1130 2212 البكالكريكس
 238 46 192 التأىيؿ التربكم
 51 21 30 الدبمـك العالي
 602 405 197 الماجستير
 5 5 0 الدكتكراة
 4238 1607 2631 المجموع

 حسب البرنامج 2016-2015أعداد الخريجين لمعام 
 المجموع خريجين خريجات البرنامج

 3302 1157 2145 البكالكريكس
 161 37 124 التأىيؿ التربكم
 84 32 52 الدبمـك العالي

 2 1 1 الدكتكراه
 671 379 292 الماجستير
 4220 1606 2614 المجموع

 .2017القبكؿ كالتسجيؿ، الجامعة اإلسالمية بغزة، المصدر: 

 

 2015وحتى عام  2009(: أعداد المستفيدين من برامج الخريجين من عام 2.3جدول )
 2702 الدورات الداخمية
 2813 الدورات الخارجية

 2198 مؤقت –فرص عمل 
 783 دائم –فرص عمل 

 346 التدريب والتطوع
 .2015 الجامعة اإلسالمية بغزة، دائرة شئكف الخريجيف،المصدر: 



 

57 
 

2
3

 

العاممين وغير العاممين حسب الكميات واألقسام من العام  خريجي الجامعة اإلسالميةإحصائية بأعداد  (:2.4) جدول
 م2012/2011م  وحتى العام 1990/1989

 ال تعمل تعمل ال ٌعمل ٌعمل القسم الكلٌة

 174 50 576 470 الهندسة المدنٌة الهندسة

 
 202 55 69 122 الهندسة المعمارٌة

 
 100 75 155 202 الكهربائٌة/اتصاالت وتحكمهندسة 

 
 45 14 38 40 الهندسة الصناعٌة

 
 155 109 119 252 الحاسوب

 
 0 0 0 0 البٌئٌة

 
 18 1 42 10 الهندسة الكهربائٌة

 2 10 3 57 االقتصاد التجارة

 
 177 112 160 595 إدارة األعمال

 
 59 42 59 219 والعلوم السٌاسٌة االقتصاد

 
 141 53 95 154 المالٌة والمصرفٌة العلوم

 
 4 3 8 41 محاسبة/ إدارة أعمال

 
 1 0 0 0 إدارة أعمال / محاسبة

 
 237 176 413 1328 المحاسبة 

 
 19 10 34 27 المحاسبة باإلنجلٌزي

 
 34 6 15 5 إدارة أعمال باإلنجلٌزي

 
 10 1 16 5 الفرعً واإلحصاء التطبٌقً االقتصاد

 39 190 59 462 )علمً(عام  التمرٌض

 
 0 1 0 0 تأهٌل دبلوم

 
 3 13 2 30 العالج الطبٌعً

 
 17 22 6 29 عام )أدبً(

 
 0 0 0 0 القبالة

تكنولوجٌا 
 22 1 8 3 تطوٌر البرمجٌات المعلومات

 
 31 18 32 48 علم الحاسوب

 
 60 19 77 66 نظم التكنولوجٌا المعلومات

 576 7 16 58 والقانونالشرٌعة  والقانون الشرٌعة

 
 16 173 75 309 الشرٌعة اإلسالمٌة

 679 439 55 502 عام أصول الدٌن

 105 97 53 516 عام الشرٌعة

 274 111 45 123 االجتماعٌةالخدمة  اآلدب

 
 45 20 31 38 التارٌخ واألثار

 
 62 27 27 42 الصحافة واإلعالم/عالقات عامة وإعالن

 
 26 41 17 127 الصحافة واإلعالم

 
 76 52 27 59 الجغرافٌا

 
 48 38 29 52 الصحافة واإلعالم / صحافة
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 ال تعمل تعمل ال ٌعمل ٌعمل القسم الكلٌة

 
 10 0 3 0 اللغة العربٌة فرعً الصحافة

 
 180 165 32 197 اللغة اإلنجلٌزٌة

 
 111 110 22 239 اللغة العربٌة

 46 58 6 72 الكٌمٌاء التربٌة

 
 69 113 21 269 الجغرافٌا

 
 71 36 14 60 تدرٌسهالحاسوب وأسالٌب 

 
 294 104 31 90 التربوي والتوجٌهاإلرشاد النفسً 

 
 188 60 44 47 تعلٌم العلوم والتكنولوجٌا

 
 257 116 56 64 اجتماعٌاتتعلٌم 

 
 254 68 48 199 االجتماعٌةتعلٌم التربٌة 

 
 604 315 46 123 المرحلة األساسٌة

 
 140 118 13 45 العلومتعلٌم 

 
 54 94 3 72 األحٌاء

 
 17 38 3 36 الفٌزٌاء

 
 375 321 75 273 تعلٌم الرٌاضٌات

 
 107 138 32 311 التارٌخ

 
 745 615 43 251 تعلٌم اللغة اإلنجلٌزٌة

 
 360 464 43 401 تعلٌم اللغة العربٌة

 
 0 0 0 2 جٌولوجً

 
 114 88 14 78 علم النفس

 .2011الجامعة اإلسالمية بغزة، احصائيات دائرة شئكف الخريجيف، المصدر: 

 وحدة الخريجين بجامعة النجاح: 2.2.4
التحاقيـ بالجامعة منذ لحظة كذلؾ طمبتيا اىتماما كبيرا تيتـ بجامعة النجاح الكطنية 

كتأىيمو تسعى الجامعة لتكفير كؿ ما يمـز لمطمبة كالعمؿ عمى إعداد الطالب ك تخرجيـ، كحتى 
العممية كتسممو مناصب مينية مختمفة تمكنو مف لعب دكر بارز في بناء   لالنخراط بالحياة

الذيف يغادركف الجامعة يحممكف كنظران لتطكر كتزايد أعداد الخريجيف المجتمع الفمسطيني. 
 شياداتيـ متكجييف إلى مؤسسات المجتمع المحمي كالمؤسسات العربية كاألجنبية بحثا عف مينة

، لذا فقد رأت الجامعة كبدعـ مف إدارتيا عمى إنشاء كحدة مختصة بذلؾ، كىي كحدة المستقبؿ
مف خالؿ تأىيميـ كمساعدتيـ في الحصكؿ عمى متابعة خريجييا نجاح الخريجيف، كالتي حرصت 

مؤىالتيـ العممية كقدراتيـ كحتى تبقى عمى تكاصؿ معيـ حتى عمى الكظائؼ كفرص العمؿ حسب 
كالف الجامعة تدرؾ أىمية ىؤالء الطمبة الخريجيف كالذيف  .تيـ أركقة الحـر الجامعيبعد مغادر 

تعتبرىـ بمثابة سفراء ليا يمثمكنيا في أماكف تكاجدىـ، رأت الجامعة ضركرة إيالء ىؤالء الطمبة 
اىتماما كبيرا لمتابعتيـ كمعرفة أمكاف عمميـ كالعمؿ عمى مساعدتيـ في االنخراط في سكؽ العمؿ 
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ف خالؿ االتصاؿ مع العديد مف المؤسسات ككزارات العمؿ كمكاتب التربية كالتعميـ لمتعريؼ بيـ م
كالعمؿ بكؿ ما ىك متاح لتكفير اكبر فرصة عمؿ منيـ كلمتخفيؼ مف نسبة البطالة التي يعاني 

كبتأسيسيا لكحدة الخريجيف، تككف النجاح قد حذت حذك العديد مف  ،مبة الخريجيفمنيا الط
تحت  ـ2005بدأت كحدة النجاح لمخريجيف عاـ ، ك معات كالمؤسسات العالمية في ىذا المجاؿالجا

حممت اسـ كحدة النجاح لمخريجيف نتيجة لتكسع  ـ2007اسـ كحدة النجاح لمتكظيؼ كفي عاـ 
مف أعماليا التي شممت التأىيؿ كالتدريب كاإلرشاد كالتكظيؼ كمتابعة أبحاث الطمبة كغيرىا 

 .(ـ2016، الكطنية )مكقع كحدة النجاح لمخريجيف، جامعة النجاحي تيتـ بالخريجيف المكاضيع الت
 :الرؤية 2.4.2.1

تطمح كحدة التكظيؼ كشؤكف الخريجيف الى تأىيؿ الطمبة الخريجيف كمساعدتيـ في 
داخؿ الكطف كخارجو بيدؼ التقميؿ مف نسبة البطالة التي يعاني منيا   الحصكؿ عمى فرص عمؿ

 .(ـ2016 جامعة النجاح الكطنية،)مكقع كحدة النجاح لمخريجيف، الخريجيفالطمبة 
 :الرسالة 2.4.2.2

الخريجيف بعد التخرج كتقديـ التدريب متابعة السعي لالى النجاح لمخريجيف تيدؼ كحدة 
لمخريجيف القدامى كالجدد، كالعمؿ عمى تأىيمييـ بما يتناسب مع متطمبات سكؽ العمؿ، كالكقكؼ 

سبيف لمكظائؼ جانبيـ كالتكاصؿ معيـ لمعرفة ما تكصؿ إليو الخريجيف، كتقديـ الخريجيف المناإلى 
 .(ـ2016 جامعة النجاح الكطنية، )كحدة النجاح لمخريجيف،المناسبة 

 :األىداف 2.4.2.3
ـ في سيكلة االنخراط بسكؽ بما يحتاجكنو مف ميارات تمزميالخريجيف تدريب كتطكير  .1

 تناسب مجاليـ.في الحصكؿ عمى فرص عمؿ السعي لمساعدة الخريجيف العمؿ، ك 

بناء قكاعد بيانات خاصة ت عف الخريجيف لمعرفة حاؿ الخريج، ك بناء قكاعد بيانا .2
 بالمؤسسات العاممة بالضفة الغربية.

جدد كالبحث عف تقديـ النصائح كاإلرشادات حكؿ اختيار التخصص المناسب لمطمبة ال .3
قامة المقاءات التكاصؿ المختالتكاصؿ مع الخريجيف عبر كسائؿ المناسبة، ك الكظيفة  مفة كا 

تزكيد المؤسسات خارج الكطف بالخريجيف كالتكاصؿ معيـ مف أجؿ الخاصة بيـ، ك 
 استيعابيـ في السكؽ الخارجي. 
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دراسة الكاقع الخارجي مف خالؿ القياـ بدراسات مسحية عف الخريجيف كالسكؽ المحمي،  .4
 )كحدة النجاح لمخريجيف،لمعنية التخاذ القرارات المناسبة ىا لمجيات المختصة كاكتزكيد

 .(ـ2016 جامعة النجاح الكطنية،

 موقع وحدة النجاح لمخريجين من ىيكمية الجامعة: 2.4.2.4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: مىقع وحذة انىجبح نهخريجيه مه انهيكهيت.1.1رقم )شكم 

 
 

 مجلس األمناء

 رئٌس الجامعة

 قائم بأعمال رئٌس الجامعة

 اإلدارٌةنائب الرئٌس للشئون 

 دائرة الموارد البشرٌة

 وحدة الخرٌجٌن

 دائرة الرقابة اإلدارٌة 

 مدٌر المكتبات

 مكتبة الحرم الجدٌد

 دائرة المشترٌات

 دائرة الخدمات الجدٌد

 دائرة الخدمات القدٌم



 

56 
 

2
2

 

 النشاطات الرئيسية لموحدة. 2.4.2.5
 القياـ بتكفير البرامج التدريبية لمخريجيف كالطمبة.  .1
مساعدة الشركات ، ك مساعدة الطمبة الخريجيف في الحصكؿ عمى كظائؼ مناسبة .2

 .كالمؤسسات الباحثة عف مكظفيف في الكصكؿ الى الخريجيف بسيكلة
تكفير دليؿ ككتيب خاص بالخريجيف، ك تكزيع المشاركة في احتفاالت التخرج السنكية ك  .3

 المكاف المناسب لممقابالت الخاصة بالشركات المعنية. 
حسب الطمبة الخريجيف ك ارشاد تكجيو ك ع الكحدة اإللكتركنية كمتابعتيا، ك السعي لتطكير مكاق .4

 .الكتركنيةكرقية ك استطالعات عدة  القياـ بإجراءتخصصاتيـ، ك 
 اء قكاعد الكتركنية خاصة بالمؤسسات. بنإنشاء نظاـ متابعة الخريجيف، ك  .5
جامعة )مجمة كحدة النجاح لمخريجيف،المجانية مع المؤسسات ذات الصمة  تكفير البرامج .6

 .(ـ2016 النجاح الكطنية،
 أقسام وحدة النجاح لمخريجين: 2.4.2.6

لدل كحدة الخريجيف عدة أقساـ ليا، حيث يتـ تفعيؿ تمؾ األقساـ مف أجؿ تقديـ الخدمة 
المميزة لخريجي الجامعة كىي كالتالي )قسـ التكظيؼ كالتدريب كاإلرشاد الكظيفي كالميني 

)مجمة كحدة النجاح الرأم كاألبحاث، كنادم الخريجيف( كاألرشيؼ كالمعمكمات كاستطالعات 
 .(ـ2016ة النجاح الكطنية، جامعلمخريجيف، 

 قسم التدريب والتأىيل: 2.4.2.6.1
ييدؼ إلى تدريب الخريجيف كتأىيميـ لمعرفة الميارات اإلدارية كالمينية الالزمة لالنخراط 
في سكؽ العمؿ، كيقـك الفريؽ المشرؼ عمى القسـ بالعمؿ المتكاصؿ في مجاؿ إيجاد دكرات 
في مجاالت مختمفة تيدؼ إلى صقؿ شخصية الخريج لتمكنو مف الحصكؿ عمى فرصة 

اعات كمختبرات جيدة ليذه التي يحمميا كقد خصصت قإضافة إلى الشيادة عمؿ، 
 .(ـ2016)مجمة كحدة النجاح لمخريجيف،األغراض 

 قسم التوظيف: 2.4.2.6.2
ييدؼ ىذا القسـ إلى االتصاؿ كالتكاصؿ مع الشركات كالمؤسسات في مجاالت عمميا 
كافة، كعمى المستكييف الداخمي كالخارجي بيدؼ تكفير فرص عمؿ لمخريجيف تتناسب 
كتخصصاتيـ، كييدؼ كذلؾ إلى مساعدة الباحثيف عف مكظفيف في الكصكؿ إلى الخريجيف 
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إعالنات التكظيؼ، كذلؾ خصصت قاعة  بسيكلة كيسر كتخفيؼ عبء البحث كنفقات
 .ـ(2016)مكقع كحدة النجاح االلكتركني،  إلجراء المقابالت مع الطمبة

 قسم أبحاث الطمبة: 2.4.2.6.3
قسـ أبحاث الطمبة ىك أحد األقساـ التي تسعى الكحدة لتسكيؽ ما ينجزه الطمبة مف 

الجامعة، كقد نمت الفكرة مشاريع كأبحاث كأفكار خالؿ دراستيـ كبعد تخرجيـ أيضان مف 
لدل الكحدة عند ما تعرضت لو ىذه المبادرات كالمشاريع لمضياع كعدـ االىتماـ، 

منيا فيما بعد لألجياؿ  فقامت بالحفاظ عمييا كيمكف الرجكع إلييا كاالستفادة أيضان 
 .(ـ2016)مجمة كحدة النجاح لمخريجيف، القادمة 
 ىذا القسم اإلرشاد والنصح إلى:قسم اإلرشاد والتوجيو: يقدم  2.4.2.6.4
 :بداية كؿ عاـ دراسي يتـ تكجيو الطمبة الذم أنيكا الثانكية العامة  الطمبة الجدد

الختيار التخصص المناسب ليـ، لذا تقكـ كحدة الخريجيف باستقباؿ الطمبة في 
مقرىا، كتقكـ بإعداد بركشكرات كدليؿ خاص بالطمبة لمساعدتيـ في اختيار 

م يمكنو في التخصص المناسب ليـ بعد التفكير برغبتو كحاجتو لمتخصص الذ
 بناء مستقبمو فيما بعد. 

 :مف خالؿ تكجييـ إلى عناكيف بعض الشركات الباحثة عف  الطمبة الخريجون
عمؿ كتعريفيـ بكيفية كتابة السيرة الذاتية ككيفية االستعداد إلجراء المقابالت، 

الخريجيف عند تخرجيـ بيذا إذ تعقد لقاءات بشكؿ متكرر مع الطمبة 
 .(ـ2016النجاح لمخريجيف، )مجمة كحدة الخصكص 

 قسم استطالعات الرأي واألبحاث: 2.4.2.6.5
ييدؼ إلى إجراء استطالع رأم كأبحاث حكؿ نسب البطالة كعالقة التخصص بسكؽ 
العمؿ، كأىمية الميارات اإلدارية كالمينية بفرص الحصكؿ عمى كظيفة إضافة إلى الشيادة 

 الجامعية، كغيرىا مف المكاضيع ذات العالقة.
 قسم األرشيف والمعمومات: 2.4.2.6.6
 األرشيف الورقي: 2.4.2.6.7

 :تضـ كحدة الخريجيف جناحان خاصان بممفات الطمبة مؤرشفة بطريقة  خاص بالطمبة
سيمة كفؽ الكميات كالتخصصات، حيث يتكفر ممؼ لكؿ طالب يضـ السيرة الذاتية 
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شيادات الجامعة كصكر عف بالمغتيف العربية كاإلنجميزية، كصكرة شخصية كصكر عف 
 شيادات الخبرة كصكرة جكاز السفر كغيرىا.

 :يضـ ىذا القسـ ممفات خاصة بالشركات كالمؤسسات التي تربطنا بيا  خاص بالشركات
عالقات تعاكف، تضـ الممفات أسماء الشركات كعناكينيا كمكاقع عمميا كشركط 

 كؿ المكجكدة فييا كغيرىا.االلتحاؽ بيا كممفات خاصة بتأشيرات السفر الخاصة بالد
 األرشيف االلكتروني: ويضم: 2.4.2.6.8

مكقع كحدة النجاح لمخريجيف عمى االنترنت، كيضـ السير الذاتية كافة، تمؾ التي 
تخص المتقدميف لمكحدة لممساعدة، كقائمة بأسماء الطمبة الذيف حصمكا عمى 

عالنات الكظائؼ المنشكرة في الصحؼ  مساعدة لمحصكؿ عمى كظائؼ، كا 
المحمية، كمعمكمات عف الدكرات التدريبية، كمقاالت كمكاضيع ذات صمة كأخبار 
الكحدة كقصص نجاح كمجاالت عمؿ الخريجيف كنماذج مف السير الذاتية 
عالنات كحدة الخريجيف كركابط انترنت ميمة، كغيرىا مف المكاضيع ذات  كا 

 .(ـ2016)مكقع كحدة النجاح لمخريجيف، ىتماـ اال
 البريد االلكتروني: 2.4.2.6.8.1

 :يضـ عناكيف البريد االلكتركني الخاصة بالطمبة المتقدميف لكحدة  خاص بالطمبة
الخريجيف دكف استثناء، كحفظيا في قكائـ تسيؿ مف التكاصؿ معيـ كقكائـ أخرل 

 خاصة بالطمبة الذيف حصمكا عمى مساعدة لمحصكؿ عمى فرص عمؿ.
 :يضـ العناكيف االلكتركنية ككسائؿ االتصاؿ المختمفة كافة مع  خاص بالشركات

 الشركات كالمؤسسات التي يربطيا عالقة تعاكف مع الكحدة.
 نادي الخريجين:  2.4.2.6.8.2

ييدؼ إلى التكاصؿ مع الخريجيف كافة أينما كجدكا، كااللتقاء بيـ حيثما أمكف 
لجامعتيـ، كتبياف دكرىـ في خدمة كالتركيز عمى أىمية أف يككنكا سفراء خير 

كطنيـ كجامعتيـ، كتقكية العالقات بيف الخريجيف فييا، كالمساعدة في نشر 
يجاد الدعـ المادم كالم )مجمة كحدة عنكم ألنشطتيا كمشاريعيا ما أمكف رسالتيا، كا 

 .(ـ2016جامعة النجاح الكطنية، النجاح لمخريجيف، 
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 امعة النجاح حسب السنة والجنس خريجي ج(: إحصائية بأعداد 2.5جدول )
 م2014حتى نياية عام  م1980منذ العام 

 اإلجمالي خريجات خريجين الكمية
 5860 4609 1251 كميـــة العــــموم
 8345 6344 2001 كميـــة اآلداب

 1602 877 725 كميـــة الشريعة
 11535 4925 6610 كميـــة االقتصاد والعموم اإلدارية

 7715 2786 4929 اليندسـةكميـــة 
 7312 4657 2655 كميـــة العموم التربوية
 1732 872 860 كميـــة الفنون الجميمة

 812 203 609 كميـــة الزراعــــة
 2178 1852 326 كميـــة الصيدلة
 2036 1058 978 كميـــة القانون

 140 7 133 كميـــة الطب البيطري
 1790 1050 740 كميـــة تكنولوجيا المعمومات

 260 132 128 كميـــة الطب البشري
 376 134 242 كميـــة التمريض
 116 99 17 دائــــرة البصريات

 0 0 0 كمية اإلعالم
 412 127 285 التربيـــة الرياضية

 52221 29732 22489 الـمجــمـــوع
 .2016، الكطنية مخريجيف، جامعة النجاحالنجاح لكحدة المصدر: 

 م2015/2016وحتى  م2013/2014بأعداد الخريجين عن آخر ثالث سنوات إحصائية (: 2.6جدول )
 سنوات( 3توزيع الطمبة الخريجين حسب السنة والنوع االجتماعي )اخر 

 المجموع خريجات خريجين السنة
2013 1779 2578 4357 
2014 1586 2593 4179 
2015 1745 2673 4418 

 .ـ2017 جامعة النجاح الكطنية، كحدة النجاح لمخريجيف،المصدر: 
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 وحدة النجاح لمخريجين(:إحصائية بأعداد المستفيدين من برامج 2.7جدول ) 
 2016كحتى  2008خريج كخريجة. مف عاـ   5000 برامج تدريبية

 سنكيان.خريج كخريجة تقريبان  1000 توظيف وتشغيل
 في السنة في السنة األخيرة. 1200 إرشاد وتوجيو

 .ـ2016، الكطنية جامعة النجاحكحدة الخريجيف، المصدر: 

 وحدة الخريجين بالكمية الجامعية لمعموم التطبيقية: 2.4.3
 :النشأة 2.4.3.1

تقدـ الكمية الجامعية لمعمـك التطبيقية خدمات التعميـ التقني كالميني لممجتمع الفمسطيني 
كتقكـ بتخريج آالؼ الخريجيف مف مختمؼ المجاالت كالتخصصات مف درجات البكالكريكس كالدبمـك 
المتكسط كالدبمكـ الميني، كقد أكلت الكمية الجامعية اىتماما بالغا بخريجييا كتعتبرىـ بمثابة سفراء 

يـ بعد التخرج، ليا في أماكف تكاجدىـ كتسعى جاىدة إلى تحسيف أحكاليـ المينية كالكظيفية كمتابعت
لذلؾ قامت بإنشاء كحدة الخريجيف لتككف بمثابة حمقة الكصؿ بيف الكمية كخريجييا، كتقكـ مف خالؿ 

)مكقع كحدة الخريجيف االلكتركني، الكمية  يد مف الخدمات المتنكعة لمخريجيفىذه الكحدة بتقديـ العد
 (.ـ2016الجامعية، 
 الرؤية:  2.4.3.2

 بشكؿ مقبكؿ دكليان.الكمية كخريجات خفض مستكل البطالة لدل خريجي السعي ل
 الرسالة:  2.4.3.3

إدارية تابعة لمكتب العالقات الخارجية كالتخطيط بالكمية كتقدـ كحدة الخريجيف ىي كحدة 
العمؿ عمى المينية ك كفاءتيـ العممية ك عف طريؽ البرامج كاألنشطة المختمفة لرفع خدمات لخريجييا 

 خريجييا.خفض معدالت البطالة لدل 
 األىداف: 2.4.3.4
مساعدة الخريجيف في الحصكؿ عمى فرص عمؿ دائمة كمؤقتة مف خالؿ التكاصؿ مع  .1

الجيات ذات العالقة سكاء في القطاع الحككمي أك الخاص أك األىمي كالعمؿ الحثيث 
 عمى تقديـ مقترحات مشاريع لمتشغيؿ.

 المجاالت التخصصية كالحياتية المختمفة.بناء قدرات الخريجيف في  .2
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دمج الخريجيف بسكؽ العمؿ مف خالؿ تكفير فرص تطكع كتدريب ليـ في المؤسسات  .3
 الشريكة كذات العالقة.

إعداد دراسات حكؿ أكضاع الخريجيف تبيف معدالت البطالة بيف صفكؼ الخريجيف مف  .4
كاجييا الخريج بعد كؿ اختصاص عمى حدة بشكؿ دقيؽ كتبرز أيضا المشاكؿ التي ي

التخرج كالعمؿ عمى كضع آليات لعالجيا، كتزكيد األقساـ األكاديمية بمخرجات ىذه 
 الدراسات لالستفادة في عممية تطكير المناىج الدراسية.

تككيف حمقة كصؿ قكية ، ك ستفادة مف مرافؽ الكمية المختمفةتقديـ المساعدة لخريجي الكمية لال .5
الخريجيف تحت مسمى "رابطة كؿ مستمر باستخداـ رابطة خاصة بمع الخريجيف بعد التخرج بش

 .(ـ2016)كحدة الخريجيف، الكمية الجامعية،  سفراء"

 الييكل التنظمي لموقع وحدة الخريجين بالكمية الجامعية لمعموم التطبيقية: 2.4.3.5
 

 
 مىقع وحذة انخريجيه ببنكهيت انجبمعيت مه انهيكهيت.(: 1.2شكم رقم )

 األنشطة الرئيسية: 2.4.3.6
 تنفيذ مشاريع لتشغيؿ خريجي الكمية بالتعاكف مع مؤسسات محمية كدكلية. .1
 تنفيذ مشاريع تدريبية لبناء كصقؿ ميارات الخريجيف في جكانب محددة. .2
 عقد دكرات تدريبية تخصصية كغير تخصصية لتطكير ميارات الخريجيف. .3
  .خريجيفتنظيـ كرش عمؿ كندكات كأياـ دراسية تيتـ بكاقع ال .4

 نائب الرئٌس للتخطٌط والعالقات الخارجٌة

مركز خدمة المجتمع 
 والتعلٌم المستمر

وحدة العالقات 
 .الخارجٌة

وحدة البرامج 
 التنموٌة

 وحدة الخرٌجٌن وحدة تنمٌة الموارد

مركز اإلرشاد 
 الوظٌفً

 رابطة سفراء

مساعد نائب الرئٌس للتخطٌط 
 والعالقات الخارجٌة
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تنظيـ معارض لمنتكجات الخريجيف مف مشاريع تخرج أك مشاريع ريادية بيدؼ تصديرىا  .5
 لسكؽ العمؿ.

تنفيذ عدد مف أياـ التكظيؼ التي تعمؿ عمى تشبيؾ الخريجيف مع مؤسسات المجتمع  .6
 المدني كمنحيـ فرصة االنخراط بسكؽ العمؿ.

بعد التخرج كما يكاجيكنو مف إعداد دراسات كاحصائيات حكؿ الخريجيف كأكضاعيـ  .7
 صعكبات.

 بناء قاعدة بيانات خاصة بالخريجيف كتطكيرىا بشكؿ مستمر. .8
العمؿ عمى تسكيؽ خريجي الكمية لدل الجيات المشغمة كاستقباؿ طمباتيـ مف الشكاغر  .9

جراءات ترشيح خريجيف لتمؾ الجيات.  الكظيفية ثـ عقد المقابالت الكظيفية كا 
 ككرقية كتكزيعيا عمى الخريجيف. اصدار نشرات إلكتركنية .10
 بناء العالقات كالتشبيؾ مع كافة المؤسسات الدكلية كالمحمية ذات العالقة. .11
اإلشراؼ كالمتابعة عمى مكظفي التشغيؿ المؤقت العامميف داخؿ أقساـ الكمية ضمف  .12

 مشاريع التشغيؿ المنفذة داخميا أك خارجيا.
الكمية الجامعية لمعمكـ التطبيقية،  اإلشراؼ كمتابعة عمؿ رابطة "سفراء" لخريجي .13

 كىي رابطة مجتمعية تختص بخريجي الكمية.
متابعة أنشطة مركز اإلرشاد الكظيفي التابع لمكمية كالعمؿ عمى تطكير الخدمات  .14

 التي يقدميا بشكؿ كامؿ كمنيا:
، دمات الخاصة بالمشغميف كالخريجيفبكابة إلكتركنية لمخريجيف تحتكم عمى عدد مف الخ -

عداد الخريجيف لمعمؿ مف خالؿ آلية عمؿ كاضحة لإلرشاد كالتكجيو الكظيفي.تك ك   جيو كا 
 ج التدريب كبناء القدرات الممكلةتأىيؿ الخريجيف لالنخراط بسكؽ العمؿ مف خالؿ برام -

 (.2016)كحدة الخريجيف، الكمية الجامعية،  التشبيؾ مع الجيات ذات العالقةك 
خريجي الكمية الذين تسمموا شيادات التخرج من اختصاصات البكالوريوس والدبموم احصائية أعداد كافة (:2.8جدول )

 م2016/2017حتى  م2001/2002من تاريخ  المتوسط
 كال الجنسين ذكر أنثى المؤىل القسم

 1247 471 776 دبمـك متكسط عمـك تأىيؿ المعاقيف
 2087 1242 845 دبمـك متكسط تكنكلكجيا المعمكمات

 651 631 20 دبمـك متكسط الحاسكب كالميف الصناعيةتكنكلكجيا 
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 كال الجنسين ذكر أنثى المؤىل القسم
 373 249 124 البكالكريكس إدارة الماؿ كاألعماؿ
 1381 1035 346 الدبمـك المتكسط الميف اليندسية
 3188 1533 1655 الدبمـك المتكسط الميف الصحية
 3304 372 2932 الدبمـك المتكسط العمـك التربكية

 3889 2307 1582 الدبمـك المتكسط العمـك اإلدارية كالمالية
 3519 1709 1810 الدبمـك المتكسط الدراسات اإلنسانية

 149 113 36 البكالكريكس التخطيط كنظـ المعمكمات
 171 29 142 البكالكريكس اآلداب كالعمـك اإلنسانية

 19982 9708 10274  المجمكع الكمي
 .2016المصدر: وحدة الخريجين، الكمية الجامعية، 

 2015/2016وحتى  2013/2014عن آخر ثالث سنوات خريجي الكمية بأعداد إحصائية (: 2.9جدول )
 المجموع خريجات خريجين البرنامج
 5352 2646 2706 كالدبمـك البكالكريكس

 .م2017المصدر: وحدة الخريجين، الكمية الجامعية،           

   وحدة الخريجين خدمات أعداد المستفيدين منبإحصائية (: 2.10جدول )
 م2016حتى أغسطس  م2010خالل الفترة من سبتمبر 

 عدد المستفيدين نوع االستفادة
 3424 برامج التشغيؿ كخمؽ فرص عمؿ
 5237 برامج التدريب كبناء القدرات
 296 فرص التدريب في المؤسسات

 .ـ2016كحدة الخريجيف، الكمية الجامعية، المصدر: 

 اإلرشاد الوظيفي بالكمية:مركز  2.4.3.6
سبؿ حصكؿ الخريجيف مف تابع لمكمية الجامعية كيقدـ خدمة مجتمعية، كييدؼ إلى تعزيز مركز ىك 
التخصص، كالعمؿ عمى تنمية عمؿ مناسب حسب تشغيؿ مؤقت أك التخصصات عمى فرص كافة 

كالمساىمة تنفيذ برامج تدريبية مف أجؿ االنخراط في سكؽ العمؿ، كأيضان مياراتيـ كتطكير قدراتيـ 
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كبناء جسكر تعاكف نفيذ مشاريع كبرامج تنمكية ذات جكدة عالية كالقياـ بتتقديـ خدمات استشارية في 
 (.ـ2016)دليؿ مركز اإلرشاد الكظيفي،  التشبيؾ مع المؤسسات المحمية كالدكليةمف خالؿ 

 وأعداد المستفيدين من البرامج م2016و م2015(: إنجازات مركز اإلرشاد الوظيفي خالل عامي 2.11جدول )
 خريج كخريجة 443 برامج تدريبية

 كرشة عمؿ كلقاء لمخريجيف 15 لقاءات وورش عمل
 خريج كخريجة 158 توظيف وتشغيل

 .م2016 الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية، المصدر: مركز اإلرشاد الوظيفي،

 ممخص الفصل: 2.4.3.7
اإلطار النظرم لمدراسة، حيث تناكؿ المبحث األكؿ دكر الجامعات  تـ في ىذا الفصؿ عرض

الفمسطينية في متابعة الخريجيف كتـ تناكؿ ماىية المتابعة ككيفية المتابعة كأىداؼ المتابعة كما ىي 
أنكاع المتابعة، حيث تـ تكضيح دكر الجامعات الفمسطينية الفاعمة في متابعة خريجييا ككيفية 

بعد التخرج كقبؿ التخرج، أما المبحث الثاني فتناكؿ برامج الخريجيف التي تقدميا متابعة الخريجيف 
الجامعات بعد تخرج الطمبة، كقد تـ تكضيح ماىية ىذه البرامج كدكرىا في صقؿ شخصية الخريج 
ثراء سيرتو الذاتية التي يمكف أف تفتح أمامو مجاؿ مختمفة مف العمؿ كالتثقيؼ كالتكعية،  كميارات كا 

المبحث الثالث فتـ التناكؿ بو حكؿ مدل فاعمية ىذه البرامج كالمؤثرات التي يمكف أف تؤثر عمييا  أما
كعمى نكعيتيا كشممت متغيرات الدراسة التي تـ تصنيفيا إلى خمسة متغيرات كىي )البرامج التدريبية 

ؿ لمخريجيف(، أما عمكالتكنكلكجيا المستخدمة كالمكارد المالية كالمكارد البشرية كاستيعاب سكؽ ال
فقد تـ التحدث عف كحدات الخريجيف التابعة لمجامعة اإلسالمية بغزة ككحدة النجاح  المبحث الرابع

لمخريجيف التابعة لجامعة النجاح الكطنية بالضفة الغربية ككحدة الخريجيف بالكمية الجامعية لمعمـك 
التطبيقية.
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 مقدمة:
التي ستشمؿ ذات العالقة سيتـ التطرؽ في ىذا الفصؿ عف مجمكعة مف الدراسات السابقة 

الدراسات المحمية كالدراسات العربية كالدراسات األجنبية، حيث قاـ الباحث بعرض مجمكعة مف 
( 14الدراسات المحمية التي تطرقت لمكضكع الدراسة أك ألحد المتغيرات المستقمة ليا، حيث شممت )

ث تنكعت الدراسات ككذلؾ لمدراسات العربية حيدراسة محمية ككانت مرتبة مف األحدث إلى األقدـ، 
( دراسة سابقة كتـ ترتيبييا مف األحدث إلى 11العربية التي تـ ذكرىا في ىذا الفصؿ ككاف عددىا )
( دراسة أجنبية كجميعيا تحدث عف برامج 18األقدـ، كأخيران الدراسات األجنبية كالتي كاف عددىا )

 التأىيؿ كالتعمـ مدل الحياة.

 الدراسات المحمية: 3.1
(، بعنوان: "أثر برامج التدريب والتدريب اإلشرافي والصفات م2016)أبو جبل، . دراسة 1

 الشخصية في تحسين ميارات التوظيف لدى الخريجين". 
لتعرؼ عمى تصكرات المبحكثيف حكؿ البرامج التدريبية التي تمقكىا في إلى اىدفت الدراسة 

بيف برامج التدريب كالتدريب اإلشرافي البرامج التدريبية كحكؿ التدريب اإلشرافي كدراسة العالقة 
كالصفات الشخصية تحسيف ميارات التكظيؼ لدل الخريجيف كتقديـ اقتراحات كتكصيات لخصائص 
البرامج التدريبية كالتدريب اإلشرافي كالصفات الشخصية الناجحة إلكساب المتدربيف الميارات 

نيج الكصفي التحميمي كاالستبانة كأداة المطمكبة لمتعامؿ مع سكؽ العمؿ، كقد استخداـ الباحث الم
لمدراسة، كتمثؿ مجتمع الدراسة في الخريجيف المتدربيف في كافة برامج شركة االتصاالت الخمكية 

( متدرب، ككما أظيرت النتائج إلى كجكد عالقة 160الفمسطينية، في قطاع غزة كالبالغ عددىـ )
دريب كأبعادىا كالتدريب اإلشرافي )برامج التشغيؿ( ارتباطية طردية ذات داللة احصائية بيف برامج الت

كأبعاده كبيف الصفات الشخصية كأبعادىا كميارات التكظيؼ لدل الخريجيف الممتحقيف ببرامج 
التدريب كالتشغيؿ لدل الشركة كقد أكصت الدراسة إلى ضركرة أف يتمتع المتدربيف بصفات شخصية 

كقدراتيـ، كأكصت بأىمية دعـ اإلدارة العميا لعممية  تساعدىـ في عممية التعمـ كتنمية مياراتيـ
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التدريب اإلشرافي كذلؾ مف أجؿ تطكير أداء العامميف كتحسينو بشكؿ فعاؿ، كالتركيز عمى تنمية 
 الميارات التقنية كالشخصية لدل الخريجيف المتدربيف.

في توفير  (، بعنوان: "دور منشآت القطاع الخاص الفمسطينيم2015. دراسة )أبو نعيم، 2
 فرص عمل لخريجي كميات التجارة "دراسة حالة قطاع غزة".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل مساىمة منشلت القطاع الخاص المتكسطة كالكبيرة 
في تكفير فرص عمؿ لخريجي كخريجات كميات التجارة في قطاع غزة، مف خالؿ دراسة بعض 
المتغيرات االقتصادية المؤثرة عمى أعداد الخريجيف العامميف في القطاع الخاص، حيث تـ بناء 

ر أثر المتغيرات المستقمة كطبيعة نشاط المنشأة كمعدؿ أجكر العماؿ في المنشأة، نمكذج قياسي لتقدي
كآلية اختيار الخريج لمعمؿ في المنشأة، كعمى المتغير التابع كىك عدد خريجي كمية التجارة العامميف 
في منشلت القطاعات المتكسطة كالكبيرة كتكصمت الدراسة إلى أف منشلت القطاع الخاص تساىـ 

كفير فرص عمؿ لخريجي كميات التجارة بقطاع غزة، كأف غالبية أصحاب القرار في تمؾ في ت
المنشلت لـ يؤيدكا الحاجة لتخصصات كمؤىالت عممية جديدة في السكؽ المحمي عدا التخصصات 
ذات العالقة بالتحميؿ المالي، كضركرة رفع كفاءة الخريجيف مف الكميات المعنية، كقد استخداـ 

يتمقى يج الكصفي كالقياسي في التحميؿ، كمف نتائج الدراسة أف الخريج مف كمية التجارة الباحث المن
أثناء دراستو مكاد نظرية بشكؿ كبير بعيدة عف التطبيؽ العممي الكاؼ لتأىيمو بما ينسجـ مع 

كأكصت الدراسة إلى كضع محفزات ضريبية خاصة كتسميط إجراءات  .،متطمبات سكؽ العمؿ
ندات المطمكبة لتشجيع القطاع الخاص عمى زيادة االستثمار، كتسييؿ مساىمة تمؾ التسجيؿ كالمست

 المنشلت بالمسئكلية االجتماعية كخمؽ نكع مف التكامؿ في النشاط االقتصادم.
( بعنوان: "أثر المشاريع التنموية الممولة دوليًا عمى رفع الميزة م2015. دراسة )كردية، 3

 لعمل" دراسة حالة.التنافسية لمخريجين في سوق ا
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر المشاريع التنمكية الممكلة دكليان عمى رفع الميزة 
التنافسية لمخريجيف في سكؽ العمؿ، كىي دراسة تطبيقية عمى مشركع االنتعاش االقتصادم في 

يج الكصفي قطاع غزة، كيختص بقطاع تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت، كقد تـ اتباع المن
( استبانة، كقد خمصت 350التحميمي في ىذه الدراسة كزعت استبانة عمى مجتمع الدراسة كالبالغ )

الدراسة إلى كجكد أثر ذك داللة احصائية لمبرامج التي تقدميا المشاريع التنمكية الممكلة دكليان 
كبرامج االرشاد الكظيفي كالمتمثمة في برامج بناء قدرات الخريجيف كأياـ التكظيؼ لمخريجيف الجدد 
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كالميني كبرامج احتضاف المشاريع الصغيرة لمخريجيف عمى رفع الميزة التنافسية لمخريجيف في سكؽ 
العمؿ ، كأكصت الدراسة بضركرة أف تراعي البرامج التدريبية احتياجات الخريجيف، كأف يتـ 

كضركرة كجكد تنسيؽ تصميميا بناءن عمى حاجة متطمبات سكؽ العمؿ كخاصة القطاع الخاص، 
فعاؿ بيف كافة األطراؼ كالجيات الكطنية الفاعمة التي ترعى كتدعـ عممية التكظيؼ كتشغيؿ 

 الخريجيف.
لخريجي فرصة عمل  المؤثرة في الحصول عمىالعوامل ( بعنوان: "م2014. دراسة )البغدادي، 4

 ".الفمسطينية اإلدارية في األراضيكميات التجارة والعموم 
ىدفت الدراسة إلى دراسة العكامؿ المؤثرة في الحصكؿ عمى فرصة عمؿ لخريجي كميات 

المنيج  باستخداـاضي الفمسطينية، دراسة حالة قطاع غزة ، لذلؾ قاـ الباحث األر التجارة في 
الجامعات الفمسطينية في  فيكتمثؿ مجتمع الدراسة مف خريجي كميات التجارة  .الكصفي التحميمي

 االستبانةفرد مف أفراد المجتمع ، كقد تـ تكزيع  (160)عينة بمغت  اختيارحيث تـ  قطاع غزة ،
كقد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج منيا ضعؼ اىتماـ السمطة بتكفير فرص ، عمى عينة الدراسة

المستقبمية مف العمالة. كعدـ كجكد دراسة  االحتياجاتعمؿ، كرسـ سياسات أك تخطيط حجـ كنكعية 
اجة سكؽ العمؿ مف قبؿ الجامعات الفمسطينية، حيث يتـ التنسيؽ مع الحككمة بخصكص حقيقية لح

كذلؾ عدـ كجكد آلية معينة لدل الجامعات  ،ىذا الشأف، كخاصة كزارتي التربية كالتعميـ كالعمؿ
 يتالءـلمساعدة الخريجيف كالخريجات في البحث عف فرص عمؿ مناسبة، كآلية تكجيو أك قيكد بما 

كقد أكصت الدراسة بكجكب إتباع سياسة تعميمية جديدة تتمشى مع متطمبات ، كؽ العمؿكحاجات س
سكؽ العمؿ. كضركرة التنسيؽ بيف حاجات السكؽ الحالية كالمستقبمية مف القكل العاممة بأنكاعيا 

كبيانات عف مخرجات نظاـ التعميـ لخمؽ مكائمة  االحتياجاتكذلؾ بتكفير قاعدة بيانات عف حجـ 
بالمشاريع الصغيرة  كاالىتماـالفعمية مف القكل العاممة كالمخرجات التعميمية.  حتياجاتاالبيف 

كالعمؿ عمى تحديث المناىج التعميمية، كجعميا مكاكبة لمتطكرات العممية  ،كمشاريع التشغيؿ الذاتي
 .المستجدة

بناء الشخصية ( بعنوان: "أثر برامج التدريب في مؤسسة إبداع عمى م2014. دراسة )اسميم، 5
 القيادية الفمسطينية".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع برامج التدريب في مؤسسة إبداع كأثرىا عمى بناء 
الشخصية القيادية الفمسطينية مف كجية نظر الخريجيف مف برامج إعداد القادة، حيث استخدـ 
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ي برامج إعداد القادة التي الباحث المنيج الكصفي التحميؿ، كقد تككف مجتمع الدراسة مف خريج
، 2011( التحقكا بالبرامج خالؿ األعكاـ )848تقدميا مؤسسة إبداع في قطاع غزة، كعددىـ )

%(، ككاف نتائج 26.76( خريجان أم بنسبة )227( كاختيار عينة عشكائية عددىا )2013، 2012
داد قيادة فمسطينية شابة الدراسة لعدة محاكر كاف أىميا أثر التدريب كما ليا مف أثر جيد عمى إع

كتحسيف أكضاع المتدربيف مينيان مف خالؿ برامج التأىيؿ، كقد أكصت الدراسة بضركرة التنكيع 
كالتحديث في أساليب التدريب، كمراعاة طبيعة عمؿ المشاركيف كسنكات الخدمة في أعماليـ، 

سقاط التطبيقات التدريبية عمى مجاالت عمؿ الممتحقيف ببرامج إعداد  القادة، كالعمؿ عمى بناء كا 
برامج إعداد القادة كفؽ تحديد مسبؽ الحتياجات المرشحيف، كالعمؿ عمى اختيار مدربيف أكثر 
تخصصية في البرامج التي يقدميا معيد إعداد القادة، كالعمؿ عمى ربط المسار التدريبي بالمسار 

 منيجية.الكظيفي لممتدربيف، كما أكصت الدراسة بضركرة تعزيز األنشطة الال
( بعنوان: "دور البرامج التدريبية في تنمية رأس المال البشري من م2013. دراسة )شابط، 6

 وجية نظر العاممين".
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر البرامج التدريبية في تنمية رأس الماؿ البشرم في 

مشكمة الدراسة في اإلجابة عمى  كزارة الداخمية كاألمف الكطني، الشؽ المدني في قطاع غزة، كتمثمت
السؤاؿ الرئيس لمدراسة، كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي لمصكؿ إلى نتائج الدراسة، 
كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ىك أف ىناؾ عالقة بيف البرامج التدريبية في كزارة 

ت كتغيير سمكؾ كاتجاىات كقيـ المكظفيف، الداخمية كتنمية ميارات كقدرات كزيادة معارؼ كخبرا
كاىتماـ كمساندة كدعـ اإلدارة العميا لمعممية التدريبية في الكزارة، كقد أكصت الدراسة بضركرة تعزيز 
العممية التدريبية في كزارة الداخمية كاألمف الكطني، الشؽ المدني، مف خالؿ زيادة اىتماـ اإلدارة 

الخاص بالتدريب، كتدعيـ دائرة التدريب كالتطكير بمكظفيف العميا، كزيادة المخصص المالي 
مختصيف مف حممة الدراسات العميا، كاستخداـ األساليب العممية في تنفيذ مراحميا، كالعمؿ عمى 
تشجيع كتحفيز جميع مكظفي الكزارة بمختمؼ فركقيـ الفردية بالمشاركة في البرامج التدريبية كذلؾ 

 ار الكظيفي.مف خالؿ ربط التدريب بالمس
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ين في ياحتياجات وأولويات الخريجين الجامع"م( بعنوان:2013. دراسة )مركز شئون المرأة، 7
 ".قطاع غزة

الخريجكف في قطاع غزة تكاجو متعرؼ عمى أىـ المشاكؿ كالتحديات التي لالدراسة  تىدف
كالعمؿ نتائج الدراسة في رسـ السياسات  كقد كاستخدمتالحصكؿ عمى فرص عمؿ، كذلؾ مف أجؿ 

اقتراح معالجة ك الميتمة لممساىمة في المعنية ك مف قبؿ الجيات االستراتيجية كضع الخطط عمى 
-2009)حمكؿ ممكنة، كاستيدفت الدراسة خريجي الجامعات في قطاع غزة في الفترة ما بيف 

المحمي كالمدني كالمؤسسات  ، ضركرة التنسيؽ بيف مؤسسات المجتمعأكصت الدراسةك (، 2012
األكاديمية، مف أجؿ تحسيف النظاـ التعميمي كتطكيره، كذلؾ باعتماد الجانب العممي كجزء مف 
الخطة األكاديمية إلى الجانب النظرم، لتحسيف مستكل الخريج مينيا، كفقا لمتطمبات سكؽ العمؿ، 

يف بأىمية العمؿ غير كضركرة دراسة احتياجات سكؽ العمؿ مف التخصصات كتكعية الخريج
الرسمي، كتأطير البرامج األكاديمية لالستجابة الحتياجات السكؽ الفمسطينية مف أجؿ معالجة تقكيـ 
مستكل المكائمة كالتكافؽ ما بيف مناىج التعميـ الفمسطيني كما بيف السكؽ الفمسطينية، كالدعكة 

جتمع المحمي، كأف تأخذ إلغالؽ تخصصات غير مطمكبة، كفتح تخصصات يحتاجيا السكؽ كالم
الجامعات بعيف االعتبار االىتماـ بالتدريب أثناء الدراسة كتعريؼ الطمبة بالمؤسسات التي يمكف أف 
تستقبميـ مف أجؿ التدريب، ليكتسبكا الخبرة مف اجؿ العمؿ بعد التخرج، كفتح المجاؿ أماميـ 

عمى التغذية المرتدة كتستفيد لالطالع عمى ما يجد في مجاؿ عمميـ كمتابعتيـ لتحصؿ الجامعة 
 .منيا في تطكير برامجيا المنيجية كالالمنيجية

( بعنوان: "دور الجامعات الفمسطينية في تنمية رأس المال البشري من م2013. دراسة )صبح، 8
 وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس".

ىدفت الدراسة لمعرفة دكر الجامعات الفمسطينية في تنمية رأس الماؿ البشرم ككذلؾ 
محاكلة الكشؼ عف أىـ المعكقات التي تحد مف دكر الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة في تنمية 
رأس الماؿ البشرية كلتحقيؽ تمؾ األىداؼ استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، ككانت عينة 

%(، مف المجتمع األصمي، ككاف االختيار لمعينة 26.6( عضك ىيئة تدريس بنسبة )268الدراسة )
الطريقة العشكائية، كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة أف ىناؾ درجة متكسطة في دكر 
الجامعات الفمسطينية في تنمية رأس الماؿ البشرم كتنميتو أيضان ثقافيا كسياسيان، كأكصت الدراسة 

زيادة الميزانية المخصصة لتمكيؿ البحث العممي، كأف تقـك الجامعات بفتح مكاتب خاصة  عمى
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لمتابعة الخريجيف، تكفير قكاعد بيانات خاصة بالخريجيف، كتشبيؾ العالقات مع المؤسسات كعقد 
 الية.المقاءات كالمؤتمرات المحمية كاإلقميمية كالدكلية كاستضافة المفكريف كالباحثيف ذك الكفاءة الع

 ( بعنوان: "إسيامات الجمعيات األىمية في تأىيل شباب الخريجين".م2012. دراسة )الكحموت، 9
الدراسة لتحديد إسيامات الجمعيات األىمية في تأىيؿ الخريجيف الفمسطينييف، كالعمؿ عمى 

مة تحديد اآلليات التي يمكف استخداميا في الجمعيات لمساعدة الخريجيف كتحديد المعكقات المي
التي تكاجو الجمعيات في ممارسو دكرىا في خدمة ىذه الشريحة كالتكصؿ إلى رؤية كاضحية في 
تنظيـ المجتمع لخدمة الخريجيف، كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي كاستخداـ المسح االجتماعية 

 ( كعدد الخريجيف المؤىميف67بنكعيو، ككانت عينة الدراسة الجمعيات في قطاع غزة كعددىـ )
( ككانت أىـ النتائج لدل الدراسة ىك أف البرامج تعتبر ىي األكثر استخدامان في 307كعددىـ )

الجمعيات لتأىيؿ الخريجيف كخاصة الترفييية كالتكعية، كتعتبر كرش العمؿ كالدكرات التدريبية 
التغمب كالندكات مف أكثر اآلليات المستخدمة في تأىيؿ الخريجيف، كالعمؿ عمى زيادة التمكيؿ في 

عمى المشكالت الخاصة بذلؾ، كقد أكصت الدراسة إلى تكظيؼ الخبراء كالمختصيف في تدريب 
الخريجيف كتعزيز دكر الرقابة لبرامج تأىيؿ الخريجيف لمحصكؿ عمى تقييـ حقيقي لتناسبيـ كتزيد مف 

 كفاءتيـ.
 ون وسوق العمل".( بعنوان: "الخريجم2012. دراسة )وزارة الخارجية والتخطيط الفمسطينية، 10

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة  مشكمة الخريجيف في قطاع غزة كمان كنكعان في محاكلة 
لكضع بعض الحمكؿ التي تساىـ في حؿ ىذه اإلشكالية، كقد قامت الدراسة بتحميؿ المؤشرات 

دت الرقمية الخاصة بحاؿ الخريجيف كالسكؽ المحمي، كما استخدمت المنيج الكمي كالنكعي كاستن
إلى تحميؿ مجمكعة مف الدراسات السابقة كتـ استخداـ االستبانات لقياس مجمكعة مف المتغيرات في 
مجاؿ التعميـ العاـ، كالتعميـ األكاديمي كالسكؽ المحمي، كقد خمصت الدراسة إلى بضركرة تطكير 

ساب الخريجيف المناىج التعميمية سكاء في مجاؿ التعميـ العاـ أك التعميـ الجامعي، كالسعي الكت
لمميارات العممية التي تكفر لو الكظيفة المناسبة، كما أكصت بضركرة قياـ الجامعات بتطكير 
المناىج األكاديمية ككضع التخطيط االستراتيجي لبنكد تتعمؽ بالخريج كحسب احتياج السكؽ 

التعميمية بما لمخريجيف، كما أكصت أيضان باعتماد ثقافة الترخيص كاالعتماد لمخريجيف كالمؤسسات 
ينعكس إيجابيان عمى جكدة الخريج، كما أكصت عمى  تمكيف خريج مينيان حسب المعايير الدكلية 
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كالعالمية مف أجؿ تسييؿ التحاؽ الخريج لألسكاؽ اإلقميمية كالعالمية كعنصر مزكد بالميارات 
 كالمعارؼ الالزمة.

بين  عمل عن البحث في النجاح "محددات( بعنوان: م2010دراسة )مركز دراسات التنمية، . 11
 غزة". وقطاع الغربية في الضفة الجامعات خريجي من األخيرة األفواج

إلى معرفة العكامؿ المشتركة في تحديد فرص العمؿ كسيكلة الحصكؿ  الدراسة ىدفت ىذه
إجراء  عمييا مف الذيف حصمكا عمى شيادات التخرج سكاءن مف الضفة الغربية أك قطاع غزة، كقد تـ

( خريج جديد مف خمسة جامعات 495مسح زمني عمى مدار عدة شيكر كبمشاركة عدد )
 فمسطينية، كالقياـ بعممية متابعة نجاح الحصكؿ عمى فرص عمؿ، كتـ استخداـ اإلحصاءات

 ذات الصمة اإلحصائيات كتطكير البيانات لتحميؿ الحدث كقت في اإلحصائية كالتقنيات الكصفية
 المعمقة التي النظرة كاستخدمت الكامنة كالعكامؿ عمؿ عف البحث في النجاح بيف العالقات كتحديد
البطالة  لمعدات الرئيسية التبعات بعض تعالج الكطف مستكل عمى استراتيجية لكضع النتائج بيا أتت

الشباب، كقد أكصت الدراسة عمى أىمية تطكير الخريجيف في عدة مجاالت كأىميا  بيف العالية
لمجاؿ التكنكلكجي كضركرة تييئة الخريجيف عمميان بالجامعات الفمسطينية، كتكفير البيئة المناسبة ا

 ليـ.
( بعنوان: "استطالع آراء طمبة الجامعة اإلسالمية بغزة م2013. دراسة )اليندي، وآخرون، 12

 حول الجامعة وفرص العمل بعد التخرج".
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى تقديرات طمبة الجامعة حكؿ البرامج األكاديمية كالبيئة الجامعية 
كتكضيح أسباب االلتحاؽ الطمبة بالجامعة كتكضيح أيضان الجيكد التي تقكـ بيا الجامعة تجاه 
، الخريجيف، كتـ استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي الذم يصؼ الظاىرة كما ىي في الكاقع

( 3424كاشتممت عمى ) 2009ككانت عينة الدراسة عف جميع خريجي كخريجات الجامعة لعاـ 
طالب كطالبة كيتـ تعبئتيا بعد التخرج مباشرة، ككاف مف أىـ النتائج ىك أف الجامعة تيتـ اىتمامان 

ت العممية كبيرة لمعديد مف النشاطات التي تعزز منظمة القيـ كاألخالؽ التي تكازم تعمـ باقي الميارا
كالعممية، كتعمؿ عمى تنمية ميارات كقدرات الطمبة كخاصة التي يعاني منيا الطمبة مثؿ المغة 
اإلنجميزية، كقد أكصت الدراسة عمى ضركرة كضع خطط لالرتقاء كتنمية الميارات التي حصمت 

ير المنح عمى نسب متدنية مثؿ المغة اإلنجميزية كزيادة عدد مختبرات الحاسكب كاالنترنت، كتكف
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عطاء اىتماـ بخصكص اإلرشاد كتشجيع  كالقركض لمطمبة، كزيادة فرص المشاركة في المشاريع كا 
 الطمبة عمى نشر ثقافة التقييـ كاستخداميا في التطكير العاـ.

بعنوان: "تقويم جودة البيئة الجامعية من وجية نظر الخريجين  م(2009دراسة )الحولي، . 13
 في الجامعة اإلسالمية بغزة".

ىدفت الدراسة إلى تقكيـ جكدة البيئة الجامعية مف كجية نظر الخريجيف في الجامعة 
اإلسالمية بغزة، كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي كاالستداللي، ككزعت استبانة عمى عينة 

( طالب كطالبة، كقد أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزم 858دد )عشكائية لع
لمتغير الجنس لصالح الطالب كلمتغير االختصاص األكاديمي لصالح الكميات الشرعية، كلمتغير 
المعدؿ التراكمي لصالح ذكم المعدالت العميا، كثـ خرجت الدراسة بعدد مف التكصيات منيا تقديـ 

ية لمعامميف في عمادة القبكؿ كالتسجيؿ كالمكتبة المركزية مع تطكير قاعدة البيانات في دكرات تدريب
المكتبة المركزية بالجامعة كزيادة مقتنياتيا كزيادة الكقت المخصص لمطالب، كتحسيف التيكية 
كاإلضافة داخؿ القاعات الدراسية، كتطكير الحدائؽ الجامعية كالمالعب كالساحات مف حيث 

 كالشكؿ العاـ كخاصة في قسـ الطالبات. المساحة
"مدى رضا خريجي الجامعة اإلسالمية عن  ( بعنوان:2005اسة )دائرة شئون الخريجين، .در 14

 أداء جامعتيم، والمعوقات والمشاكل التي واجيوىا أثناء الدراسة".
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى مدل رضا خريجي الجامعة اإلسالمية عف أداء جامعتيـ 
التي احتضنتيـ أثناء الدراسة، ثـ تخرجكا منيا، ككذلؾ التعرؼ عمى المعكقات كالمشاكؿ التي 

( خريجان مف مجمكع مجتمع الدراسة 906كاجيتيـ أثناء دراستيـ الجامعية، كقد شممت عينة الدراسة )
ج %( مف المجتمع الكمي لمدراسة، كتـ استخداـ مني64.49( خريجان، أم بنسبة )1825البالغ )

الكصؼ التحميمي في ىذه الدراسة، كقد خرجت الدراسة بعدة تكصيات كنتائج كاضحة كمحددة تـ 
رفعيا لإلدارة العميا كأصحاب القرار لالستفادة منيا عند كضع الخطط المستقبمية كرسـ السياسات 

لعمؿ عمى لمبرامج الحالية كالمستقبمية لمجامعة، ككاف أىميا االىتماـ بالتكنكلكجيا المستخدمة كا
تطكيرىا كضركرة تطكير عمؿ شئكف الخريجيف ليشمؿ جميع جكانب الخدمة ألبنائيا الخريجيف، 
كالمحافظة عمى مكانة كسمعة الجامعة كاالعتزاز الكبير الذم يكليو الخريجيف لجامعتيـ، كضركرة 

لتميز كحسف تفعيؿ كتطكير أداء جميع أقساـ كدكائر كمراكز الجامعة، كالعمؿ الجماعي الستمرار ا
األداء، كزيادة االىتماـ بالتفاعالت السياسية كاالجتماعية كالثقافية التي تجرم عمى الساحة 
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الفمسطينية مف خالؿ عقد الندكات كالميرجانات كالمحاضرات، كاالىتماـ ببرامج النمك كالنيضة 
 المجتمعية.

 الدراسات العربية: 3.2
برامج التشغيل الوطنية في اإلدماج الميني لخريجي دور ( بعنوان: "م2016. دراسة )سمايمي، 1

 "التعميم العالي في سوق العمل
تندرج ىذه الدراسة في إطار الدراسات االجتماعية االستكشافية التي تيدؼ إلى رصد كاقع 

 االستراتيجيةكتشخيص ظاىرة برامج التشغيؿ كاإلدماج الميني في الجزائر باعتبارىا احد أىـ محاكر 
الكطنية لمتشغيؿ، كىك ما يؤىميا أف تككف مجاال حيكيا كمالئما يساعد عمى فيـ كاقع تطبيؽ ىذه 

كقد  البرامج بكؿ أبعادىا، كتدقيقا برامج التشغيؿ المكجية لإلدماج الميني لخريجي التعميـ العالي
ف كجدت فإنيا ال تتـ كما ىك م خطط ليا في خمصت الدراسة انعداـ خدمتي المرافقة كالمتابعة كا 

أظيرت النتائج أف العمؿ في إطار ىذا الجياز ساىـ  كقد التشغيؿ الكطنية استراتيجيةإطار أىداؼ 
بالرغـ  عمؿإيجابا في تطكرىـ الشخصي كالميني كما مكنيـ مف تحسيف طرقيـ في البحث عف ال

ميـ في ، كقد أكصت الدراسة عمى التخطيط السمف الصعكبات التي تكاجييـ في ىذه المؤسسات
تطكير العمؿ الميني مف خالؿ زيادة فرص التأىيؿ كالتطكير بما يكاكب العمؿ، كادخاؿ منظكمات 

 جديدة لبرامج التشغيؿ.
( بعنوان: "مدى التطابق بين وظائف خريجي جامعة السمطان م2013. دراسة )الغنبوصي، 2

 قابوس في سوق العمل العماني وتخصصاتيم األكاديمية".
الدراسة إلى مدل تطابؽ الكظائؼ التي يشغميا الخريجكف بجامعة قابكس حسب ىدفت ىذه 

( خريج كخريجة، كقد تكصمت الدراسة إلى 7718تخصصاتيـ، ككانت عينة الدراسة بالغ عددىا )
عدة نتائج كاف أىميا أف ىناؾ تطابؽ بيف التخصصات مف خريجي الجامعة كالكظائؼ التي 

%( كنسبة التكظيؼ حسب 15.9%( كعدـ التطابؽ بنسبة )84.1)يشغمكنيا في سكؽ العمؿ بنسبة 
%(، كقد 51.2%( في القطاع العاـ، كبمغ نسبة الخريجات )48.8الجنس فقط بمغ نسبة الخريجيف )

أكصت الدراسة بقياـ دراسات ميدانية لمتحقيؽ مف احتياجات سكؽ العمؿ في سمطنة عماف 
السنكات التي يقضييا الباحث عف عمؿ مف خريجي  كالميارات الضركرية لمكظائؼ المعمنة، كعدد

 الجامعة.
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درجة رضا طمبة جامعة مؤتة عن الخدمات الجامعية من بعنوان: "م( 2013دراسة )أمين، . 3
 م".وجية نظرى

التي تقدميا الجامعة درجة رضا طمبة جامعة مؤتة عف الخدمات إلى معرفة ىدفت الدراسة 
خالؿ ( طالب كطالبة 449)الطمبة كعددىـ ؽ ذلؾ عمى عينة مف لتحقيكقد تـ تكزيع استبانة ، ليـ

كقد تـ حساب المتكسطات الحسابية . 2012-2011الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي 
كاالنحرافات المعيارية كتحميؿ التبايف الثالثي المتعدد مف أجؿ اإلجابة عمى أسئمة الدراسة، ككاف 

الطمبة عمى أداة الدراسة كالمجاالت المتعمقة بيا، حسب ما أظيرتيا ىناؾ درجة متكسطة في رضا 
لنتائج عف فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة رضا الطمبة عف الخدمات الجامعية الدراسة، كأف ا

تعزل لمتغير الكمية كلصالح الكميات كما تـ كشفيا، في جامعة مؤتة عمى مجاؿ الخدمات المكتبية 
الكمية مع المعدؿ التراكمي لصالح الكميات اإلنسانية عند ذكم المعدؿ التراكمي اإلنسانية، كلتفاعؿ 

ممتاز كجيد جدان، كلصالح الكميات العممية عند ذكم المعدؿ التراكمي مقبكؿ. كظيرت فركؽ ذات 
داللة إحصائية عمى األداة ككؿ تعزل لتفاعؿ الكمية مع المعدؿ التراكمي لصالح طمبة الكميات 

ممف ممتاز، كلصالح طمبة الكميات العممية ممف معدليـ جيد كمقبكؿ. كلـ تظير الدراسة اإلنسانية 
، كما أكصت الدراسة بضركرة تحسيف الخدمات فركقان ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير الجنس

 المقدمة لمطمبة أثناء دراستيـ في الجامعة.
الحتياجات سوق  التعميم العالي تحميل مالءمة مخرجات( بعنوان: "م2010. دراسة )العتيبي، 4

 ". العمل السعودي
عدـ المكاءمة أك التكافؽ بيف في مشكمة ىدفت الدراسة إلى تحميؿ كتشخيص ككصؼ ال

لى التعرؼ عمى مخرجات التعميـ العالي بالمممكة كاحتياجات سكؽ العمؿ،  متطمبات قطاع كا 
، كالتعرؼ عمى المشاكؿ المتعمقة باإلنفاؽ الكبير عمى التعميـ األعماؿ مف مؤسسات التعميـ العالي

العالي كالحاجة لترشيدىا كالتعرؼ عمى مشاكؿ البطالة بيف الشباب في السعكدية، كاستخدمت 
الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، كقد خمصت الدراسة إلى تعزيز االىتماـ بتكفير الككادر المؤىمة 

يف، كالتركيز عمى مكاءمة مخرجات التعميـ العالي مع متطمبات السكؽ في تدريب الطمبة كالخريج
كتخريج خريجيف مؤىميف كمدربيف جيدان كالتنسيؽ مع القطاع الخاص عند كضع الخطط التعميمية، 
كقد تكصمت الدراسة إلى عدة تكصيات ميمة كىي تعزيز المعارؼ كالميارات مدعكمة بخبرات 
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رات بالقدرات لدل الخريجيف، كسعي الخريج لنفسو في تأىيؿ نفسو ميدانية، كربط المعارؼ كالميا
 بنفسو كال يعتمد عمى الدراسة النظرية فقط.  

( بعنوان: "التعمم مدى الحياة، برامجو وآلية م2009دراسة )مركز البحوث والدراسات التربوية، . 5
 تنفيذه".

ات المستخدمة في تحقيؽ ىدؼ ييدؼ البحث إلى دراسة برامج الػتعمـ مػدل الحيػاة كاآلليػ
عمى تجارب البمػداف في ىذا المجػاؿ كتعريػؼ البػاحثيف كالمخططػيف  كاالطالعىذه البرامج. 

التربػكييف كحتػى االقتصادييف عمى ىذه البرامج كسبؿ تطكيرىا كاإلفادة منيا في مكاجيػة تحديات 
بحث بإيجاز ما تكصمت إليو البمداف فقد استعرض ال، النمك االقتصادم السريع في إرجاء المعمكرة

في ىػذا المجػاؿ مثػؿ جنكب أفريقيا كككريا كالعراؽ إال أف التركيػز كػاف عمػى اسػتعراض األنمكذجات 
الخمس التي تتسـ بيا بعض البمداف مثؿ البمداف األسػكندنافية كفرنسا كألمانيا كمقارنة ىذه 

، كقد أكصت الدراسة بضركرة تعزيز ا في ىذه البمدافاألنمكذجات مػف حيػث كجكدىػا كآليػات تطبيقي
التحاؽ الطمبة كالخريجيف كالميتميف ببرامج التعمـ مدل الحياة كالتي ليا فائدة كبيرة في نمك 

 الشعكب.
( بعنوان: "العالقة بين المدخالت التعميمية وجودة الخريجين من م2007. دراسة )الرشيدي، 6

 دولة الكويت".كمية التربية األساسية في 
حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى كشؼ العالقة بيف المدخالت التعميمية لكمية التربية األساسية 

الكمي كالنكعي،  –في دكلة الككيت كجكدة الخريجيف، لذا فقط استخدـ الباحث المنيج الكصفي 
( 24مف أصؿ ) ( مف مسئكلي الكمية7كاستخدـ أيضان المقابمة كاالستبانة في البحث، فتـ مقابمة )

كذلؾ لمعرفة مدخالت الكمية المتعمقة بالرؤية كاألىداؼ كالييئة التدريسية كمناىج كطرؽ التدريس 
( مف خريجي الكمية مف إجمالي مجتمع الدراسة 356كآليات التقكيـ كقد تـ تكزيع االستبانة عمى )

ية الجكدة فيما يخص الرؤية (، كقد أظيرت النتائج إلى أف الكمية تتمتع بمدخالت عال4500كالبالغ )
كالييئة التدريسية كطرؽ التدريس لدييا كأعطي الطمبة خريجك الكمية تقديرات عالية لمميارات التي 
يكتسبكىا، كقد أكصت الدراسة عمى إتاحة فرص التعميـ لمطمبة كتكفير البيئة التعميمية المناسبة ليـ 

 االبداع العقمي كالفني ليـ.كالعمؿ عمى تطكير كتنمية قدراتيـ كتعزيز عمميات 
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( بعنوان: "البطالة لدى الخريجين، األسباب المحتممة واإلنعكاسات م2006دراسة )الجبارة، . 7
 األمنية والحمول المقترحة".

ىدفت ىذه الدراسة حكؿ معرفة أسباب البطالة الخريجيف بالمممكة العربية السعكدية كمعرفة 
الخريجيف كالحمكؿ المقترحة كالتحقؽ إذا ما كانت ليا عالقة بالميؿ االنعكاسات األمنية لبطالة 

النفسي لدل الخريجيف كعالقتيا بالتطرؼ كغياب االنتماء كالميؿ إلى العنؼ"، كقد شممت عينة 
( خريج، كقد تـ استخداـ المنيج الكصفي المسحي عف 24990( مسئكؿ أمني، ك)281الدراسة )

ؤسسات التعميمية كمسئكلي بعض الجيات كالكزارات كاألجيزة طريؽ العينة مف خريجي بعض الم
األمنية ذات العالقة، كقد أكصت الدراسة بضركرة زيادة الكظائؼ في القطاع الحككمي بالكامؿ 
كمتابعة كتفعيؿ الرقابة عمى القطاع الخاص في تطبيؽ سياسة زيادة الكظائؼ كرفعيا في جميع 

مؿ جديدة في التخصصات المطمكبة لدل سكؽ العمؿ، المستكيات اإلدارية كاستحداث فرص ع
كتطبيؽ نظاـ الكظيفة الجزئية بالنسبة لممرأة في جميع القطاعات كذلؾ بالعمؿ نصؼ الدكاـ الرسمي 

 كنصؼ المرتب.
( بعنوان: "دور الجامعات اليمنية في مجال خدمة المجتمع في م2006. دراسة )العريقي، 8

 ة".ضوء الخبرات العالمية المعاصر 
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فمسفة كأىداؼ الجامعات العالمية كالعربية في مجاؿ خدمة 
المجتمع كالتعرؼ عمى كاقع ممارسة الجامعات اليمنية ألدكارىا في خدمة المجتمع، كاستخدمت 
الدراسة المنيج الكصفي مف خالؿ تصميـ استبانة، كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا: 

نتائج ممارسة الجامعات اليمنية الثالث بكمياتيا كمراكزىا ألدكارىا في مجاؿ خدمة المجتمع،  ضعؼ
كاقع ىذا الدكر في ضكء  عمى تعرؼالىذه الدراسة كاضعي السياسة التعميمية بالجامعات اليمنية في 

ىـ المعكقات المكائح كالقكانيف المرسكمة كالدكر الفعمي الممارس، باإلضافة إلى تكجيو اىتماميـ أل
كأظيرت النتائج أف نسبة . التي تحد مف دكر الجامعة كمراكزىا ككمياتيا في مجاؿ خدمة المجتمع

%( مف رؤساء كنكاب الجامعات اليمنية الثالث بعدـ رضاىـ عف الخدمات التي تقكـ بيا 89)
يرىا داخؿ جامعاتيـ في مجاؿ خدمة المجتمع، كقد أكصت الدراسة عمى زيادة تقديـ الخدمة كتطك 

ظيار الدكر البارز لممراكز الخدمية في الجامعات اليمنية.  الجامعات، كا 
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(، بعنوان:" عوامل إقبال الشباب الخريجين عمى برنامج التدريب م2005دراسة )عارف، . 9
حجاميم عنو".  التحويمي وا 

حجاميـ عنىدفت  كذلؾ  وتتبع تطكر إقباؿ شباب الخريجيف عمى برامج التدريب التحكيمي كا 
لمكشؼ عف الظاىرة مكضع الدراسة حجميا كطبيعتيا كلككنيا تمثؿ مؤشران أساسيان لمنمك الفكرم 
لمشباب الخريجيف، كتحديد عكاقؿ إقباؿ/ إحجاـ شباب الخريجيف عمى البرنامج القكمي لمتدريب 

ب لجذب شباب الخريجيف لبرنامج التدري مقترحالتحكيمي بالدراسة المكضكعية كتقديـ تصكر 
كأحد جكانب كأىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة بإيالء االىتماـ لمبدأ "التعمـ لمعمؿ" التحكيمي، 

كقد أكصت الدراسة إلى تحميؿ دكر اح الدخكؿ لمقرف الحادم كالعشريف، عممية التعمـ باعتباره مفت
لى  برنامج التدريب التحكيمي في بناء المكارد البشرية كتنميتيا كما تتمتع بو مف مميزات كقدرات كا 

فحص كدراسة استراتيجيات جذب شباب الخريجيف بغرض تبيف إبعادىا كزكايا اىتماميا كاستقراء 
التدريب التحكيؿ بالنسبة لتكظيؼ الشباب كاستخالص بعض النتائج ليا  برنامجكاقع كدالالت 

ة االقتصادية كاالجتماعية كالعمؿ عمى إبراز البعد العممي لمتدريب التحكيمي كعالقتو بخطط التنمي
 كبرامجيا كمشركعاتيا، 

 "دور الجامعات اليمنية في تنمية الموارد البشرية( بعنوان:" م2005. دراسة )بن كميب، 10
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر الجامعات اليمنية في تنمية المكارد البشرية، كالمتمثمة 
بأعضاء ىيئة التدريس أك مف عماؿ كمكظفي منظمات القطاعيف العاـ كالخاص، كذلؾ مف حيث 
التطكير كالتأىيؿ كالتدريب، كاكتشاؼ حاجة الشركات كالمؤسسات في القطاع العاـ كالخاص 

خريجيف الجامعييف ليـ، كما ىي نكع الخدمات كحجميا التي يمكف أف تعالج المشاكؿ كمالئمة ال
المالية كاإلدارية كالمينية في تمؾ القطاعات، كمعالجتيا باستخداـ األبحاث كالدراسات كالندكات 

ميا العممية كالمؤتمرات، أك االستشارات العممية كالفنية، أك الدكرات التدريبية كالتطكيرية التي تنظ
المؤسسات األكاديمية كالمراكز المختصة، إضافة إلى التعرؼ عمى مدل التنسيؽ كالتعاكف كخدمة 
الطرفيف لبعضيما البعض، لما مف شأنو تعزيز الثقة كتحقيؽ سبؿ المصالح المشتركة بينيما، كمف 

في ضعؼ دكر الجامعات ، أف خريجي الجامعات تشكبيـ كثير مف نقاط الضعؼنتائج الدراسة ىك 
إف مساىمة القطاعيف العاـ كالخاص في ، تنمية مكارد منظمات القطاعيف العاـ كالخاص البشرية

كما أكصت الدراسة إلى تكرار القيـ بيذه الدراسة  جدان دعـ الجامعات اليمنية ماديا ن كعينيا ن ضعيؼ 
عادة رية، ك لفترات زمنية الحقة كؿ خمس سنكات، كأىمية دكر الجامعات في تنمية المكارد البش ا 
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صالحيا، كتقييـ أدائيا أف تتالفى الجامعات اليمنية نقاط الضعؼ ، ك النظر في ىياكؿ الجامعات كا 
يجب عمى الجامعات  ،في خريجييا، كالعمؿ عمى تحسيف مستكياتيـ بما يمكنيا مف تحقيؽ التكازف
(، ات العالمية )االنترنتاليمنية إنشاء مراكز لتعميـ المغة اإلنجميزية كالحاسب اآللي كشبكة المعمكم

ح شركات كمؤسسات تفك  دعـ شركات كمؤسسات القطاعيف العاـ كالخاص لمجامعات اليمنية،ك 
 .القطاعيف العاـ كالخاص أبكاب منشلتيا أماـ الطالب كالباحثيف لمتطبيؽ العممي لما درسكه

المستمر وخدمة ( بعنوان: "مدى تمبية برامج مركز التعميم م2004.دراسة )السعادات، 11
 ".المجتمع بالكمية التقنية باألحساء لحاجات المجتمع وأفراده

ىذه الدراسة لمعرفة مدل تمبية برامج مركز خدمة المجتمع كالتعميـ المستمر بالكمية  تىدف
كقد  ،بالكمية األكاديميةمف كجية نظر الييئة ، ككاف ذلؾ التقنية باألحساء لحاجات المجتمع كأفراده

أف مركز خدمة المجتمع كالتعميـ المستمر التابع لمكمية تتمثؿ في تائج المتعمقة بالدراسة كانت الن
التقنية باألحساء قادر عمى تمبية حاجات األفراد كالمجتمع بتنظيمو مجمكعة مف الدكرات كالبرامج 

عمى التأىيمية كالتطكيرية كحسب حاجة المؤسسات كالشركات المحمية، كقد اشتممت عينة الدراسة 
، كقد لكحظ أف المركز يسعى لتقديـ تسييالت كخدمات تعميمية لاللتحاؽ في ( مدرسان بالكمية30)

تمؾ البرامج، كخاصة أنيا تمس حاجة المجتمع بشكؿ أساسي، مع تكافقو بتكجيات أفراد المجتمع 
الزراعي الذم كمف النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة عدـ تمبية احتياجات التثقيؼ كالتدريب ، بأسره

يتكافؽ مع خصائص البيئة كالمنطقة المحيطة، كعدـ االىتماـ بالتخطيط كتقديـ البرامج العصرية 
كأكضحت الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في كجية نظر أعضاء الييئة  الحديثة،

المستمر بالكمية  التدريسية بالكمية التقنية باألحساء نحك مدل تمبية مركز خدمة المجتمع كالتعميـ
فركؽ ذات كىناؾ لحاجات المجتمع كأفراده تبعان لمعمر كالمؤىؿ التعميمي كسنكات الخبرة كالقسـ. 

، كقد أكصت الدراسة بضركرة تعزيز قدرة داللة إحصائية تبعان لمجنسية لصالح غير السعكدييف
المجتمع كالمؤسسات العاممة، مع المراكز التعميمية عمى االستمرار بتقديـ الخدمات المميزة لشرائح 

 تقديـ البرامج الحديثة كالمتطكرة لمحفاظ عمى جكدة البرامج التدريبية كمتطمبات البيئة المحيطة.
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 الدراسات األجنبية: 3.3
( بعنوان: "تنمية التعمم مدى الحياة لمطالب الجامعيين في Mpoki, 2014دراسة ) .1

 تنزانيا".
Undergraduate Students Development of Lifelong Learning 
Attributes in Tanzania. 

ىدفت الدراسة إلى مدل استفادة الطالب الجامعييف مف التجارب الشخصية كالمؤسسية التي 
تؤثر قدرتيا في تغيير كتطكير المتعمميف مدل الحياة في تنزانيا مع ضركرة الحفاظ عمى نظرة نقدية 

لغرض مف التعميـ العالي في تنزانيا، كتحديد ما إذا كاف أك لـ يكف اإلصالحات التعميمية عمى ا
األخيرة التي أدخمت في التعميـ العالي كاف ليا تأثير عمى التعمـ مدل الحياة، كتحديد ما إذا كاف أك 

كامؿ الكامنة لـ يكف التعميـ العالي في تنزانيا يطكر الطالب كالمتعمميف مدل الحياة، كما ىي الع
كراء التأثير عمى ىذه التنمية، كاستخدمت الدراسة المنيج الفمسفي كالتحميالت الكمية كالنكعية، كمف 

( ILS) التعمـ أساليب في إحصائية داللة ذات النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة أف ىناؾ تغييرات
التعمـ لدل الطمبة كالخريجيف، كقد  كتكجياتكاالختبارات الذاتية " التدريجية المعالجة"كاستراتيجيات 

استخدمت الدراسة أربعة ثكابت رئيسية كىي: )تعمـ الميارات الشخصية، ككيؼ عمى الخريج أف 
يتعمـ، كميارة المعمكمات كميارة تنظيـ المشاريع(.كتكصي الدراسة بضركرة تطكير التعمـ مدل الحياة 

ترحات لنظـ التعميـ المناسبة خالؿ القرف الكاحد لدل الطالب الجامعييف في تنزانيا، ككضع مق
 كالعشريف.

( بعنوان: "متابعة خريجي البكالوريوس لعام University of Florida, 2014. دراسة )2
 ونتائج السنة األولى". 2012

Graduate Follow-up Study: Baccalaureate Class of 2012، First Year 
Outcomes. 

في كالية فمكريدا كما  2012أداء خريجي البكالكريكس لمعاـ  التعرؼ عمى ىدفت الدراسة
ىي النتائج لمسنة األكلى مف التخرج، كمتابعة الخريجيف بعد التخرج لمعرفة مف الذيف حصمكا عمى 
فرص عمؿ دكف غيرىـ في الكالية كىؿ يحتاج الخريج لممتابعة لممزيد مف التعميـ بعد التخرج، 

الذيف يتابعكف التطكر كالتأىيؿ أثناء حصكليـ عمى فرص عمؿ، كما ىك الراتب  كمعرفة الخريجيف
الذم يتقاضاه الخريج الذم حصؿ عمى عمؿ كىؿ يتناسب مع مؤىالتو العممية سكاءن في الكظائؼ 
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( خريج 56161الحككمية أك غير الحككمية، كأجريت الدراسة عمى مجمكع عدد الخريجيف كالبالغ )
%( مف أعداد الخريجيف المعنييف، كأكصت الدراسة 86المعمكمات مف نسبة ) كخريجة، كاستخمصت

عمى أنو يجب عمى الخريجيف كأكلياء األمكر كالمعمميف كصناع القرار في حاجة إلى معرفة 
المعمكمات حكؿ طبيعة التعميـ الذيف يتمقاه الطالب أثناء الدراسة كضركرة متابعة الخريج لمتعميـ بعد 

 التخرج .
( بعنوان: "الخريجون واألسباب الحقيقة التي تحول دون حصوليم White, 2013راسة ). د3

 عمى وظيفة". 
The Real Reason New College Graduates Can’t Get Hired. 

األسباب الرئيسية كاألساسية في الميارات التي يجب عمى الخريجيف  التعرؼ عمى ىدفت الدراسة
اكتسابيا مباشرة لمحصكؿ عمى فرص عمؿ، كمدل حاجة أرباب العمؿ لتمؾ الميارات، كقد أظيرت 

%( مف أرباب العمؿ يحتاجكف إلى خريجيف ذك كفاءة كلدييـ الكثير مف الميارات 60الدراسة أف )
الخريج دكف العمؿ عمى تأىيمو مف البداية، كأف غالبية الذيف يسعكف إلى  المختمفة التي يرتقي إلييا

التكظيؼ ىـ خريجيف يفتقركف إلى تمؾ الميارات، كخاصة الميارات البسيطة المتعمقة باالتصاؿ 
كالتكاصؿ كالعمؿ ضمف فريؽ، كقد استخدـ الدراسة االستبانة في استطالعات الرأم، كمف النتائج 

الدراسة ىك افتقار الخريجيف بشكؿ عاـ لتمؾ الميارات كأف الذيف يمتحقكف لمعمؿ  التي تكصمت إلييا
مف الخريجيف يعتمدكف بشكؿ أساسي عمى الدراسة األكاديمية كحصكلو عمى الشيادة دكف االىتماـ 
إلى تطكير نفسو مف خالؿ االلتحاؽ ببرامج التأىيؿ، كقد أكصت الدراسة إلى ضركرة تنمية كتطكير 

الخريجيف مف خالؿ البرامج المقدمة بالمؤسسات األكاديمية أك ذات الصمة كاعتماد خطط ميارات 
 تأىيمية في البرامج األكاديمية.

ميارات -"اكتساب الخريجين المينيين لمميارات ( بعنوان:Al-mamun, 2012. دراسة )4
 قيمة لالستعداد لمعمل".

Soft Skills for the Vocational Graduate: Value as Work Readiness 
Skills. 
ىدفت الدراسة إلى دكر الميارات األساسية الناعمة التي يبحث عنيا أرباب العمؿ في 
دارة األزمات كالتفكير الناقد  الخريجيف الجدد كالمتمثمة في التفاكض كالتكاصؿ كالعمؿ ضمف فريؽ كا 

ي ىذه المجاالت كبسبب كالتنظيـ كالتخطيط كاالحتراؼ، حيث ال يكجد تأىيؿ جيد لمخريجيف ف
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عزكؼ الخريجيف عف االلتحاؽ ببرامج التطكير المختمفة كالفجكة الكبيرة بيف تمؾ الميارات كما 
يتعممو الطالب عمى مقاعد الدراسة، كما يطمبو أصحاب العمؿ فيما بعد، كقد سعت الدراسة إلى 

مف شأنيا أف تصقؿ الخريجيف ضركرة دمج تمؾ الميارات إلى المناىج التعميمية في الجامعات كالتي 
بشكؿ أفضؿ لسكؽ العمؿ، كخاصة أف ىناؾ تطكر سريع في التعميـ مف جية كحاجة إلى العمؿ 

تمؾ الميارات لدييـ سرعة  يمتمككفعمى تمؾ الميارات كالتعمـ مدل الحياة، كأف الخريجيف الذيف 
صت الدراسة أف عمى كاستجابة أفضؿ مف الخريجيف اآلخريف الكتساب الفرص الجيدة، كقد أك 

المؤسسات التعميمية ضركرة تطكير عممية التعميـ بدمج تمؾ الميارات لمعممية التدريسية كتطكر في 
 شخصية الخريجيف كتعمؿ عمى نمك التثقيؼ لدييـ. 

( بعنوان: "تحسين دعم التعمم مدى الحياة في الجامعات من خالل Bozhko, 2012. دراسة )5
 المحسن". Eportfolioنظم 

Improving Support for lifelong Learning in Universities Through 
Enhanced Eportfolio Systems: 

بفعالية  بنيكزلنداىدفت ىذه الدراسة إلى فيـ كيؼ يمكف دعـ التعمـ مدل الحياة في الجامعات 
ـ مدل الحياة في إطار استخداـ الحمكؿ التقنية، كتحديد الطمبة كالمتطمبات المؤسسية لبيئة تعم

الجامعة، كتعييف ىذه المتطمبات ضد النظـ المستخدمة فعالن في الجامعات لدعـ التعمـ مدل الحياة، 
كالتعرؼ عمى أكجو القصكر كتصميـ كتنفيذ الميزات المطمكبة في بيئة تدعـ التعمـ مدل الحياة لتمبية 

تياجات جميع أصحاب المصمحة في دعـ متطمبات محددة ككيؼ لمبيئة الجامعية أف تقيـ كتمبي اح
التعمـ مدل الحياة، كقد أكصت الدراسة بأنو يجب عمى الجامعات أف تقديـ الدعـ لجميع جكانب 
التعمـ مدل الحياة الرسمي، كغير الرسمي، أك العرضي، كيجب إلقاء محاضرات الكتركنية كتعزيز 

 تي تعتبر جزءان أساسيان مف عممية التعمـ.إشراؾ خبرات التعمـ كتعزيز عممية التكاصؿ كالتعاكف كال
لمفعالية  واالجتماعي( بعنون: "تطوير رأس المال البشري Raza & others, 2011. دراسة )6

 أساسيات لتطوير المجتمع. –الذاتية لخريجي الجامعات 
“Human and Social Capital Development for Self Efficacy of 
University Graduates: Bases for Development of Society” 
ىدفت الدراسة لمعرفة تنمية كتطكير رأس الماؿ البشرم كاالجتماعي لمخريجيف كأصحاب العمؿ في 
باكستاف، مف حيث تنمية القدرات كالكفاءات لدييـ، كما ىي الميارات الشخصية كالمينية كفعالية 
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( خريجي كخريجة مف الجامعات 800ينة )الكفاءة الشخصية لدل خريجي الجامعات، كاستيدفت الع
( شركة، ككاف مف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ىك 188( مدير ك)65الخاصة كالعامة ك)

أف ىناؾ غير رضى لدل أصحاب العمؿ تجاه الخريجيف مف الجامعات بسبب عدـ كجكد كفاءة 
يجيف كالطمبة كالذيف ىـ رأس خاصة بيـ، كأكصت الدراسة إلى أىمية التركيز عمى تطكير الخر 

 الماؿ البشرم مف خالؿ تطكير قدراتيـ الشخصية كاالجتماعية كالمينية.
موائمة بين مخرجات التعميم الجامعي ( بعنوان: "الCorominas& others 2010). دراسة 7

 وسوق عمل الخريج".
The Matching Between University Education and Graduate Labour 
Market Outcomes. 

نتائج التكظيؼ لدل الخريجيف في سكؽ العمؿ، كالتعرؼ عمى طبيعة التعرؼ عمى ىدفت الدراسة 
التعميـ الجامعي كالمناىج الدراسية كاألنظمة المعمكؿ بيا داخؿ الجامعة في كاتالكنيا كأثرىا عمى 

الدراسة عمى خريجي عمؿ الخريجيف، كقد استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي كأجريت 
( كاستخداـ أداة الدراسة )المقابمة( كتكصمت الدراسة لعدة نتائج 2004حتى  1997أفكاج السنكات )

أىميا أف ىناؾ فجكة بيف المستكل التعميمي المكتسب كالحصكؿ عمى فرص عمؿ كالعمؿ عمى 
مية التعميـ في تطكير التعميـ عمى أساس استقطاب الكفاءات، كقد أكصت الدراسة إلى تحسيف عم

الجامعة كتكفير قكاعد بيانات خاصة بالخريجيف لدل الباحثيف عف العمؿ، كزيادة الكفاءة لدل 
 المؤسسات األكاديمية كالتي تؤثر بشكؿ مباشر عمى حصكؿ الخريجيف عمى فرص عمؿ.

(، بعنوان: "العالقة بين التدريب في مكان العمل وفعاليتو في Robbertze, 2008. دراسة )8
 تحقيق االلتزام التنظيمي".

The Relationship Between Workplace Training, the Perceived 
Effectiveness of Training and Organizational Commitment. 
كقد ىدفت الدراسة إلى تكضيح العالقة بيف التدريب في مكاف العمؿ كفعاليتو في تحقيؽ االلتزاـ 

متدربان، تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف: تجريبية قكاميا  106التنظيمي، كتـ اختيار عينة مككنة مف 
رصد النتائج ( متدربان كاستخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي، كتـ 56( متدربان كضابطة قكاميا )50)

كتحميميا احصائيان، ككانت مف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة إلى أف المتدربيف يفيمكف 
كيدرككف أف تدريبييـ في مكاف العمؿ أكثر تأثيران عمييـ، كتكجد عالقة بيف فعالية التدريب كأبعاد 



 

83 
 

9
9

 

ى، كقد أكصت الدراسة عمى االلتزاـ التدريبي، لكف المكظفيف ال يستطيعكف فيـ المستكيات األعم
 ضركرة تفعيؿ التأىيؿ كالتدريب في مكاف العمؿ كااللتزاـ التدريبي لمممتحقيف ببرامج التدريبية.

 ( بعنوان: برامج تطوير الخريجين ومستوى رضاىم.Edel, 2006. دراسة )9
Graduate Development Programmers and Satisfaction Levels. 

آراء الخريجيف داخؿ المنظمات في بريطانيا، كالتي تقدـ برامج تطكير ىدفت الدراسة معرفة 
(، كخاصة الذيف لـ تقدـ ليـ مثؿ ىذه البرامج، حيث سعت الدراسة إلى معرفة GDPالخريجيف )

كيفية أداء الخريجيف الجدد الذم تقدمكا لكظائؼ في منظمات القطاع العاـ كالخاص في الدكلة، 
إلييا الدراسة كجكد الفجكة القائمة بيف تعميـ الخريجيف كأداءىـ بعد كمف النتائج التي تكصمت 

التخرج، كتـ أخذ عينة مف الخريجيف مف بعض الجامعات المحمية كتطبيقيا لمعرفة االختالفات في 
عممية تقييـ الخريجيف بعد دخكليـ سكؽ العمؿ مف خالؿ البرامج المقدمة، كقد أكصت الدراسة عمى 

برامج تطكير الخريجيف داخؿ المنظمات التي يعممكف بيا كمساعدتيـ في تسييؿ ضركرة االىتماـ ب
 تطبيؽ البرامج داخؿ المنظمات.

( بعنوان: "متابعة خريجي لبرامج ثقافة دمج األشخاص Przybylski, 2006دراسة ). 10
 والتوصيات لتحسين المساقات".

People Process Culture Alumni Follow-up and Recommendations for 
Course Improvement. 

التعمـ،  مخرجات برامج تدريبية كتأىيمية تماشى أخذكا الذيف الطالب لمعرفة متابعة ىدفت الدراسة
برامج ثقافية كتعميمية خارج اإلطار  في شارككا الذيف طالب 167مككنة مف  مجمكعو إرساؿ تـ كقد

كتأثيرىا عمى الطمبة كمدل قدرتيـ عمى تطبيؽ التعمـ لدييـ النظرم، كمعرفة مخرجات تمؾ البرامج 
المستفادة مف تمؾ البرامج  المعمكمات استخداـ مع أىداؼ تمؾ الدكرات، كىدفت أيضان لمعرفة كيفية

كالدكرات في تطكير قدراتيـ التعميمية، كأظيرت أىـ النتائج مدل اىتماـ الطمبة بالمشاركة في 
 التي حاؿ الطمبة لدل المؤسسات كقد أكصت الدراسة لمعمؿ عمى تحسيفالبرامج الغير النظامية، 

ذلؾ، كجعؿ التعمـ أكثر فعالية، مف خالؿ دعـ  الشعكب، كالسعي لتحسيف عممية ثقافة في تساىـ
 البرامج كالدكرات التأىيمية غير المتخصصة. 
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الحياة في كوريا ( بعنوان: "تغيير تنوع الميارات والتعمم مدى Choi, 2004. دراسة )11
 الجنوبية".

Changing Skills Formation and Lifelong Learning in South Korea. 
كالتي تشمؿ جميع برامج  الحياة مدل التعمـ كسياسات استكشاؼ مياراتإلى ىدفت الدارسة 

كدراسة كالديمقراطية  العكلمة لتحديات كاستجابة الجنكبية ككريا لمتغيرات في نتيجةالتعميـ، كذلؾ 
 كسكؽ كالتمكيؿ بالمؤىالت يتعمؽ فيما الحياة مدل كالتعمـ الميني كالتدريب التعميـ تنظيـ طرؽ

 ككيؼ الجنكبية ككريا في أجريت ميدانية كدراسة مع النظرم التحميؿ العمؿ، كقد جمعت الدراسة بيف
 الدكلة بيف العالقة عمى كركزت الدراسة الحياة، مدل كالتطكير كالتعمـ الميارات اكتساب تنمية

 كالديمقراطية العكلمة عمى المترتبة اآلثار المجتمع المدني، كقد أكصت الدراسة إلى فيـ كمشاركة
 .آسيا شرؽ اقتصادات مف كغيرىا ككريا في الحياة مدل التعمـ كسياسات التنمكية الميارات عمى
 إنجمترا في الحياة مدى التعمم بعنوان: "سياسة ( Okumoto. Kaori, 2008)  . دراسة12

 دراسة مقارنة". –واليابان 
Lifelong Learning Policy in England and Japan : A Comparative 
Analysis. 
ىدفت الدارسة إلى أىمية برامج التعمـ مدل الحياة كالتي تشمؿ برامج المجتمع بشتى أطيافو، كالذم 

التعميـ في كال مف إنجمترا كالياباف، كتطرقت يعتبر مف أىـ العناصر األساسية في عممية إصالح 
 الدراسة عمى معرفة االختالؼ في سياسات التعمـ مدل الحياة في كال البمديف، حيث أكدت عمى تنمية

 النمك لدل المجتمع كالعمؿ عمى تطكير برامج التعمـ مدل الحياة كالذم بدكره يؤدم إلى الميارات
ساىمة في تطكر كتنمية البناء االجتماعي في الياباف، كقد إلى جانب الم انجمترا، في االقتصادم
 المحمي السياقيف ضمف اإلنجميزية اليابانية -الحياة في كمتا الدكلتيف  مدل التعمـ سياسات كضعت

أساسية كذلؾ لما ليا  قاعدة الحياة مدل التعمـ فكرة حيث أصبحت العالمي، الصعيد كالعالمي، كعمى
 الدراسة عمى ضركرة تعزيز كدعـ برامج التعمـ مدل الحياة.فكائد، كأكصت  مف
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( بعنوان: "متابعة خريجي الطب والمشاكل Antepohl & others, 2003.دراسة )13
 األساسية في التعميم".

A Follow-up of Medical Graduates of a Problem-Based Learning 
Curriculum. 

كيفية متابعة خريجي الطب مف كمية العمكـ الصحية في جامعة  إلى التعرؼ عمى ىدفت الدراسة
ينككبينج كما ىي آثار المناىج الجامعية التي يتمقاىا الطالب كالمشاكؿ التي يكاجييا الخريجيف بعد 
تعميميـ، ككيفية أدائيـ بعد التخرج لممارسة العمؿ الطبي، كدراسة استبياف لجميع الخريجيف مف 

يد في كمية العمكـ الصحية التابع لمجامعة، كقد استخداـ المنيج الكصفي البرنامج الطبي الجد
( خريج الذيف 446التحميمي كالمتعدد لممتغيرات في الدراسة، عمى عينة مف الخريجيف كعددىـ )

تخرجكا مف البرنامج الجديد لمؿء االستبانة حكؿ أنشطة مختارة خالؿ دراستيـ كحياتيـ العممية بعد 
%( مف 77ي التغذية الراجعة لمعممية التعميمية، كقد اظيرت النتائج أف مجمكعة )التخرج، كما ى

الخريجيف أظيركا درجة عالية مف الرضا العاـ عمى تعميميـ الجامعي كىـ مستعديف جيدان لممارسة 
المينة، كالتعاكف مع غيرىـ مف المينييف الصحييف في األعماؿ اليامة، كقد أكصت الدراسة عمى 

تطبيؽ العممي خالؿ الدراسة األكاديمية، مع ضركرة تقييـ الطمبة مف خالؿ المتابعة كتحقيؽ أىمية ال
 أىداؼ التعميـ المطبؽ في الدراسة.

( بعنوان: "في دعم نظام تنظيم تعميم المعرفة والتعمم مدى VAVOULA, 2003. دراسة )14
 الحياة".

In Support of Learning Organization System A Knowledge and 
Lifelong Learning. 
ىدفت الدراسة إلى معرفة كيفية ممارسة التعمـ مدل الحياة كبشكؿ يكمي، لدل الطمبة 
كالخريجيف، مف خالؿ نظاـ التعميـ الغير نظامي، كتكفير برامج تؤىؿ الخريجيف كالطمبة، كالعمؿ 

ؿ التعمـ كممارستو بطرؽ سيمة عمى كضع التكنكلكجيا المتقدمة في دعـ مثؿ ىذه الممارسة، لتسيي
كأنشطة مختمفة تدعـ مشاريع التعمـ كاألنشطة  كتثقيفيةكغير معقدة، كتقديـ عدة مشاريع تنمكية 

التعميمية، كقد أجريت الدراسة عمى عينة مف الطمبة الخريجيف في بريطانيا، كأكصت الدراسة إلى 
مج الخريجيف المختمفة كالمتعمقة بتطكير إمكانية تحديد أنكاع مختمفة لمتعمـ مدل الحياة مثؿ برا
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الخريجيف مف عدة جكانب، كمعرفة المصمحة الجكىرية لممتعمـ كضركرة معرفة كحاجتو لمتعمـ 
 كمعرفة الظركؼ العرضية )التعمـ غير المقصكد(.

 ( بعنوان: "فعالية برامج اإلرشاد لمشباب".Dubois & others, 2002.دراسة )15
Effectiveness of Mentoring Programs for Youth: A Meta-Analytic 
Review. 

أثر فعالية البرامج اإلرشادية كالتكجييية لمشباب، حيث تعمؿ ىذه البرامج  إلى ىدفت الدراسة
البرامج الداعمة لتجنب المعكقات التي تكاجييـ في المستقبؿ، كمعرفة  اختيارعمى تفعيؿ دكرىـ في 

مف ىذه البرامج كنتائجيا الفاعمة عمى أرض الكاقع، كقد استخدـ الباحث قدرة الشباب عمى االستفادة 
منيجية التحميؿ التجميعي في الدراسة، كقد تـ اختيار العينة العشكائية فييا، كمف نتائج الدراسة أف 
عدد الشباب الممتحقيف ببرامج اإلرشاد يككف غير كبير كيتـ تدريبيـ عمى يد مجمكعة غير مختصة 

عمى إيجابية البرامج، كيتـ في عممية اإلرشاد عدـ استخداـ )أفضؿ الممارسات( القائمة مما يؤثر 
عمى التجريب، كعند استخداـ أفضؿ الطرؽ في اإلرشاد عمى يد المكجييف  كالمبنيةعمى النظرية 

سيتـ االستفادة بشكؿ أكبر مف ىذه البرامج كمعرفة نقاط القكة الضعؼ لدل الممتحقيف كالتي ستحافظ 
عمى الخمفيات المتعمقة بالمخاطر التي يكاجييا الشباب، كقد أكصت الدراسة بضركرة تصميـ كتنفيذ 
برامج التكجيو الفعالة كعمؿ تقييمات فعالة أيضان لتمؾ البرامج، مع عدـ االلتحاؽ ببرامج ال يمكف 

 االستفادة منيا فيما بعد.
 ( بعنوان:" التعمم عن بعد".Arome, 2001). دراسة 16

Distance Education :A Case Study of Availability of Learning 
Resources to Students at the Zimbabwe Open University". 
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى التعمـ عف بعد كمدل تكفر ككفاية مصادر التعمـ المتاحة 

، حيث أف Zimbabwe Open Universityلمطالب كالخريجيف في جامعة زمبابكم المفتكحة 
ىناؾ معكقات تكاجو الطمبة، كيجب كضع الحمكؿ المناسبة لمتغمب عمييا، كقد استخدـ الباحث 
دراسة الحالة ككانت أدكات الدراسة المقابمة الشخصية كالمالحظة، كتكصمت الدراسة إلى تكافر 

يدة، كتكافر أجيزة الحاسكب المكاد المطبكعة كحصكؿ جميع الطالب بما فييـ قاطنكا األماكف البع
في مباني الجامعة، كبالمقابؿ عدـ تكافرىا في الفركع المنتشرة ، إضافة إلى محدكدية استخداـ تمؾ 
األجيزة في المبنى الرئيس بالجامعة، ككجكد معكقات إدارية كأكاديمية كبيئية تحد مف عممية التعمـ، 
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العممية لتعميـ الطمبة المتمثؿ في القدرة عمى  كأكصى الباحث بضركرة المساىمة في تذليؿ المعكقات
 استخداـ التعمـ التعاكني )الشبكة الطالبية( كالتعمـ بالتجربة.

 .أداء الخريجين انعكاس لقيم التعميم الجامعي العالي ( بعنوان: "Bowlby, 1999. دراسة )17
Graduates' Assessments of the Value of A University Education. 

 قبؿ مف األخيرة السنكات في أثيرت التي الجامعي التعميـ قيمة بشأف لمعرفة المخاكؼ ىدفت الدراسة
األعماؿ، كأيضان تـ تداكؿ ذلؾ في كسائؿ اإلعالـ، كبشكؿ أكثر  رجاؿ ككبار السياسات صانعي

 حيث أف الجامعات، ذلؾ في بما تحديدان تـ تكجيو انتقادات لمنظمة العفك الدكلية لنظاـ التعميـ،
 العالمي لالقتصاد البشرم الماؿ عدـ تأىيؿ رأس أك المناسبة العمالة ميارات يكتسبكف ال الطالب
في العصر الحالي مف قبؿ مؤسسات التعميـ العالي، لذلؾ ضركرة معرفة نتائج التكظيؼ  المتغير

يا الخريجكف أثناء دراستيـ لخريجي الجامعات كتقييـ تعميميـ الجامعي كما ىي الميارات التي يكتسب
مف حيث تأىيؿ الكادر البشرم لسكؽ العمؿ " البشرم الماؿ رأس" بالجامعة، كضركرة دراسة مفيكـ

 جكانب ثالثة في لمخريجيف قيمة ذات كاف الجامعي التعميـ أف النتائج المحمي كالدكلي، ككشفت
كمعظـ خريجي الكميات التقنية إيجابي   العمؿ؛ سكؽ في حصمت التي الكظائؼ رئيسية كىي أنكاع

في تعميميـ، كاكتساب الميارات أثناء كجكد الطمبة بالجامعة، كأكصت الدراسة إلى ضركرة بذؿ 
 إعطاء قيمة أفضؿ لمتعميـ الجامعي، كنكعيتو. كيفية لبحث المتضافرة الجيكد
 ( بعنوان: "تدريب الخريجين لمتعمم".Woollard, 1999.دراسة )18

Training Graduate Students to Teach. 
 الخريجيف )طالب الدراسات العميا( لمساعدة بيا المعمكؿ التدريب برامج في الدراسة ىذه بحثت

بحث مف  إجراء تـ كقد. الكندية لمبحكث كبيرة جامعة في التربية كمية في الجامعية التدريس مياـ لتكلي
 مع كأربعة األقساـ، رؤساء مع أربعة منظمة، شبو مقابالت ثماني خالؿ مف المعمكمات جمع تـ: نكعيف

 التعامؿ تـ ثـ كبالبحث، األكؿ باالستنباط القسـ بيانات تحميؿ تـ كقد العميا، لمدراسات مساعدم التعميـ
 لـ الدراسة أنو ىذه نتائج كتشير بالبحث، ثـ أيضان باالستنباط العميا، الدراسات تدريس مساعد البيانات

 المسائؿ عمى التركيز إلى تميؿ كلكف متكفرة االختيارم التدريب ككاف. اإللزامي التدريب مطمكب يكف
 مجاؿ في كالخبرة السابؽ التعميـ يمعبو الذم الدكر حكؿ الخالؼ بعض ىناؾ ككاف كالعممية، اإلدارية
 ليذه الرئيسية التكصية ككانت الجامعة، مستكل عمى إلرشاد العميا الدراسات طالب في السابقة التدريس
التعميـ  بمياـ لمقياـ التدريس مساعدم تخريج إلعداد ترتيبان  أكثر نيج إلى حاجة ىناؾ أف الدراسة

  الخاص بذلؾ.
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 تعقيب عمى الدراسات السابقة: 3.4
لقد استعرض الباحث عددان مف الدراسات السابقة المحمية كالعربية كاألجنبية، مرتبة زمنيان مف 

األقدـ جميعيا مرتبطة بمجاالت الدراسة في متابعة الخريجيف كبرامج الخريجيف كالتعمـ  األحدث إلى
مدل الحياة كأىمية متابعة الخريجيف بعد التخرج كالعمؿ عمى تطكير أدائيـ كمشكمة الخريجيف ككيفية 

جاالت متابعة الجامعة لخريجييا بعد التخرج، كتناكلت الدراسات األبعاد المختمفة لكؿ مجاؿ مف م
 المستمر الدراسة، كستتناكؿ الدراسة الحالية أىمية متابعة الخريجيف كأىمية برامج الخريجيف كالتعمـ

 لخريجي الجامعات المستيدفة.

  بالنسبة لمدراسات المحمية: 3.4.1
التي تـ عرضيا نجد أنيا تدكر حكؿ مكضكع متابعة الخريجيف  محميةمف خالؿ الدراسات ال

(، حيث أف دراسة أبك ـ2015( كأبك نعيـ )ـ2016الحياة، كما في دراسة أبك جبؿ ) كبرامج التعمـ مدل
جبؿ تحدثت أىمية تطكير الصفات الشخصية كالمياراتية لمخريج، كدراسة أبك نعيـ تناكلت دكر منشلت 
القطاع الخاص الفمسطيني في تكفير فرص عمؿ لخريجي كميات التجارة، كالتي خمصت الدراسة إلى 

رفع كفاءة الخريجيف مف الكميات المعنية كتسييؿ مساىمة المنشلت فيما يتعمؽ بالمسئكلية ضركرة 
( كالتي ـ2015االجتماعية كخمؽ نكع مف التكامؿ في النشاط االقتصادم، أما عند دراسة كردية )

لميزة تكافقت أيضان مع جزء مف الدراسة الحالية في أثر المشاريع التنمكية الممكلة دكليان عمى رفع ا
التنافسية لمخريجيف في سكؽ العمؿ، كخمصت الدراسة إلى كجكد أثر ذك داللة احصائية لمبرامج التي 
تقدميا المشاريع التنمكية الممكلة دكليان في برامج الخريجيف كأياـ التكظيؼ كبرامج اإلرشاد، أما دراسة 

التدريب في مؤسسة إبداع كأثرىا  (، كقد تناكلت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع براجـ2014اسميـ )
عمى بناء الشخصية القيادية الفمسطينية كأكصت الدراسة بضركرة التنكيع كالتحديث في أساليب التدريب، 

( أيضان مف الدراسات التي تحدثت عف أىمية تنمية رأس الماؿ البشرم كمدل ـ2013كدراسة شابط )
( أيضان ـ2013لقدرات لدل المكظفيف، كدراسة صبح، )عالقة ذلؾ ببرامج التدريبية كتنمية الميارات كا

( أيضان تحدثت عف اسياـ ـ2012عف دكر الجامعات في تنمية الطمبة كالخريجيف، كدراسة الكحمكت، )
( تحدثتا ـ2009( كدراسة الحكلي )ـ2013المؤسسات الخاصة في تأىيؿ الخريجيف، كدراسة اليندم )

( ـ2005مية كالبيئة الجامعية، كدراسة دائرة شئكف الخريجيف )عف التعرؼ عمى أىمية البرامج األكادي
بالجامعة اإلسالمية كالتي تتكافؽ تمامان مع جزء مف الدراسة الحالية كالتي تناكلت رضا خريجي الجامعة 
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اإلسالمية عف أداء جامعتيـ، ككذلؾ التعرؼ عمى المعكقات كالمشاكؿ التي كاجيتيـ أثناء دراستيـ 
 الجامعية.

 بالنسبة الدراسات العربية:  3.4.2
( تحدثت عف أىمية المتابعة كتكفير برامج التشغيؿ لمخريجيف، أما ـ2016دراسة سمايمي )

( حيث تناكلت درجة رضا طمبة جامعة مؤتة عف الخدمات الجامعية مف كجية ـ2013دراسة أميف )
تيا، أما دراسة مركز نظرىـ، كالتي أظيرت درجة رضا متكسطة لمطمبة عمى أداة الدراسة كمجاال

( بعنكاف التعمـ مدل الحياة، برامجو كآلية تنفيذه، كالتي ىدفت إلى ـ2009البحكث كالدراسات التربكية )
( كالتي ـ2006تحقيؽ ىذه البرامج كاالطالع عمى تجارب البمداف في ىذا المجاؿ، كدراسة عبد التكاب )

عجماف لمعمـك كالتكنكلكجيا ككسيط اتصالي لمتعميـ تحدثت عف الكاقع االفتراضي التعميمي لشبكة جامعة 
المفتكح كالتعمـ مف بعد كىدفت إلى التعرؼ عمى فمسفة كأىداؼ البيئة االفتراضية كالتعميـ االلكتركني، 
كخمصت أف الجامعة تمتمؾ بنية تحتية الكتركنية كشبكة انترنت عالية الكفاءة، كىذه االمكانيات يمكف 

مـ مف بعد كتبني بعض البرامج الدراسية بنظاـ التعميـ المفتكح، كدراسة العريقي استخداميا كللية لمتع
( كالتي ىدفت إلى التعرؼ عمى فمسفة كأىداؼ الجامعات العالمية كالعربية في مجاؿ خدمة ـ2006)

حجاـ الخريجيف عنيا، ـ2005المجتمع، كدراسة عارؼ ) ( تتحدث عف برامج التدريب التحكيمي كا 
( تتحدث عف دكر الجامعات في تنمية كتطكير الخريجيف، كدراسة السعادات ـ2005كميب )كدراسة بف 

( كتناكلت الدراسة مدل تمبية برامج مركز التعميـ المستمر كخدمة المجتمع بالكمية التقنية ـ2004)
تمر باألحساء لحاجات المجتمع كأفراده، كأكصت الدراسة إلى تمبية مركز خدمة المجتمع كالتعميـ المس

 لحاجات المجتمع كأفراده.

 الدراسات األجنبية: 3.4.3
( إلى مدل استفادة الطالب الجامعييف مف التجارب ـ2014) Mpokiفقد أشارت دراسة 

الشخصية كالمؤسسية التي تؤثر قدرتيا في تغيير كتطكير المتعمميف مدل الحياة في تنزانيا مع ضركرة 
 Floridaالحفاظ عمى نظرة نقدية عمى الغرض مف التعميـ العالي في تنزانيا،  كأما دراسة جامعة فمكريدا 

University  (2014ـ) كما ىي فرص العمؿ الذيف  ـ2012عرفة أداء خريجي البكالكريكس لعاـ لم
ـwhite (2013 )كدراسة حصمكا عمييا بعد التخرج كما ىي حاجة متابعة الخريجيف بعد التخرج، 

 Almamunكدراسة فتحدثت عف أىمية اكتساب الخريجيف لمميارات لمحصكؿ عمى فرص العمؿ،
( ـ2012) Bozhko( فتحدثت عف ضركرة تعزيز الخريجيف لمميارات الناعمة، أما دراسة ـ2012)
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المحسف،  Eportfolioتتحدث عف تحسيف دعـ التعمـ مدل الحياة في الجامعات مف خالؿ نظـ 
كأكصت الدراسة بأنو يجب عمى الجامعات تقديـ الدعـ لجميع جكانب التعمـ الرسمي كغير الرسمي، أما 

( بخصكص تطكير رأس الماؿ البشرم كتنمية القدرات عف الكفاءات لدل ـ2011) Razaدراسة 
( فيدفت إلى تكضيح العالقة بيف التدريب في مكاف العمؿ ـ2008) Robbertzeالخريجيف،  كدراسة 

( فقد ىدفت إلى تحسيف برامج ـ2006) O’Connorكفعاليتو في تحقيؽ االلتزاـ التنظيمي، أما دراسة 
فتحدثت عف متابعة الطالب Przybylski (2006 )أما دراسة  جيف كمستكل رضاىـ،تطكير الخري

الذيف أخذك برامج تدريبية ككيفية تطبيؽ ذات عمى مخرجات التعميـ، كأكصت عمى تحسيف حاؿ 
( عف كيفية متابعة خريجي الطب كاستعدادىـ ـ2003) Antepohiكدراسة  الخريجيف لدل المؤسسات

(، فيدفت إلى تطكير نظاـ تنظيـ المعرفة ـ2003) VAVOULAلمعمؿ الميني بعد التخرج، كدراسة 
كالتعمـ في دعـ التعمـ مدل الحياة كالتي ىدفت الدراسة كيفية ممارسة التعمـ مدل الحياة كبشكؿ يكمي، 

 Duboisة، كعمؿ مشاريع لمتعمـ كاألنشطة التعميمية، كدراسة ككضع التكنكلكجيا لدعـ مثؿ ىذه الممارس
( فقد ىدفت إلى تعريؼ التعمـ ـ2001) Aromeفيدفت عف فعالية البرامج كأثرىا لمشباب، أما دراسة 

عف بعد كمدل تكفر ككفاية مصادر التعمـ المتاح لمطالب في جامعة زمبابكم كأكضحت بكجكد معكقات 
 Bowlby، دراسة تعمـ التعاكني كالتعمـ بالتجربةلمتمثمة في استخداـ الفي عممية تعميـ الطالب ا

( ىدفت إلى أىمية قيمة التعميـ الجامعي كتحسيف مستكل التعميـ كضركرة اكتساب الميارات ـ1999)
( فيدفت إلى مساعدة الخريجيف ـ1999) Woollardكتمكيف الخريجيف في المؤسسات، كأخيران دراسة  

ريس بعد التخرج كأكصت إعداد الخريجيف بشكؿ جيد الستعداد لمميف التدريسية.لتكلي مياـ التد
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 توضيح لمدراسات السابقة والمقارنة من حيث أوجو االختالف والتشابو مع الدراسة الحالية: (3.1جدول )

الدراسة  م.
 السابقة

 الدراسةاالختالف مع  التشابو مع الدراسة أىم توصية أىم نتيجة أىم ىدف المتغيرات

 أواًل/ الدراسات المحمية:

1. 
أبو جبل، 
 م2016

ميارات  المتغير التابع:
 التكظيؼ. 

برامج  المتغير المستقل:
التدريب كالتدريب اإلشرافي 

 كالصفات الشخصية.

العالقة بيف برامج 
التدريب كالتدريب 
اإلشرافي كالصفات 
الشخصية تحسيف 
ميارات التكظيؼ لدل 

 .الخريجيف

عالقة كجكد 
ارتباطية طردية ذات 
داللة احصائية بيف 
برامج التدريب 
كأبعادىا كالصفات 
الشخصية لدل 

 الخريجيف.

زيادة قدرات الخريجيف 
المعرفية مف خالؿ 
التفكير الجيد كحؿ 

 كامتالؾالمشكالت 
الخريجيف الدافعية 
كاستثمار الجيد المبذكؿ 

 في تنمية القدرات.

 ىدفت ىذه الدراسة إلى تدريب -
الخريجيف كزيادة فاعمية البرامج 

 التدريبية.
حث الخريجيف الكتساب  -

 الميارات المطمكبة لزيادة الكفاءة.
 

حيث ركزت عمى تدريب  -
الخريجيف كالتحاقيـ بتدريب 

 إشرافي في شركة جكاؿ.
قامت الدراسة عمى  -
( مف الخريجيف 160)

 المتدربيف فقط.

2. 
أبو نعيم، 
 م2015

أعداد المتغير التابع: 
 خريجي كمية التجارة.

 المتغير المستقل:
رأس الماؿ كمتغيرات 
 المنشأة كمعدؿ األجكر

 كاختيارا لخريج.

مدل مساىمة منشلت 
القطاع الخاص 
المتكسطة كالكبيرة في 
تكفير فرص عمؿ 
لخريجي كخريجات 
كميات التجارة في 

 .قطاع غزة

أثناء  الخريج يتمقى
دراستو مكاد نظرية 
بشكؿ كبير بعيدة 
عف التطبيؽ العممي 
الكاؼ لتأىيمو بما 
ينسجـ مع متطمبات 

 .سكؽ العمؿ

كضع محفزات ضريبية 
كمالية خاصة لتشجيع 
منشلت القطاع الخاص 
لممساىمة بالمسؤكليات 

 .االجتماعية

تـ استيداؼ خريجي كمية -
التجارة كىـ جزء مف الخريجيف 

 بشكؿ عاـ.
المساىمة في تكفير فرص عمؿ -

لمخريجيف مف خالؿ تدريب 
كتأىيؿ الخريجيف بالمؤسسات 

 األكاديمية.
 

تـ إجراء المسح عمى -
خريجي كشريحة محددة مف 

 الخريجيف.
التركيز عمى المنشلت -

 كالمؤسسات الخاصة.
استخداـ المنيج الكصفي  -

 كالقياسي في التحميؿ.

3. 
كردية، 
 م2015

الميزة  المتغير التابع:
التنافسية لمخريجيف في 

 سكؽ العمؿ.
المتغير المستقل: 

المشاريع التنمكية الممكلة 
 دكليان.

أثر المشاريع التنمكية 
الممكلة دكليان عمى 

التنافسية رفع الميزة 
لمخريجيف في سكؽ 

 العمؿ.

تقديـ المشاريع 
التنمكية الممكلة 
دكليان كالمتمثمة في 
برامج بناء قدرات 

أياـ الخريجيف ك 
التكظيؼ لمخريجيف 

 الجدد.

بضركرة أف تراعي 
البرامج التدريبية 
احتياجات الخريجيف، 
كأف يتـ تصميميا بناءن 
عمى حاجة متطمبات 
سكؽ العمؿ كخاصة 

 .القطاع الخاص

تشابو في تأىيؿ الخريجيف -
كضركرة الحاقيـ ببرامج الخريجيف 

 المختمفة.
عقد أياـ تكظيؼ كتشغيؿ  -

 كالقدامى.لمخريجيف الجدد 
استخداـ المنيج الكصفي -

 التحميمي في الدراسة.

التطرؽ إلى المشاريع -
 الدكلية الممكلة.

الدراسة تحدثت عف -
 االنتعاش االقتصادم.
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الدراسة  م.
 الدراسةاالختالف مع  التشابو مع الدراسة أىم توصية أىم نتيجة أىم ىدف المتغيرات السابقة

الميزة التنافسية لمخريجيف  -
 كأىميتيا.

4. 
البغدادي، 
 م2014

فرص المتغير التابع: 
 عمؿ خريجي كمية التجارة.

عكامؿ المتغير المستقل: 
التدريب كاالقتصادية 
 كاألكاديمية كالسياسية.

دراسة العكامؿ المؤثرة 
في الحصكؿ عمى 
فرصة عمؿ لخريجي 
كميات التجارة في 

، اضي الفمسطينيةاألر 
عدـ كجكد آلية معينة 
لدل الجامعات 
لمساعدة الخريجيف 
كالخريجات في البحث 
عف فرص عمؿ 

 .مناسبة

ضعؼ اىتماـ 
السمطة بتكفير 

سـ فرص عمؿ، كر 
سياسات أك تخطيط 
حجـ كنكعية 

 االحتياجات
المستقبمية مف 

 العمالة.

كجكب إتباع سياسة 
تعميمية جديدة تتمشى 
مع متطمبات سكؽ 
العمؿ. كضركرة التنسيؽ 
بيف حاجات السكؽ 
الحالية كالمستقبمية مف 

 .القكل العاممة بأنكاعيا

 استيداؼ خريجي كمية التجارة. -
في  العمؿ عمى تأىيؿ الخريجيف-

 مجاالت عممية كعممية.
استخداـ المنيج الكصفي -

 التحميمي.

استيداؼ شريحة محددة -
 مف الخريجيف.

التحدث عف فرص العمؿ -
 كالعكامؿ المؤثرة عمييا.

استيداؼ القطاع العاـ -
 دكف غيره في الدراسة.

5. 
اسميم، 
 م2014

بناء المتغير التابع: 
 الشخصية القيادية.
عناصر المتغير المستقل: 

العممية التدريبية )أساليب 
التدريب، كالمدربيف، 
 كالمحتكل التدريبي(

كاقع برامج التدريب 
في مؤسسة إبداع 
كأثرىا عمى بناء 
الشخصية القيادية 
الفمسطينية مف كجية 
نظر الخريجيف مف 

 برامج إعداد القادة.

أثر التدريب كما ليا 
مف أثر جيد عمى 
إعداد قيادة 
فمسطينية شابة 

حسيف أكضاع كت
المتدربيف مينيان مف 
خالؿ برامج 

 .التأىيؿ

بضركرة التنكيع 
كالتحديث في أساليب 
التدريب، كالعمؿ عمى 
بناء برامج إعداد القادة 
كفؽ تحديد مسبؽ 
 الحتياجات المرشحيف.

تشابو في الدراسة تأىيؿ الشخصية -
الفمسطينية سكاء مف الخريجيف أك 

القيادة غير الخريجيف مف أجؿ كجكد 
 الفمسطينية المؤىمة.

عنصر التدريب مشترؾ في  -
الدراسة، حيث تـ التطرؽ إليو كالذم 
يشكؿ عنصران ىامان في صقؿ 

 الشخصية الفمسطينية.
التطرؽ إلى األنشطة الالمنيجية،  -

 كىي جزء مف الدراسة.
استخدـ المنيج الكصفي في  -

 الدراسة.

التركيز عمى التدريب فقط  -
 دكف غيره.

التركيز عمى القيادة  -
الفمسطينية بغض النظر عف 

 العمر.
عدـ ذكر المعكقات التي  -

 تعرقؿ مسيرة الخريجيف.
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الدراسة  م.
 الدراسةاالختالف مع  التشابو مع الدراسة أىم توصية أىم نتيجة أىم ىدف المتغيرات السابقة

6. 
شابط، 
 م2013

البرامج المتغير التابع: 
 التدريبية المتخصصة.

تنمية المتغير المستقل: 
رأس الماؿ البشرم. 

)الميارات، المعارؼ، 
 السمكؾ(

التعرؼ عمى دكر 
التدريبية في البرامج 

تنمية رأس الماؿ 
 .البشرم

عالقة بيف البرامج ال
 كتنميةالتدريبية 

ميارات كقدرات ال
كزيادة معارؼ كخبرات 

كاىتماـ ، كتغيير سمكؾ
كمساندة كدعـ اإلدارة 

 التدريبيةالعميا لمعممية 
كاتجاىات كقيـ 

 .المكظفيف

بضركرة تعزيز العممية 
كزيادة ، التدريبية

المخصص المالي 
 ،الخاص بالتدريب

كاستخداـ األساليب 
العممية في تنفيذ 

 .مراحميا

حثت الدراسة عمى تعزيز كرفع -
 قدرات الممتحقيف ببرامج التدريب.

تنمية رأس الماؿ البشرم كدعـ -
 البرامج لتأىيؿ المكظفيف.

استخداـ المنيج الكصفي  -
 التحميمي في الدراسة.

أجريت عمى مكظفيف -
 كليس خريجيف.

ىناؾ تخصيص كاف -
برامج محددة لرفع الكفاءة، 
دكف التكسع في البرامج 

 األخرل.

7. 

مركز 
شئون 
المرأة، 
 م2013

 المتغير التابع:
المشاكؿ التي يكاجييا 

 الخريجكف.
 المتغير المستقل:

 احتياجات الخريجكف.

لمتعرؼ عمى أىـ 
المشاكؿ كالتحديات 
التي تكاجو الخريجكف 

كذلؾ  في قطاع غزة
مف أجؿ الحصكؿ 

 .عمى فرص عمؿ

رسـ السياسات كالعمؿ 
عمى كضع الخطط 
االستراتيجية مف قبؿ 
الجيات المعنية 
كالميتمة لممساىمة في 
معالجة كاقتراح حمكؿ 

 لمخريجيف. ممكنة

ضركرة التنسيؽ بيف 
مؤسسات المجتمع 
المحمي كالمدني 
كالمؤسسات األكاديمية، 
مف أجؿ تحسيف النظاـ 

 .التعميمي كتطكيره

استخداـ التحميؿ الكصفي في -
 الدراسة.

 استيداؼ شريحة الخريجيف.-
حث الدراسة عمى تطكير -

 المنياج األكاديمية.

عدـ التطرؽ بشكؿ مباشر -
 عف برامج الخريجيف.

التحدث عف مشاكؿ -
 الخريجيف بعد التخرج.

8. 
صبح، 
 م2013

 المتغير التابع:
 رأس الماؿ البشرم.
 المتغير المستقل:

النكع، الجامعة، الرتبة 
األكاديمية، الكمية، سنكات 

 الخدمة.

لمعرفة دكر الجامعات 
الفمسطينية في تنمية 
رأس الماؿ البشرم 
ككذلؾ محاكلة الكشؼ 
عف أىـ المعكقات 
التي تحد مف دكر 
 الجامعات الفمسطينية

ىناؾ درجة متكسطة 
في دكر الجامعات 
الفمسطينية في تنمية 
رأس الماؿ البشرم 
كتنميتو أيضان ثقافيا 

 كسياسيان.

كأف تقـك الجامعات بفتح 
مكاتب خاصة لمتابعة 
الخريجيف، تكفير قكاعد 
بيانات خاصة 

 بالخريجيف.

ركزت الدراسة عمى ضركرة -
متابعة الخريجيف عبر مكاتب 

 خاصة بالخريجيف.
استخداـ المنيج الكصفي في -

 الدراسة.
لجامعات اجراء الدراسة عمى ا-

 الفمسطينية.

ىدفت الدراسة لتنمية -
الرأس البشرم مف كجية 
نظر الييئة التدريسية 

 )الشيادات العميا(.
عدـ التطرؽ لبرامج  -

 الخريجيف.
التركيز عمى شريحة -

 الطمبة.

9. 
اليندي، 
وآخرون، 

 المتغير التابع:
 فرص عمؿ الخريجيف.

لمتعرؼ عمى تقديرات 
طمبة الجامعة حكؿ 

أف الجامعة تيتـ 
اىتمامان كبيرة لمعديد 

ضركرة كضع خطط 
لالرتقاء كتنمية الميارات 

اجراء الدراسة داخؿ الجامعة -
 اإلسالمية.

االعتماد عمى آراء  -
 الخريجيف كالطمبة.
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الدراسة  م.
 الدراسةاالختالف مع  التشابو مع الدراسة أىم توصية أىم نتيجة أىم ىدف المتغيرات السابقة

 المتغير المستقل: م2013
بطاقة كتسجيؿ الطمبة 

 كالخريجيف.

البرامج األكاديمية 
، كالبيئة الجامعية

كتكضيح أيضان الجيكد 
التي تقـك بيا الجامعة 

 .تجاه الخريجيف

مف النشاطات التي 
تعزز منظمة القيـ 
كاألخالؽ التي 
تكازم تعمـ باقي 

مية الميارات العم
 .كالعممية

 الطمبة كالخريجيف.
تماـ بخصكص كاالى

اإلرشاد كتشجيع الطمبة 
عمى نشر ثقافة التقييـ 
كاستخداميا في التطكير 

 العاـ.

 مناقشة مكضكع الخريجيف. -
استخداـ المنيج الكصفي  -

 لمدراسة. التحميمي

الدراسة شممت البيئة  -
الجامعية دكف التعرض 

 لبرامج الخريجيف.
ركزت الدراسة عمى تأىيؿ -

الخريجيف في مجاؿ المغة 
 اإلنجميزية.

10. 
الكحموت، 
 م2012

تأىيؿ  المتغير التابع:
 الخريجيف.

 المتغير المستقل:
المساىمة في تقديـ 

الخدمات كالبرامج التدريبية 
 لدل الخريجيف.

في تأىيؿ الخريجيف 
كالعمؿ الفمسطينييف، 

عمى تحديد اآلليات 
التي يمكف استخداميا 
في الجمعيات 

 لمساعدة الخريجيف

أف البرامج تعتبر 
ىي األكثر استخدامان 
في الجمعيات 
لتأىيؿ الخريجيف، 
كتعتبر كرش العمؿ 

التدريبية  كالدكرات
أكثر اآلليات 
المستخدمة في 

 تأىيؿ الخريجيف.

تكظيؼ الخبراء 
كالمختصيف في تدريب 
الخريجيف كتعزيز دكر 
الرقابة لبرامج تأىيؿ 
الخريجيف لمحصكؿ عمى 
تقييـ حقيقي لتناسبيـ 

 كتزيد مف كفاءتيـ.
 

ىدفت الدراسة إلى تدريب تأىيؿ -
الخريجيف كتقديـ كرش العمؿ 

 الخاصة بالخريجيف.كالندكات 
مشاركة الخبراء كالمختصيف في -

 تأىيؿ الخريجيف.

أجريت الدراسة عمى -
 الجمعيات األىمية.

تحدثت الدراسة عف دكر -
الجمعيات كدكرىا في 

 المجتمع الفمسطيني.
استخداـ المنيج المسح -

 االجتماعي.

11. 

وزارة 
الخارجية 
والتخطيط 
الفمسطينية

 م2012، 

 المتغير التابع:
 سكؽ العمؿ.

 المتغير المستقل:
الخريجكف كالتعمـ 

 الجامعي.

معرفة  مشكمة 
الخريجيف في قطاع 
غزة كمان كنكعان في 
محاكلة لكضع بعض 
الحمكؿ التي تساىـ في 

 .حؿ ىذه اإلشكالية

بضركرة تطكير 
المناىج التعميمية 
سكاء في مجاؿ 
التعميـ العاـ أك 
التعميـ الجامعي، 
كالسعي الكتساب 

جيف لمميارات الخري
العممية التي تكفر لو 

 .الكظيفة المناسبة

بضركرة قياـ الجامعات 
بتطكير المناىج 
األكاديمية ككضع 
التخطيط االستراتيجي 
لبنكد تتعمؽ بالخريج 
كحسب احتياج السكؽ 

 .لمخريجيف

استيداؼ خريجي الجامعات -
 الفمسطينية.

المشاكؿ التي يكاجييا  -
 الخريجيف بعد التخرج.

قات التدريب مثؿ استخداـ معك -
التكنكلكجيا، كالميارات المطمكبة 

 لسكؽ العمؿ.

التحدث عف مشكمة -
 الخريجيف.

عدـ التطرؽ إلى متابعة -
الخريجيف في الجامعات 

 الفمسطينية.
التحدث عف ظاىرة البطالة -

 الخاصة بالخريجيف.
استخداـ منيجية البحث 

 الكمي كالكيفي.
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الدراسة  م.
 الدراسةاالختالف مع  التشابو مع الدراسة أىم توصية أىم نتيجة أىم ىدف المتغيرات السابقة

12. 

مركز 
دراسات 
التنمية، 
 م2010

 المتغير التابع:
خريجي الجامعات 

 الفمسطينية.
 المتغير المستقل:
محددات النجاح 

 لمخريجيف.

معرفة العكامؿ 
المشتركة في تحديد 
فرص العمؿ كسيكلة 
الحصكؿ عمييا مف 
الذيف حصمكا عمى 

 .شيادات التخرج

لكضع استراتيجية 
عمى مستكل الكطف 
تعالج بعض التبعات 
الرئيسية لمعدات 
البطالة العالية بيف 

 .الشباب

أىمية تطكير الخريجيف 
في عدة مجاالت كأىميا 
المجاؿ التكنكلكجي 
كضركرة تييئة الخريجيف 
عمميان بالجامعات 
الفمسطينية، كتكفير البيئة 

 .المناسبة ليـ

تحدثت الدراسة عف أىمية -
 تطكير الخريجيف كتنمية قدراتيـ.

متابعة الخريجيف في الحصكؿ -
 عمؿ. عمى فرص

استخداـ المسح الزمني في -
 الدراسة.

 استيداؼ الخريجيف الجدد.-
التركيز عمى بطالة -

 الخريجيف.

13. 
الحولي، 
 م2009

 المتغير التابع:
تقييـ الخريجيف لمبيئة 

 الجامعية.
 المتغير المستقل:
التخصص كالبيئة 
الجامعية، كالمعدؿ 

 التراكمي.

تقكيـ جكدة البيئة 
الجامعية مف كجية 
نظر الخريجيف في 
الجامعة اإلسالمية 

 .بغزة

كجكد فركؽ ذات داللة 
إحصائية تعزم لمتغير 
الجنس لصالح 
الطالب كلمتغير 

االختصاص 
األكاديمي لصالح 
الكميات الشرعية، 
كلمتغير المعدؿ 
التراكمي لصالح ذكم 

 .المعدالت العميا

تطكير قاعدة البيانات 
في المكتبة المركزية 

مقتنياتيا  بالجامعة كزيادة
كزيادة الكقت المخصص 

 .لمطالب

تتحدث الدراسة عف تقييـ -
الخريجيف لمخدمات التي تقدميا 

 ليـ الجامعة.
كقد تـ استخداـ المنيج الكصفي -

 التحميمي.

اختمفت الدراسة عف  -
مرافؽ الجامعة ككيفية 

 تطكيرىا.
تـ إجراء الدراسة بتحديد  -

سنكات التقييـ كىي سنة 
2005- 2006. 

كانت أداة الدراسة ىي  -
 بطاقة الخريج.

14. 
دائرة شئون 
الخريجين، 

 م2005

 المتغير التابع:
مدل رضى خريجي 
الجامعة عف أداء 

 جامعتيـ.
 المتغير المستقل:
المعكقات كالمشاكؿ التي 

 كاجييا الخريجيف.

لتعرؼ عمى مدل رضا ا
خريجي الجامعة 
اإلسالمية عف أداء 
جامعتيـ التي احتضنتيـ 
أثناء الدراسة، ثـ تخرجكا 
منيا، ككذلؾ التعرؼ 
عمى المعكقات كالمشاكؿ 
التي كاجيتيـ أثناء 

 دراستيـ الجامعية

كضع الخطط  
المستقبمية كرسـ 
السياسات لمبرامج 
الحالية كالمستقبمية 

االىتماـ ، لمجامعة
بالتكنكلكجيا 

المستخدمة كالعمؿ 
 .عمى تطكيرىا

كزيادة االىتماـ بالتفاعالت 
السياسية كاالجتماعية 
كالثقافية التي تجرم عمى 
الساحة الفمسطينية مف 
خالؿ عقد الندكات 
كالميرجانات كالمحاضرات، 
كاالىتماـ ببرامج النمك 

 .كالنيضة المجتمعية

التشابو في إجراء الدراسة عمى -
 خريجي الجامعة اإلسالمية.

التعرؼ عمى المعكقات -
كالمشاكؿ التي كاجييا الخريجيف 

 أثناء كبعد التخرج.
استخداـ المنيج الكصفي -

 التحميمي.

عدـ التطرؽ إلجراء برامج -
 تأىيؿ لمخريجيف.

استخداـ االستبانة الكرقية، -
مف خالؿ المراجعة لكحدة 

 الخريجيف كتعبئتيا.
كانت الدراسة تشمؿ  -

 محكريف فقط.
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الدراسة  م.
 الدراسةاالختالف مع  التشابو مع الدراسة أىم توصية أىم نتيجة أىم ىدف المتغيرات السابقة

 ثانيًا/ الدراسات العربية:

1. 
سمايمي، 
 م2016

سكؽ المتغير التابع: 
 العمؿ.

 المتغير المستقل:
 برامج التشغيؿ الكطنية.

رصد كاقع كتشخيص 
ظاىرة برامج التشغيؿ 
كاإلدماج الميني في 
الجزائر باعتبارىا احد 
أىـ محاكر االستراتيجية 

 .الكطنية لمتشغيؿ

انعداـ خدمتي 
المرافقة كالمتابعة 
ف كجدت فإنيا ال  كا 
تتـ كما ىك مخطط 
ليا في إطار أىداؼ 
استراتيجية التشغيؿ 

 .الكطنية

عمى التخطيط السميـ في 
تطكير العمؿ الميني مف 
خالؿ زيادة فرص 
التأىيؿ كالتطكير بما 
يكاكب العمؿ، كادخاؿ 
منظكمات جديدة لبرامج 

 التشغيؿ.
 

استيداؼ السكؽ كالمعكقات -
التي تحكؿ دكف الكصكؿ إلى 

 فرص عمؿ مناسبة لمشباب. 

 الدراسة أجريت في إطار -
الدراسات االجتماعية 

كدراسة كاقع  االستكشافية
 كظاىرة.

تـ اجراءىا في القطاعات  -
 العامة.

2. 
الغنبوصي، 

 م2013

 المتغير التابع:
فرص العمؿ كالسكؽ 

 المحمي.
 المتغير المستقل:

 التخصصات األكاديمية.

مدل تطابؽ الكظائؼ 
التي يشغميا الخريجكف 
بجامعة قابكس حسب 

 .تخصصاتيـ

تطابؽ بيف ىناؾ 
التخصصات مف 
خريجي الجامعة 
كالكظائؼ التي 

يشغمكنيا في سكؽ 
 .العمؿ

بقياـ دراسات ميدانية 
لمتحقيؽ مف احتياجات 
سكؽ العمؿ في سمطنة 

ت راعماف كالميا
الضركرية لمكظائؼ 

 .المعمنة

عمؿ دراسات مسحية عف  -
 الباحثيف عف عمؿ.

استخداـ المنيج الكصفي -
 التحميمي لمدراسة.

قياـ الدراسة في مؤسسة -
 أكاديمية.

الدراسة شممت جكانب -
تتعمؽ بتطابؽ التخصصات 
 مع متطمبات سكؽ العمؿ.

عدـ ذكر القياـ ببرامج -
 لتأىيؿ كتدريب الخريجيف.

3. 
أمين، 
 م2013

 المتغير التابع:
 الخدمات الجامعية.
 المتغير المستقل:
 .رضى الخريجيف

معرفة درجة رضا 
عف طمبة جامعة مؤتة 

الخدمات التي تقدميا 
 .الجامعة ليـ

فركؽ ذات داللة 
إحصائية في درجة 
رضا الطمبة عف 

الخدمات الجامعية في 
جامعة مؤتة عمى 
مجاؿ الخدمات 
المكتبية كما تـ 

 .كشفيا

بضركرة تحسيف 
الخدمات المقدمة لمطمبة 
أثناء دراستيـ في 

 الجامعة.
 

 إجراء الدراسة في الجامعة. -
المنيج الكصفي استخداـ  -

 التحميمي في الدراسة.
االلتقاء بعدة جكانب تتعمؽ  -

 بمتغيرات الدراسة.

لدراسة خالؿ فصؿ ا تـ اجراء-
 دراسي كاحد.

استيداؼ شريحة محددة مف  -
 الخريجيف.

التركيز عمى الطمبة أكثر  -
مف التركيز عمى شريحة 

 الخريجيف.
عدـ االىتماـ ببرامج  -

 الخريجيف.
ىدفت لمتعرؼ عمى -اتبعت المنيج الكصفي -تعزيز المعارؼ تعزيز االىتماـ ىدفت الدراسة إلى تحميؿ سكؽ المتغير التابع: العتيبي،  .4
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 العمؿ السعكدم. م2010
 

 المتغير المستقل:
 مخرجات التعميـ العالي.

كتشخيص ككصؼ 
عدـ في مشكمة ال

المكاءمة أك التكافؽ بيف 
مخرجات التعميـ العالي 

 .بالمممكة

بتكفير الككادر 
الميكلة في تدريب 

 كالخريجيف.الطمبة 

كالميارات مدعكمة 
بخبرات ميدانية، كربط 
المعارؼ كالميارات 
 بالقدرات لدل الخريجيف.

 التحميمي.
كانت الدراسة تتحدث عف سكؽ -

 العمؿ السعكدم.

 مخرجات التعميـ العالي.
ركزت عمى البطالة كسكؽ -

 العمؿ.
 

5. 

 مركز
البحوث 
والدراسات 
التربوية، 
 م2009

برامج المتغير التابع: 
 التعمـ مدل الحياة.
 المتغير المستقل:

 آليات تنفيذ البرامج.

ىدفت الدراسة لمتعرؼ 
برامج الػتعمـ مػدل عمى 

الحيػاة كاآلليػات 
 يا.المستخدمة في تحقيق

التركيػز كػاف عمػى 
اسػتعراض 

األنمكذجات الخمس 
بعض التي تتسـ بيا 

لتطبيؽ  البمداف
برامج التعمـ مدل 

 الحياة.

بضركرة تعزيز التحاؽ 
الطمبة كالخريجيف 
كالميتميف ببرامج التعمـ 
مدل الحياة كالتي ليا 
فائدة كبيرة في نمك 

 الشعكب.

استخداـ برامج التعمـ مدل  -
الحياة كجزء مف الدراسة، كىي 

 مكضكع الدراسة الحالية.
مف االىتماـ بتطكير الشعكب -

 خالؿ االلتحاؽ بتمؾ البرامج.

تركز فقط عمى برامج -
 التعمـ مدل الحياة.

عدـ لفت االنتباه لبرامج  -
الخريجيف كالتي تساعد 
الخريجيف في صقؿ 

 شخصيتيـ.

6. 
الرشيدي، 
 م2007

 المتغير التابع:
 جكدة الخريجيف.
 المتغير المستقل:

 المدخالت التعميمية.

ىدفت ىذه الدراسة 
العالقة بيف إلى كشؼ 

المدخالت التعميمية 
لكمية التربية األساسية 
في دكلة الككيت 

 كجكدة الخريجيف.

أف الكمية تتمتع 
بمدخالت عالية 
الجكدة فيما يخص 
الرؤية كالييئة 
التدريسية كطرؽ 
التدريس لدييا كأعطي 
الطمبة خريجك الكمية 
تقديرات عالية 
لمميارات التي 

 يكتسبكىا.

كالعمؿ عمى تطكير 
كتنمية قدراتيـ كتعزيز 
عمميات االبداع العقمي 

 كالفني ليـ.
 

استخداـ المنيج الكصفي في  -
 الدراسة.

االىتماـ بتطكير الخريجيف  -
 كالعمؿ عمى تنمية قدراتيـ.

تـ استيداؼ كمية كاحدة  -
 فقط دكف غيرىا.

تـ التركيز عمى البيئة  -
الجامعية كفرص التعميـ 

 لمطمبة كالخريجيف.

7. 
الجبارة، 
 م2006

بطالة المتغير التابع: 
 الخريجيف.

 المتغير المستقل:

ىدفت ىذه الدراسة حكؿ 
معرفة أسباب البطالة 
الخريجيف بالمممكة 
العربية السعكدية كمعرفة 

ظيكر عدة 
انعكاسات عمى 
المجتمع مف قمة 

بضركرة زيادة الكظائؼ 
في القطاع الحككمي 
بالكامؿ كمتابعة كتفعيؿ 

مناقشة تأىيؿ الخريجيف في عدة -
 محاكر مف الدراسة.

تفعيؿ دكر الخريجيف كالشباب، -

استخداـ المنيج الكصفي -
 المسحي في الدراسة.

التركيز عمى بطالة -
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االنعكاسات األمنية 
 كالمحتممة.

االنعكاسات األمنية 
 .لبطالة الخريجيف

االىتماـ بالخريجيف 
كالتي تسبب مشاكؿ 
اجتماعية كاضحة 
في المجتمع 

 السعكدم.

الرقابة عمى القطاع 
 .الخاص

الخريجيف دكف برامج  كاالىتماـ بتكظيفيـ.
 الخريجيف.

8. 
العريقي، 
 م2006

خدمة المتغير التابع: 
 المجتمع.

الخبرات المتغير المستقل: 
 كالخدمات المقدمة.

التعرؼ عمى فمسفة 
كأىداؼ الجامعات 
العالمية كالعربية في 
مجاؿ خدمة المجتمع 
كالتعرؼ عمى كاقع 
ممارسة الجامعات 

 اليمنية.

ضعؼ ممارسة 
الجامعات اليمنية 
الثالث بكمياتيا 
كمراكزىا ألدكارىا 
في مجاؿ خدمة 

 المجتمع.

أكصت الدراسة عمى 
زيادة تقديـ الخدمة 
كتطكيرىا داخؿ 
ظيار  الجامعات، كا 
الدكر البارز لممراكز 
الخدمية في الجامعات 

 اليمنية.

عمى ثالث  تمت الدراسة -
 جامعات يمنية.

ركزت الدراسة عمى مراكز  -
 خدمة المجتمع.

استخداـ المنيج الكصفي  -
 التحميمي.

ىدفت الدراسة عمى خبرات -
الدكؿ األجنبية في تقديـ 

 الخدمة.
ركزت أيضان الدراسة عمى -

مكظفيف أكثر مف 
 الخريجيف.

تطبيؽ الدراسة عمى عاـ -
 دراسي فقط.

9. 
عارف، 
 م2005

البرامج  :المتغير التابع
 التدريبية.

 المتغير المستقل:
 الخطط المستقبمية لمبرامج.

تطكر إقباؿ شباب 
الخريجيف عمى برامج 
التدريب التحكيمي 
حجاميـ عند كذلؾ  كا 

 .لمكشؼ عف الظاىرة

كتحديد عكاقؿ 
إقباؿ/ إحجاـ شباب 
الخريجيف عمى 
البرنامج القكمي 
لمتدريب التحكيمي 

بالدراسة 
 .ضكعيةالمك 

أكصت الدراسة إلى 
تحميؿ دكر برنامج 
التدريب التحكيمي في 
بناء المكارد البشرية 
كتنميتيا كما تتمتع بو 
لى  مف مميزات كقدرات كا 
فحص كدراسة 
استراتيجيات جذب 

 شباب الخريجيف.

الدراسة ىدفت لقياـ الجامعات -
بدكر فعاؿ لتقديـ الخدمة 

 لخريجييا.
استخداـ المنيج الكصفي  -

 التحميمي في الدراسة.

ىدفت الدراسة عف احجاـ -
الخريجيف عف البرامج 

 التحكيمية.
ىدفت الدراسة لمتعرؼ -

 عمى خبرات بعض الدكؿ.

10. 
بن كميب، 
 م2005

 المتغير التابع:
 .تنمية المكارد البشرية

التعرؼ عمى دكر 
ليمنية في الجامعات ا

ضعؼ دكر 
الجامعات في تنمية 

عادة النظر في ىياكؿ ك  ا 
صالحيا ،  الجامعات كا 

تنمية رأس الماؿ البشرم كىك  -
 جزء مف الدراسة.

كانت الدراسة مف كجية نظر -
 الييئة التدريسية.
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المشاكؿ المتغير المستقل: 
 المالية كاالدارية كالمينية.

مكارد منظمات  تنمية المكارد البشرية.
القطاعيف العاـ 

 .كالخاص البشرية

أف تتالفى ، ك كتقييـ أدائيا
الجامعات اليمنية نقاط 

 الضعؼ في خريجييا

االىتماـ بجكانب التأىيؿ  -
كالتدريب لمتطمبات سكؽ العمؿ 

 لدل خريجي الجامعات اليمنية.
 

الدراسة مقارنة بيف  -
الجامعات اليمينية كجامعات 

 عربية.
عدـ التطرؽ لبرامج الخريجيف -

 كاىتمت بالعامميف.
التركيز عمى القطاع العاـ -

 اص.كالخ
استخداـ المنيج الكصفي -

 كالتاريخي.

11. 
السعادات، 

 م2004

 المتغير التابع:
 حاجات المجتمع.
 المتغير المستقل:

تقديـ برامج ثقافية كتقنية 
 .كتأىيمية

لمعرفة مدل تمبية برامج 
مركز خدمة المجتمع 
كالتعميـ المستمر بالكمية 
التقنية باألحساء لحاجات 

 .المجتمع كأفراده

االىتماـ عدـ 
بالتخطيط كتقديـ 
البرامج العصرية 

 .الحديثة

تقديـ البرامج الحديثة 
كالمتطكرة لمحفاظ عمى 
جكدة البرامج التدريبية 
كمتطمبات البيئة 

 المحيطة.
 

جرت الدراسة عمى مراكز  -
 خدمة المجتمع.

االىتماـ ببرامج التدريب كتأىيؿ -
 الخريجيف.

استخداـ المنيج الكصفي -
 التحميمي.

ىدفت الدراسة لحاجات -
المجتمع ككؿ دكف التعرض 
 كتخصيص شريحة الخريجيف.

كانت الدراسة مف كجية نظر -
الييئة التدريسية كليس 

 الخريجيف أك الطمبة.

 ثالثًا/ الدراسات األجنبية:

1. 
Mpoki 
J, M, 
2014 

برامج  المتغير التابع:
 مدل الحياة. التعمـ

 المتغير المستقل:
 التجارب الشخصية

 كتطكير الطمبة.

ىدفت الدراسة إلى 
مدل استفادة الطالب 
الجامعييف مف 
التجارب الشخصية 

 .كالمؤسسية

 تطكير أساليب
( ILS) التعمـ

كاستراتيجيات 
" التدريجية المعالجة"

كاالختبارات الذاتية 
التعمـ لدل  كتكجيات

 الطمبة كالخريجيف.

تطكير التعمـ مدل الحياة 
لدل الطالب الجامعييف 

 تنزانيا. في

اتفقت مع الدراسة عمى تطكير -
الميارات الشخصية لدل 

 الخريجيف كالطمبة.
ضركرة تطكير الطمبة أثناء -

 المرحمة الدراسية.

ىدفت لمتعرؼ عمى -
التجارب الشخصية 
كالمؤسسية في برامج التعمـ 

 مدل الحياة.
التطرؽ لبرامج التعمـ مدل 

 الحياة لمطمبة كالخريجيف.
ج الفمسفي استخداـ المني-

 في الدراسة.
2. Universi:ىدفت الدراسة لمتعرؼ  -اجراء الدراسة عمى متابعة  -يجب عمى الخريجيف تطكير التعميـ -ىدفت الدراسة لمعرفة  المتغير التابع
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ty of 
Florida 
لوريدا، 
 م2014

 متابعة الخريجيف.
 المتغير المستقل:

البرامج األكاديمية 
 كالتدريبية.

أداء خريجي 
البكالكريكس لمعاـ 

في كالية  2012
 .فمكريدا

كمتطمبات سكؽ 
العمؿ كتطكير 
الطمبة أثناء الدراسة 

 كبعدىا.

كأكلياء األمكر كالمعمميف 
كصناع القرار في حاجة 
إلى معرفة المعمكمات 
حكؿ طبيعة التعميـ الذيف 
يتمقاه الطالب أثناء 

 .الدراسة

الخريجيف كما يحتاجو سكؽ 
 العمؿ مف تأىيؿ لمطمبة.

عمى شريحة محددة مف 
 الخريجيف خالؿ عاـ كاحد.

إجراء الدراسة عمى -
المؤسسات األكاديمية 

 الحككمية.

3. 
White, 
2013 

الحصكؿ المتغير التابع: 
 عمى فرصة عمؿ.
المتغير المستقل: 

الميارات كبرامج التدريب 
 المختمفة.

معرفة ما ىي األسباب 
في  الرئيسية كاألساسية

الميارات التي يجب 
عمى الخريجيف 
اكتسابيا مباشرة 
لمحصكؿ عمى فرص 
عمؿ، كمدل حاجة 
أرباب العمؿ لتمؾ 

 الميارات.

افتقار الخريجيف بشكؿ 
عاـ لتمؾ الميارات كأف 
الذيف يمتحقكف لمعمؿ 
مف الخريجيف يعتمدكف 
بشكؿ أساسي عمى 
الدراسة األكاديمية 
كحصكلو عمى الشيادة 

إلى  دكف االىتماـ
تطكير نفسو مف خالؿ 
االلتحاؽ ببرامج 

 .التأىيؿ

ضركرة تنمية كتطكير 
ميارات الخريجيف مف 
خالؿ البرامج المقدمة 
بالمؤسسات األكاديمية 
أك ذات الصمة كاعتماد 
خطط تأىيمية في البرامج 

 األكاديمية.

تمت الدراسة عف اكتساب  -
الخريجيف لمميارات كىك في 

 صمب الدراسة.
سكؽ العمؿ  استيعاب -

لمخريجيف، كىك أحد األسباب 
التي يمكف لمخريجيف تطكير 
بعض الميارات لديو حتى 
 يستطيع االلتحاؽ بفرص العمؿ.

استخدمت الدراسة االستبانة  -
 في استطالعات الرأم.

ركزت الدراسة عمى -
اكتساب الخريجيف لمميارات 
البسيطة كالمتعمقة في 
الجكانب اإلدارية فقط دكف 

البحتة التي تشمؿ  العممية
 جميع الخريجيف.

أخذ آراء أرباب العمؿ في -
 عممية التقييـ.

4. Almamu
n, 2012 

 المتغير التابع:
 قيمة كفاعمية الميارات.

 المتغير المستقل:
البرامج التدريبية كالمناىج 

 التعميمية.

دكر الميارات 
األساسية الناعمة التي 

يبحث عنيا أرباب 
العمؿ في الخريجيف 

 الجدد.

ضركرة دمج تمؾ 
الميارات إلى 

المناىج التعميمية 
في الجامعات كالتي 
مف شأنيا أف تصقؿ 

الخريجيف بشكؿ 
 أفضؿ لسكؽ العمؿ.

عمى المؤسسات 
التعميمية ضركرة تطكير 
عممية التعميـ بدمج تمؾ 
الميارات لمعممية 
التدريسية كتطكر في 
شخصية الخريجيف 
كتعمؿ عمى نمك التثقيؼ 

 لدييـ.

دكر الجامعات كالمؤسسات -
األكاديمية في تأىيؿ الطمبة 

 كالخريجيف.
ضركرة تأىيؿ الخريجيف عمى -

بعض الميارات المطمكبة لسكؽ 
 العمؿ.

 اكتساب ميارات التعمـ مدل الحياة.-

قياـ الدراسة بالتركيز عمى -
يؿ جكانب محددة مف تأى
الخريجيف دكف البرامج 

 األخرل.
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5. 
Bozhko, 

2012 

نظـ المتغير التابع: 
Portfolio المحسف 

 المتغير المستقل:
البيئة الجامعية، كاألنشطة 

 الالمنيجية كالمنيجية.

ىدفت ىذه الدراسة 
إلى فيـ كيؼ يمكف 
دعـ التعمـ مدل الحياة 

 بنيكزلندافي الجامعات 
بفعالية استخداـ 

 .الحمكؿ التقنية

كالتعرؼ عمى أكجو 
القصكر كتصميـ 

الميزات كتنفيذ 
المطمكبة في بيئة تدعـ 
التعمـ مدل الحياة 
لتمبية متطمبات محددة 
ككيؼ لمبيئة الجامعية 
أف تقيـ كتمبي 

 .احتياجات

يجب عمى الجامعات أف 
تقديـ الدعـ لجميع 
جكانب التعمـ مدل 
الحياة الرسمي، كغير 

 الرسمي، أك العرضي.

التكافؽ عمى تدعيـ برامج -
ؿ الطمبة كالخريجيف مف خال

 تطكيره في الجامعات.
التعرض إلى برامج التعمـ مدل -

 الحياة كجزء مف الدراسة.

تيدؼ إلى التعميـ مدل -
الحياة مف خالؿ برنامج 
البركتكفكلك المحسف كالذم 
يشمؿ ميارات معينة تتعمؽ 
بمساؽ أك مكضكع معيف 

 خالؿ العاـ الدراسي.

6. 
Raza & 
Et Al, 
2011 

تطكير المتغير التابع: 
 المجتمع.

 المتغير المستقل:
الخريجيف كدكرىـ في تنمية 

 المجتمع.

ىدفت الدراسة لمعرفة 
تنمية كتطكير رأس 
الماؿ البشرم 
كاالجتماعي لمخريجيف 
كأصحاب العمؿ في 

 .باكستاف

ىك أف ىناؾ غير 
رضى لدل أصحاب 
العمؿ تجاه 
الخريجيف مف 
الجامعات بسبب 
عدـ كجكد كفاءة 

 .خاصة بيـ

الدراسة إلى كأكصت 
أىمية التركيز عمى 
تطكير الخريجيف كالطمبة 
كالذيف ىـ رأس الماؿ 
البشرم مف خالؿ تطكير 
قدراتيـ الشخصية 

 كاالجتماعية كالمينية.

استيدفت الدراسة تطكير  -
الخريجيف كىـ رأس الماؿ البشرم 
األساسي مف الجامعات 

 الفمسطينية.

استخداـ العينة العشكائية -
 الطبقية.

استيداؼ الخريجيف  -
 الممتحقيف بالدراسات العميا.

 
 
 

7. 

Corominas,
& 

others. 
2010 

سكؽ المتغير التابع: 
 العمؿ.

 
 المتغير المستقل:

نظاـ التعميـ كالمناىج 
 الدراسية.

ىدفت الدراسة لمعرفة 
نتائج التكظيؼ لدل 
الخريجيف في سكؽ 

 العمؿ.

أف ىناؾ فجكة بيف 
المستكل التعميمي 

كالحصكؿ  المكتسب
عمى فرص عمؿ 
كالعمؿ عمى تطكير 
التعميـ عمى أساس 

 استقطاب الكفاءات

تحسيف عممية التعميـ في 
الجامعة كتكفير قكاعد 
بيانات خاصة 
بالخريجيف لدل الباحثيف 

 عف العمؿ.

أجريت الدراسة عمى الجامعة  -
 في كاتالكنيا.

استخداـ المنيج الكصفي  -
 التحميمي.

عات لـ يتـ مقارنة جام -
 أخرل.

التعرؼ عمى نتائج  -
التكظيؼ دكف التعرؼ عمى 
برامج الخريجيف المعدة 

 مسبقان.

8. 
Robbertze
, 2008 

االلتزاـ المتغير التابع: 
 التنظيمي.

 المتغير المستقل:

ىدفت الدراسة إلى 
تكضيح العالقة بيف 
التدريب في مكاف 

أىـ النتائج التي 
تكصمت إلييا الدراسة 
إلى أف المتدربيف 

ضركرة تفعيؿ التأىيؿ 
كالتدريب في مكاف 
العمؿ كااللتزاـ التدريبي 

جرت الدراسة عمى تأىيؿ  -
الخريجيف كالتحاقيـ بالعمؿ مف 
خالؿ تطكيرىـ في برامج التدريب 

ىدفت الدراسة لتحقيؽ  -
 االلتزاـ التنظيمي.

استخداـ المنيج شبو  -
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الدراسة  م.
 الدراسةاالختالف مع  التشابو مع الدراسة أىم توصية أىم نتيجة أىم ىدف المتغيرات السابقة

التأىيؿ كالتدريب، مكاف 
 العمؿ.

العمؿ كفعاليتو في 
تحقيؽ االلتزاـ 

 .التنظيمي

يفيمكف كيدرككف أف 
تدريبييـ في مكاف 
العمؿ أكثر تأثيران 

 عمييـ،

لمممتحقيف ببرامج 
 التدريبية.

 

 المختمفة.
 

 التجريبي.

9. 
Okumoto
. Kaori, 
2008 

 المتغير التابع:
 سياسة التعمـ.

 المتغير المستقل:
 برامج المجتمع.

ىدفت الدارسة إلى 
أىمية برامج التعمـ 
مدل الحياة كالتي 
تشمؿ برامج المجتمع 

 .بشتى أطيافو

لدل  الميارات تنمية
المجتمع كالعمؿ 
عمى تطكير برامج 
التعمـ مدل الحياة 
كالذم بدكره يؤدم 

 النمك إلى
 االقتصادم.

ضركرة تعزيز كدعـ 
 برامج التعمـ مدل الحياة.

 

ميـ التطرؽ إلى برامج التع-
كالتطكير كىي برامج التعمـ مدل 

 الحياة.

اجراء الدراسة كمقارنة بيف -
 بمديف.

عدـ التطرؽ إلى فئة -
 الخريجيف بشكؿ أساسي.

10. 
Edel, 
2006 

رضى المتغير التابع: 
 الخريجيف.

 المتغير المستقل:
 برامج الخريجيف.

ىدفت الدراسة معرفة 
آراء الخريجيف داخؿ 
المنظمات في 

كالتي تقدـ بريطانيا، 
برامج تطكير 

 (.GDPالخريجيف )

معرفة كيفية أداء 
الخريجيف الجدد 
الذم تقدمكا لكظائؼ 

ت القطاع في منظما
العاـ كالخاص في 

 الدكلة.

أكصت الدراسة عمى 
ضركرة االىتماـ ببرامج 
تطكير الخريجيف داخؿ 
المنظمات التي يعممكف 
بيا كمساعدتيـ في 
تسييؿ تطبيؽ البرامج 

 المنظمات.داخؿ 

 إجراء الدراسة عمى الخريجيف.-
التعرؼ عمى رضى الخريجيف -

 خالؿ الدراسة.
التعرؼ عمى الفجكة بيف التعميـ -

 النظرم كالتطبيؽ العممي.

ىدفت الدراسة آراء -
الخريجيف في المنظمات 
 دكف معرفتيا داخؿ الجامعة.

 

11. 
Przybylski
, 2006 

 المتغير التابع:
 تحسيف المساقات.
البرامج المتغير المستقل: 
 التأىيمية كالتثقيفية.

لمعرفة  ىدفت الدراسة
 الذيف الطالب متابعة
برامج تدريبية  أخذكا

 كتأىيمية تماشى
 التعمـ. مخرجات

 استخداـ كيفية
المستفادة  المعمكمات

مف تمؾ البرامج 
كالدكرات في تطكير 

 قدراتيـ التعميمية.

دعـ البرامج كالدكرات 
التأىيمية غير 

 المتخصصة. 
 

التعرؼ عمى البرامج التأىيمية -
 كالتثقيفية لمخريجيف.

متابعة الخريجيف بعد التخرج، -
 كالتعرؼ عمى مخرجات التعميـ.

ىدفت الدراسة لمعرفة ما  -
تعممو الخريجيف  في بيئة 

 العمؿ.
 

12. 
Choi, 
2004 

برامج المتغير التابع: 
 التعمـ.

ىدفت الدارسة 
 الستكشاؼ ميارات

 اكتساب تنمية
كالتطكير  الميارات

 أكصت الدراسة إلى فيـ
 عمى المترتبة اآلثار

شممت الدراسة برامج التأىيؿ -
كخاصة برامج التعمـ مدل الحياة 

تـ استيداؼ سياسات  -
 التعمـ مدل الحياة.
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الدراسة  م.
 الدراسةاالختالف مع  التشابو مع الدراسة أىم توصية أىم نتيجة أىم ىدف المتغيرات السابقة

 المتغير المستقل:
االستجابة لمتطكرات 

 كالتحديات.

 مدل التعمـ كسياسات
كالتي تشمؿ  الحياة

 .جميع برامج التعميـ

 كالديمقراطية العكلمة .الحياة مدل كالتعمـ
 التنمكية الميارات عمى

 مدل التعمـ كسياسات
 .الحياة

 لألفراد.
تنكع الميارات لمكاجية  -

 صعكبات العمؿ.

الجمع بيف الجانب النظرم -
 كالدراسة الميدانية. 

13. 
VAVOULA
, 2003 

المشاكؿ المتغير التابع: 
 األساسية.

 المتغير المستقل:
العممية التعميمية، كالبرامج 

 المينية.

ىدفت الدراسة لمعرفة 
كيفية متابعة خريجي 
الطب مف كمية العمـك 
 الصحية في الجامعة.

أظيركا الخريجيف 
بدرجة عالية مف 
الرضا العاـ عمى 
تعميميـ الجامعي 

ىـ مستعديف جيدان ك 
 لممارسة المينة.

أكصت الدراسة عمى 
أىمية التطبيؽ العممي 
خالؿ الدراسة 
األكاديمية، مع ضركرة 
تقييـ الطمبة مف خالؿ 
المتابعة كتحقيؽ أىداؼ 
التعميـ المطبؽ في 

 الدراسة.
 

استخداـ المنيج الكصفي  -
 التحميمي.

 متابعة الخريجيف بعد التخرج.-

تيدؼ الدراسة عمى متابعة -
ة كاحدة دكف خريجي كمي

 غيرىا.
االىتماـ بالجانب الميني -

لمخريجيف كالمتابعة كىـ في 
 عمميـ.

14. 

Antepohl
, & 

others, 
2003 

المشاكؿ المتغير التابع: 
 األساسية في التعميـ.
إجراءات المتغير المستقل: 

 تحسيف العممية التعميمية.

ىي آثار المناىج 
الجامعية التي يتمقاىا 
الطالب كالمشاكؿ 

التي يكاجييا 
الخريجيف بعد 

 .تعميميـ

الخريجيف أظيركا 
درجة عالية مف 
الرضا العاـ عمى 
تعميميـ الجامعي، 
مع إمكانية التعاكف 

مع المينييف 
 المختصيف.

أىمية التطبيؽ العممي 
خالؿ الدراسة 
األكاديمية، مع ضركرة 
تقييـ الطمبة مف خالؿ 
المتابعة كتحقيؽ أىداؼ 
التعميـ المطبؽ في 

 الدراسة.

أجريت الدراسة عمى التعميـ -
الجامعي كالتطبيؽ العممي في 

 الجامعة.
تطكير الخريجيف كىـ عمى -

 مقاعد الدراسة.
التغذية الراجعة التي تستفيد -

منيا الجامعة مف خالؿ رضا 
 الخريجيف عف أداء جامعتيـ.

الدراسة عمى خريجي -
 الطب فقط دكف غيرىـ.

استخداـ برنامج تدريبي -
 د.كاح
استخداـ التحميؿ الكصفي  -

 متعدد المتغيرات.

15. 
Dubois, 

& 
others, 

فعالية  المتغير التابع:
 برامج اإلرشاد.

نقاط المتغير المستقل: 

لمعرفة أثر فعالية البرامج 
اإلرشادية كالتكجييية 
لمشباب، كمعرفة قدرة 

الشباب الممتحقيف 
ببرامج اإلرشاد يككف 
غير كبير كيتـ تدريبيـ 

الدراسة بضركرة تصميـ 
كتنفيذ برامج التكجيو 
الفعالة كعمؿ تقييمات 

ىناؾ تشابو في متابعة -
الخريجيف مف حيث إرشاد الطمبة 

 كىي جزئية برامج الخريجيف.

كاف تركيز الدراسة عمى -
كاحد فقط كليس عمى  برنامج

مجمكعة مف البرامج 
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الدراسة  م.
 الدراسةاالختالف مع  التشابو مع الدراسة أىم توصية أىم نتيجة أىم ىدف المتغيرات السابقة

الشباب عمى االستفادة  القكة الضعؼ في البرامج. 2002
البرامج كنتائجيا مف ىذه 

الفاعمة عمى أرض 
 .الكاقع

عمى يد مجمكعة غير 
مختصة مما يؤثر 

 .عمى إيجابية البرامج

فعالة أيضان لتمؾ البرامج، 
االلتحاؽ ببرامج مع عدـ 

ال يمكف االستفادة منيا 
 فيما بعد.

أيضان تيدؼ الدراسة إلى -
استيداؼ شريحة الشباب كالتي 
يعتبر الخريجيف ىـ الشباب الذم 

 تجرم الدراسة عمييـ.

 التأىيمية.
استخداـ تحميؿ تجميعي -

في الدراسة كركز عمى 
 شريحة الشباب.

16. 
Arome, 
2001 

معكقات المتغير التابع: 
 التعمـ

 المتغير المستقل:
 مصادر التعمـ.

ىدفت الدراسة إلى 
التعرؼ إلى التعمـ عف 
بعد كمدل تكفر ككفاية 

المتاحة مصادر التعمـ 
 .لمطالب كالخريجيف

تكافر المكاد المطبكعة 
كحصكؿ جميع الطالب 
بما فييـ قاطنكا األماكف 
البعيدة، كتكافر أجيزة 
الحاسكب في مباني 

 .الجامعة

بضركرة المساىمة في 
تذليؿ المعكقات العممية 
لتعميـ الطمبة المتمثؿ في 
القدرة عمى استخداـ التعمـ 

الطالبية( التعاكني )الشبكة 
 .كالتعمـ بالتجربة

مناقشة المعكقات التي تكاجو -
 الطمبة.

تأىيؿ الطمبة في ميارات مثؿ -
 الحاسكب كغيرىا.

الدراسة تتحدث عف دراسة  -
 حالة كليس مقارنة.

استخداـ عدة أدكات -
لمدراسة مثؿ المقابمة 

 كالمالحظة.

17. 
Woollar
d, 1999 

كفاءة  المتغير التابع:
 الخريجيف.

برامج المتغير المستقل: 
 تأىيؿ الخريجيف.

ضركرة معرفة نتائج 
التكظيؼ لخريجي 

الجامعات كتقييـ تعميميـ 
الجامعي كما ىي 

الميارات التي يكتسبيا 
الخريجكف أثناء دراستيـ 

 بالجامعة

عدـ لزكـ التدريب 
اإلجبارم كتعزيز 
التدريب االختيارم 

 لمخريجيف.

إعداد خريجيف متعمميف 
لمتدريس في كمستعديف 

الجامعات كالمؤسسات 
 التعميمية.

استخدـ الباحث عممية التدريب -
كىي جزء ال يتجزأ مف برامج 

 الخريجيف المقدمة ليـ بعد التخرج.
 مساعدة الخريجيف بعد التخرج. -
رشاد الخريجيف كذلؾ مف  - تكجيو كا 

 أجؿ تعميـ جيد.

تـ استخداـ المقابالت -
 جمع المعمكمات. شفكية في

يب الخريجيف الممتحقيف تدر -
 لمدراسات العميا.

تحميؿ البيانات باالستنباط -
 كالبحث.

18. 
Bowlby, 

1999 

 المتغير التابع:
 فاعمية التعميـ الجامعي.

 المتغير المستقل:
 أداء الخريجيف.

 

ضركرة معرفة نتائج  
التكظيؼ لخريجي 

الجامعات كتقييـ تعميميـ 
الجامعي كما ىي 
يكتسبيا الميارات التي 

الخريجكف أثناء دراستيـ 
 .بالجامعة

 ضركرة بذؿ الجيكد
 كيفية لبحث المتضافرة

إعطاء قيمة أفضؿ 
لمتعميـ الجامعي، 

 .كنكعيتو

كتساب الخريجيف لمميارات ا-
 ت المطمكبة بعد التخرج.كالخبرا

تكظيؼ الخريجيف في السكؽ -
 المحمي.

تأىيؿ الخريجيف لسكؽ العمؿ -
 األكاديمية.المحمي في المؤسسات 

إجراء الدراسة عمى خريجي -
 الكميات التقنية.

يتـ تطبيؽ الدراسة عمى -
سكؽ محمي كعالمي 
كاقتصاد قكم كليس 

 ضعيؼ.
 (.2017، )جرد بكاسطة الباحث باالستناد إلى الدراسات السابقة المصدر:
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 السابقة:أوجو استفادة الدراسة الحالية مع الدراسات  3.4.4
 بناء أداة الدراسة.  -
 تحديد منيج الدراسة. -
 تحديد األساليب اإلحصائية المستخدمة. -
ثراء اإلطار النظرم لمدراسة )كالتعرؼ عمى دكر الجامعات كفاعمية برامج  - عرض كا 

 الخريجيف(.
 عرض النتائج كتفسيرىا كمناقشتيا. -
 ات.التعرؼ عمى األساليب المختمفة في تقديـ التكصيات كالمقترح -

 ما يميز الدراسة الحالية: 3.4.5
ف ما يميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة المعركضة ىك أنيا ناقشت مكضكع ىاـ إ

كالبحث في مدل فاعمية برامج الخريجيف في كىك دكر الجامعات الفمسطينية في متابعة خريجييا، 
، كقد تناكلت فاعمية برامج الخريجيف المقدمة ليـ مف قبؿ المؤسسات األكاديمية الجامعات المستيدفة

كالمعنية كالتي تعتبر جزء مف برامج التعمـ مدل الحياة، كتفرع عنيا عدة متغيرات مستقمة كىي 
)البرامج التدريبية التي تعرضيا الجامعات لخريجييا، كالتكنكلكجيا المستخدمة كالمكارد المالية 

ارد البشرية كاستيعاب سكؽ العمؿ لمخريجيف(، حيث ذكرت أغمبية الدراسات السابقة البرامج كالمك 
المختمفة التي يمكف لمخريجيف الحصكؿ عمييا قبؿ التخرج كبعد التخرج حتى يتـ تأىيمو بشكؿ جيد 
كاالستعداد لسكؽ العمؿ، كالعمؿ عمى مكاكبة التطكرات التكنكلكجية المختمفة حتى يتمكف مف 

جديدة لمجاؿ عممية كاجية التطكرات السريعة، كيأمؿ الباحث أف تسيـ ىذه الدراسة في إضافة م
البحث العممي كخاصة في مكضكع متابعة الخريجيف كفاعمية برامج الخريجيف في الجامعات 

 الفمسطينية.

 تحديد الفجوة البحثية: 3.4.6
 التالي:تم تحديد الفجوة البحثية وقد تم تمثيميا في الجدول 
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 .(: توضيح الفجوة البحثية3.2جدول )
 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة

معظـ الدراسات السابقة ركزت عمى البرامج 
التدريبية بشكؿ عاـ كاستخدمت طرؽ 

 مختمفة في قياس األداء.

تحدث الباحث عف متغيرات الدراسة حيث 
حيث  لـ تتناكؿ الدراسات السابقة ليا مف

 فاعمية البرامج مف قبؿ أم دراسة.
قاـ الباحث باستخداـ أداة في التقييـ 

( 3باستخداـ أداة تـ استخداميا في )
جامعات فمسطينية، لـ يتـ استخداميا في 

 أم مف الدراسات األخرل.

لـ تستخدـ أداة الدراسة الحالية سكل دراستيف 
مف الدراسات السابقة كىما دراسة 

كدراسة )شئكف ( ـ2009)الحكلي،
(، كالتي تـ تطبيقيـ عمى ـ2005الخريجيف،

 الجامعة اإلسالمية.

تـ تطبيؽ معظـ الدراسات السابقة في 
مؤسسات مختمفة كلكف لـ تذكر جميع 
برامج الخريجيف في كافة الدراسات، حيث 

 اقتصرت عمى برامج تأىيؿ محددة.

في حدكد عمـ الباحث لـ يتـ دراسة دكر 
الخريجيف مف قبؿ كال مف الجامعات كبرامج 

أم دراسة كانت، ككانت أغمبيا تتـ مف 
 خارج المؤسسات األكاديمية. 

أجريت الدراسة عمى برامج الخريجيف 
المختمفة كالمتعمقة بالتدريب كالتأىيؿ كالتدريب 
العممي كالتطكع كالتشغيؿ شاممة جميع 
البرامج المختمفة لمخريجيف، كدكر األدكات 

 مة في تكفير البرامج.المستخدمة كالمدعك 
معظـ الدراسات السابقة استخدمت أداة 

 االستبانة كأداة رئيسية.
استخدـ الباحث أداة االستبانة بيف شقي 
الكطف )الضفة الغربية كقطاع غزة(، فكاف 
ىناؾ استبانة الكتركنية كاستبانة كرقية حتى 
يتمكف الخريج مف تعبئتيا أينما كاف، 

 .شخصيةال المقابالتكاستخداـ اسمكب 

استخدـ الباحث أسمكب الكتركني في تكزيع 
االستبانة كذلؾ لعدـ استطاعة الباحث مف 
تكزيع االستبانة في جامعة النجاح الكطنية، 
كلتمكف بعض الخريجيف بمختمؼ المناطؽ 

 بتعبئتيا.
غالبية الدراسات السابقة تـ استخداـ المنيج 
الكصفي التحميمي كذلؾ لمطابقتيا 

 مالءمتيا لمكضكع الدراسة.ك 

حاكؿ الباحث التكجو لدل مراكز تكزيع 
االستبانة كتكضيح بعض النقاط لممعنييف 

 كالمستيدفيف في الدراسة.

استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي 
العشكائية في الطبقية كاستخداـ العينة 

 الدراسة.
 )جرد بكاسطة الباحث بالرجكع كاالستناد إلى الدراسات السابقة(. المصدر:

 ممخص الفصل: 3.4.7
تـ في ىذا الفصؿ عرض لمدراسات السابقة كقد تنكعت الدراسات منيا المحمية كالعربية 
كاألجنبية، كقد تـ استخداـ المنيج الكصفي في بعض الدراسات كبعضيا التجريبي، كاستفاد الباحث مف 

راسات ىذه الدراسات في بناء الخمفية النظرية لإلطار النظرم لمدراسة، ككاف ىناؾ مالحظة أف ىذه الد
ليا عدة أىداؼ كأسئمة كنتائج كمحاكر عدة، إال أف ما يميز ىذه الدراسة أنيا تناكلت دكر الجامعات 

عمى حد عمـ الفمسطينية في متابعة خريجييا كانعكاس ذلؾ عمى برامج الخريجيف ككانت ىي أكؿ دراسة 
كمقارنتيا بالدراسة الحالية  تتـ في قطاع غزة كالضفة الغربية، كتـ التعقيب عمى جميع الدراساتالباحث 

كتـ استعراض أىـ النتائج كالتكصيات كأكجو التكافؽ كاالختالؼ كما ىك مكضح في الجدكؿ أدناه، كفي 
 نياية ذلؾ تـ عرض ما يميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة.
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 الفصل الرابع
جراءات الدراسةو منيجية   ا 

 :مقدمةال 4.1
جراءاتيا محكران  يتـ مف خاللو انجاز الجانب التطبيقي مف  رئيسان  تعتبر منيجية الدراسة كا 

الدراسة، كعف طريقيا يتـ الحصكؿ عمى البيانات المطمكبة إلجراء التحميؿ اإلحصائي لمتكصؿ إلى 
النتائج التي يتـ تفسيرىا في ضكء أدبيات الدراسة المتعمقة بمكضكع الدراسة، كبالتالي تحقؽ 

كمجتمع  متبعنيج اللممتناكؿ ىذا الفصؿ كصفا لؾ عمى ذ كبناءن ، تسعى إلى تحقيقيا األىداؼ التي
، كمدل إعدادىا ككيفية بنائيا كتطكيرىاالدراسة، ككذلؾ أداة الدراسة المستخدمة كطريقة كعينة 

لبيانات كينتيي الفصؿ بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ ا ،صدقيا كثباتيا
 ءات.يمي كصؼ ليذه اإلجرا اكاستخالص النتائج، كفيم

 منيج الدراسة: 3.1
 الذم يحاكؿ التحميمي الكصفي المنيج باستخداـ الباحث قاـ الدراسة أىداؼ تحقيؽ أجؿ مف

 التي مككناتيا كاآلراء بيف بياناتيا، كالعالقة كتحميؿ الدراسة، مكضكع الظاىرة كصؼ خاللو مف
 .تحدثيا التي كاآلثار تتضمنيا التي كالعمميات حكليا تطرح
"المنيج الذم يسعى لكصؼ الظكاىر أك األحداث  بأنو التحميمي الكصفي المنيج الحمداني كيعرؼ

الراىنة فيك أحد أشكاؿ التحميؿ كالتفسير المنظـ لكصؼ ظاىرة أك مشكمة، كيقدـ  أكالمعاصرة، 
 كتتطمب معرفة المشاركيف في الدارسة كالظكاىر التي بيانات عف خصائص معينة في الكاقع،

 .(ـ2006 ،الحمداني) التي نستعمميا لجمع البيانات" كقاتكاألندرسيا 
 ين لممعمومات:يوقد استخدم الباحث مصدرين أساس

حيث اتجو الباحث في معالجة اإلطار النظرم لمدراسة إلى مصادر  المصادر الثانوية: .1
البيانات الثانكية كالتي تتمثؿ في الكتب كالمراجع العربية كاألجنبية ذات العالقة، كالدكريات 
كالمقاالت كالتقارير، كاألبحاث كالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع الدارسة، كالبحث 

 ت المختمفة.كالمطالعة في مكاقع اإلنترن
لمعالجة الجكانب التحميمية لمكضكع الدراسة لجأ الباحث إلى جمع  المصادر األولية: .2

ليذا الغرضالبيانات األكلية مف خالؿ اإلستبانة كأداة رئيسة  ، لمدراسة، صممت خصيصا ن
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كالمقابالت الشخصية مع بعض الخريجيف الممتحقيف ببرامج تأىيؿ الخريجيف داخؿ كخارج 
 ألكاديمية.المؤسسة ا

 مجتمع الدراسة:  4.3
مجتمع الدراسة يعرؼ بأنو جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث، كبناءن عمى مشكمة 
الدراسة كأىدافيا فاف المجتمع المستيدؼ يتككف مف خريجي كخريجات الجامعة اإلسالمية بغزة 

 ،2014، 2013كجامعة النجاح الكطنية كالكمية الجامعية لمعمكـ التطبيقية لألعكاـ الثالث السابقة )
( ألؼ خريج كخريجة حيث أف خريجي الجامعة اإلسالمية في 31269( كالبالغ عددىـ )2015

( كالكمية الجامعية لمعمكـ التطبيقية 12954( كفي جامعة النجاح الكطنية )12963الثالث أعكاـ )
)كحدات الخريجيف بالجامعة اإلسالمية، كجامعة النجاح، كالكمية الجامعية، خريج كخريجة ( 5352)

 .(ـ2016
 عينة الدراسة:  4.4

 العينة االستطالعية: 4.4.1
استبانة، تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية مف  30 تّككنت عينة الدراسة االستطالعية مف

بغرض تقنيف خريجي الجامعة اإلسالمية كجامعة النجاح الكطنية كالكمية الجامعية لمعمكـ التطبيقية 
إدخاليـ في التحميؿ لمتطبيؽ عمى العينة األصمية، كقد تـ ا الدراسة، كالتحقؽ مف صالحيتي ةأدا

  النيائي نظرا لعدـ كجكد مشاكؿ في الصدؽ كالثبات.
 العينة األصمية "الفعمية": 4.4.2

، حيث تـ كسنة التخرج قاـ الباحث باستخداـ طريقة العينة العشكائية الطبقية حسب الجامعة
%. كقد تـ 89.1استبانة بنسبة  401تـ استرداد  استبانة عمى مجتمع الدراسة كقد 450تكزيع 

 (,2003Mooreحساب حجـ العينة مف المعادلة التالية:)
2

2

Z
n

m

 
  
 

       (1) 

 حيث:

Z  :القيمة المعيارية المقابمة لمستكل داللة معمكـ )مثالن :Z=1.96  0.05لمستكل داللة .) 
m :مثالن( 0.05: الخطأ اليامشي: كُيعّبر عنو بالعالمة العشرية) 
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 يتم تصحيح حجم العينة في حالة المجتمعات النيائية من المعادلة:

n الُمَعّدؿ   = 
1 

nN

N n
        (2) 

 تمثل حجم المجتمع Nحيث 

 ( نجد أف حجـ العينة يساكم:1المعادلة )باستخداـ 
2

1.96
384

2 0.05

 
  

 
n  

 ( يساكم:3، فإف حجـ العينة الُمَعّدؿ باستخداـ المعادلة ) = 21329Nحيث أف مجتمع الدراسة 
n الُمَعّدؿ   = 379

138431269

31269*384



  

 عمى األقؿ. 973كبذلؾ فإف حجـ العينة المناسب في ىذه الحالة يساكم 
 :أدوات الدراسة 3.4

دور الجامعات الفمسطينية في متابعة الخريجين وأثره عمى فاعمية  تم إعداد استبانة حول"
الشخصية  " كأداة رئيسية، وتم استخدام المقابمة البرامج الخاصة بيم من وجية نظر الخريج

 لجمع البيانات. والزيارات الميدانية كأداة أولية
 األداة األولى/ االستبانة:

 وتتكون استبانة الدارسة من ثالث أقسام رئيسة:
الجنس، العمر، الجامعة، المؤىؿ عف المستجيبيف ) البيانات الشخصيةكىك عبارة عف القسم األول: 

العمؿ، ىؿ يتـ التكاصؿ مع كحدة الخريجيف، ىؿ يتـ  العممي، سنة التخرج، الحالة الكظيفية، طبيعة
تحديث بيانات المستجيب، أكثر الطرؽ شيكعان في التكاصؿ مع الخريجيف، مدل االستفادة مف 

 كحدات الخريجيف، عدد البرامج التدريبية التي استفاد منيا الخريج(.
، كيتككف مف لخريجين وأثرهالفمسطينية في متابعة ادور الجامعات كىك عبارة عف  القسم الثاني:

 مجاالت : 2فقرة، مكزع عمى  99
 .( فقرة11مف ) فكيتكك ، البرامج التدريبيةالمجال األول: 

 ( فقرات.9مف ) ف، كيتكك المجال الثاني: تكنولوجيا المعمومات المستخدمة
 ( فقرات.9مف ) ف، كيتكك المجال الثالث: الموارد المالية

 ( فقرات.9كيتككف مف )، البشريةالموارد المجال الرابع: 
 ( فقرات.11كيتككف مف )، استيعاب سوق العمل لمخريجينالمجال الخامس: 
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 ( فقرة. 19، كيتككف مف )فاعمية البرامج الخاصة بالخريجينكىك عبارة عف  القسم الثالث:
دؿ عمى  11لفقرات االستبياف بحيث كمما اقتربت الدرجة مف  11-1كقد تـ استخداـ المقياس مف 

 :يكضح ذلؾ (4.1) التاليجدكؿ المكافقة العالية عمى ما كرد في العبارة كالعكس صحيح، كال
 المقياس المستخدم في االستبانةدرجات : (4.1جدول )

 االستجابة
موافق 

بدرجة قميمة 
 جدا

موافق بدرجة  
 كبيرة جدا

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة

 خطوات بناء اإلستبانة: 3.5
الباحث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة " دكر الجامعات الفمسطينية في متابعة الخريجيف كأثره عمى قاـ 

 فاعمية البرامج الخاصة بيـ مف كجية نظر الخريج "، كاتبع الباحث الخطكات التالية لبناء اإلستبانة:
سػتفادة منيػا الدراسػات السػابقة ذات الصػمة بمكضػكع الدراسػة، كاالك  اإلدارماألدب اإلطالع عمػى  .1

 في بناء اإلستبانة كصياغة فقراتيا.
 اإلسػتبانة مجػاالتاستشار الباحث عددان مف أسػاتذة الجامعػات الفمسػطينية كالمشػرفيف فػي تحديػد  .2

 .كفقراتيا
 تحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا اإلستبانة. .3
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. .4
 تـ تصميـ اإلستبانة في صكرتيا األكلية.  .5
 تـ مراجعة كتنقيح االستبانة مف قبؿ المشرؼ. .6
 ( مف المحكميف مف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعػة اإلسػالمية14تـ عرض اإلستبانة عمى ) .7

 جامعة النجاح الكطنية.ك ، بغزة
اإلضػػػػافة  فػػػػي ضػػػػكء أراء المحكمػػػػيف تػػػػـ تعػػػػديؿ بعػػػػض فقػػػػرات اإلسػػػػتبانة مػػػػف حيػػػػث الحػػػػذؼ أك .8

 (.2) ؽاإلستبانة في صكرتيا النيائية، ممح ركالتعديؿ، لتستق
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 صدق االستبانة: 3.6
ـ، 3111 صدؽ االستبانة يعني "أف يقيس االستبياف ما كضع لقياسو" )الجرجاكم،  

(، كما يقصد بالصدؽ "شمكؿ االستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ 112ص
فقراتيا كمفرداتيا مف ناحية ثانية، بحيث تككف مفيكمة لكؿ مف يستخدميا" مف ناحية، ككضكح 
 (، كقد تـ التأكد مف صدؽ اإلستبانة بطريقتيف:129ـ، ص3111)عبيدات كآخركف، 

 صدق المحكمين "الصدق الظاىري": .1

 الظاىرة مجاؿ في المتخصصيف المحكميف مف عددنا الباحث يختار أف ىكيقصد بصدؽ المحكميف "
(، حيث تـ عرض اإلستبانة عمى مجمكعة مف 112،3111" )الجرجاكم،صالدراسة مكضكع لمشكمةا أك

الذيف ليـ دكر فاعؿ في مشاريع  متخصصيف في اإلدارة كاليندسة مف (  19المحكميف تألفت مف )
(، كقد استجاب الباحث آلراء المحكميف كقاـ بإجراء 1كأسماء المحكميف بالممحؽ رقـ ) تابعة لمخريجيف،

 -ما يمـز مف حذؼ كتعديؿ في ضكء المقترحات المقدمة، كبذلؾ خرج االستبياف في صكرتو النيائية 
 (.2انظر الممحؽ رقـ )

 صدق المقياس: .3
 Internal Validityأواًل/ االتساق الداخمي 

االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات اإلستبانة مع المجاؿ الذم تنتمي يقصد بصدؽ 
إلية ىذه الفقرة، كقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لالستبانة كذلؾ مف خالؿ حساب 

 معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت اإلستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.

 الفمسطينية في متابعة الخريجين"دور الجامعات ـ " االتساق الداخمي ل -
" كالدرجة  البرامج التدريبية ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "9.3جدكؿ )يكضح 

كبذلؾ   α≤ 1.12الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية 
 يعتبر المجاؿ صادقان لما كضع لقياسو.

 البرامج التدريبية " والدرجة الكمية لممجال (: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "4.2جدول )

 الفقرة م

ون
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ة ا
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(
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 0.000* 847.المتخصصة كغير  التدريبيةكمراكز التعميـ المستمر بتكفير البرامج  تساىـ كحدة الخريجيف  .1
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 لمخريجيف. المتخصصة
 0.000* 847. تساعد كحدة الخريجيف بالجامعة الخريج في التأىيؿ كالتطكير.  .3

 0.000* 608. تعمؿ الجامعة عمى ترسيخ المبادرة الذاتية كالمشاركة الفاعمة لدل خريجييا.  .2

 0.000* 671. باقي خريجي الجامعات األخرل.يميز التحاؽ الخريج بالبرامج التدريبية عف   .9

 0.000* 824. تتمتع البرامج لدل كحدات التعميـ المستمر كالخريجيف بجكدة عالية.  .2

 0.000* 772. عمى تزكيدم بقدر كافر مف الثقافة كالتعميـ. تعمؿ كحدة الخريجيف  .2

 0.000* 629. يساعد تكفير البرامج كالتعميـ المفتكح في تطكير ذاتي.  .2

 0.000* 676. تستخدـ كحدة الخريجيف أساليب المناقشة كالحكار كالزيارات الميدانية لخريجييا.  .9

 0.000* 788. لخريجييا. تنفذ كحدة الخريجيف برامج تدريبية مناسبة  .9

 0.000* 700. تكفر كحدات الخريجيف فرص تطكع كتدريب عممي لدل خريجييا في المؤسسات.  .11

 0.002* 523. الخارجي في المؤسسات ذات الصمة في صقؿ شخصية الخريج.يساعد التدريب   .11

 .α ≤ 0.00االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *

تكنكلكجيا المعمكمات  ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "9.2جدكؿ )يكضح ك 
" كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل  المستخدمة
 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقان لما كضع لقياسو.  α≤ 1.12معنكية 

 " والدرجة الكمية لممجال تكنولوجيا المعمومات المستخدمة (: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "4.3جدول )

 الفقرة م

م
ون

رس
 بي
مل
عا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(
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ig

). 

 0.000* 873. الخريج في الحصكؿ عمى خدمة أفضؿ. يساعد النظاـ التكنكلكجي المتبع بكحدة الخريجيف  .1

 0.000* 811. تساعد بكابة الخريجيف االلكتركنية الخريج في تقديـ طمبات التكظيؼ بالسرعة الممكنة.  .3

 0.000* 864. االلكتركنية لدل كحدات الخريجيف بالجامعة مياـ الخريج.تسيؿ المراسالت   .2

 0.000* 930. تكفر تعبئة الطمبات الكتركنيان كالتسجيؿ اآللي لدل كحدات الخريجيف الكقت كالجيد.  .9

 0.000* 757. يتـ التكاصؿ الكتركنيان مع الخريجيف كمساعدتيـ لدل المؤسسات.  .2

 0.000* 818. البكابات االلكتركنية بسبب تخصصي.في استخداـ  يكجد سيكلة  .2

 0.000* 809. يتكفر لدل كحدات الخريجيف مكاقع الكتركنية كمكاقع تكاصؿ اجتماعي جيدة.  .2

 0.000* 646. يتـ التكاصؿ مع الخريج مف خالؿ نكادم الكتركنية خاصة بيـ.  .9
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 0.000* 625. الخريجيف بشكؿ مستمر.يقـك الخريج بزيارة المكاقع االلكتركنية الخاصة بكحدة   .9

 .α ≤ 0.00االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *

" كالدرجة الكمية  المكارد المالية ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "9.9جدكؿ )يكضح 
كبذلؾ يعتبر   α≤ 1.12لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية 

 المجاؿ صادقان لما كضع لقياسو.

 " والدرجة الكمية لممجال الموارد المالية (: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "4.4جدول )

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

 0.000* 768. كاألنشطة الالمنيجية.أماكف خاصة لمتثقيؼ كالترفيو  تسخر الجامعة لخريجييا كطمبتيا  .1

 0.000* 779. تكفر كحدة الخريجيف المنح الدراسية كالتشبيؾ مع مؤسسات أجنبية مختمفة.   .3

 0.000* 660. تتكخى الجامعة المكضكعية في عممية تكزيع المنح كالدراسات العميا.  .2

 0.000* 786. المختمفة لخريجييا.كالثقافية كالرياضية  تدعـ كحدات الخريجيف المقاءات االجتماعية  .9

 0.000* 792. يتـ دعـ مراكز التدريب لتقديـ خدمة أفضؿ لمخريجيف كالطمبة المتكقع تخرجيـ.   .2

 0.000* 777. يتكافر لدل مراكز التدريب أحدث األجيزة كالمعدات الالزمة.  .2

 0.000* 617. المجانية لخريجييا. البرامج التدريبية تقدـ كحدة الخريجيف  .2

 0.000* 678. تسعى الجامعة في دعـ مشاريع التشغيؿ الدائـ كالمؤقت لخريجييا.  .9

 0.000* 663. يتكفر لدل كحدات الخريجيف قاعات كمختبرات خاصة بتأىيؿ الخريجيف.  .9

 .α≤ 0.00االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة    *

" كالدرجة الكمية  المكارد البشرية فقرات مجاؿ "( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف 9.2جدكؿ )يكضح 
كبذلؾ يعتبر  α≤ 1.12لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية 

 المجاؿ صادقان لما كضع لقياسو.
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 مجالالموارد البشرية " والدرجة الكمية لم (: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "4.5جدول )
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 0.000* 685. يكجد لدل كحدة الخريجيف طاقـ كامؿ لتقديـ المساعدة كالخدمة لخريجييا.  .1

 0.000* 746. بالجامعة مع خريجييا منذ بداية تخرجيـ مف الجامعة. تتكاصؿ كحدة الخريجيف  .3

 0.000* 864. كحدة خريجيف بالجامعة.يشعر الخريج بالسعادة لكجكد   .2

 0.000* 875. يتمتع المكظفكف لدل كحدات الخريجيف بالتعاكف كالتكامؿ في تقديـ الخدمة لمخريج.  .9

 0.000* 817. في تسييؿ مياـ خريجييا.  كحدة الخريجيف مكظفي ييتـ  .2

 0.000* 836. لمخريجيف.تحاكؿ كحدة الخريجيف المساىمة بحؿ المشكالت المالية كاالجتماعية   .2

 0.000* 836. يتكافر لدل كحدة الخريجيف متخصصيف لمتكجيو كاإلرشاد الكظيفي لمطمبة كالخريجيف.  .2

 0.000* 846. تساعد كحدة الخريجيف خريجييا في الحصكؿ عمى فرص عمؿ.  .9

 0.000* 718. يتكفر لدل الجامعة طكاقـ خاصة لمدراسات المسحية لمساعدة الخريج.  .9

 .α ≤ 0.00االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة    *
" استيعاب سكؽ العمؿ لمخريجيف ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "9.2جدكؿ )يكضح 

 α≤ 1.12كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية 
 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقان لما كضع لقياسو.

 (: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " استيعاب سوق العمل لمخريجين" والدرجة الكمية لممجال4.6جدول )

 الفقرة م
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 بي
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 0.000* 575. الخريج.تعمؿ الجامعة عمى بناء شخصية مينية مميزة لدل   .1

 0.002* 510. يساعد حصكؿ الخريج عمى الشيادة مف الجامعة في الحصكؿ عمى فرص عمؿ.  .3

 0.002* 510. يكجد لدل الخريج فجكة بيف التعميـ النظرم بالجامعة كالتطبيؽ العممي بسكؽ العمؿ.  .2

 0.000* 657. ينتظر الخريج طكيالن بعد التخرج لمحصكؿ عمى فرص عمؿ.  .9

 0.000* 641. ُيحتـر الخريج مف قبؿ المؤسسات خارج الكطف بسبب تأىيمو بشكؿ جيد.  .2

يكاجو الخريج مشكالت في السكؽ المحمي كالخارجي بسبب نقص في بعض   .2
 الميارات.

.514 0.003 

 0.000* 763. يتعمـ الخريج عمى أساليب التدريس كالمناىج التعميمية المناسبة لمتطمبات سكؽ العمؿ.  .2

 0.000* 731. تمبي التخصصات المكجكدة في الجامعة حاجة سكؽ العمؿ الفمسطيني.  .9

 0.000* 728. يتفاءؿ الخريج  في الحصكؿ عمى فرص عمؿ بعد التخرج.  .9

 0.000* 734. يسعى الخريج بعد التخرج مف الجامعة لمعمؿ في خارج الكطف.  .11

 .α ≤ 0.00االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة    *
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 ":فاعمية البرامج الخاصة بالخريجيناالتساق الداخمي لـ " -

( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "فاعمية البرامج الخاصة 9.2جدكؿ )يكضح 
بالخريجيف" كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية 

1.12 ≥α .كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقان لما كضع لقياسو 

 فاعمية البرامج الخاصة بالخريجين " والدرجة الكمية لممجال (: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "4.7جدول )
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 0.000* 764. البرامج التدريبية كالتأىيمية.تككف التطبيقات العممية كافية لتحقيؽ أىداؼ   .1

 0.000* 767. يتـ متابعة الخريج ميدانيان أثناء كبعد االنتياء مف البرامج التدريبية كالتأىيمية.  .3

 0.000* 845. تغطي البرامج التدريبية مكاضيع ميمة لتطكير الخريج.  .2

 0.000* 859. يعزز التحاؽ الخريج بالبرامج في انتمائو لمجامعة.  .9

 0.000* 897. يتـ استثمار برامج الخريجيف المختمفة في مجاالت مفيدة.  .2

 0.000* 858. تناسب طرح برامج الخريجيف األكقات المناسبة لمخريجيف.  .2

 0.000* 850. يساعد مشاركة الخريج في البرامج عمى تحسيف أداء عممو.  .2

 0.000* 818. المعمكمات كالخبرة الكاسعة.يظير القائميف عمى البرامج قدرة عمى تقديـ   .9

 0.000* 902. تعزز التكنكلكجيا المستخدمة عممية التحاقي ببرامج الخريجيف.  .9

 0.000* 853. تضيؼ البرامج التدريبية لمخريج معرفة جديدة في مجاؿ عممو.  .11

 0.000* 728. يتـ عرض برامج الخريجيف بشكؿ منظـ كمترابط كسيمة الفيـ.  .11

 0.000* 777. التحاؽ الخريج بالبرامج عمى االبتكار كالتجديد في معمكماتو. يساعد  .13

 0.000* 724. تساىـ برامج الخريجيف في نشر ثقافة التنمية المستدامة.  .12

 0.000* 726. تكفير برامج مجانان أك برسـك رمزية يساعد الخريج في االلتحاؽ بيا.  .19

 0.000* 874. كفعالة في تنفيذ البرامج.تستخدـ أساليب تدريب جديدة كمتنكعة   .12

 0.000* 845. يعتمد طريقة التطبيؽ العممي كالمشاركة الفاعمة في تطبيؽ البرامج التأىيمية.  .12

 0.000* 845. يشعر الخريج بأىمية مساندة كحدات الخريجيف لتقديـ خريجييا في التأىيؿ كالعمؿ.  .12

 0.000* 691. كظيفة مف خالؿ كحدة الخريجيف.يستفيد الخريج بدرجة جيدة في الحصكؿ عمى   .19

 .α ≤ 0.00االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة    *
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 Structure Validity البنائيثانيا: الصدق 
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد 

مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات  األداة الكصكؿ إلييا، كيبيف مدل ارتباط كؿ
 اإلستبانة.

عند ( أف جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة دالة إحصائيان 9.9يبيف جدكؿ )
 كبذلؾ تعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقو لما كضعت لقياسو. α≤ 1.12مستكل معنكية 
 كل مجال من مجاالت اإلستبانة والدرجة الكمية لالستبانة(: معامل االرتباط بين درجة 4.8جدول )

 معامل بيرسون المجال
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 0.000* 920. .البرامج التدريبية

 0.000* 915. .تكنكلكجيا المعمكمات المستخدمة

 0.000* 872. .المكارد المالية

 0.000* 894. .المكارد البشرية

 0.000* 770. .العمؿ لمخريجيفاستيعاب سكؽ 

 0.000* 989. الفمسطينية في متابعة الخريجين وانعكاساتو.دور الجامعات 

 0.000* 953. .فاعمية البرامج الخاصة بالخريجين

 .α ≤ 0.00االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *          

 : Reliabilityثبات اإلستبانة  3.7
 مرات عدة تطبيقو أعيد إذا النتائج نفساالستبياف  يعطي أفيقصد بثبات االستبانة ىك 

، كيقصد بو أيضا إلى أم درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كؿ مرة يستخدـ فييا، أك متتالية
ما ىي درجة اتساقو كانسجامو كاستمراريتو عند تكرار استخدامو في أكقات مختمفة 

 (. 92، ص3111)الجرجاكم،

 Cronbach's كقد تحقؽ الباحث مف ثبات استبانة الدراسة مف خالؿ معامؿ ألفا كركنباخ 

Alpha Coefficient( 9.9، ككانت النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ.) 
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 (: معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة4.9جدول )

عدد  المجال
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 *الذاتي

 0.947 0.897 11 .البرامج التدريبية

 0.962 0.926 9 .تكنكلكجيا المعمكمات المستخدمة

 0.938 0.880 9 .المكارد المالية

 0.967 0.935 9.المكارد البشرية

 0.920 0.846 10 .استيعاب سكؽ العمؿ لمخريجيف

 0.984 0.967 48 وانعكاساتو.الفمسطينية في متابعة الخريجين دور الجامعات 

 0.984 0.969 18 .فاعمية البرامج الخاصة بالخريجين

 0.991 0.981 66 جميع المجاالت معا

 الصدؽ الذاتي= الجذر التربيعي المكجب لمعامؿ ألفا كركنباخ*     

( أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ مرتفعة لكؿ مجاؿ حيث 9.9مف النتائج المكضحة في جدكؿ )يتضح 
(. ككذلؾ قيمة الصدؽ 0.981(، بينما بمغت لجميع فقرات اإلستبانة )0.846،0.969)تتراكح بيف 

( 0.991(، بينما بمغت لجميع فقرات اإلستبانة )0.920،0.984الذاتي مرتفعة لكؿ مجاؿ حيث تتراكح )
  حصائيا.كىذا يعنى أف الثبات مرتفع كداؿ إ

( قابمػة لمتكزيػع. كيكػكف 2كبذلؾ تككف اإلستبانة فػي صػكرتيا النيائيػة كمػا ىػي فػي الممحػؽ )
اسػػػتبانة الدراسػػػة ممػػػا يجعمػػػو عمػػػى ثقػػػة تامػػػة بصػػػحة اإلسػػػتبانة الباحػػػث قػػػد تأكػػػد مػػػف صػػػدؽ كثبػػػات 

 كصالحيتيا لتحميؿ النتائج كاإلجابة عف أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.

 إلحصائية المستخدمة:األساليب ا 3.8
 Statistical Package for theتـ تفريغ كتحميؿ اإلستبانة مف خالؿ برنامج التحميػؿ اإلحصػائي 

Social Sciences  (SPSS). 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي   3.8.1
الختبار  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سمرنكؼ - اختبار ككلمجكركؼ تـ استخداـ

في جدكؿ ، ككانت النتائج كما ىي مبينة ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو
(9.11.) 
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 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار : (4.10جدول )

 قيمة االختبار المجال
القيمة 

االحتمالية 
(Sig.) 

 0.185 1.091 .البرامج التدريبية

 0.053 1.346 .المستخدمةتكنكلكجيا المعمكمات 

 0.990 0.442 .المكارد المالية

 0.643 0.741 .المكارد البشرية

 0.306 0.968 .استيعاب سكؽ العمؿ لمخريجيف

 0.345 0.936 الفمسطينية في متابعة الخريجين وأثره.دور الجامعات 

 0.103 1.218 .فاعمية البرامج الخاصة بالخريجين

 0.250 1.019 جميع مجاالت االستبانة

الدراسة  مجاالتجميع ل (.Sig)( أف القيمة االحتمالية 9.11) مف النتائج المكضحة في جدكؿيتضح 
 حيثيذه المجاالت يتبع التكزيع الطبيعي كبذلؾ فإف تكزيع البيانات ل 0.05مستكل الداللة مف  أكبر

 فرضيات الدراسة.  الختبارتـ استخداـ االختبارات المعممية 
 استخدام األدوات اإلحصائية التالية:وقد تم 

 لكصؼ عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النسب المئكية كالتكرارات   .1

 كاالنحراؼ المعيارم. المتكسط الحسابي كالمتكسط الحسابي النسبي  .2

 ( لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كركنباخ )  .2

الختبار ما إذا  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سمرنكؼ - اختبار ككلمجكركؼ .9
 .كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو

( لقياس درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسكف )  .2
االتساؽ . كقد استخدمو الباحث لحساب يقكـ ىذا االختبار عمى دراسة العالقة بيف متغيريف

 الداخمي كالصدؽ البنائي لالستبانة ككذلؾ لدراسة العالقة بيف المجاالت.

 .(Linear Stepwise Regression- Modelنمكذج تحميؿ االنحدار المتدرج الخطي ) .2

( لمعرفػة مػا إذا كػاف ىنػاؾ Independent Samples T-Test) فػي حالػة عينتػيف Tاختبػار  .2
 ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة.  تفركقا



 

070 
 

1
3
1

 

( لمعرفة ( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحادم  .9
 ما إذا كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثالث مجمكعات أك أكثر مف البيانات.

 شتمؿ عمى ثالث مجمكعات فأكثر.استخدمو الباحث لمفركؽ التي تعزل لممتغير الذم ي

 األداة الثانية/ المقابالت الشخصية والزيارات الميدانية:
بالبرامج  الممتحقيفمع بعض الخريجيف كالزيارات الميدانية تـ إجراء عدد مف المقابالت الشخصية 

حيث تـ إجراء  ،كذلؾ خارج كداخؿ الجامعةكالمنفذة مف كحدات الخريجيف بالجامعات الخاصة بيـ 
في مكقع التديب الخاص بخريجي  17/1/2017مقابالت أثناء تنفيذ برامج خاصة بالخريجيف بتاريخ 

حكؿ  ضمف برنامج البحث عف عمؿ ىك عمؿ، 1/2/2017الصحافة كاإلعالـ كبرنامج آخر بتاريخ  
بمديريات  جيف المتكاجديفراء الخريجيف الممتحقيف بالبرامج، كتـ مقابمة بعض الخريأىمية الدراسة كأخذ بأ

حيث كاف اليدؼ الرئيسي مف إجراء المقابالت ىك معرفة  العمؿ أك بعض مراكز التأىيؿ الخاصة بيـ،
البرامج كما ىي الصعكبات التي يكاجييا الخريجيف بعد تخرجيـ تمؾ مدل استفادة الخريجيف مف 

كاف اليدؼ تماميا بالخريجيف، حيث كحاجتيـ لتمؾ البرامج كردكد فعؿ الخريجيف مف دكر الجامعة كاى
مشاعر كانفعاالت المقابميف الرئيسي مف إجراء المقابالت كالزيارات الميدانية ىك التعرؼ عمى 

كاتجاىاتيـ كميكليـ، كما يتاح لممقابؿ التعبير عف رأيو بكؿ حرية مف خالؿ اإلجابة عف بعض تساؤالت 
اة دعـ لصحة داالستبانة، كما أف المقابمة تعد أالدراسة، كىذا ال نستطيع الكصكؿ إليو مف خالؿ 

 البيانات كتأكيدىا التي تـ الحصكؿ عمييا مف مصادر أخرل.

 ممخص الفصل: 4.10
تحقيقان ألىداؼ الدراسة ككذلؾ لمتمييد لمدراسة الميدانية الالزمة الختبار فرضيات الدراسة كاإلجابة عمى 

المنيج المتبع في الدراسة كىك المنيج الكصفي التحميمي،  تساؤالتيا، قاـ الباحث في ىذا الفصؿ بتحديد
، ثـ ألداة كتـ تحديد مجتمع كعينة الدراسة كمصادر جمع البيانات األكلية كالثانكية التي تـ اعتمادىا،

الدراسة الرئيسية لجمع البيانات كخطكات بناءىا، كبعد ذلؾ تناكؿ خطكات تطبيؽ العينة االستطالعية 
طرؽ اختبار صدؽ كثبات االستبانة مف خالؿ صدؽ المحكميف، صدؽ االتصاؿ كاختبارىا، ثـ 

الداخمي، الصدؽ البنائي، معامؿ ألفا كركنباخ، كطريقة التجزئة النصفية، كفي النياية المعالجات 
 اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.
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 الفصل الخامس
ومناقشتيا تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة  

 :المقدمة 1.5
، كذلؾ مف خالؿ تحميؿ البيانات كاختبار فرضيات الدراسةيتضمف ىذا الفصؿ عرضان ل

اإلجابة عف أسئمة الدراسة كاستعراض أبرز نتائج اإلستبانة كالتي تـ التكصؿ إلييا مف خالؿ تحميؿ 
، العمر، الجامعة، الجنس)التي اشتممت عمى لممستجيبيف  البيانات الشخصيةفقراتيا، كالكقكؼ عمى 

تـ التكاصؿ مع كحدة الخريجيف، ، سنة التخرج، الحالة الكظيفية، طبيعة العمؿ، ىؿ يالمؤىؿ العممي
ىؿ يتـ تحديث بيانات المستجيب، أكثر الطرؽ شيكعان في التكاصؿ مع الخريجيف، مدل االستفادة 

لذا تـ إجراء المعالجات مف كحدات الخريجيف، عدد البرامج التدريبية التي استفاد منيا الخريج(، 
إذ تـ استخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمدراسات  الدراسة، استبانةاإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف 

 لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي تـ عرضيا كتحميميا في ىذا الفصؿ.  (SPSS)االجتماعية 

 :البيانات الشخصيةالدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي  4.1
 البيانات الشخصية.كفؽ  لخصائص عينة الدراسة كفيما يمي عرض

 الدراسة حسب الجنس:عينة توزيع  4.1.1

 عينة الدراسة حسب الجنس(: توزيع 5.1جدول )
 النسبة المئوية % العدد الجنس
 38.4 154 ذكر

 61.6 247 أنثى

 100.0 401 المجموع

 .إناث %61.6بينما  ذككر، مف عينة الدراسة% 38.4( أف ما نسبتو 2.1)يتضح مف جدكؿ 
اإلناث، كما يتضح مف الجدكؿ السابؽ مدل االىتماـ بتعميـ  يدؿ عمى أف أكثر العينة ىـ مفكىذا 

  اإلناث في مجتمعنا كزيادة عدد الخريجات بالجامعات الفمسطينية.
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 عينة الدراسة حسب العمر:توزيع  4.1.1

 عينة الدراسة حسب العمرتوزيع  (:5.2جدول )
 النسبة المئوية % العدد العمر

 77.1 309 سنة 26أقؿ مف  -22

 17.5 70 سنة 30أقؿ مف  26

 4.2 17 سنة 35أقؿ مف  -30

 1.2 5 سنة فأكثر 35

 100.0 401 المجموع

 -22تتراكح أعمارىـ مف مف عينة الدراسة% 77.1ما نسبتو ( أف 2.3يتضح مف جدكؿ )
 -30أعمارىـ مف% تتراكح 4.2، سنة30أقؿ مف  26أعمارىـ مف تتراكح  %17.5، سنة 26أقؿ مف 
التحاؽ الخريجيف بالبرامج كىذا يدؿ عمى  سنة فأكثر. 22% أعمارىـ 1.2بينما  سنة، 35أقؿ مف 

التدريبية بغض النظر عف العمر، مع كجكد تفاعؿ لدل الفئة الحديثة مف الخريجيف الستمرار في 
 عممية التعمـ. 

 عينة الدراسة حسب الجامعة:توزيع  4.1.2
 الجامعةعينة الدراسة حسب (: توزيع 5.3جدول )

 النسبة المئوية % العدد الجامعة
 46.1 185 الجامعة اإلسالمية بغزة

 35.7 143 جامعة النجاح الكطنية

 18.2 73 الكمية الجامعية لمعمـك التطبيقية

 100.0 401 المجموع

الجامعة  تخرجكا مف الدراسة مف عينة% 46.1( أف ما نسبتو 2.2)يتضح مف جدكؿ 
الكمية  تخرجكا مف %18.2، بينما جامعة النجاح الكطنية % تخرجكا مف35.7، اإلسالمية بغزة

تكزيع عينة البحث حسب أعداد الخريجيف لدييا حيث أف ، كىذا يدؿ عمى الجامعية لمعمكـ التطبيقية
أعداد خريجي الجامعة اإلسالمية ىـ األكبر كمف ثـ جامعة النجاح الكطنية كمف ثـ الكمية الجامعية 

 قية. لمعمـك التطبي
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 عينة الدراسة حسب المؤىل العممي:توزيع  4.1.3
 عينة الدراسة حسب المؤىل العممي(: توزيع 5.4) جدول

 النسبة المئوية % العدد المؤىل العممي
 16.0 64 دبمـك

 77.6 311 بكالكريكس

 6.5 26 ماجستير

 100.0 401 المجموع

، دبمـك مؤىميـ العممي الدراسة مف عينة% 16.0( أف ما نسبتو 2.9)يتضح مف جدكؿ 
كىذا يدؿ عمى أف النسبة . ماجستير مؤىميـ العممي %6.5، بينما بكالكريكس % مؤىميـ العممي77.6

األكبر مف دراسة العينة ىـ مف حممة البكالكريكس، نظران لعدـ التحاؽ الطمبة بالكميات المتكسطة 
 عميـ الجامعي الفكؽ متكسط.كالسعي لمحصكؿ عمى درجة عممية أكبر كاالىتماـ بالت

 عينة الدراسة حسب سنة التخرج:توزيع  4.1.4
 عينة الدراسة حسب سنة التخرج(: توزيع 5.5جدول )

 النسبة المئوية % العدد سنة التخرج
2013-2014 131 32.7 

2014-2015 78 19.5 

2015-2016 192 47.9 

 100.0 401 المجموع

-3112تخرجكا سنة  الدراسة مف عينة% 32.7( أف ما نسبتو 2.2)يتضح مف جدكؿ 
كىذا . 3112 -3112تخرجكا سنة  %47.9، بينما 3112-3119% تخرجكا سنة 19.5، 3119

يدؿ عمى أف النسبة األكبر ىـ مف الخريجيف حديثي التخرج، حيث يسعى العديد منيـ لتطكير نفسو 
 مباشرة بعد التخرج.
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 الدراسة حسب الحالة الوظيفية:عينة توزيع  4.1.5
 عينة الدراسة حسب الحالة الوظيفية(: توزيع 5.6جدول )

 النسبة المئوية % العدد الحالة الوظيفية
 17.7 71 يعمؿ في مجاؿ التخصص

 11.5 46 يعمؿ في غير مجاؿ التخصص

 70.8 284 ال يعمؿ

 100.0 401 المجموع

يعممكف في مجاؿ  الدراسة مف عينة% 17.7( أف ما نسبتو 2.2)يتضح مف جدكؿ 
كىذا يدؿ عمى . ال يعممكف %70.8% يعممكف في غير مجاؿ التخصص، بينما 11.5التخصص، 

أف النسبة األكبر مف الخريجيف ال يعممكف، نظران لسكء الكضع االقتصادم المتدىكر في القطاع 
 جدد.استيعاب الخريجيف ال عمىكالضفة الغربية، كعدـ قدرة السكؽ المحمي 

 عينة الدراسة حسب طبيعة العمل:توزيع  4.1.6
 عينة الدراسة حسب طبيعة العمل(: توزيع 5.7جدول )

 النسبة المئوية % العدد طبيعة العمل
 34.2 40 دائـ

 65.8 77 مؤقت

 100.0 117 المجموع

بكظائؼ  أنيـ يعممكفعينة الدراسة مف % 34.2( أف ما نسبتو 2.2)يتضح مف جدكؿ 
كىذا يدؿ عمى أف النسبة األكبر مف الخريجيف الذيف . يعممكف بكظائؼ مؤقتة %65.8، بينما دائمة

عممكا مباشرة بعد التخرج ال يعممكف بشكؿ دائـ، كذلؾ نظران لكجكد أعداد كبيرة مف الخريجيف الذيف 
 يتنافسكف عمى عدد قميؿ مف الكظائؼ الدائمة.

 ب التواصل مع وحدة الخريجين:عينة الدراسة حستوزيع  4.1.7
 عينة الدراسة حسب التواصل مع وحدة الخريجين(: توزيع 5.8) جدول

 النسبة المئوية % العدد ىل يتم التواصل مع وحدة الخريجين
 53.1 213 نعـ

 46.9 188 ال

 100.0 401 المجموع
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يتكاصػػػمكف مػػػع كحػػػدة  الدراسػػػة مػػػف عينػػػة% 53.1( أف مػػػا نسػػػبتو 2.9)يتضػػػح مػػػف جػػػدكؿ 
تكاصػػػػؿ لػػػػدل كىػػػػذا يػػػػدؿ عمػػػػى أف ىنػػػػاؾ تكاصػػػػؿ . ال يتكاصػػػػمكف معيػػػػا %46.9الخػػػػريجيف، بينمػػػػا 

الخريجيف الذيف تخرجكا مف الجامعة خػالؿ السػنكات الثالثػة السػابقة، كرغبػتيـ فػي التكاصػؿ إلمكانيػة 
 الحصكؿ عمى برامج تأىيؿ أك عمؿ. 

 البيانات:عينة الدراسة حسب تحديث توزيع  4.1.8
 عينة الدراسة حسب تحديث البيانات(: توزيع 5.9جدول )

 النسبة المئوية % العدد ىل يتم تحديث بياناتك
 63.1 253 نعـ

 36.9 148 ال

 100.0 401 المجموع

يتـ تحػديث بيانػاتيـ، بينمػا  الدراسة مف عينة% 63.1( أف ما نسبتو 2.9)يتضح مف جدكؿ 
كىذا يدؿ عمى اىتماـ الخريجيف بتحديث بياناتيـ مف خالؿ المكاقع . ال يتـ تحديث بياناتيـ 36.9%

بالجامعات مف القدرة عمى كحدات الخريجيف تستطيع  بحيثااللكتركنية الخاصة بكحدات الخريجيف، 
 تقديـ الخدمات األفضؿ لخريجييا باستخداـ بيانات صحيحة كدقيقة عنيـ.

 لدراسة حسب أكثر الطرق شيوعًا في التواصل مع الخريجين:عينة اتوزيع  4.1.15
 عينة الدراسة حسب أكثر الطرق شيوعًا في التواصل مع الخريجين(: توزيع 5.10جدول )

 النسبة المئوية % العدد أكثر الطرق شيوعًا في التواصل مع الخريجين
 13.7 55 البريد اإللكتركني

 64.3 258 مكاقع التكاصؿ االجتماعي

 13.5 54 اعالنات الجامعة / الكحدة

 8.5 34 غير ذلؾ

 100.0 401 المجموع

أجابكا أف أكثر الطرؽ  الدراسة مف عينة% 13.7( أف ما نسبتو 2.11)يتضح مف جدكؿ 
%، 64.3 %، 13.7بنسبة  %، البريد اإللكتركني64.3بنسبة شيكعا ىي: مكاقع التكاصؿ االجتماعي

عمى اختيار كحدات كىذا يدؿ . %8.5%، طرؽ أخرل بنسبة 13.5 إعالنات الجامعة / الكحدة
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الخريجيف ألسيؿ كأفضؿ الكسائؿ التي يمكف مف خالليا الكصكؿ لمخريج مثؿ مكاقع التكاصؿ 
 االجتماعي.

 عينة الدراسة حسب مدى االستفادة من وحدات الخريجين:توزيع  4.1.11
 االستفادة من وحدات الخريجينعينة الدراسة حسب مدى (: توزيع 5.11)جدول 

 النسبة المئوية % العدد مدى االستفادة من وحدات الخريجين
 56.2 214 دكرات تدريبية

 2.1 8 رحالت عممية

 14.2 54 لقاءات ثقافية

 26.5 101 تكظيؼ/ تشغيؿ مؤقت

 22.6 86 فرص تدريب عممي

 18.1 69 فرص تطكع

 9.7 37 ارشاد ميني

 19.7 75 استفادة أخرل

الدكرات  استفادكا مف الدراسة مف عينة% 56.2( أف ما نسبتو 2.11)يتضح مف جدكؿ 
مف استفادكا % 14.2، عمميةالرحالت مف الاستفادكا % 2.1، التدريبية التي تقدميا كحدات الخريجيف

فرص مف % استفادكا 22.6مؤقت، التشغيؿ كالتكظيؼ/ مف الاستفادكا % 26.5، ثقافيةالمقاءات ال
بينما ميني، الرشاد مف اإل% استفادكا 9.7تطكع، الفرص مف % استفادكا 18.1عممي، التدريب ال

كىذا يدؿ عمى اىتماـ الخريجيف بالدكرات التدريبية، كالتي تؤىؿ . غير ذلؾ استفادكا 19.7%
النظرم الخريجيف بشكؿ كبير كاىتماـ الخريجيف بتطكير أنفسيـ كلسد الفجكة القائمة بيف التعميـ 

 كالتطبيؽ العممي.

 عينة الدراسة حسب عدد البرامج التدريبية التي استفاد المستجيب منيا:توزيع  4.1.11

 عينة الدراسة حسب عدد البرامج التدريبية التي استفاد المستجيب منياتوزيع  (:5.12جدول )
%النسبة المئوية  العدد عدد البرامج التدريبية التي استفاد المستجيب منيا  

 44.6 179 ءلـ أتمؽ شي

 33.7 135 برنامج أك دكرة كاحدة

 18.2 73 برامج أك دكرات 2-3

 3.5 14 فأكثر 4

 100.0 401 المجموع
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قكا أم برامج ملـ يت مف عينة الدراسة% 44.6ما نسبتو ( أف 2.13) يتضح مف جدكؿ
بينما  ،برامج أك دكرات 9-2% استفادكا مف 18.2استفادكا برنامج أك دكرة كاحدة،  %33.7، تدريبية

. كىذا يدؿ عمى عدـ تمقي النسبة األكبر مف الخريجيف لمبرامج فأكثر 9 مف % استفادكا3.5
التدريبية، حيث يكجد عدـ اىتماـ بعض الخريجيف لاللتحاؽ بتمؾ البرامج، كمطمكب التكعية الالزمة 

 لمخريجيف لاللتحاؽ بيا.

 :(Ozen et al., 2012)المحك المعتمد في الدراسة  5.3
 ترتيبعمى  الباحث داعتم االستجابة، مستكل عمى كالحكـ الدراسة نتائج لتفسير

 حدد كقد مجاؿ، كؿ في الفقرات كمستكل الستبيافل المجاالت مستكل عمى الحسابية المتكسطات
 :التالي الجدكؿ في مكضح ىك كما ،لمدراسة المعتمد المحؾ حسب مكافقةال درجة ثالباح

 (: يوضح المحك المعتمد في الدراسة5.13جدول )
 درجة الموافقة الوزن النسبي  المتوسط الحسابي

 منخفضة جدا 28% -10مف % 2.8 -1مف 
 منخفضة 46% - 28أكبر مف % 4.6 - 2.8أكبر مف 
 متكسطة  64%-% 46أكبر مف   6.4- 4.6أكبر مف 
 كبيرة 82%- 64مف %أكبر  8.2- 6.4أكبر مف 
 كبيرة جدا 100% -82أكبر مف  % 10 -8.2أكبر مف 

 تحميل فقرات االستبانة: 4.3
 "الفمسطينية في متابعة الخريجيندور الجامعات تحميل فقرات " 4.3.1

 ":البرامج التدريبيةتحميل فقرات مجال " 4.3.1.1
درجة لمعرفة  النسبي كالترتيبالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف تـ استخداـ 

 (.2.19النتائج مكضحة في جدكؿ )، ك المكافقة
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لكل فقرة من فقرات مجال "البرامج  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب(5.14جدول )
 التدريبية 

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب
قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

درجة 
 الموافقة

1.  

كمراكز  تساىـ كحدة الخريجيف
التعميـ المستمر بتكفير البرامج 

المتخصصة كغير  التدريبية
 لمخريجيف. المتخصصة

 متكسطة 0.493 0.018 7 60.02 2.81 6.00

3.  

تساعد كحدة الخريجيف 
بالجامعة الخريج في التأىيؿ 

 كالتطكير.
 متكسطة 0.284 0.572- 9 59.20 2.79 5.92

2.  

تعمؿ الجامعة عمى ترسيخ 
المبادرة الذاتية كالمشاركة 

 الفاعمة لدل خريجييا.
 متكسطة 0.457 0.108- 8 59.85 2.76 5.99

9.  

يميز التحاؽ الخريج بالبرامج 
التدريبية عف باقي خريجي 

 الجامعات األخرل.
 متكسطة 0.021 2.044 4 62.82 2.76 6.28

2.  

لدل كحدات  تتمتع البرامج
التعميـ المستمر كالخريجيف 

 بجكدة عالية.
 كبيرة 0.001 3.294 3 64.46 2.71 6.45

2.  

عمى  تعمؿ كحدة الخريجيف
تزكيدم بقدر كافر مف الثقافة 

 كالتعميـ.
 متكسطة 0.070 1.482 5 62.04 2.76 6.20

2.  
يساعد تكفير البرامج كالتعميـ 

 كبيرة 0.000 7.273 2 69.25 2.55 6.93 المفتكح في تطكير ذاتي.

9.  

تستخدـ كحدة الخريجيف 
أساليب المناقشة كالحكار 
 كالزيارات الميدانية لخريجييا.

 متكسطة 0.025 1.963- 11 57.23 2.82 5.72

9.  
تنفذ كحدة الخريجيف برامج 

 متكسطة 0.079 1.414 6 61.95 2.76 6.19 لخريجييا. تدريبية مناسبة

11.  
تكفر كحدات الخريجيف فرص 
 متكسطة 0.270 0.615- 10 59.13 2.84 5.91تطكع كتدريب عممي لدل 
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

قيمة  الترتيب
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

درجة 
 الموافقة

 خريجييا في المؤسسات.

11.  

يساعد التدريب الخارجي في 
المؤسسات ذات الصمة في 

 صقؿ شخصية الخريج.
 كبيرة 0.000 9.054 1 71.75 2.60 7.18

 متكسطة 0.013 2.222  62.51 2.26 6.25 جميع فقرات المجال معاً  

 ( يمكف استخالص ما يمي:2.19مف جدكؿ )يتضح 
يساعد التدريب الخارجي في المؤسسات ذات الصمة في الحادية عشر " لمفقرة المتكسط الحسابي  -

، كىذا %71.75 النسبي الكزف( أم أف 11)الدرجة الكمية مف  7.18ساكم " ي صقؿ شخصية الخريج
 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  بدرجة كبيرة يعني أف ىناؾ مكافقة

تستخدـ كحدة الخريجيف أساليب المناقشة كالحكار كالزيارات " الثامنةلمفقرة المتكسط الحسابي  -
بدرجة  ، كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة%57.23 النسبي الكزفأم أف  5.72ساكم " يالميدانية لخريجييا

 عمى ىذه الفقرة.  مف قبؿ أفراد العينة متكسطة
أم أف  6.25ساكم " يالبرامج التدريبية" لمجاؿالمتكسط الحسابي  بأف بشكؿ عاـ يمكف القكؿ -

مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات بدرجة متكسطة  ، كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة%62.51 النسبي الكزف
ىذه النتائج إلى أف المبحكثيف يعتبركف البرامج التدريبية التي يمتحقكف  ويمكن تفسيرىذا المجاؿ. 

أىمية  رجي لوبيا مف العكامؿ الميمة التي تساعدىـ في تطكيرىـ بعد التخرج، كأف التدريب الخا
ميدانية كعقد المقاءات كاألنشطة الثقافية كاالجتماعية لكف ىناؾ عدـ متابعة لمخريجيف، ك كبيرة 

طكير البرامج أىمية تإلى  ويعزو الباحثمكب مف قبؿ كحدات الخريجيف بالجامعات، بالشكؿ المط
التدريبية كالسعي لزيادة استفادة الخريجيف مف تمؾ البرامج، كتفعيؿ الزيارات الميدانية كاألنشطة 

وتتفق كمتابعتيـ في أماكف التدريب، كضركرة تعزيز فرص التدريب ببرامج التدريب العممي كالتطكع، 
إلى كجكد عالقة ( كالتي أظيرت ـ3112مع بعض الدراسات كدراسة )أبك جبؿ،  ىذه النتائج

ارتباطية طردية ذات داللة احصائية بيف برامج التدريب كأبعادىا كالتدريب اإلشرافي كميارات 
( تكضح أف البرامج ـ2013التكظيؼ لدل الخريجيف الممتحقيف ببرامج التدريب، كدراسة )شابط، 

(، Corominas, 2010الميارات كالقدرات كزيادة المعارؼ كالخبرات، كدراسة )التدريبية تنمي 
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(، كالتي أظيرتا بكجكد فجكة بيف التعميـ النظرم كالتطبيؽ العممي كضركرة Edel,2006كدراسة)
 االىتماـ بالبرامج التدريبية لسد الفجكة القائمة، 

 ":تكنولوجيا المعمومات المستخدمةمجال "تحميل فقرات  4.3.1.1
درجة لمعرفة  المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيبتـ استخداـ 

 (.2.12) النتائج مكضحة في جدكؿ .المكافقة
تكنولوجيا لكل فقرة من فقرات مجال " : المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب(5.15جدول )

 "المعمومات المستخدمة

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب
قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

درجة 
 الموافقة

1.  

يساعد النظاـ التكنكلكجي المتبع 
الخريج في  بكحدة الخريجيف

 الحصكؿ عمى خدمة أفضؿ.
 كبيرة 0.000 8.023 2 70.00 2.50 7.00

3.  

تساعد بكابة الخريجيف 
االلكتركنية الخريج في تقديـ 
طمبات التكظيؼ بالسرعة 

 الممكنة.

 كبيرة 0.000 4.581 6 65.94 2.59 6.59

2.  

تسيؿ المراسالت االلكتركنية 
لدل كحدات الخريجيف بالجامعة 

 مياـ الخريج.
 كبيرة 0.000 5.669 4 67.48 2.64 6.75

9.  

 تكفر تعبئة الطمبات الكتركنيان 
كالتسجيؿ اآللي لدل كحدات 

 الخريجيف الكقت كالجيد.
 كبيرة 0.000 11.442 1 74.59 2.55 7.46

2.  

يتـ التكاصؿ الكتركنيان مع 
الخريجيف كمساعدتيـ لدل 

 المؤسسات.
 كبيرة 0.001 3.209 8 64.19 2.61 6.42

2.  

في استخداـ  يكجد سيكلة
البكابات االلكتركنية بسبب 

 تخصصي.
 كبيرة 0.000 5.040 5 66.66 2.65 6.67

2.  

يتكفر لدل كحدات الخريجيف 
مكاقع الكتركنية كمكاقع تكاصؿ 

 اجتماعي جيدة.
 كبيرة 0.000 7.864 2 70.00 2.55 7.00

9.  
يتـ التكاصؿ مع الخريج مف خالؿ 

 متكسطة 0.442 0.146- 9 59.80 2.73 5.98 نكادم الكتركنية خاصة بيـ.
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9.  

يقـك الخريج بزيارة المكاقع 
االلكتركنية الخاصة بكحدة 

 الخريجيف بشكؿ مستمر.
 كبيرة 0.000 4.275 7 65.44 2.55 6.54

 كبيرة 0.000 6.765  67.12 2.11 6.71 جميع فقرات المجال معاً  

 ( يمكف استخالص ما يمي:2.12مف جدكؿ )يتضح 

كالتسجيؿ اآللي لدل كحدات تكفر تعبئة الطمبات الكتركنيان الرابعة " لمفقرة المتكسط الحسابي  -
، %74.59 النسبي الكزف( أم أف 11)الدرجة الكمية مف  7.46ساكم " ي الخريجيف الكقت كالجيد

 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  بدرجة كبيرة كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة
" تركنية خاصة بيـيتـ التكاصؿ مع الخريج مف خالؿ نكادم الكالثامنة "لمفقرة المتكسط الحسابي  -
مف قبؿ  بدرجة متكسطة ، كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة%59.80 النسبي الكزفأم أف  5.98ساكم ي

 أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 
ساكم " يلمجاؿ "تكنكلكجيا المعمكمات المستخدمةالمتكسط الحسابي  بأفبشكؿ عاـ يمكف القكؿ  -

مف قبؿ أفراد العينة بدرجة كبيرة  يعني أف ىناؾ مكافقة، كىذا %67.12 النسبي الكزفأم أف  6.71
دكر كحدات الخريجيف بالجامعات في تكفير  ىذه النتائج إلى ويمكن تفسير، عمى فقرات ىذا المجاؿ

البدائؿ االلكتركنية لمتعامؿ مع كانعكاس ذلؾ عمى الخريجيف مف حيث تكفير الكقت كالجيد كالتكمفة 
التطكر التكنكلكجي ذلؾ إلى  ويعزو الباحثستفادة مف خدماتيا، في التكاصؿ مع الجامعة كاال

كانتشار المكاقع االلكتركنية المختمفة سكاءن االجتماعية أك غيرىا، التي تساعد الخريجيف بمعرفة كؿ 
مع بعض الدراسات  وقد اتفقت ىذه النتائجما ىك جديد حكؿ النشاطات كالفعاليات الخاصة بيـ. 

( التي أكدتا بضركرة ـ3112(، كدراسة )شئكف الخريجيف، ـ3119خركف، كدراستي )اليندم كآ
كالتي أكدت  VAVOULA, 2003)كدراسة ) االىتماـ بالتكنكلكجيا المستخدمة كالعمؿ عمى تطكيرىا،

كجكد كضع التكنكلكجيا المتقدمة في دعـ الطمبة كالخريجيف لتسييؿ التعمـ كممارستو بطرؽ سيمة 
(، أكدت بضركرة تكفير مختبرات حاسكب داخؿ الجامعة ـArome, 2001كغير معقدة، كدراسة )

 لتسييؿ تعمـ الطمبة كالخريجيف.

 ":الموارد الماليةتحميل فقرات مجال " 4.3.1.2
درجة لمعرفة  المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيبتـ استخداـ 

 (.2.12النتائج مكضحة في جدكؿ ) .المكافقة
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الموارد لكل فقرة من فقرات مجال " : المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب(5.16جدول )
 "المالية

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب
قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

درجة 
 الموافقة

1.  

تسخر الجامعة لخريجييا 
أماكف خاصة لمتثقيؼ  كطمبتيا

 كالترفيو كاألنشطة الالمنيجية.
 متكسطة 0.084 1.379- 8 57.93 3.01 5.79

3.  

تكفر كحدة الخريجيف المنح 
الدراسية كالتشبيؾ مع 

 مؤسسات أجنبية مختمفة. 
 متكسطة 0.110 1.230- 7 58.33 2.72 5.83

2.  

تتكخى الجامعة المكضكعية 
في عممية تكزيع المنح 

 العميا.كالدراسات 
 متكسطة 0.054 1.608- 9 57.75 2.80 5.78

9.  

تدعـ كحدات الخريجيف 
كالثقافية  المقاءات االجتماعية

 كالرياضية المختمفة لخريجييا.
 متكسطة 0.262 0.638- 4 59.13 2.74 5.91

2.  

يتـ دعـ مراكز التدريب لتقديـ 
خدمة أفضؿ لمخريجيف 

 كالطمبة المتكقع تخرجيـ. 
 متكسطة 0.307 0.506- 3 59.30 2.77 5.93

2.  

يتكافر لدل مراكز التدريب 
أحدث األجيزة كالمعدات 

 الالزمة.
 متكسطة 0.076 1.432 1 61.85 2.58 6.19

2.  
البرامج  تقدـ كحدة الخريجيف

 متكسطة 0.244 0.695- 5 59.00 2.88 5.90 المجانية لخريجييا. التدريبية

9.  

تسعى الجامعة في دعـ 
 مشاريع التشغيؿ الدائـ

 كالمؤقت لخريجييا.
 متكسطة 0.153 1.025- 6 58.55 2.83 5.86

9.  

يتكفر لدل كحدات الخريجيف 
قاعات كمختبرات خاصة 

 بتأىيؿ الخريجيف.
 متكسطة 0.445 0.138 2 60.20 2.90 6.02

 متكسطة 0.229 0.743-  59.11 2.39 5.91 جميع فقرات المجال معاً  

 يمي: ( يمكف استخالص ما2.12) مف جدكؿيتضح 
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"  يتكافر لدل مراكز التدريب أحدث األجيزة كالمعدات الالزمةالسادسة " لمفقرة المتكسط الحسابي  -
 ، كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة%61.85 النسبي الكزف( أم أف 11)الدرجة الكمية مف  6.19ساكم ي

 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  بدرجة متكسطة
تتكخى الجامعة المكضكعية في عممية تكزيع المنح كالدراسات الثالثة " لمفقرة المتكسط الحسابي  -

مف  بدرجة متكسطة ، كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة%57.75 النسبي الكزفأم أف  5.78ساكم " ي العميا
 عمى ىذه الفقرة.  قبؿ أفراد العينة

 الكزفأم أف  5.91ساكم " ي لمجاؿ " المكارد الماليةبشكؿ عاـ يمكف القكؿ المتكسط الحسابي  -
مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا بدرجة متكسطة  ، كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة%59.11 النسبي

النتائج إلى كجكد اىتماـ مف قبؿ إدارة الجامعة مف خالؿ كحدات الخريجيف  ويمكن تفسيرالمجاؿ. 
مراكز كالمعدات الالزمة لمتأىيؿ دكف في تكفير الدعـ الالـز لتأىيؿ الخريجيف، مف خالؿ تكفير ال

االىتماـ بتكفير الدعـ الالـز لمبرامج التدريبية المجانية كتكفير المنح كاالبتعاث كبرامج التعمـ مدل 
 ويعزو الباحث، إال أف ىذا االىتماـ يحتاج إلى جيكد إضافية لتنمية مصادر تمكيؿ الكحداتالحياة، 

كقكؼ لجانب كحدات الخريجيف بالجامعات كتكفير الدعـ المالي الالـز إلى تكجو اإلدارة العميا لم
وقد اتفقت لتستطيع كحدات الخريجيف مف تقديـ الخدمات المختمفة لخريجييا بشكؿ منظـ كمتتالي، 

( باىتماـ كمساندة كدعـ اإلدارة العميا ـ3112مع بعض الدراسات كدراسة )شابط،  ىذه النتائج
( بدعـ التعمـ مدل الحياة في الجامعات بنيكزلندا Bozhko, 2012راسة )لمعممية التدريبية، كد

أكدت ضركرة دعـ برامج  (Okumoto. Kaori, 2004)بفعالية استخداـ الحمكؿ التقنية، كدراسة 
 التعمـ لزيادة النمك االقتصادم. 

 ":الموارد البشريةتحميل فقرات مجال " 4.3.1.3
درجة لمعرفة  كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيبالمتكسط الحسابي تـ استخداـ 

 (.2.12) النتائج مكضحة في جدكؿ .المكافقة
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لكل فقرة من فقرات مجال "الموارد  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب(5.17) جدول
 "البشرية

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب
قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

درجة 
 الموافقة

1.  

يكجد لدل كحدة الخريجيف 
طاقـ كامؿ لتقديـ المساعدة 

 كالخدمة لخريجييا.
 متكسطة 0.003 2.792 1 63.95 2.83 6.40

3.  

 تتكاصؿ كحدة الخريجيف
بالجامعة مع خريجييا منذ 

 بداية تخرجيـ مف الجامعة.
 متكسطة 0.029 1.904- 8 57.09 3.05 5.71

2.  
يشعر الخريج بالسعادة لكجكد 

 متكسطة 0.030 1.887 3 62.80 2.97 6.28 كحدة خريجيف بالجامعة.

9.  

يتمتع المكظفكف لدل كحدات 
الخريجيف بالتعاكف كالتكامؿ 

 في تقديـ الخدمة لمخريج.
 متكسطة 0.016 2.142 2 63.05 2.85 6.31

2.  
 كحدة الخريجيف مكظفي ييتـ

 متكسطة 0.032 1.864 4 62.58 2.76 6.26 في تسييؿ مياـ خريجييا. 

2.  

تحاكؿ كحدة الخريجيف 
المساىمة بحؿ المشكالت 
المالية كاالجتماعية 

 لمخريجيف.

 متكسطة 0.038 1.777- 7 57.53 2.79 5.75

2.  

يتكافر لدل كحدة الخريجيف 
متخصصيف لمتكجيو كاإلرشاد 

 الكظيفي لمطمبة كالخريجيف.
 متكسطة 0.357 0.366 5 60.50 2.73 6.05

9.  

تساعد كحدة الخريجيف 
خريجييا في الحصكؿ عمى 

 فرص عمؿ.
 متكسطة 0.173 0.942- 6 58.63 2.92 5.86

9.  

يتكفر لدل الجامعة طكاقـ 
خاصة لمدراسات المسحية 

 لمساعدة الخريج.
 متكسطة 0.004 2.691- 9 56.22 2.81 5.62

 متكسطة 0.414 0.217  60.27 2.47 6.03 جميع فقرات المجال معاً  

 ( يمكف استخالص ما يمي:2.12مف جدكؿ )
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يكجد لدل كحدة الخريجيف طاقـ كامؿ لتقديـ المساعدة كالخدمة األكلى "لمفقرة المتكسط الحسابي  -
، كىذا يعني أف %63.95 النسبي الكزف( أم أف 11)الدرجة الكمية مف  6.40ساكم " يلخريجييا

 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  بدرجة متكسطة ىناؾ مكافقة
يتكفر لدل الجامعة طكاقـ خاصة لمدراسات المسحية لمساعدة التاسعة "لمفقرة المتكسط الحسابي  -

 بدرجة متكسطة ، كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة%56.22 النسبي الكزفأم أف  5.62ساكم " يالخريج
 عمى ىذه الفقرة.  مف قبؿ أفراد العينة

 الكزفأم أف  6.03ساكم " يالمكارد البشريةلمجاؿ "المتكسط الحسابي  بأفبشكؿ عاـ يمكف القكؿ  -
مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا بدرجة متكسطة  ، كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة%60.27 النسبي

بعد تخرجيـ كتكفير أقساـ كجكد طكاقـ خاصة بمتابعة الخريجيف إلى ذلؾ  ويمكن تفسيرالمجاؿ. 
خاصة لمتشغيؿ كالتدريب كالمسح الميداني، كتكفر طاقـ بالدراسات الخاصة بعممية مسح السكؽ 

، إال أف ىذه الطكاقـ المحمي كاإلقميمي كالدكلي إلمكانية تسكيؽ الخريجيف داخؿ الكطف كخارجو
ذلؾ إلى أىمية  زو الباحثويع، تحتاج لتطكير كتأىيؿ بشكؿ مستمر لمكاكبة احتياجات الخريجيف

كجكد أقساـ لدل كحدات الخريجيف كتطكير الككادر البشرية المؤىمة لتقديـ الخدمات األفضؿ 
( بضركرة تكظيؼ ـ3113مع بعض الدراسات كدراسة )الكحمكت،  وتتفق ىذه النتائجلخريجييا، 

( بأىمية تفعيؿ ـ3112الخبراء كتعزيز الرقابة عمى تأىيؿ الخريجيف، كدراسة )شئكف الخريجيف، 
( التي أظيرت نتائجيا بضعؼ ـ3112أقساـ لخدمة الخريجيف، كأختمفت مع دراسة )العريقي، 

ممارسة الجامعات اليمنية بكمياتيا كمراكزىا ألدكارىا في مجاؿ خدمة المجتمع، كأيضان دراسة 
  .بعدـ االىتماـ بالتخطيط كتقديـ البرامج العصرية الحديثة( ـ3119)السعادات، 
 ":استيعاب سوق العمل لمخريجينتحميل فقرات مجال " 4.3.1.4

درجة لمعرفة  المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيبتـ استخداـ 
 (.2.19) النتائج مكضحة في جدكؿ .المكافقة
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فقرة من فقرات مجال "استيعاب لكل  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب(5.18جدول )
 "سوق العمل لمخريجين

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب
قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

درجة 
 الموافقة

1.  

تعمؿ الجامعة عمى بناء 
شخصية مينية مميزة لدل 

 الخريج.
 كبيرة 0.000 4.255 5 65.80 2.73 6.58

3.  

حصكؿ الخريج عمى يساعد 
الشيادة مف الجامعة في 

 الحصكؿ عمى فرص عمؿ.
 متكسطة 0.013 2.233 9 63.20 2.87 6.32

2.  

يكجد لدل الخريج فجكة بيف 
التعميـ النظرم بالجامعة 

 كالتطبيؽ العممي بسكؽ العمؿ.
 كبيرة 0.000 5.525 4 67.38 2.67 6.74

9.  
ينتظر الخريج طكيالن بعد التخرج 

 فرص عمؿ.لمحصكؿ عمى 
 كبيرة 0.000 11.901 1 75.30 2.57 7.53

2.  

ُيحتـر الخريج مف قبؿ 
المؤسسات خارج الكطف بسبب 

 تأىيمو بشكؿ جيد.
 متكسطة 0.002 2.981 8 63.86 2.59 6.39

2.  

يكاجو الخريج مشكالت في 
السكؽ المحمي كالخارجي بسبب 

 نقص في بعض الميارات.
 كبيرة 0.000 7.671 2 69.72 2.53 6.97

2.  

يتعمـ الخريج عمى أساليب 
التدريس كالمناىج التعميمية 

 المناسبة لمتطمبات سكؽ العمؿ.
 كبيرة 0.000 3.618 6 64.63 2.56 6.46

9.  

تمبي التخصصات المكجكدة في 
الجامعة حاجة سكؽ العمؿ 

 الفمسطيني.
 متكسطة 0.002 2.933 7 64.00 2.73 6.40

9.  
يتفاءؿ الخريج  في الحصكؿ 

 بعد التخرج. عمى فرص عمؿ
 متكسطة 0.333 0.432- 10 59.33 3.13 5.93

11.  
يسعى الخريج بعد التخرج مف 

 كبيرة 0.000 5.936 3 67.95 2.68 6.80 الجامعة لمعمؿ في خارج الكطف.

 كبيرة 0.000 6.886  66.12 1.78 6.61 جميع فقرات المجال معاً  

 ( يمكف استخالص ما يمي:2.19مف جدكؿ )
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"  ينتظر الخريج طكيالن بعد التخرج لمحصكؿ عمى فرص عمؿالرابعة " لمفقرة المتكسط الحسابي  -
 ، كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة%75.30 النسبي الكزف( أم أف 11)الدرجة الكمية مف  7.53ساكم ي

 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  بدرجة كبيرة
"  يتفاءؿ الخريج  في الحصكؿ عمى فرص عمؿ بعد التخرجالتاسعة " لمفقرة المتكسط الحسابي  -
مف قبؿ  بدرجة متكسطة ، كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة%59.33 النسبي الكزفأم أف  5.93ساكم ي

 عمى ىذه الفقرة.  أفراد العينة
ساكم " ياستيعاب سكؽ العمؿ لمخريجيفلمجاؿ " المتكسط الحسابي  بأفبشكؿ عاـ يمكف القكؿ  -

مف قبؿ أفراد العينة بدرجة كبيرة  ، كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة%66.12 النسبي الكزفأم أف  6.61
بأف ىناؾ عدـ كجكد تفاؤؿ لدل الخريجيف بعد التخرج كعدـ  وىذا يفسر عمى فقرات ىذا المجاؿ.

بسبب  أعداد الخريجيف الكبير ذلؾ إلى ويعزو الباحث قدرتيـ لمحصكؿ عمى فرص عمؿ مباشرة،
غالؽ المعابر كضعؼ نمك السكؽ المحمي، كعدـ كجكد فرص  تفشي البطالة كالحصار االقتصادم كا 

يتخرجكف مف الجامعات  الذيف كظيفية بسبب عدـ التكسع مقارنة باآلالؼ مف الخريجيف سنكيان،
الفمسطينية دكف كجكد دراسات دقيقة حكؿ حاجة السكؽ المحمي كضعؼ التكاصؿ مع الجيات 

مع بعض الدراسات كدراسة  وتتفق ىذه النتائج جية لتزكيدىـ بالككادر المؤىمة مف الخريجيفالخار 
-Al( بأىمية تحسيف الطرؽ في البحث عف عمؿ كمكاجية الصعكبات كدراسة )ـ3112)سمايمي، 

mamun, 2012 بضركرة دمج تمؾ الميارات إلى المناىج التعميمية في الجامعات كالتي مف )
أثناء  ( أف الطالبـ3112الخريجيف بشكؿ أفضؿ لسكؽ العمؿ، كدراسة )أبك نعيـ، شأنيا أف تصقؿ 

مكاد نظرية بشكؿ كبير بعيدة عف التطبيؽ العممي الكاؼ لتأىيمو بما ينسجـ مع ييتـ بدراستو 
عدـ كجكد دراسة حقيقية لحاجة سكؽ العمؿ ( بـ3119، كدراسة )البغدادم، متطمبات سكؽ العمؿ
( Corominas, 2010( كدراسة )Edel M,2006،  كدراستي )الفمسطينيةمف قبؿ الجامعات 

الدراسة مع دراسة  وقد اختمفتبكجكد الفجكة القائمة بيف تعميـ الخريجيف كأداءىـ بعد التخرج، 
( بكجكد تطابؽ بيف التخصصات مف خريجي الجامعة كالكظائؼ التي ـ3112)الغنبكصي، 

 يشغمكنيا في سكؽ العمؿ.

 ":متابعة الخريجينالفمسطينية في دور الجامعات تحميل جميع فقرات " 4.3.1.5

 .درجة المكافقةلمعرفة  المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيبتـ استخداـ 
 (.2.19النتائج مكضحة في جدكؿ )



 

031 
 

1
9
1

 

 لجميع فقرات : المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب(5.19جدول )
 "متابعة الخريجينالفمسطينية في دور الجامعات "

 البند
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب
قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

درجة 
 الموافقة

 متكسطة 0.013 2.222 3 62.51 2.26 6.25 .البرامج التدريبية
تكنكلكجيا المعمكمات 

 .المستخدمة
 كبيرة 0.000 6.765 1 67.12 2.11 6.71

 متكسطة 0.229 0.743- 5 59.11 2.39 5.91 .المكارد المالية

 متكسطة 0.414 0.217 4 60.27 2.47 6.03.المكارد البشرية

 كبيرة 0.000 6.886 2 66.12 1.78 6.61 .استيعاب سكؽ العمؿ لمخريجيف
الفمسطينية في دور الجامعات 

 .متابعة الخريجين 
 متكسطة 0.001 3.097  63.08 1.99 6.31

الفمسػػطينية فػي متابعػػة دكر الجامعػات فقػرات المتكسػط الحسػابي لجميػػع أف ( 2.19جػػدكؿ )مػف تبػيف 
، كىػػذا يعنػػي %63.08 النسػػبي الػػكزف( أم أف 11)الدرجػػة الكميػػة مػػف  6.31يسػػاكم  الخػػريجيف كأثػػره
فقػػرات دكر الجامعػػات الفمسػػطينية فػػػي مػػػف قبػػؿ أفػػراد العينػػة عمػػػى  بدرجػػة متكسػػطة أف ىنػػاؾ مكافقػػة

النتػػائج بػػأف دكر الجامعػػات الفمسػػطينية فػػي متابعػػة الخػػريجيف  وتفســر. متابعػػة الخػػريجيف بشػػكؿ عػػاـ
ميـ كضركرة تسخير البرامج التأىيمية كالتكنكلكجيا كالدعـ المالي كالبشرم كاستيعاب الخريجيف لما لو 

إلػى دكر الجامعػات ذلػؾ  ويعـزو الباحـثأىميػة فػي تطػكير كتفعيػؿ البػرامج الخاصػة بػالخريجيف، مف 
الميـ في متابعة الخريجيف مف خالؿ تكفير تكنكلكجيا المعمكمات كالعمؿ عمى استيعاب سكؽ العمػؿ 

، تمػػؾ النتػػائج مػػع بعػػض الدراسػػات كدراسػػة )صػػبح وقــد اتفقــتلمخػػريجيف كتقػػديـ البػػرامج كالػػتعمـ ليػػـ، 
أف ىناؾ درجة متكسطة في دكر الجامعات الفمسطينية في تنمية رأس المػاؿ ( كالتي أظيرت ـ3112

( بػػأف تػػدريبي الخػػريجيف فػػي Robbertze, 2008كدراسػػة )، البشػػرم كتنميتػػو أيضػػان ثقافيػػا كسياسػػيان 
أىػػـ التكجػػو كاالىتمػػاـ  لمعرفػػة ( ضػػركرة ـ3112كدراسػػة )العريقػػي، مكػػاف العمػػؿ أكثػػر تػػأثيران عمػػييـ. 

كدراسػػػػة  ،، المعكقػػػػات التػػػػي تحػػػػد مػػػػف دكر الجامعػػػػة كمراكزىػػػػا ككمياتيػػػػا فػػػػي مجػػػػاؿ خدمػػػػة المجتمػػػػع
لاللتحاؽ فػي تمػؾ البػرامج، أف المركز تسعى لتقديـ تسييالت كخدمات تعميمية ( ـ3119)السعادات، 

يجيف أظيركا درجة عاليػة %( مف الخر 22أف مجمكعة ) Antepohl, & others, 2003)كدراسة )
انعػػداـ ( بـ3112الدراسػػة مػػع دراسػػة )سػػمايمي،  وأختمفــتمػػف الرضػػا العػػاـ عمػػى تعمػػيميـ الجػػامعي، 
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ضػػػعؼ دكر الجامعػػػات فػػػي تنميػػػة مػػػكارد ( ـ3112دراسػػػة )بػػػف كميػػػب، ك خػػػدمتي المرافقػػػة كالمتابعػػػة 
  .منظمات القطاعيف العاـ كالخاص البشرية

 تحميل فقرات مجال "فاعمية البرامج الخاصة بالخريجين": 4.4
 .درجة المكافقةلمعرفة  المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيبتـ استخداـ 

 (.2.31النتائج مكضحة في جدكؿ )
فقرات مجال "فاعمية  لكل فقرة من : المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب(5.20جدول )

 "البرامج الخاصة بالخريجين

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب
قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

درجة 
 الموافقة

1. 1. 

تككف التطبيقات العممية كافية 
لتحقيؽ أىداؼ البرامج التدريبية 

 كالتأىيمية.
 كبيرة 0.001 3.217 13 64.28 2.66 6.43

3. 3. 

يتـ متابعة الخريج ميدانيان أثناء 
كبعد االنتياء مف البرامج التدريبية 

 كالتأىيمية.
 متكسطة 0.416 0.212- 17 59.70 2.83 5.97

2. 2. 
تغطي البرامج التدريبية مكاضيع 

 ميمة لتطكير الخريج.
 متكسطة 0.083 1.387 16 61.85 2.67 6.19

9. 9. 
بالبرامج في يعزز التحاؽ الخريج 

 كبيرة 0.000 5.067 5 66.70 2.64 6.67 انتمائو لمجامعة.

2. 2. 
يتـ استثمار برامج الخريجيف 

 المختمفة في مجاالت مفيدة.
 متكسطة 0.003 2.738 14 63.58 2.61 6.36

2. 2. 
تناسب طرح برامج الخريجيف 

 األكقات المناسبة لمخريجيف.
 متكسطة 0.003 2.766 15 63.50 2.53 6.35

2. 2. 
يساعد مشاركة الخريج في البرامج 

 عمى تحسيف أداء عممو.
 كبيرة 0.000 6.465 4 68.15 2.52 6.82

9. 9. 

يظير القائميف عمى البرامج قدرة 
عمى تقديـ المعمكمات كالخبرة 

 الكاسعة.
 كبيرة 0.000 4.089 11 65.18 2.53 6.52

9. 9. 
تعزز التكنكلكجيا المستخدمة عممية 

 الخريجيف.التحاقي ببرامج 
 كبيرة 0.000 5.182 6 66.50 2.51 6.65

11. 11. 
تضيؼ البرامج التدريبية لمخريج 

 معرفة جديدة في مجاؿ عممو.
 كبيرة 0.000 6.481 3 68.23 2.54 6.82

11. 11. 
يتـ عرض برامج الخريجيف بشكؿ 

 منظـ كمترابط كسيمة الفيـ.
 كبيرة 0.000 4.653 8 65.98 2.57 6.60
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب
قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

درجة 
 الموافقة

13. 13. 

الخريج بالبرامج يساعد التحاؽ 
عمى االبتكار كالتجديد في 

 معمكماتو.
 كبيرة 0.000 7.697 1 69.55 2.48 6.96

12. 12. 
تساىـ برامج الخريجيف في نشر 

 ثقافة التنمية المستدامة.
 كبيرة 0.000 4.760 7 66.00 2.52 6.60

19. 19. 
تكفير برامج مجانان أك برسكـ رمزية 

 يساعد الخريج في االلتحاؽ بيا.
 كبيرة 0.000 6.637 2 69.03 2.72 6.90

12. 12. 
تستخدـ أساليب تدريب جديدة 
 كمتنكعة كفعالة في تنفيذ البرامج.

 كبيرة 0.000 3.949 10 65.20 2.63 6.52

12. 12. 

يعتمد طريقة التطبيؽ العممي 
كالمشاركة الفاعمة في تطبيؽ 

 البرامج التأىيمية.
 كبيرة 0.000 3.781 12 64.80 2.54 6.48

12. 12. 

الخريج بأىمية مساندة  يشعر
كحدات الخريجيف لتقديـ خريجييا 

 في التأىيؿ كالعمؿ.
 كبيرة 0.000 4.144 9 65.78 2.79 6.58

19. 19. 

يستفيد الخريج بدرجة جيدة في 
الحصكؿ عمى كظيفة مف خالؿ 

 كحدة الخريجيف.
 متكسطة 0.316 0.479- 18 59.30 2.93 5.93

 كبيرة 0.000 4.868  65.18 2.13 6.52 جميع فقرات المجال معاً  

 ( يمكف استخالص ما يمي:2.31مف جدكؿ )

يساعد التحاؽ الخريج بالبرامج عمى االبتكار كالتجديد في الثانية عشر "لمفقرة المتكسط الحسابي  -
، كىذا يعني أف ىناؾ %69.55 النسبي الكزف( أم أف 11)الدرجة الكمية مف  6.96ساكم " يمعمكماتو
 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  بدرجة كبيرة مكافقة

يستفيد الخريج بدرجة جيدة في الحصكؿ عمى كظيفة مف " الثامنة عشرلمفقرة المتكسط الحسابي  -
 ، كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة%59.30 النسبي الكزفأم أف  5.93ساكم " يخالؿ كحدة الخريجيف

 عمى ىذه الفقرة.  مف قبؿ أفراد العينة بدرجة متكسطة
ساكم " يفاعمية البرامج الخاصة بالخريجيفلمجاؿ "المتكسط الحسابي  بأفبشكؿ عاـ يمكف القكؿ  -

مف قبؿ أفراد العينة بدرجة كبيرة  ، كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة%65.18 النسبي الكزفأم أف  6.52
ج التأىيمية لما لو مف فائدة تعكد بأىمية التحاؽ الخريجيف لمبرام ويفسر ذلكعمى فقرات ىذا المجاؿ. 
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عمى الخريجيف في صقؿ الميارات كزيادة في اكتساب المعمكمات، كأىمية تفعيؿ دكر كحدات 
الخريجيف البتعاث الخريجيف لمعمؿ في الخارج كالسعي لجمب التمكيؿ الخاص بالمشاريع التشغيمية 

 ويعزو الباحثلدائـ كالمؤقت ليـ، كمساندة الخريجيف في السعي لتكظيفيـ كتكفير فرص التشغيؿ ا
أىمية التنسيؽ في إعداد البرامج المختمفة لمخريجيف بالتعاكف مع الجيات الداخمية ذلؾ إلى 

 كالخارجية كالمتابعة المكثفة لدل الكحدات لمساندة الخريجيف كخاصة الخريجيف الجدد.
( ىك أف الجامعة ـ3112ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )اليندم، كآخركف،  وقد اتفقت

تيتـ اىتمامان كبيرة لمعديد مف النشاطات التي تعزز منظمة القيـ كاألخالؽ التي تكازم تعمـ باقي 
الميارات العممية كالعممية، كتعمؿ عمى تنمية ميارات كقدرات الطمبة كخاصة التي يعاني منيا 

( بضركرة ـ3113ة مثؿ المغة اإلنجميزية، كدراسة )كزارة الخارجية كالتخطيط الفمسطينية، الطمب
تطكير المناىج التعميمية سكاء في مجاؿ التعميـ العاـ أك التعميـ الجامعي، كالسعي الكتساب 

 ( ضركرة تنميةChoi, 2004الخريجيف لمميارات العممية التي تكفر لو الكظيفة المناسبة، كدراسة )
التي تؤكد  Al-mamun, 2012)دراسة )، واختمفت الحياة مدل كالتطكير كالتعمـ الميارات اكتساب

بضركرة دمج تمؾ الميارات إلى المناىج التعميمية في الجامعات كالتي مف شأنيا أف تصقؿ 
كالذم يفتقر الخريجيف بشكؿ عاـ  (White, 2010)كدراسة ، الخريجيف بشكؿ أفضؿ لسكؽ العمؿ

لتمؾ الميارات كأف الذيف يمتحقكف لمعمؿ مف الخريجيف يعتمدكف بشكؿ أساسي عمى الدراسة 
األكاديمية كحصكلو عمى الشيادة دكف االىتماـ إلى تطكير نفسو مف خالؿ االلتحاؽ ببرامج 

 التأىيؿ. 
 اختبار فرضيات الدراسة: 5.6

بين دور  α ≤ 0.05 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة: ىاألولالرئيسة الفرضية 
 .الجامعات الفمسطينية في متابعة الخريجين وفاعمية برامج الخريجين في الجامعات الفمسطينية

 0.000( تساكم .Sigالقيمة االحتمالية )، كأف 906.( أف معامؿ االرتباط يساكم 2.31جدكؿ )يبيف 
بيف دكر كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية  0.05كىي أقؿ مف مستكل الداللة 

 ،الجامعات الفمسطينية في متابعة الخريجيف كفاعمية برامج الخريجيف في الجامعات الفمسطينية
مبرامج ذلؾ لضركرة تكفير كحدات الخريجيف لويعزو الباحث بأىمية  كعميو تـ قبكؿ الفرضية،

لسكؽ العمؿ كتتمكف مف ذلؾ التأىيمية كالتكنكلكجيا كالدعـ المالي كالبشرم كاستيعاب الخريجيف 
الدراسة أف ( ـ3112تمؾ النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )صبح،  وقد اتفقتلتحقيؽ أىدافيا، 
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و أيضان ىناؾ درجة متكسطة في دكر الجامعات الفمسطينية في تنمية رأس الماؿ البشرم كتنميت
( أف تدريبييـ في مكاف العمؿ أكثر تأثيران عمييـ. Robbertze, 2008كدراسة )، ثقافيا كسياسيان 

أىـ المعكقات التي تحد مف دكر التكجو كاالىتماـ  لمعرفة ( ضركرة ـ3112كدراسة )العريقي، 
أف المركز ( ـ3119كدراسة )السعادات،  ،، الجامعة كمراكزىا ككمياتيا في مجاؿ خدمة المجتمع

 & ,Antepohl)لاللتحاؽ في تمؾ البرامج، كدراسة )تسعى لتقديـ تسييالت كخدمات تعميمية 

others, 2003 ( مف الخريجيف أظيركا درجة عالية مف الرضا العاـ عمى 22أف مجمكعة )%
 تعميميـ الجامعي.

يجين وفاعمية برامج الخريجين في بين دور الجامعات الفمسطينية في متابعة الخر (: معامل االرتباط 5.21جدول )
 الجامعات الفمسطينية

 الفرضية
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية

(Sig.) 

 البرامج التدريبيةبيف  α ≤ 0.05 تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة
 0.000* 827. كفاعمية برامج الخريجيف في الجامعات الفمسطينية.

تكنكلكجيا بيف  α ≤ 0.05 ذات داللة إحصائية عند مستكل داللةتكجد عالقة 
 0.000* 825. كفاعمية برامج الخريجيف في الجامعات الفمسطينية. المعمكمات المستخدمة

 المكارد الماليةبيف  α ≤ 0.05 تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة
 0.000* 830. .كفاعمية برامج الخريجيف في الجامعات الفمسطينية

 المكارد البشريةبيف  α ≤ 0.05 تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة
 0.000* 846. كفاعمية برامج الخريجيف في الجامعات الفمسطينية.

استيعاب سكؽ بيف  α ≤ 0.05 تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة
 0.000* 780. في الجامعات الفمسطينية. كفاعمية برامج الخريجيفالعمؿ لمخريجيف 

بين دور الجامعات  α ≤ 0.05 عند مستوى داللة توجد عالقة ذات داللة إحصائية
 .الفمسطينية في متابعة الخريجين وفاعمية برامج الخريجين في الجامعات الفمسطينية

.906 *0.000 

 .α ≤ 0.05 داللة لاالرتباط داؿ إحصائيان عند مستك  *

لدور  α ≤ 0.05 يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى داللة: ثانيةالالرئيسة الفرضية 
الجامعات الفمسطينية في متابعة الخريجين عمى فاعمية برامج الخريجين في الجامعات 

 .الفمسطينية
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 يمكن استنتاج ما يمي: Stepwise من نتائج االنحدار المتعدد باستخدام طريقة
المكارد ىي: " فاعمية برامج الخريجيفرة عمى المتغير التابع "ثالمتغيرات المؤ تبيف أف  -

البرامج ، تكنكلكجيا المعمكمات المستخدمةاستيعاب سكؽ العمؿ لمخريجيف،  ،البشرية
 ."المكارد الماليةبينما تبيف ضعؼ تأثير متغير ". التدريبية

% 82.7، كىذا يعني أف 0.827، كمعامؿ التحديد الُمعدَّؿ= 0.911=  رتباطمعامؿ اال -
)المتغير التابع( تـ تفسيره مف خالؿ العالقة الخطية  فاعمية برامج الخريجيفمف التغير في 
فاعمية برامج الخريجيف في % قد ترجع إلى عكامؿ أخرل تؤثر عمى 17.3كالنسبة المتبقية 

  .الجامعات الفمسطينية
 لمعامالت االنحدار(: تحميل االنحدار المتعدد 5.22جدول )

 .Sigالقيمة االحتمالية  Tقيمة اختبار  معامالت االنحدار المتغيرات المستقمة
 0.548 0.601 0.107 المقدار الثابت

 0.000 9.081 0.299 المكارد البشرية

 0.000 8.073 0.303 استيعاب سكؽ العمؿ لمخريجيف

 0.000 5.357 0.219 تكنكلكجيا المعمكمات المستخدمة

 0.000 4.620 0.181 البرامج التدريبية

 0.827معامؿ التحديد الُمعدَّؿ=  0.911 = رتباطمعامؿ اال
استيعاب سكؽ العمؿ * 0.303+  المكارد البشرية* 0.299+  0.107= فاعمية برامج الخريجين 

 البرامج التدريبية* 0.181+  تكنكلكجيا المعمكمات المستخدمة* 0.219+  لمخريجيف
فاعمية برامج ( تبيف أف المتغيرات المستقمة حسب أىميتيا في تفسير 5.22جدكؿ ) مف خالؿ
 استيعاب سكؽ العمؿ لمخريجيف،، كمف ثـ المكارد البشرية كما يمي: Tحسب قيمة اختبار الخريجيف 
 ، كأخيرا البرامج التدريبية.تكنكلكجيا المعمكمات المستخدمةكمف ثـ 

إلى أىمية كجكد طاقـ خاص مف المكارد البشرية المتخصص في تقديـ الخدمة  ويعزو الباحث ذلك
نشاء أقساـ متفرعة لسد الفجكة القائمة في عممية تطكير البرامج المختمفة  لشريحة الخريجيف، كا 

مع بعض  واتفقت ىذه النتائجكالقدرة عمى تأىيؿ الخريجيف بالشكؿ المطمكب لسكؽ العمؿ. 
( التي أظيرت أف ىناؾ غير رضى لدل أصحاب Raza & Et Al, 2011الدراسات كدراسة )

( ـ2010العمؿ تجاه الخريجيف مف الجامعات بسبب عدـ كجكد كفاءة خاصة بو كدراسة )العتيبي، 
كالتي أظيرت ضركرة تعزيز االىتماـ بتكفير الككادر المؤىمة في تدريب الطمبة كالخريجيف، كدراسة 
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ت ضركرة تطكير عمؿ دائرة شئكف الخريجيف بالجامعة كتكفير ( كأظير ـ2005)شئكف الخريجيف، 
 طكاقـ مختصة مف المرشديف كالمؤىميف إلرشاد الخريجيف.

( α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفرضية الرئيسة الثالثة: 
الفمسطينية في متابعة حول دور الجامعات بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة 

الخريجين وأثره عمى فاعمية البرامج الخاصة بيم من وجية نظر الخريج تعزى لمخصائص 
الجنس، العمر، التخصص، المؤىل العممي، سنة التخرج، الحالة الوظيفية، طبيعة الديموغرافية )

في التواصل  العمل، التواصل مع وحدة الخريجين، تحديث بيانات المستجيب، أكثر الطرق شيوعاً 
 (.مع الخريجين، عدد البرامج التدريبية التي استفاد منيا الخريج

" لمعرفة مػا إذا كػاف ىنػاؾ فػركؽ ذات داللػة إحصػائية كىػك لعينتيف مستقمتيفT  تـ استخداـ اختبار "
التبػايف اختبار معممي يصمح لمقارنة متكسطي مجمكعتيف مف البيانات. كػذلؾ تػـ اسػتخداـ اختبػار " 

" لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية كىذا االختبار معممػي يصػمح لمقارنػة ادم األح
 متكسطات أك أكثر. 2

 ويشتق من ىذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
( بين متوسطات درجات تقدير α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

حول دور الجامعات الفمسطينية في متابعة الخريجين وأثره عمى فاعمية أفراد عينة الدراسة 
 البرامج الخاصة بيم من وجية نظر الخريج تعزى إلى الجنس.

 -  Tالمقابمة الختبار" (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 2.32المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 
لجميع المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا، كبذلؾ  0.05أكبر مف مستكل الداللة " لعينتيف مستقمتيف

يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه 
 النتائج ذلكوتفسر  ،، كعميو يتـ قبكؿ الفرضيةالجنسالمجاالت كالمجاالت مجتمعة معا تعزل إلى 

إلى أف  ويعزو الباحثبأف الخريجيف كالخريجات لدييـ نفس التكجو حكؿ أىمية البرامج الخاصة بيـ، 
دكر الجامعات ال يقتصر فقط عمى شريحة محددة مف الخريجيف بؿ تشمؿ الخريجيف كالخريجات 

لى اىتماميـ بالتعميـ كاالرتقاء،  ( التي خمصت ـ3119مع دراسة )السعادات،  واتفقت ىذه النتائجكا 
بتقديـ الخدمات المميزة لشرائح كقد أكصت بضركرة تعزيز قدرة المراكز التعميمية عمى االستمرار إلى 

( كخمصت إلى أىمية دكر الجامعات بتقديـ Bozhko, 2012المجتمع كالمؤسسات العاممة، كدراسة )
 مي، كغير الرسمي لشرائح المجتمع.الدعـ لجميع جكانب التعمـ مدل الحياة الرس
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 الجنس –لعينتين مستقمتين "  -  T(: نتائج اختبار" 5.23جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

 

مة 
القي

ية 
مال
الحت

ا (
S

ig
).

 

 أنثى ذكر

 0.468 0.726- 6.32 6.15 .البرامج التدريبية

 0.192 1.305- 6.82 6.54 .تكنكلكجيا المعمكمات المستخدمة

 0.224 1.218- 6.03 5.73 .المكارد المالية

 0.803 0.249- 6.05 5.99 .المكارد البشرية

 0.068 1.830- 6.74 6.41 .استيعاب سكؽ العمؿ لمخريجيف

 0.272 1.100- 6.39 6.17 الفمسطينية في متابعة الخريجين دور الجامعات 

 0.423 0.803- 6.59 6.41 فاعمية البرامج الخاصة بالخريجين

 0.304 1.029- 6.45 6.24 جميع المجاالت معا

( بين متوسطات درجات تقدير α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
حول دور الجامعات الفمسطينية في متابعة الخريجين وأثره عمى فاعمية أفراد عينة الدراسة 

 الخريج تعزى إلى العمر.البرامج الخاصة بيم من وجية نظر 
المقابمة الختبار" التبايف  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 2.39المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 
لجميع المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا، كبذلؾ يمكف  0.05أكبر مف مستكل الداللة "األحادم 

استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه 
بأف جميع  وتفسر النتائج ، كعميو تقبؿ الفرضية،العمرالمجاالت كالمجاالت مجتمعة معا تعزل إلى 
ويعزو الستمرار في التعمـ دكف التكقؼ عند سف معيف.  أعمار الخريجيف بشكؿ عاـ يسعكف إلى ا

ذلؾ إلى اىتماـ الخريجيف بكافة أعمارىـ إلى التعمـ كتطكير أنفسيـ كالسعي الكتساب  الباحث
مع  اتفقت ىذه النتائجو المعارؼ كالمؤىالت العممية ككف المجتمع الفمسطيني مجتمع متعمـ كمثقؼ، 

( التي تكصمت إلى ضركرة تطكير الطالب Mpoki J, M, 2014كدراسة ) بعض الدراسات
( التي أظيرت بضركرة ـ3119)مركز البحكث كالدراسات التربكية،  دراسةكالمتعمميف مدل الحياة، ك 

تعزيز التحاؽ الطمبة كالخريجيف كالميتميف ببرامج التعمـ مدل الحياة كالتي ليا فائدة كبيرة في نمك 
 الشعكب. 
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 العمر –اختبار" التباين األحادي " نتائج  (:5.24جدول )

 المجال

 المتوسطات
بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

أقل  -22
 26من 

أقل  -26
 -30 30من 

 فأكثر

 0.854 0.158 6.48 6.30 6.22 .البرامج التدريبية

 0.929 0.074 6.82 6.64 6.72 .تكنكلكجيا المعمكمات المستخدمة

 0.824 0.193 5.89 6.07 5.88 .المكارد المالية

 0.942 0.060 6.20 6.04 6.01 .المكارد البشرية

 0.859 0.152 6.77 6.54 6.62 .استيعاب سكؽ العمؿ لمخريجيف

 0.940 0.062 6.44 6.33 6.29 الفمسطينية في متابعة الخريجين دور الجامعات 

 0.744 0.295 6.82 6.58 6.48 فاعمية البرامج الخاصة بالخريجين

 0.890 0.117 6.54 6.40 6.34 جميع المجاالت معا

( بين متوسطات درجات تقدير α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
حول دور الجامعات الفمسطينية في متابعة الخريجين وأثره عمى فاعمية أفراد عينة الدراسة 

 تعزى إلى الجامعة.البرامج الخاصة بيم من وجية نظر الخريج 
 ( يمكف استنتاج ما يمي:2.32المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 

 0.05أكبر مف مستكل الداللة " المقابمة الختبار" التبايف األحادم  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية 

" كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة استيعاب سكؽ العمؿ لمخريجيف لمجاؿ "
 والتي تفسرإحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذا المجاؿ تعزل إلى الجامعة. 

إلى أىمية تأىيؿ الخريجيف بشكؿ جيد لسكؽ العمؿ كضعؼ السكؽ المحمي في القدرة عمى استيعاب 
 األعداد الكبيرة مف الخريجيف.

أقؿ مف           (.Sig)بة لباقي المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا فقد تبيف أف القيمة االحتمالية أما بالنس
كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات  0.05مستكل الداللة 

 صالحتقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا تعزل إلى الجامعة كذلؾ ل
النتائج بأف الكمية الجامعية  والتي تفسركعميو نقبؿ الفرضية،  لمعمكـ التطبيقية، الكمية الجامعية 

لمعمكـ التطبيقية لدييا تأىيؿ في المجاؿ الفني كالتقني كالتي يتيح لخريجييا لمعمؿ في مجاالت 
مختمفة، كأف جامعة النجاح الكطنية تقكـ مف خالؿ كحدة التكظيؼ ببذؿ جيكد أفضؿ مف كحدة 
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دبمـك المتكسط كالبكالكريكس في الكمية إلى كجكد ال ويعزو الباحث ذلك الخريجيف بالجامعة اإلسالمية
يؤدم إلى إمكانية تسكيؽ الخريجيف كالقدرة عمى تقديـ الخدمة ليـ بشكؿ أكبر، كفتح تخصصات 
تقنية كفنية ليا طمب في السكؽ المحمي كخاصة تشبع السكؽ مف التخصصات األدبية كالعممية، إلى 

جاح الكطنية أفضؿ مف كحدة الخريجيف جانب تكفر طكاقـ خاصة بالكمية الجامعية كجامعة الن
( كالتي Bozhko, 2012مع بعض الدراسات كدراسة ) واتفقت ىذه النتائجبالجامعة اإلسالمية، 

(  كالتي Bowlby, 1999التقنية في عممية التعمـ، كدراسة )أظيرت فعالية استخداـ الحمكؿ 
كتساب الميارات أثناء كجكد أكضحت أف معظـ خريجي الكميات التقنية إيجابي في تعميميـ، كا

أكضحت عدـ كجكد فركؽ ( كالتي ـ3119الدراسة مع دراسة )السعادات،  وأختمفت الطمبة بالجامعة،
ذات داللة إحصائية في كجية نظر أعضاء الييئة التدريسية بالكمية التقنية باألحساء  نحك مدل 

لمجتمع كأفراده تبعان لمعمر كالمؤىؿ تمبية مركز خدمة المجتمع كالتعميـ المستمر بالكمية لحاجات ا
 التعميمي كسنكات الخبرة كالقسـ.
 الجامعة –" التباين األحادي اختبار " نتائج  (:5.25جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

الجامعة 
االسالمية 

 بغزة

جامعة 
النجاح 
 الوطنية

الكمية 
الجامعية 
لمعموم 
 التطبيقية

 0.004* 5.650 6.90 6.38 5.90 .البرامج التدريبية

 0.030* 3.538 7.16 6.84 6.44 .تكنكلكجيا المعمكمات المستخدمة

 0.004* 5.540 6.60 6.03 5.54 .المكارد المالية

 0.006* 5.221 6.54 6.30 5.61 .المكارد البشرية

 0.132 2.033 6.91 6.69 6.44 .استيعاب سكؽ العمؿ لمخريجيف

 0.006* 5.235 6.83 6.45 5.99 الفمسطينية في متابعة الخريجين دور الجامعات 

 0.021* 3.920 7.11 6.50 6.30 فاعمية البرامج الخاصة بالخريجين

 0.008* 4.879 6.91 6.46 6.08 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *
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( بين متوسطات درجات تقدير α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
حول دور الجامعات الفمسطينية في متابعة الخريجين وأثره عمى فاعمية أفراد عينة الدراسة 

 البرامج الخاصة بيم من وجية نظر الخريج تعزى إلى المؤىل العممي.
المقابمة الختبار" التبايف  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 2.32المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 
لجميع المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا كبذلؾ يمكف  0.05أكبر مف مستكل الداللة " األحادم 

استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه 
باىتماـ جميع أصحاب  وتفسر النتائجالمجاالت كالمجاالت مجتمعة معا تعزل إلى المؤىؿ العممي. 

 ويعزو الباحث كعميو نقبؿ الفرضية، تحاؽ بالبرامج المختمفة،المؤىالت العممية في عممية التعمـ كاالل
مع بعض  واتفقت ىذه النتائجذلؾ إلى سعي جميع الخريجيف لتنمية قدراتيـ العممية كالعممية، 

%( 22( كالتي اظيرت النتائج أف مجمكعة )Antepohl, & others, 2003الدراسات كدراسة )
رضا العاـ عمى تعميميـ الجامعي كىـ مستعديف جيدان مف الخريجيف أظيركا درجة عالية مف ال

( التي أكضحت أف عدد Dubois, & others, 2002مع دراسة ) وأختمفت الدراسة لممارسة المينة
الشباب الممتحقيف ببرامج اإلرشاد كالتكجيو ليس العدد الكافي مف الخريجيف مف جميع المؤىالت 

 العممية. 
 المؤىل العممي –" التباين األحادياختبار " نتائج  (:5.26جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

 ماجستير بكالوريوس دبموم

 0.192 1.655 6.28 6.15 6.72 .البرامج التدريبية

 0.289 1.246 6.41 6.67 7.06 .تكنكلكجيا المعمكمات المستخدمة

 0.320 1.144 5.68 5.85 6.31 .المكارد المالية

 0.566 0.571 5.86 5.98 6.32 .المكارد البشرية

 0.303 1.198 6.39 6.57 6.91 .استيعاب سكؽ العمؿ لمخريجيف

 0.272 1.307 6.14 6.25 6.67 الفمسطينية في متابعة الخريجين دور الجامعات 

 0.165 1.811 6.30 6.44 6.97 فاعمية البرامج الخاصة بالخريجين

 0.225 1.498 6.18 6.30 6.75 المجاالت معاجميع 
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( بين متوسطات درجات تقدير α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
حول دور الجامعات الفمسطينية في متابعة الخريجين وأثره عمى فاعمية أفراد عينة الدراسة 

 التخرج. البرامج الخاصة بيم من وجية نظر الخريج تعزى إلى سنة
المقابمة الختبار" التبايف  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 2.32المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 
لجميع المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا كبذلؾ يمكف  0.05أكبر مف مستكل الداللة " األحادم 

الدراسة حكؿ ىذه استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة 
ذلؾ  وتفسر النتائج ، كعميو نقبؿ الفرضية،المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا تعزل إلى سنة التخرج

ذلؾ  ويعزو الباحثبأف الخريجيف بمختمؼ األعمار ال يتكقؼ التطكير كالتأىيؿ عف عمر الخريج. 
مع دراسة )كردية،  تائجواتفقت ىذه النإلى اىتماـ كافة الخريجيف بالتعميـ مف كافة األعمار، 

 ضركرة أف تراعي البرامج التدريبية احتياجات كافة الخريجيف.( كالتي أظيرت ـ3112
 سنة التخرج –" التباين األحادياختبار " نتائج  (:5.27جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

 0.261 1.346 6.44 5.98 6.14 .التدريبيةالبرامج 

 0.506 0.683 6.79 6.46 6.75 .تكنكلكجيا المعمكمات المستخدمة

 0.080 2.541 6.16 5.46 5.82 .المكارد المالية

 0.449 0.802 6.19 5.87 5.88 .المكارد البشرية

 0.155 1.870 6.77 6.32 6.56 .استيعاب سكؽ العمؿ لمخريجيف

 0.215 1.542 6.47 6.02 6.24 الفمسطينية في متابعة الخريجين دور الجامعات 

 0.430 0.845 6.66 6.34 6.42 فاعمية البرامج الخاصة بالخريجين

 0.259 1.355 6.52 6.11 6.29 جميع المجاالت معا

 

( بين متوسطات درجات تقدير α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
حول دور الجامعات الفمسطينية في متابعة الخريجين وأثره عمى فاعمية أفراد عينة الدراسة 

 البرامج الخاصة بيم من وجية نظر الخريج تعزى إلى الحالة الوظيفية.
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المقابمة الختبار" التبايف  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 2.39المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 
لجميع المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا كبذلؾ يمكف  0.05أكبر مف مستكل الداللة " األحادم 

استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه 
وتفسر النتائج  نقبؿ الفرضية عة معا تعزل إلى الحالة الكظيفية، كعميوالمجاالت كالمجاالت مجتم

ذلؾ إلى  ويعزو الباحثذلؾ حكؿ تنكع الحاالت الخاصة بعمؿ الخريجيف كعدـ عمميـ بعد تخرجيـ. 
كجكد إشكالية في التكجو حكؿ العمؿ في غير التخصص إف كجد كالظركؼ الصعبة التي يعانييا 

محمي الستقطاب الخريجيف الخريج بعد تخرجو لعدـ كجكد فرص عمؿ مناسبة ليـ، كضعؼ السكؽ ال
 الجدد.

 ,Corominas( كدراسة )ـ3112مع بعض الدراسات كدراسة )أبك نعيـ،  واتفقت ىذه النتائج

( التي أكدتا بضركرة زيادة الكفاءة لدل المؤسسات األكاديمية كالتي تؤثر بشكؿ مباشر عمى 2010
لت لـ يؤيدكا الحاجة حصكؿ الخريجيف عمى فرص عمؿ، كأف غالبية أصحاب القرار في المنش

 لتخصصات كمؤىالت عممية جديدة في السكؽ كضركرة رفع كفاءة الخريجيف مف الكميات المعنية.

 الحالة الوظيفية –" التباين األحادياختبار " نتائج  (:5.28جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

يعمل في 
مجال 
 التخصص

يعمل في 
مجال غير 

 التخصص

 ال يعمل

 0.192 1.655 6.14 6.29 6.68 .البرامج التدريبية

 0.346 1.064 6.67 6.50 7.02 .تكنكلكجيا المعمكمات المستخدمة

 0.355 1.038 5.86 5.68 6.26 .المكارد المالية

 0.433 0.838 5.94 6.00 6.37 .المكارد البشرية

 0.727 0.319 6.61 6.46 6.73 .استيعاب سكؽ العمؿ لمخريجيف

 0.351 1.049 6.25 6.20 6.62 الفمسطينية في متابعة الخريجين دور الجامعات 

 0.425 0.858 6.48 6.34 6.80 فاعمية البرامج الخاصة بالخريجين

 0.361 1.022 6.31 6.24 6.67 جميع المجاالت معا
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( بين متوسطات درجات تقدير α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
حول دور الجامعات الفمسطينية في متابعة الخريجين وأثره عمى فاعمية أفراد عينة الدراسة 

 البرامج الخاصة بيم من وجية نظر الخريج تعزى إلى طبيعة العمل.
 -  Tالمقابمة الختبار" (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 2.39المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 

لجميع المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا كبذلؾ  0.05أكبر مف مستكل الداللة " لعينتيف مستقمتيف 
يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه 

بأف  ر ذلكويفس مجتمعة معا تعزل إلى طبيعة العمؿ، كعميو نقبؿ الفرضية،المجاالت كالمجاالت 
الخريجيف يعممكف بكظائؼ دائمة كمؤقتة بعد تخرجيـ كالبدء بالحياة العممية كصعكبة الحصكؿ عمى 

ذلؾ لسعي الخريجيف لمعمؿ في مجاالت مختمفة كيمكنيـ الحصكؿ عمى  ويعزو الباحثفرص دائمة، 
ىذه  واتفقتفرص العمؿ بسرعة في حالة تحسف الكضع االقتصادم كالسكؽ المحمي كالدكلي، 

خمصت الدراسة إلى كجكد أثر ذك داللة ( كالتي ـ3112مع بعض الدراسات كدراسة )كردية،  النتائج
احصائية لمبرامج التي تقدميا المشاريع التنمكية الممكلة دكليان كالمتمثمة في برامج بناء قدرات 

( أكضحت أف الخريجيف Al-mamun, 2012كدراسة )، الخريجيف كأياـ التكظيؼ لمخريجيف الجدد
الذيف يمتمككف ميارات لدييـ سرعة كاستجابة أفضؿ مف الخريجيف اآلخريف الكتساب فرص عمؿ 

زيادة الكظائؼ في القطاع الحككمي ( كالتي تمخصت بضركرة ـ3112كدراسة )الجبارة، جديدة، 
ظائؼ كرفعيا في بالكامؿ كمتابعة كتفعيؿ الرقابة عمى القطاع الخاص في تطبيؽ سياسة زيادة الك 

جميع المستكيات اإلدارية كاستحداث فرص عمؿ جديدة في التخصصات المطمكبة لدل سكؽ العمؿ 
الستقطاب الخريجيف الجدد كالقدامى.

 طبيعة العمل  –لعينتين مستقمتين "  -  Tاختبار" نتائج  (:5.29) جدول

 المجال
 المتوسطات

مة 
قي

بار
الخت

ا
مة  

القي
ية 

مال
الحت

ا (
S

ig
).

 

 مؤقت دائم
 0.567 0.574 6.44 6.70 .البرامج التدريبية

 0.343 0.953 6.68 7.09 .تكنكلكجيا المعمكمات المستخدمة

 0.933 0.084- 6.05 6.01 .المكارد المالية

 0.834 0.211- 6.26 6.16 .المكارد البشرية

 0.186 1.331- 6.78 6.31 .استيعاب سكؽ العمؿ لمخريجيف

 0.979 0.027 6.45 6.46 الفمسطينية في متابعة الخريجين دور الجامعات 
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 المجال
 المتوسطات

مة 
قي

بار
الخت

ا
مة  

القي
ية 

مال
الحت

ا (
S

ig
).

 
 مؤقت دائم

 0.837 0.206- 6.65 6.56 فاعمية البرامج الخاصة بالخريجين

( بين متوسطات درجات تقدير α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
الخريجين وأثره عمى فاعمية حول دور الجامعات الفمسطينية في متابعة أفراد عينة الدراسة 

 البرامج الخاصة بيم من وجية نظر الخريج تعزى إلى التواصل مع وحدة الخريجين.
 -  Tالمقابمة الختبار" (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 2.21المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 

لجميع المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا، كبذلؾ يمكف  0.05أقؿ مف مستكل الداللة " لعينتيف مستقمتيف 
استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت 

كذلؾ لصالح الذيف يتكاصمكف مع كحدة  التكاصؿ مع كحدة الخريجيفكالمجاالت مجتمعة معا تعزل إلى 
عمى كجكد تكاصؿ لدل الخريجيف بعد تخرجيـ مباشرة  وىذا يفسر كعميو نرفض الفرضية، .الخريجيف

ويعزو مف الجامعة كالسعي لتأىيؿ أنفسيـ بااللتحاؽ باألنشطة كالبرامج التي تقدميا كحدات الخريجيف، 
بعد إلى كجكد تكجو لدل الجامعات الفمسطينية إلنشاء كحدات خريجيف لمتابعة خريجييا  الباحث ذلك

)جامعة مع بعض الدراسات كدراسة  واتفقت ىذه النتائجالتخرج كالبدء بتقديـ الخدمات الالزمة ليـ، 
( كالتي ـ3112)صبح،  كدراسة ضركرة متابعة الخريج لمتعميـ بعد التخرج، ( أكدت بـ2014فمكريدا، 

ير قكاعد بيانات أف تقـك الجامعات بفتح مكاتب خاصة لمتابعة الخريجيف، تكفخمصت إلى أف ضركرة 
خاصة بالخريجيف، كتشبيؾ العالقات مع المؤسسات كعقد المقاءات كالمؤتمرات المحمية كاإلقميمية 

( Antepohl, & others, 2003كالدكلية كاستضافة المفكريف كالباحثيف ذك الكفاءة العالية، كدراسة )
 التعميـ المطبؽ في الدراسة.أكدت بضركرة تقييـ الطمبة مف خالؿ المتابعة كتحقيؽ أىداؼ 

 التواصل مع وحدة الخريجين  –لعينتين مستقمتين "  -  Tاختبار" نتائج  (:5.30جدول )

 المجال
 المتوسطات

مة 
قي

بار
الخت

ا
مة  

لقي
ا

ية 
مال
الحت

ا (
S

ig
).

 

 ال نعم
 0.000* 9.666 5.20 7.18 .البرامج التدريبية

 0.000* 8.061 5.87 7.45 .تكنكلكجيا المعمكمات المستخدمة

 0.000* 9.505 4.82 6.88 .المكارد المالية

 0.000* 10.031 4.85 7.07 .المكارد البشرية

 0.000* 6.747 6.01 7.15 .استيعاب سكؽ العمؿ لمخريجيف
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 0.000* 10.007 5.36 7.15 الفمسطينية في متابعة الخريجين دور الجامعات 

 0.000* 7.685 5.71 7.24 فاعمية البرامج الخاصة بالخريجين

 0.000* 9.542 5.45 7.17 جميع المجاالت معا

 α ≤ 0.05الفرؽ بيف المتكسطيف داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *
( بين متوسطات درجات تقدير α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

الفمسطينية في متابعة الخريجين وأثره عمى فاعمية البرامج حول دور الجامعات أفراد عينة الدراسة 
 الخاصة بيم من وجية نظر الخريج تعزى إلى تحديث البيانات.

لعينتيف  - Tالمقابمة الختبار" (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 2.21المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 
لجميع المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا، كبذلؾ يمكف استنتاج أنو  0.05أقؿ مف مستكل الداللة  "مستقمتيف

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت كالمجاالت 
أف الخريجيف  وتفسر النتائج مجتمعة معا تعزل إلى تحديث البيانات كذلؾ لصالح الذيف يحدثكف بياناتيـ.

ث البيانات لدل كحدات الخريجيف لتمكيف حصكليـ عمى الخدمات كالبرامج المقدمة مف يقكمكف بتحدي
بأف كجكد قكاعد البيانات تساعد كحدات  ويعزو الباحث ذلك كعميو نرفض الفرضية، الكحدات بشكؿ مستمر،

يف الخريجيف مف معرفة حالة الخريج كسيكلة التكاصؿ مف خالؿ تكفر جميع المعمكمات الخاصة بالخريج
 واتفقت ىذه النتائجكتمكنيا مف عمؿ دراسات خاصة بيـ كمعرفة التطكرات التي كصؿ إلييا الخريجيف. 

ضركرة التنسيؽ بيف حاجات السكؽ الحالية ( التي أظيرت ـ3119مع بعض الدراسات كدراسة )البغدادم، 
كبيانات عف  االحتياجاتكالمستقبمية مف القكل العاممة بأنكاعيا كذلؾ بتكفير قاعدة بيانات عف حجـ 

، كدراسة الفعمية مف القكل العاممة كالمخرجات التعميمية االحتياجاتمكائمة بيف مخرجات نظاـ التعميـ لخمؽ 
(Corominas, 2010) .التي أكدت بتكفير قكاعد بيانات خاصة بالخريجيف لدل الباحثيف عف العمؿ 

 تحديث البيانات –"  لعينتين مستقمتين -  Tاختبار" نتائج  (:5.31جدول )

 المجال

 المتوسطات

مة 
قي

بار
الخت

ا
مة  

القي
ية 

مال
الحت

ا (
S

ig
).

 

 ال نعم

 0.000* 5.311 5.49 6.69 .البرامج التدريبية

 0.000* 5.187 6.02 7.12 .تكنكلكجيا المعمكمات المستخدمة

 0.000* 6.880 4.90 6.51 .المكارد المالية

 0.000* 6.691 5.00 6.63 .المكارد البشرية

 0.000* 3.580 6.20 6.85 .استيعاب سكؽ العمؿ لمخريجيف
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 0.000* 6.205 5.54 6.76 الفمسطينية في متابعة الخريجين دور الجامعات 

 0.000* 5.338 5.80 6.94 فاعمية البرامج الخاصة بالخريجين

 0.000* 6.087 5.61 6.81 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05الفرؽ بيف المتكسطيف داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *
( بين متوسطات درجات تقدير α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

حول دور الجامعات الفمسطينية في متابعة الخريجين وأثره عمى فاعمية أفراد عينة الدراسة 
الخريج تعزى إلى أكثر الطرق شيوعا في التواصل مع البرامج الخاصة بيم من وجية نظر 

 الخريجين.
 ( يمكف استنتاج ما يمي:2.23المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 

 0.05أكبر مف مستكل الداللة " المقابمة الختبار" التبايف األحادم  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية  

المكارد المالية، المكارد البشرية، استيعاب سكؽ العمؿ ، تكنكلكجيا المعمكمات المستخدمة لممجاالت "
فاعمية البرامج الخاصة بالخريجيف" كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة  لمخريجيف،

أكثر الطرؽ شيكعا في إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تعزل إلى 
عمى أىمية كجكد كسائؿ مختمفة لمتكاصؿ  والتي تفسر، كعميو نقبؿ الفرضية، التكاصؿ مع الخريجيف

نشاء مكاقع التكاصؿ االجتماعي  مع الخريجيف سكاءن بعقد المقاءات الثقافية كاالجتماعية كالتكاصمية كا 
 كالنكادم االلكتركنية. 

" كالمجاالت  تابعة الخريجيفالفمسطينية في مدكر الجامعات  أما بالنسبة لممجاليف "البرامج التدريبية،
كبذلؾ يمكف استنتاج  0.05أقؿ مف مستكل الداللة  (.Sig)مجتمعة معا فقد تبيف أف القيمة االحتمالية 

أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذيف المجاليف 
كاصؿ مع الخريجيف كذلؾ لصالح أكثر الطرؽ شيكعا في التكالمجاالت مجتمعة معا تعزل إلى 

أىمية تكفر تكنكلكجيا سريعة  والتي تفسر ، كعميو نرفض الفرضية،أجابكا بطريقة البريد اإللكتركني
ذلؾ بضركرة تكفر قكاعد  ويعزو الباحثلمكصكؿ إلى الخريج، كتطبيؽ نظاـ المتابعة االلكتركني، 

البيانات الخاصة بالخريجيف كالعمؿ عمى تحديث البيانات الخاصة بيـ، كتكفير البريد االلكتركني 
مع بعض الدراسات  واتفقت ىذه النتائجلمخريج بغض النظر عف التخصصات المختمفة لمخريجيف. 

نية كتعزيز إشراؾ ( كالتي تمخصت بكجكب إلقاء محاضرات الكترك ـBozhko, 2012كدراسة )
زءان أساسيان مف عممية التعمـ، كدراسة خبرات التعمـ كتعزيز عممية التكاصؿ كالتعاكف كالتي تعتبر ج

(White, 2010 .أكدت بالسعي لتطكير الخريجيف في ميارات متعمقة باالتصاؿ كالتكاصؿ ) 
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أكثر الطرق شٌوعا فً التواصل مع الخرٌجٌن –" اختبار " التباٌن األحادينتائج  (:5.47) جدول  

 المجال

 المتوسطات
بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

البريد 
 االلكتروني

مواقع 
التواصل 
 االجتماعي

اعالنات 
 الجامعة

غير 
 ذلك

 0.001* 5.274 4.95 6.72 6.24 6.66 .البرامج التدريبية

 0.067 2.404 5.88 6.93 6.71 7.04 .تكنكلكجيا المعمكمات المستخدمة

 0.051 2.610 4.88 6.22 5.94 6.14 .المكارد المالية

 0.057 2.532 5.34 6.65 5.92 6.36 .المكارد البشرية

 0.440 0.903 6.47 6.94 6.54 6.73 .استيعاب سكؽ العمؿ لمخريجيف

 0.030* 3.010 5.50 6.70 6.27 6.60 الفمسطينية في متابعة الخريجين دور الجامعات 

 0.074 2.332 5.84 6.87 6.45 6.90 فاعمية البرامج الخاصة بالخريجين

 0.034* 2.910 5.59 6.74 6.32 6.68 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *
( بين متوسطات درجات تقدير α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

حول دور الجامعات الفمسطينية في متابعة الخريجين وأثره عمى فاعمية أفراد عينة الدراسة 
البرامج الخاصة بيم من وجية نظر الخريج تعزى إلى عدد البرامج التدريبية التي استفاد منيا 

 المستجيب.
 ( يمكف استنتاج ما يمي: 2.22المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 

لمجاؿ   0.05أكبر مف مستكل الداللة " المقابمة الختبار" التبايف األحادم  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية 
" كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استيعاب سكؽ العمؿ لمخريجيف"

. كالتي تفسر عمى سعي عدد البرامج التدريبيةؿ تعزل إلى متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذا المجا
 الخريج لاللتحاؽ بالبرامج لسيكلة الحصكؿ عمى فرص عمؿ كسرعة التنافس عمى الكظائؼ المتكفرة. 

أقؿ مف           (.Sig)أما بالنسبة لباقي المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا فقد تبيف أف القيمة االحتمالية 
كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات  0.05مستكل الداللة 

عدد البرامج التدريبية كذلؾ لصالح عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا تعزل إلى 
بأف  والذي يفسر كعميو نقبؿ الفرضية، .ة فأكثرأك دكر  نامجبر  2الذيف حصمكا عمى برامج تدريبية مف 

 ويعزو الباحثالخريجيف يسعكف لتطكير أنفسيـ باالستفادة مف عدة برامج بدؿ برنامج كاحد أك دكرة كاحدة، 
ذلؾ إلى االىتماـ المتزايد مف قبؿ الخريجيف كتكفير البرامج لمخريجيف بعد تخرجيـ لسد الفجكات المكجكدة 



 

058 
 

1
2
9

 

مع بعض  واتفقت ىذه النتائجلتطبيؽ العممي. في الدراسة األكاديمية التي تركز عمى التعميـ النظرم دكف ا
يتمقى أثناء دراستو مكاد نظرية أف الخريج مف كمية التجارة حيث ( ـ3112الدراسات كدراسة )أبك نعيـ، 

، كدراسة )مركز بشكؿ كبير بعيدة عف التطبيؽ العممي الكاؼ لتأىيمو بما ينسجـ مع متطمبات سكؽ العمؿ
، كدراسة الجانب العممي كجزء مف الخطة األكاديمية إلى الجانب النظرمباعتماد ( ـ3112شئكف المرأة، 

(Antepohl, & others, 2003 ،التي تمخصت عمى أىمية التطبيؽ العممي خالؿ الدراسة األكاديمية )
 ىداؼ التعميـ المطبؽ في الدراسة.مع ضركرة تقييـ الطمبة مف خالؿ المتابعة كتحقيؽ أ

 عدد البرامج التدريبية –" التباين األحادياختبار " نتائج  (:5.33) جدول

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

لم أتمق 
 ءشي

برنامج 
أو دورة 
 واحدة

2-3 
برامج أو 
 دورات

 فأكثر 4

 0.000* 6.424 6.84 6.88 6.55 5.73 .البرامج التدريبية

 0.035* 2.890 6.91 7.18 6.87 6.39 .تكنكلكجيا المعمكمات المستخدمة

 0.001* 5.572 6.36 6.57 6.19 5.40 .المكارد المالية

 0.000* 6.057 6.67 6.73 6.31 5.48 .المكارد البشرية

 0.561 0.687 6.94 6.66 6.73 6.48 .استيعاب سكؽ العمؿ لمخريجيف

 0.002* 4.899 6.75 6.80 6.53 5.90 الفمسطينية في متابعة الخريجين دور الجامعات 

 0.004* 4.569 7.12 7.06 6.70 6.11 فاعمية البرامج الخاصة بالخريجين

 0.002* 4.974 6.85 6.87 6.58 5.96 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *
 ممخص الفصل: 5.7

لمبيانات كنتائج الدراسة الميدانية بيدؼ التعرؼ تـ في ىذا الفصؿ عرض لمتحميؿ االحصائي 
عمى دكر الجامعات الفمسطينية في متابعة الخريجيف كأثره عمى فاعمية البرامج الخاصة بالخريجيف مف 
كجية نظر الخريج، كبدأ الباحث باختيار التكزيع الطبيعي كمف ثـ تطرؽ لتساؤالت الدراسة كاإلجابة 

حصائية المناسبة، ثـ تناكؿ الفرضيات كاختباراتيا كمدل تطابقيا عمييا باستخداـ المعالجات اال
كاختالفيا مع الدراسات السابقة، كفي نياية الفصؿ استخداـ الباحث تحميؿ االنحدار لتكضح أثر 

 المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع.
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 الفصل السادس
 النتائج والتوصيات

 مقدمة: 6.1
في ضكء ما خمصت إليو الدراسة كمف خالؿ ربطيا باإلطار النظرم كبالدراسات السابقة 

فاعمية البرامج  التي تناكلت مكضكع "دكر الجامعات الفمسطينية في متابعة الخريجيف كأثره عمى
الخاصة بيـ مف كجية نظر الخريج" دراسة مقارنة بيف كحدة شئكف الخريجيف بالجامعة اإلسالمية 
بغزة ككحدة النجاح لمخريجيف بجامعة النجاح الكطنية ككحدة الخريجيف بالكمية الجامعية لمعمـك 

لدراسة، ككذلؾ أىـ التطبيقية"، يتضمف ىذا الفصؿ ممخصان ألىـ النتائج التي تكصمت إلييا ا
التكصيات المقترحة بناءن عمى ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج كالتي قد تساىـ في معالجة نقاط 

 الضعؼ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المنشكدة.

 النتائج: 6.2
لحاقيـ ببرامج التعمـ مدل الحياة خارج المؤسسة يساعد  .1 تدريب الخريجيف كتأىيميـ كا 

 بشكؿ أفضؿ. في صقؿ شخصية الخريجاألكاديمية في المؤسسات ذات الصمة 
تعبئة الطمبات كجكد التطكر التكنكلكجي لدل كحدات الخريجيف الخريجيف في يساعد  .2

كتكفير لمكقت كالجيد كحدات الخريجيف لدل لألنشطة كالبرامج الكتركنيان كالتسجيؿ اآللي 
عدـ تكفير كحدات متخصصة في مجاؿ اإلرشاد بدؿ مف المراجعات الشخصية، مع 

  الكظيفي كالتدريب كالتفرغ الكامؿ لتطكير الطمبة كالخريجيف.
قياـ الجامعات بتكفير أفضؿ كأحدث األجيزة كالمختبرات الخاصة بتدريب الخريجيف يساىـ  .3

كتأىيميـ في المراكز التابعة لكحدات الخريجيف كالتعميـ المستمر في التحاؽ الخريجيف بشكؿ 
 أكبر في البرامج المقدمة. 

 ريجييا. لخ فضؿأالبشرية المطمكبة تقديـ خدمة  رداتزكيد كحدات الخريجيف بالكك يساىـ  .4
ينتظر طكيالن بعد التخرج لمحصكؿ عمى فرص يالحظ أف الخريج بعد تخرجو مف الجامعة  .5

الشعب الفمسطيني كضعؼ  اي يعيشيبب األكضاع االقتصادية الصعبة الت، كذلؾ بسعمؿ
 السكؽ المحمي في استيعاب األعداد الكبيرة مف الخريجيف كؿ عاـ جامعي.
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كالتعميـ المستمر لخاصة بيـ مف خالؿ كحدات الخريجيف التحاؽ الخريجيف بالبرامج ايعمؿ  .6
 عمى تزكيدييـ باالبتكار كالتجديد في المعمكمات إلى جانب المؤىالت العممية. بالجامعات 

ىناؾ تكجو لدل الخريجيف في التكاصؿ لدل كحدات الخريجيف بالجامعات الفمسطينية  .7
الخريجيف مف مختمؼ األعمار يسعكف إلى بااللتحاؽ باألنشطة كالبرامج المقدمة، كأف جميع 
 االستمرار في التعمـ كااللتحاؽ ببرامج التعمـ الحياة.

النقص في التدريب العممي خالؿ الدراسة األكاديمية كاالعتماد عمى التدريس يالحظ بكجكد  .8
 النظرم في كثير مف التخصصات.

جيف عمؿ في مجاالت أف التخصصات الفنية كالتقنية في الكميات المتكسطة تتيح لمخري .9
مختمفة أفضؿ مف التخصصات األدبية كالعممية كذلؾ بسبب تشبع السكؽ المحمي مف 

 التخصصات األخيرة. 
يـ لدل كحدات الخريجيف ببعض الخريجيف يقكمكف بتحديث البيانات الخاصة  .10

 لتمكيف حصكليـ عمى الخدمات كالبرامج المقدمة مف الكحدات بشكؿ مستمر.
ممكف بكظائؼ دائمة أك مؤقتة بعد تخرجيـ كالبدء بالحياة بعض الخريجيف يع .11

 العممية كيكاجيكف صعكبة في الحصكؿ عمى فرص دائمة.
يمتحؽ الخريجيف بتطكير أنفسيـ باالستفادة مف عدة برامج بدؿ برنامج كاحد أك دكرة  .13

 كاحدة، كذلؾ لكجكد المنافسة الكبيرة بيف الخريجيف عمى فرص العمؿ المتكفرة.

 
 (: ممخص النتائج6.1)جدول 

 النتيجة قبول/رفض الفرضية
تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند 

بيف دكر  α ≤ 0.05 مستكل داللة
الجامعات الفمسطينية في متابعة 
الخريجيف كفاعمية برامج الخريجيف في 

 .الجامعات الفمسطينية

 قبكؿ الفرضية

أىمية تكفير كحدات الخريجيف لمبرامج 
كالتكنكلكجيا كالدعـ المالي التأىيمية 

كالبشرم كاستيعاب الخريجيف لسكؽ 
 العمؿ كتتمكف مف ذلؾ لتحقيؽ أىدافيا.

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند 
( بيف α ≤ 0.05مستكل داللة )

متكسطات درجات تقدير أفراد عينة 
حكؿ دكر الجامعات الفمسطينية الدراسة 

في متابعة الخريجيف كأثره عمى فاعمية 
البرامج الخاصة بيـ مف كجية نظر 

 قبكؿ الفرضية

بأف الخريجيف كالخريجات لدييـ نفس 
 التكجو حكؿ أىمية البرامج الخاصة بيـ.
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 الخريج تعزل إلى الجنس.
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند 

( بيف α ≤ 0.05مستكل داللة )
متكسطات درجات تقدير أفراد عينة 

حكؿ دكر الجامعات الفمسطينية الدراسة 
في متابعة الخريجيف كأثره عمى فاعمية 
البرامج الخاصة بيـ مف كجية نظر 

 الخريج تعزل إلى العمر.

 قبكؿ الفرضية

بأف جميع أعمار الخريجيف بشكؿ عاـ 
يسعكف إلى االستمرار في التعمـ دكف 

 سف معيف.التكقؼ عند 

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند 
( بيف α ≤ 0.05مستكل داللة )

متكسطات درجات تقدير أفراد عينة 
حكؿ دكر الجامعات الفمسطينية الدراسة 

في متابعة الخريجيف كأثره عمى فاعمية 
البرامج الخاصة بيـ مف كجية نظر 

 الخريج تعزل إلى الجامعة.

 قبكؿ الفرضية

جامعية لمعمـك التطبيقية لدييا أف الكمية ال
تأىيؿ في المجاؿ الفني كالتقني كالتي 
يتيح لخريجييا لمعمؿ في مجاالت 
مختمفة، كأف جامعة النجاح الكطنية تقـك 
مف خالؿ كحدة التكظيؼ ببذؿ جيكد 
أفضؿ مف كحدة الخريجيف بالجامعة 

 اإلسالمية.
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند 

( بيف α ≤ 0.05مستكل داللة )
متكسطات درجات تقدير أفراد عينة 

حكؿ دكر الجامعات الفمسطينية الدراسة 
في متابعة الخريجيف كأثره عمى فاعمية 
البرامج الخاصة بيـ مف كجية نظر 

 الخريج تعزل إلى المؤىؿ العممي.

 قبكؿ الفرضية

اب المؤىالت باىتماـ جميع أصح
العممية في عممية التعمـ كااللتحاؽ 

 بالبرامج المختمفة.

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند 
( بيف α ≤ 0.05مستكل داللة )

متكسطات درجات تقدير أفراد عينة 
حكؿ دكر الجامعات الفمسطينية الدراسة 

في متابعة الخريجيف كأثره عمى فاعمية 
ة نظر البرامج الخاصة بيـ مف كجي
 الخريج تعزل إلى سنة التخرج.

 قبكؿ الفرضية

أف الخريجيف بمختمؼ األعمار ال 
يتكقؼ التطكير كالتأىيؿ عف عمر 

 الخريج.

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند 
( بيف α ≤ 0.05مستكل داللة )

متكسطات درجات تقدير أفراد عينة 
حكؿ دكر الجامعات الفمسطينية الدراسة 

لخريجيف كأثره عمى فاعمية في متابعة ا
البرامج الخاصة بيـ مف كجية نظر 

 الخريج تعزل إلى الحالة الكظيفية.

 قبكؿ الفرضية

ذلؾ حكؿ تنكع الحاالت الخاصة بعمؿ 
 الخريجيف كعدـ عمميـ بعد تخرجيـ.

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند 
بأف الخريجيف يعممكف بكظائؼ دائمة  قبكؿ الفرضية( بيف α ≤ 0.05مستكل داللة )

كمؤقتة بعد تخرجيـ كالبدء بالحياة 
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متكسطات درجات تقدير أفراد عينة 
حكؿ دكر الجامعات الفمسطينية الدراسة 

في متابعة الخريجيف كأثره عمى فاعمية 
البرامج الخاصة بيـ مف كجية نظر 

 الخريج تعزل إلى طبيعة العمؿ.

الحصكؿ عمى فرص  العممية كصعكبة
 دائمة.

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند 
( بيف α ≤ 0.05مستكل داللة )

متكسطات درجات تقدير أفراد عينة 
حكؿ دكر الجامعات الفمسطينية الدراسة 

في متابعة الخريجيف كأثره عمى فاعمية 
البرامج الخاصة بيـ مف كجية نظر 
الخريج تعزل إلى التكاصؿ مع كحدة 

 الخريجيف.

 نرفض الفرضية

إلى كجكد تكجو لدل الجامعات 
الفمسطينية إلنشاء كحدات خريجيف 
لمتابعة خريجييا بعد التخرج كالبدء 

 بتقديـ الخدمات الالزمة ليـ

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند 
( بيف α ≤ 0.05مستكل داللة )

متكسطات درجات تقدير أفراد عينة 
معات الفمسطينية حكؿ دكر الجاالدراسة 

في متابعة الخريجيف كأثره عمى فاعمية 
البرامج الخاصة بيـ مف كجية نظر 

 الخريج تعزل إلى تحديث البيانات.

 نرفض الفرضية

أف الخريجيف يقكمكف بتحديث البيانات 
لدل كحدات الخريجيف لتمكيف حصكليـ 
عمى الخدمات كالبرامج المقدمة مف 

 .الكحدات بشكؿ مستمر

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند 
( بيف α ≤ 0.05مستكل داللة )

متكسطات درجات تقدير أفراد عينة 
حكؿ دكر الجامعات الفمسطينية الدراسة 

في متابعة الخريجيف كأثره عمى فاعمية 
البرامج الخاصة بيـ مف كجية نظر 
الخريج تعزل إلى أكثر الطرؽ شيكعا 

 في التكاصؿ مع الخريجيف.

 ؿ الفرضيةنقب

ذلؾ بضركرة تكفر قكاعد البيانات 
الخاصة بالخريجيف كالعمؿ عمى تحديث 

 البيانات الخاصة بيـ.

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند 
( بيف α ≤ 0.05مستكل داللة )

متكسطات درجات تقدير أفراد عينة 
حكؿ دكر الجامعات الفمسطينية الدراسة 

فاعمية في متابعة الخريجيف كأثره عمى 
البرامج الخاصة بيـ مف كجية نظر 
الخريج تعزل إلى عدد البرامج التدريبية 

 التي استفاد منيا المستجيب.

 نقبؿ الفرضية

ذلؾ إلى االىتماـ المتزايد مف قبؿ 
الخريجيف كتكفير البرامج لمخريجيف بعد 
تخرجيـ لسد الفجكات المكجكدة في 
الدراسة األكاديمية التي تركز عمى 

 ـ النظرم دكف التطبيؽ العممي.التعمي
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 التوصيات: 6.3
مف خالؿ نتائج الدراسة التي سبؽ ذكرىا يكرد الباحث فيما يمي أىـ التكصيات المتعمقة بيا، 
كالتي مف شأنيا العمؿ عمى زيادة االىتماـ بمتابعة الخريجيف كبرامج الخريجيف في كال المؤسسات 

 كجامعة النجاح الكطنية كالكمية الجامعية لمعمـك التطبيقية(.األكاديمية )الجامعة اإلسالمية بغزة 

 توصيات خاصة بالجامعات: 6.3.1
 تطكير عمؿ كحدات متابعة كشئكف الخريجيف بالجامعات الفمسطينية كتكفير الدعـ الالـز ليا. .1
 الخريجيف أساليب المناقشة كالحكار كالزيارات الميدانية لخريجيياات تستخدـ كحدضركرة أف  .2

 لمعرفة نقاط الضعؼ كجكانب القكة لدل خريجييا.
ضركرة إنشاء نكادم الكتركنية خاصة بالخريجيف ليتـ ربطيـ ببعضيـ البعض كاالستفادة مف  .3

 خبرات اآلخريف.
بتعاث الخريجيف  تتكخى الجامعة المكضكعية في عممية تكزيع المنح كالدراسات العمياأف  .4 كا 

 الستكماؿ دراستيـ بعد التخرج.
تعمؿ لتحديد متطمبات سكؽ لمدراسات المسحية  متخصصةطكاقـ سعى الجامعات لتكفير أف ت .5

قبؿ االلتحاؽ بالدراسة كتكجيييـ لمتخصصات المناسبة لسكؽ  لمساعدة الخريجالعمؿ المتجددة 
 العممي المستقبمي.

ضركرة إنشاء نظاـ متابعة لمخريجيف كبناء قكاعد بيانات خاصة كشاممة عف الخريجيف،  .6
 كاستحداث القكائـ البريدية كالمكاقع االلكتركنية التابعة لكحدات الخريجيف. 

زيادة األنشطة كالفعاليات الخاصة بالخريجيف كالسعي لمتابعة الخريجيف بعد التخرج كالتكجو  .7
يع التشغيؿ الخاصة بالخريجيف كالتنسيؽ مع المؤسسات ذات الصمة نحك جمب التمكيؿ لمشار 
 لتشغيؿ خريجي الجامعات.

العمؿ عمى تكجيو التخصصات الدراسية لتالءـ احتياجات سكؽ العمؿ مف األيدم العاممة  .8
تقديـ النصح كالتكجيو كالتدريب الالـز لالنخراط في سكؽ كالتنسيؽ مع المؤسسات المحمية في 

 العمؿ.

 توصيات خاصة بالخريجين: 6.3.2
ضركرة تحديث البيانات بشكؿ مستمر حتى تتمكف كحدات الخريجيف مف التكاصؿ مع . 1

 خريجييا كمعرفة حالة الخريجيف لتسييؿ تقديـ المساعدة ليـ.
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ضركرة التحاؽ الخريج بالبرامج التأىيمية كالتطكعية كبرامج التعمـ مدل الحياة كاكتساب . 2
 األفؽ أمامو لمحصكؿ عمى فرص عمؿ مناسبة.المعارؼ يفتح 

االىتماـ بالتطكير كالتأىيؿ الخاصة بالتكنكلكجيا كالتي تفتح مجاالت العمؿ المختمفة . 3
 كخاصة األعماؿ االفتراضية.

 
 الخطة التنفيذية لتنفيذ التوصيات: 6.3.3

 (: الخطة التنفيذية لتنفيذ التوصيات6.1جدول )
عن الجية المسئولة  التوصية

 التنفيذ
 اإلطار الزمني آليات التطبيق

 التوصيات الخاصة بالجامعات
تطكير عمؿ كحدات .1

متابعة كشئكف الخريجيف 
بالجامعات الفمسطينية 

اإلدارة العميا بالجامعة +  كتكفير الدعـ الالـز ليا.
 أقساـ المشاريع بالجامعة

تكفير المكاف المناسب -
لكحدات الخريجيف لسرعة 

 مياـ الخريجيف.تسييؿ 
تكفير القاعات كالكرش  -

 الخاصة بالكحدات.
كتابة مقترحات المشاريع  -

 كتسكيقيا لمجيات المعنية.

 مستمر

تستخدـ .ضركرة أف 2
الخريجيف أساليب ات كحد

المناقشة كالحكار كالزيارات 
لمعرفة  الميدانية لخريجييا

نقاط الضعؼ كجكانب القكة 
 لدل خريجييا.

 

 كحدة الخريجيف

إعداد الخطط الالزمة -
لزيارة الخريجيف عمى رأس 

 عمميـ.
متابعة البرامج كالنشاطات -

 المنفذة كعمؿ تقييمات ليا.
رفع التكصيات ألصحاب -

 القرار داخؿ الجامعة.

 مستمر

.ضركرة إنشاء نكادم 3
الكتركنية خاصة بالخريجيف 
ليتـ ربطيـ ببعضيـ البعض 
كاالستفادة مف خبرات 

 اآلخريف.
 

ف تكنكلكجيا شئك 
 المعمكمات.

تطكير المكاقع االلكتركنية -
 الخاصة بالخريجيف.

إنشاء نادم الكتركني -
خاص بالخريجيف كربطو 
 بقكاعد بيانات المؤسسات.

 مستمر

تتكخى الجامعة أف .4
المكضكعية في عممية 
تكزيع المنح كالدراسات 

بتعاث الخريجيف  العميا كا 
الستكماؿ دراستيـ بعد 

اإلدارة العميا + شئكف 
 العالقات الخارجية.

إطالع الخريجيف عمى -
 المنح المقدمة مف الجامعة.

التكاصؿ مع الخريجيف -
بتعاثيـ لتطكير  المتفكقيف كا 

 أنفسيـ.

 مستمر



 

066 
 

1
2
2

 

 التخرج.
 

تكفير المنح المناسبة -
كتكزيعيا عمى الخريجيف 
 بالطرؽ المينية الصحيحة.

.أف تسعى الجامعات 5
 متخصصةطكاقـ لتكفير 

تعمؿ لمدراسات المسحية 
لتحديد متطمبات سكؽ 

لمساعدة العمؿ المتجددة 
قبؿ االلتحاؽ  الخريج

بالدراسة كتكجيييـ 
لمتخصصات المناسبة 

 لسكؽ العممي المستقبمي.

اإلدارة العميا + شئكف 
 الخريجيف.

تكفير ككادر متخصصة -
في الدراسات المسحية 
كالمسح الميداني عف حالة 

 المحمي.الخريجيف كالسكؽ 
محاكلة تسكيؽ الخريجيف -

 خارج الكطف.
 مستمر

.ضركرة إنشاء نظاـ 6
متابعة لمخريجيف كبناء 
قكاعد بيانات خاصة 
كشاممة عف الخريجيف، 
كاستحداث القكائـ البريدية 
كالمكاقع االلكتركنية التابعة 

 لكحدات الخريجيف. 

 تكنكلكجيا المعمكمات

تكفير قكاعد بيانات دقيقة -
الخريجيف. )العامميف عف 

طبيعة كغير العامميف ك 
 العمؿ كمجاؿ العمؿ(.

تكفير البريد االلكتركني -
الخاص بالخريجيف 

 كتحديثو.
سرعة إنجاز نظاـ متابعة -

 الخريجيف.

 مستمر

.زيادة األنشطة كالفعاليات 7
الخاصة بالخريجيف كالسعي 
لمتابعة الخريجيف بعد 
التخرج كالتكجو نحك جمب 

مشاريع التشغيؿ التمكيؿ ل
الخاصة بالخريجيف 
كالتنسيؽ مع المؤسسات 
ذات الصمة لتشغيؿ خريجي 

 الجامعات.

كحدات الخريجيف + أقساـ 
 المشاريع + اإلدارة العميا.

تكفير الدعـ المكجستي -
لكحدات الخريجيف في تنفيذ 
األنشطة كالمقاءات الخاصة 

 بالخريجيف.
تكفير التمكيؿ الالـز -

كالتطكع  لمشاريع التدريب
 كالتشغيؿ لمخريجيف.

زيادة التكاصؿ كعقد -
األنشطة المتعمقة 

 بالخريجيف.

 مستمر

العمؿ عمى تكجيو .8
التخصصات الدراسية 
لتالءـ احتياجات سكؽ 
العمؿ مف األيدم العاممة 
كالتنسيؽ مع المؤسسات 

تقديـ النصح المحمية في 
كالتكجيو كالتدريب الالـز 

التعميـ العالي+ اإلدارة 
العميا + المؤسسات المحمية 

 + كحدات الخريجيف.

اعتماد التخصصات -
المطمكبة في الجامعات بعد 
دراسة السكؽ المحمي 

 كحاجتو لمتخصص.
كضع الخطط الالزمة -

)طكيمة كمتكسطة المدل 
 عف السكؽ المحمي(.

 مستمر
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 لالنخراط في سكؽ العمؿ.
 

متابعة الخريجيف  -
كتأىيميـ حسب حاجة 

 المؤسسات كالخريجيف. 
 التوصيات الخاصة بالخريجين

.ضركرة تحديث البيانات 1
بشكؿ مستمر حتى تتمكف 
كحدات الخريجيف مف 
التكاصؿ مع خريجييا 
كمعرفة حالة الخريجيف 
 لتسييؿ تقديـ المساعدة ليـ.

كحدة الخريجيف + 
 الخريجيف أنفسيـ.

التكاصؿ مع الخريجيف -
 بضركرة تحديث البيانات.

تقديـ المساعدة لمخريجيف -
 مستمر العاطميف عف العمؿ.

. ضركرة التحاؽ الخريج 2
بالبرامج التأىيمية كالتطكعية 
كبرامج التعمـ مدل الحياة 
كاكتساب المعارؼ يفتح 
األفؽ أمامو لمحصكؿ عمى 

 فرص عمؿ مناسبة.
كحدة الخريجيف+ الخريجيف 

 أنفسيـ.

تكفير فرص التدريب -
 كالتطكع كبرامج الخريجيف.

تقديـ برامج مجانية -
 لمخريجيف.

اإلعالف عف البرامج -
اليامة كالتحاؽ الخريجيف 

 بيا.
تقديـ النصيحة كالمشكرة -

لمخريجيف حكؿ أىمية 
 البرامج كمكاكب التطكرات.

 مستمر

. االىتماـ بالتطكير 3
كالتأىيؿ الخاصة 

كالتي تفتح بالتكنكلكجيا 
مجاالت العمؿ المختمفة 
كخاصة األعماؿ 

 االفتراضية.
القطاع الخاص+كحدة 
 الخريجيف+ اإلدارة العميا

تطكير الخريجيف في -
مجاؿ التكنكلكجيا إلى 

 جانب التخصص.
تكفير فرص العمؿ عف -

بعد لمخريجيف بالتنسيؽ مع 
القطاعات العاممة في 

 المجاؿ.
تكفير البيئة المناسبة ليـ -

 داخؿ الجامعة.

 مستمر

 دراسات مقترحة: 6.3.3
برامج التعمـ مدل الحياة كأىـ المعكقات دكر الجامعات الفمسطينية في دعـ بضركرة دراسة . 1

 التي تحكؿ دكف ذلؾ.
 التعرؼ عمى الصعكبات التي تكاجو الطمبة كالخريجيف قبؿ كبعد التخرج.. 2
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 المراجع
 أواًل/ المراجع العربية:

 ،برنامج ماس لتدريب الخريجيف الجدد(. 2016ماس. ) -أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني
 /http://www.mas.ps(، المكقع: 22/1/2016تاريخ اإلطالع: )

، المؤسسة الجامعية لمدراسات التنمية كرسالة الجامعة في األلفية الثالثةـ(. 2000األسعد، محمد. )
 .95(، ص41كالنشر كالتكزيع، مجمة المعرفة، بيركت، العدد )

إبداع عمى بناء الشخصية القيادية (. أثر برامج التدريب في مؤسسة 2014إسميـ، نبيؿ عمياف. )
 الفمسطينية )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة األقصى، غزة، فمسطيف.

درجة رضا طمبة جامعة مؤتة عف ـ(. 2013أميف، محمد، حامد القضاة، كخميفات، عبد الفتاح. )
 )دراسة فقيية مقارنة(. جامعة مؤتة، األردف. ـالخدمات الجامعية مف كجية نظرى

 ـ.2015كشكر دائرة شئكف الخريجيف، الجامعة اإلسالمية بغزة، بر 
مجمة ـ(. دكر الجامعات العربية في دعـ ثقافة البحث العممي اإلبداعي، 2006بمغيث، سمطاف، )
 .139-124(. 127)شئكف عربية،

)رسالة  دكر الجامعات اليمنية في تنمية المكارد البشريةـ(. 2005بف كميب، محسف محمد. )
 ماجستير غير منشكرة(. جامعة السكداف لمعمكـ كالتكنكلكجيا، الخرطكـ، السكداف.

تاريخ اإلطالع:  برنامج تشغيؿ كتدريب الخريجيف في بنؾ فمسطيف.(. 2016بنؾ فمسطيف. )
  stine.com/arhttps://www.bankofpale(، المكقع:15/10/2016)

راـ اهلل. تاريخ اإلطالع:  برنامج تشغيؿ الشباب.(. 2016بكابة تشغيؿ الشباب. )
 /portal.blue.ps-http://yes(، المكقع: 16/10/2016)

: الرياض. 3ط تصميـ نظـ التدريب كالتطكير.ـ(. 2004تريسي، كليـ. الجبالي، سعد أحمد. )
 مركز البحكث. -معيد اإلدارة العامة

 دليؿ دائرة شئكف الخريجيف. ـ(.2004الجامعة اإلسالمية بغزة. )
 دليؿ خريجي الجامعة اإلسالمية. (.2010الجامعة اإلسالمية بغزة، )

  النشرة الثانية.بركشكر دائرة شئكف الخريجيف.  (.2008الجامعة اإلسالمية، )
( المكقع: 1/11/2016. تاريخ اإلطالع: )كحدة الخريجيف (.2016جامعة النجاح. )

https://www.najah.edu/ar/ 

http://www.mas.ps/
https://www.bankofpalestine.com/ar
http://yes-portal.blue.ps/
https://www.najah.edu/ar/


 

071 
 

1
2
1

 

 2/2/2017تاريخ اإلطالع:   ، تقرير بعنكاف: الخريجيف،ـ(2016جامعة نزكل، )
http://www.unizwa.edu.om/ 

البطالة لدل الخريجيف، األسباب المحتممة كاإلنعكاسات األمنية ـ(. 2006الجبارة، عبد اهلل، )
 )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة الرياض، السعكدية. كالحمكؿ المقترحة

أثر برامج التدريب كالتدريب اإلشرافي كالصفات الشخصية في ـ(. 2016أبك جبؿ، ضياء ىشاـ. )
. دراسة تطبيقية عمى شركة جكاؿ )رسالة ماجستير غير تكظيؼ لدل الخريجيفتحسيف ميارات ال

 منشكرة(. الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف.
 . فمسطيف: مطبعة أبناء الجراح.2(. القكاعد المنيجية لبناء االستبياف. طـ2010الجرجاكم، زياد)

ـ(. الجامعات الفمسطينية كالتحديات التي تكاجييا، 2007الجرجاكم، زياد، كالخطيب، عامر. )
مقدـ إلى مؤتمر الجامعات الفمسطينية نضاؿ )دراسة تحميمية ناقدة(. جامعة القدس المفتكحة

 ، فمسطيف.في مدينة راـ اهلل 20/5/2007كبناء المنعقد في 
مدل التالـؤ بيف خريجي التعميـ العالي الفمسطيني  ـ(.2004الجعفرم محمكد، الفي درايف. )

، راـ (ماس) -معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني ،كمتطمبات سكؽ العمؿ الفمسطينية
 اهلل، فمسطيف.
 .123-120(488، العدد  )مجمة العربيـ(. التعمـ مدل الحياة، 1999الجكادم، محمد. )

مجمكعة النيؿ : مصر. القاىرة، 1ط  .د بشريةر ة مكاتنمي (.ـ2008جكم، جينفر، كآخركف. )
 .العربية

ـ(. مشاركة الشباب في برامج التدريب 2007حجازم، سناء محمد، كسعد اهلل، يسرل شعباف. )
، دراسة ميدانية مطبقة عمى الشباب الخريجيف المستفيديف مف برامج كدعـ جكانب المكاطنة
 مصر.التدريب بجامعة حمكاف، 

دار ة، مصر: القاىر . 1ط .التربية المستمرة كالتعمـ مدل الحياةـ(.2003اسماعيؿ. )حجي، أحمد 
 .الفكر العربي

، اإلرشاد التربكم كالنفسي في المؤسسات التعميميةـ(. 2011الحريرم، رافدة، اإلمامي، سمير. )
 . عماف، األردف: دار المسيرة لمطباعة كالنشر كالتكزيع كالطباعة.1ط

مناىج البحث كطرؽ التحميؿ اإلحصائي في العمـك  ـ(.2005أماؿ، صادؽ. )أبك حطب، فؤاد ك 
 . القاىرة: مكتبة األنجمك المصرية.1، طالنفسية كالتربكية كاالجتماعية

http://www.unizwa.edu.om/


 

070 
 

1
2
1

 

أثر مدخالت النظاـ التدريبي عمى مخرجات العممية التدريبية في ـ(.2011حمس، شادم محمد. )
)رسالة ماجستير غير منشكرة(. كمية التجارة،  مراكز التدريب الميني التابعة لكزارة العمؿ

 الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف.
 مؤسسة الكراؽ لمنشر. :عماف. األردف، 1ط، مناىج البحث العممي .(ـ2006) ،الحمداني، مكفؽ

ـ(.  تقكيـ جكدة البيئة الجامعية مف كجية نظر الخريجيف في 2009الحكلي، عمياف عبد اهلل. )
(، 2) 12، مجمة الجامعة االسالمية لمبحكث االنسانية مية بغزة"، )بحث محكـ(،الجامعة اإلسال
391 - 424 . 

 .شعاع لمنشر كالعمكـ :حمب ،سكرية. 1، طنياستراتيجيات التعميـ االلكترك ـ(.2005در. )ب، الخاف
الصحي فاعمية البرامج التدريبية الممكلة مف الخارج في القطاع (. 2016خميؿ، خالد ابراىيـ. )

 )رسالة ماجستير غير منشكرة(، جامعة األقصى، غزة، فمسطيف. الحككمي، دراسة حالة
، مدل رضا خريجي الجامعة اإلسالمية عف أداء جامعتيــ(. 2005دائرة شئكف الخريجيف. )

" )دراسة غير منشكرة(. الجامعة اإلسالمية، كالمعكقات كالمشاكؿ التي كاجيكىا أثناء الدراسة
 ف.غزة، فمسطي

مدل رضا خريجي الجامعة اإلسالمية عف أداء جامعتيـ، ـ(. 2005دائرة شئكف الخريجيف. )
)دراسة غير منشكرة(، الجامعة اإلسالمية، غزة،  كالمعكقات كالمشاكؿ التي كاجيكىا أثناء الدراسة

 فمسطيف.
 ـ.2016دليؿ الجامعات الفمسطينية. 

 .ـ2010دليؿ خريجي الجامعة اإلسالمية، 
 .ـ2015الجامعة اإلسالمية بغزة، دليؿ شئكف الخريجيف، 

، تاريخ اإلطالع: نابمس –برنامج التدريب التكظيفي بنادم جبؿ النار (. 2016دكز االلكتركني. ) 
  www.dooz.ps(، المكقع: ، 13/11/2016)

ماىيتو ككاقعو كمستقبؿ استخدامو في البرامج التدريب عف بعد ـ(. 2008راشد، محمد ابراىيـ. )
مة تعالج قضايا التجديد كاإلبداع في التنمية كمجمة عممية مح :مستقبؿ التربية العربية ،التدريبية
 .2016-185(53)14، البشرية

العالقة بيف المدخالت التعميمية كجكدة الخريجيف مف كمية التربية  ـ(.2007الرشيدم، أحمد عبيد. )
 )أطركحة دكتكراه غير منشكرة(. الجامعة األردنية، األردف. ية في دكلة الككيتاألساس

http://www.dooz.ps/
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"تطكير برنامج دبمكمة التفتيش الجمركي بالييئة العامة ـ(.2013الرشيدم، عايض عيد عايض. )
)رسالة ماجستير  لمتعميـ التطبيقي كالتدريب بدكلة الككيت في ضكء متطمبات التعمـ مدل الحياة

 جامعة الككيت، الككيت. غير منشكرة(.
دراسة تحميمية ألىداؼ مناىج التربية الرياضية لممرحمة الثانكية ـ(. 2010الزىيرم، محمد كامؿ. )

 )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة طنطا، مصر. بجميكرية مصر العربية
قطاع غزة أثر التدريب عمى مقدرة المؤسسات الدكلية العاممة في ـ(. 2012زيادة، فيد محمد. )

، )رسالة ماجستير غير منشكرة(. كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة، عمى إدارة األزمات
 فمسطيف.

 ،مشاركة الشباب في برامج التدريب كدعـ جكانب المكاطنةـ(. 2007أبك زيد، منى، كآخركف. )
 .150-75(22دكرية أكاديمية عممية محكمة الدراسات اإلنسانية االجتماعية، العدد )

مدل تمبية برامج مركز التعميـ المستمر كخدمة المجتمع ـ(. 2004السعادات، خميؿ بف ابراىيـ. )
 ، بحث منشكر، السعكدية.بالكمية التقنية باألحساء لحاجات المجتمع كأفراده

فاعمية برنامج قائـ عمى األنشطة الصفية ـ(. 2011سميـ، حسيف، الجزار، عثماف، سعيد، عاطؼ )
)رسالة ماجستير غير  ميارات التفكير التاريخي لدل تالميذ المرحمة اإلعداديةفي تنمية 

 منشكرة(، منشكرة، كمية التربية، اإلسماعيمية، جميكرية مصر العربية.
دكر برامج التشغيؿ الكطنية في اإلدماج الميني لخريجي التعميـ ـ(. 2016سمايمي، محمكد. )

 غير منشكرة(، الجزائر.، )دراسة دكتكراه العالي في سكؽ العمؿ
مجمة التعميـ ، التربية المستمرة في عالـ عربي متغيرـ(. 2000السنبؿ، عبد العزيز بف عبد اهلل. )

 .50-8(، 45، تكنس، )الجماىيرم، المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ
م مف كجية نظر دكر البرامج التدريبية في تنمية رأس الماؿ البشر ـ(. 2013شابط، ناصر أحمد. )

)رسالة ماجستير غير منشكرة(، دراسة تطبيقية عمى كزارة الداخمية كاألمف الكطني،  العامميف،
 الشؽ المدني بمدينة غزة، فمسطيف.

، مقاؿ، جامعة القدس التدريب لمطالب الجامعي، كاقعو كاىميتوـ(. 2016شاىيف، محمد. )
 المفتكحة.

(، 15/12/2016تاريخ اإلطالع: ) (. Go professionalبرنامج )(. 2016شركة جكاؿ. )
 /https://www.jawwal.psالمكقع: 

https://www.jawwal.ps/
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درجة استخداـ المشرفيف التربكييف في مديرات التعميـ (. 2014أبك شقيرة، إيناس محمد. )
لة ماجستير غير منشكرة(، كمية . )رسابمحافظات غزة لتكنكلكجيا المعمكمات كسبؿ االرتقاء بيا

 التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة، فمسطيف.
الربط بيف منظكمة التعميـ كالتدريب الميني كالتقني (. 3/31-2015/4/2أبك شنب، سكسف. )

، شـر الشيخ: كزارة العمؿ الفمسطينية، التجربة الفمسطينية -كرقة عمؿ  .كمتطمبات سكؽ العمؿ
 لمتدريب الميني.اإلدارة العامة 

ـ(. التعميـ الجامعي االفتراضي، دراسة مقارنة لجامعات عربية 2007الصالح، بدر بف عبد اهلل. )
، مجمة كميات المعمميفكأجنبية افتراضية مختارة، جامعة الممؾ سعكد، كمية التربية، الرياض، 

7(1.) 
نمية رأس الماؿ البشرم مف دكر الجامعات الفمسطينية في تـ(. 2013صبح، أحالـ عبد الحافظ. )

)رسالة ماجستير غير منشكرة(، الجامعة اإلسالمية، غزة،  كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس
 فمسطيف.

ـ(، دكر الجامعة اإلسالمية في تنمية بعض القيـ مف كجية نظر طمبتيا، 2006العاجز، فؤاد. )
 .371(1)، 12 سمسمة الدراسات االنسانية،مجمة الجامعة اإلسالمية بغزة، 

التدريب التحكيمي  برنامجعكامؿ إقباؿ الشباب الخريجيف عمى  ـ(.2005) عارؼ، إيماف محمد.
حجاميـ عنو   .317-253(، 8، )، مصر، دراسات في التعميـ الجامعبحث محكـ()كا 

ـ(. معكقات البحث العممي التي يكاجييا الطمبة الخريجكف في 2011عبد الدايـ، خالد محمد. )
 2مجمة التربية كعمـ النفس )جامعة عيف شمس(، ، ةالمفتكحة بمحافظات غز جامعة القدس

(35 ،)827-870.. 
جامعة  -. مصر1، طدكر الشباب في التنمية ـ(.1998عبد القادر، محمد عالء الديف. )

 باإلسكندرية.منشأة المعارؼ  :االسكندرية
مفيكمو كأدكاتو  -البحث العمميـ(. 2001عبيدات، ذكقاف كعدس، عبد الرحمف، كعبد الحؽ، كايد.)

 . عماف: دار الفكر لمنشر كالتكزيع.17، طكأساليبو
الحتياجات سكؽ العمؿ  تحميؿ مالءمة مخرجات التعميـ العاليـ(. 2010العتيبي، بف منطني، )

 )دراسة تحميمية(، المركز الكطني ألبحاث الشباب، جامعة الممؾ سعكد، السعكدية. السعكدم
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(. دكر الجامعات اليمنية في مجاؿ خدمة المجتمع في ضكء الخبرات 2006) العريقي، عائدة،
العالمية المعاصرة )رسالة دكتكراه غير منشكرة(، معيد الدراسات التربكية، جامعة القاىرة، 

 مصر.
ـ(. مدل فعالية برامج التدريب مف كجية نظر العامميف بدائرة التربية 2014أبك عزيز، ناجي. )
مكتب غزة اإلقميمي )رسالة ماجستير غير  -األكنركا –الة الغكث الدكلية كالتعميـ في كك

 منشكرة(. جامعة األزىر، غزة، فمسطيف.
لمنشر  جدار المناى:عماف د،جامعة بغدا .الجكدة الشاممة كالمنيج ـ(.2015عطية، محسف عمي. )

 .كالتكزيع
كالتفاعالت التعميمية االلكتركنية في ـ(. فاعمية استراتيجية إلدارة األنشطة 2012عقؿ، مجدم، )

تنمية ميارات تصميـ عناصر التعمـ بمستكدعات التعمـ االلكتركني لدل طمبة الجامعة 
 اإلسالمية )رسالة دكتكراه غير منشكرة(. مكتبة الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف.

البطالة في  دكر القطاع الخاص الصناعي في مكاجية مشكمةـ(. 1991)  عمي، عبير فرحات.
 ، مصر.جامعة عيف شمس، ، كمية التجارةغير منشكرة( رسالة ماجستير) ، مصر

المكائمة بيف مخرجات التعميـ كالتدريب ـ(. 2010-ر/يناي18-16العمرك، صالح عبد الرحمف، )
)تجربة المؤسسة العامة لمتدريب التقني كالميني بالمممكة كرقة عمؿ، كاحتياجات سكؽ العمؿ.

، الرياض: المنتدل العربي حكؿ التدريب التقني كالفني كاحتياجات سكؽ السعكدية(العربية 
 العمؿ.

ـ(. خطكات إلنياء الفجكة بيف مخرجات التعميـ كاحتياجات سكؽ 3/9/2016العميرم، عمي، )
العمؿ، عصرنة المناىج كتجكيد المخرجات أىـ الحمكؿ، مقاؿ منشكر، مكقع المدينة، تاريخ 

 /madina.com/article/466995-http://www.al، المكقع 1/2/0172اإلطالع: 
كاقع نظـ معمكمات المكارد البشرية كدكرىا في فعالية العمؿ ا إلدارم (. 2013عكدة، أحمد عطا. )

)رسالة ماجستير غير منشكرة(، كمية التجارة،  في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة.
 الجامعة اإلسالمية بغزة، فمسطيف.

، مدل كفاءة نظاـ التعميـ المصرم في تحقيؽ متطمبات التنميةـ(. 2001، ىالة سمير. )الغاكم
 ، جامعة عيف شمس، مصر.، كمية التجارةغير منشكرة( رسالة ماجستير)

http://www.al-madina.com/article/466995/
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كازنات كأداة تخطيط الستغالؿ المكارد المالية في بمديات دكر الم(. 2016غراب، ابراىيـ خميؿ. )
، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، كمية التجارة، الجامعة قطاع غزة. )دراسة تطبيقية في فمسطيف(

 اإلسالمية بغزة، فمسطيف.
-9(5، العدد )مجمة الرائد االقتصادم، مشكمة البطالة لدل الخريجيفـ(. 1990أبك غزالة، غدير. )

13. 
مدل التطابؽ بيف كظائؼ خريجي جامعة السمطاف قابكس ـ(. 2013الغنبكصي، سالـ بف سميـ. )

 المجمة األردنية في العمكـ التربكية. ،في سكؽ العمؿ العماني كتخصصاتيـ األكاديمية
10(1،)1-13. 

 اسيامات الجمعيات األىمية في تأىيؿ شباب الخريجيف، دراسةـ(. 2012الكحمكت، إياد حنكف. )
)دراسة ماجستير غير منشكرة(.  ميدانية مطبقة عمى بعض الجمعيات األىمية بشماؿ قطاع غزة

 جامعة حمكاف، مصر.
أثر المشاريع التنمكية الممكلة دكليان عمى رفع الميزة التنافسية ـ(. 2015كردية، أحمد زكي، )

عة اإلسالمية، دراسة حالة )رسالة ماجستير غير منشكرة(. الجام لمخريجيف في سكؽ العمؿ"
 غزة، فمسطيف.

 دليؿ مركز اإلرشاد الكظيفي. (.2016الكمية الجامعية لمعمـك التطبيقية. )
عة ليست الحصكؿ عمى شيادة بقدر ما ىي فرصة مالجا :الخريجكفـ(. 2006. )محسف، أسماء

 .16-13(31: )مجمة السعادة ، غزة .لتنمية الشخصية
، سمسمة في خدمة المجتمع، مجمة بحكث جامعة حمبدكر الجامعة ـ(. 2002محمكد، أحمد. )

 (.31العمـك االقتصادية كالقانكنية، العدد )
 . 23-1(8، دراسة منشكرة، فمسطيف )التعمـ مدل الحياةـ(. 2009مركز البحكث كالدراسات التربكية. )

 مف األخيرة بيف األفكاج عمؿ عف البحث في النجاح ـ(. محددات2010مركز دراسات التنمية. )
مشركع مستقبؿ الشباب ، غزة، )بحث غير منشكر( كقطاع الغربية في الضفة الجامعات خريجي

بالشراكة مع كزارة التربية كالتعميـ ضمف مشركع التعميـ العالي كبدعـ مف البنؾ الدكلي كاالتحاد 
 جامعة بيرزيت،  فمسطيف. ،األكربي

، )دراسة عف يجيف الجامعيف في قطاع غزةاحتياجات كأكلكيات الخر ـ(. 2013مركز شئكف المرأة. )
 كاقع سكؽ العمؿ بغزة(، غزة، فمسطيف. 
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(، 2/10/2016تاريخ اإلطالع: ) التعمـ مدل الحياة في فمسطيف.(. 2010مشركع تمبكس. )
 . http://lllp.iugaza.edu.ps/ar/Project.aspxالمكقع: 

، المؤتمر المرتقبة لمتعميـ المستمر في ظؿ اقتصاد المعرفة األدكارـ(. 2012ممحـ، أحمد عارؼ. )
العممي الدكلي التاسع، )الكضع االقتصادم العربي كخيارات المستقبؿ(، الجامعة الخميجية، 

 مممكة البحريف.
(، 15/10/2016، تاريخ اإلطالع: )برنامج خطكة إلى األماـ. (2016منتدل شارؾ الشبابي. )

 /http://www.sharek.psالمكقع: 
. تاريخ اإلطالع: برنامج البحث عف عمؿ ىك عمؿ(، 2016مؤسسة التعميـ مف أجؿ التكظيؼ. ) 

 http://www.pefe.ps/?Lang=2ـ(. المكقع: 22/12/2016)
ـ، 2/12/2016ـ، تاريخ اإلطالع: 2016مكقع دائرة شئكف الخريجيف، الجامعة اإلسالمية، 

 /http://alumni.iugaza.edu.psالمكقع: 
تعميـ المستمر، الجامعة اإلسالمية بغزة، تاريخ اإلطالع: مكقع عمادة خدمة المجتمع كال

 /http://csced.iugaza.edu.psـ(، المكقع: 3/12/2016)
(، 13/12/2016مكقع كحدة الخريجيف، الكمية الجامعية لمعمكـ التطبيقية، تاريخ اإلطالع )

http://www.ucas.edu.ps/alumni/ 
(، 14/12/2016مكقع كزارة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات، تاريخ اإلطالع )

 /http://www.mtit.gov.psالمكقع:
شلت القطاع الخاص الفمسطيني في تكفير فرص عمؿ دكر منـ(. 2015أبك نعيـ، فاطمة تكفيؽ. )

)رسالة ماجستير غير منشكرة(. الجامعة  لخريجي كميات التجارة دراسة حالة قطاع غزة
 اإلسالمية، غزة، فمسطيف.

. تاريخ برنامج تدريب الخريجيف الميندسيف الجدد(. ـ2016نقابة الميندسيف. )
  /https://www.paleng.org(، المكقع: 3/1/2017اإلطالع:)

استطالع آراء طمبة الجامعة اإلسالمية بغزة حكؿ الجامعة كفرص ـ(. 2013اليندم كآخركف، )
المؤتمر الثالث كالثالثيف لممسئكليف عف القبكؿ كالتسجيؿ في ، كرقة عمؿ، العمؿ بعد التخرج

العربية لمعمـك كالتكنكلكجيا كالنقؿ البحرم  األكاديمية الجامعات العربية
 .جميكرية مصر العربية،  - AASTMT اإلسكندرية

http://lllp.iugaza.edu.ps/ar/Project.aspx
http://www.sharek.ps/
http://www.pefe.ps/?Lang=2
http://alumni.iugaza.edu.ps/
http://csced.iugaza.edu.ps/
http://www.ucas.edu.ps/alumni/
http://www.mtit.gov.ps/
https://www.paleng.org/
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كحدات الخريجيف بالجامعة اإلسالمية، كجامعة النجاح الكطنية، كالكمية الجامعية لمعمكـ التطبيقية، 
 ـ.2016

، )دراسة غير منشكرة( لعمؿالخريجكف كسكؽ اـ(. 2012كزارة الخارجية كالتخطيط الفمسطينية. )
 كزارة الخارجية كالتخطيط الفمسطينية، غزة، فمسطيف.

تاريخ اإلطالع:  البرامج الخارجية.(. 2016يكركماتيؾ لمتدريب كاالستشارات اإلدارية. )
 / me.com-http://euromatech(، المكقع:4/1/2016)
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 (: قائمة المحكمين الستبانة البحث1ممحق )

 الصفة الدرجة العممية االسم م.
 محاضر بكمية التجارة بالجامعة اإلسالمية. أستاذ أ. د. سمير صافي  .1
 ومديرًا لوحدة النجاح لمخريجين.محاضر بجامعة النجاح الوطنية  أستاذ مساعد د. رافع دراغمة .2

 محاضر بكمية اليندسة بالجامعة اإلسالمية. أستاذ مشارك د. م. حاتم العايدي .3
 محاضر بكمية التجارة بالجامعة اإلسالمية. أستاذ مساعد د. خالد دىميز .4
 عميد كمية اليندسة بالجامعة اإلسالمية. أستاذ أ.د. م. فريد القيق .5
 نائب الرئيس لمشئون اإلدارية بالجامعة اإلسالمية. أستاذ الفرا أ.د. ماجد .6
 محاضر بكمية اليندسة بالجامعة اإلسالمية. أستاذ مشارك د. م. يحيى السراج .7
 محاضر بكمية التجارة بالجامعة اإلسالمية. أستاذ مساعد د. ياسر الشرفا .8
 بالجامعة اإلسالمية.محاضر بكمية التجارة  أستاذ مساعد د. ىشام ماضي .9
 محاضر بكمية التجارة بالجامعة اإلسالمية. أستاذ مشارك د. يوسف بحر .10
 محاضر بكمية التجارة بالجامعة اإلسالمية. أستاذ مشارك د. رشدي وادي .11
 عميد كمية تكنولوجيا المعمومات بالجامعة اإلسالمية. أستاذ مشارك د. ربحي بركة .12
 محاضر بكمية التجارة بالجامعة اإلسالمية. أستاذ مشارك الروسد. سامي أبو  .13
 عميد التخطيط والتطوير والجودة بالجامعة اإلسالمية. أستاذ أ. د. بسام السقا .14
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 (: االستبانة األولية2ممحق )

 زةـــــــــــــــــــــــــــــــــغ –الجامعة اإلسالمية 

 والدراسات العمياشئون البحث العممي 

 ارةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التجــــــــــــــــــــكمي

 الـــــــــــم إدارة األعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقس

 استمارة استبيان

 .............................................. المحترم/ـة،،أخي الخريج/ أختي الخريجة 

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،

يطيب لي أف أضع بيف يديؾ ىذا االستبياف الذم أعد بيدؼ الحصكؿ عمى البيانات المتعمقة بدراسة 
من  "الخريجينبرامج فاعمية دور الجامعات الفمسطينية في متابعة الخريجين وانعكاساتو عمى "عنكانيا: 

وجامعة النجاح الوطنية  بغزة شئون الخريجين في الجامعة اإلسالمية اتخالل دراسة مقارنة بين وحد
كذلؾ كبحث تكميمي لنيؿ درجة الماجستير في إدارة األعماؿ مف  والكمية الجامعية لمعموم التطبيقية،

 الجامعة اإلسالمية بغزة.

كقتكـ الثميف، لتعبئة االستمارة المرفقة، مع مراعاة الدقة في اإلجابة لذلؾ أرجك التكـر بتخصيص جزء مف 
عف األسئمة المطركحة، كالذم سيككف لو عظيـ األثر كالفائدة في الكصكؿ إلى نتائج أكثر دقة ككنيا 

 ستستخدـ ألغراض البحث العممي فقط.

تمبي  التي التعمـ مدل الحياة تأىيؿ كتشغيؿ الخريجيف كتشمؿ برامج ىي برامج  :مفيوم برامج الخريجين
مف العممية كالعممية كافة، بما في ذلؾ اكتساب الميارات لفئات الخريجيف االحتياجات المتنّكعة كالخاصة 

مف أجؿ التطكير كالحصكؿ  خالؿ كؿ مف التعميـ النظامي كغير النظامي كمسارات التعّمـ الفّعالة البديمة
 .عمى فرص عمؿ في المستقبؿ

 وأقبموا منا فائق االحترام والتقدير،،،م تعاونكم، شاكرين لك

 الباحث/ محمد أحمد الكرد
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 أواًل/ البيانات الشخصية:

 خريجة  خريج   الجنس
      
 30-27  26 – 22   العمر
      
 فأكثر - 35  35 -31   
      

 جامعة النجاح الوطنية.  الجامعة اإلسالمية   الجامعة
      
 الجامعية لمعموم التطبيقيةالكمية    
     

     سنة التخرج
      

     الكمية
      

     التخصص
      

 رحالت عممية  دورات تدريبية   مدى االستفادة من وحدات 
      )يمكنك اختيار أكثر من إجابة( الخريجين

 توظيف/ تشغيل مؤقت  لقاءات ثقافية   
      
 فرص تطوع  فرص تدريب عممي   
      

   استفادة أخرى   
      

 برامج أو دورات 3 – 2  برنامج أو دورة واحدة   عدد البرامج التدريبية في مجال 
      التخصص وغير التخصص

 لم أتمقى شيء  فأكثر 4   
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 ثانيًا/ بيانات الدراسة:

مالحظة: الرجاء القيام بتقييم دور الجامعات الفمسطينية في متابعة الخريجين وانعكاساتو عمى 
( تعتبر األكثر 10(، عممًا بأن القيمة )10 – 1فاعمية برامج الخريجين، يحث يكون التقييم من )

 ( تعتبر األقل موافقة وتأثيرًا.1موافقة وتأثيرًا، والقيمة )

 :البرامج التدريبية /المحور األول
 (10 – 1) البند م.
لمخريجين من خالل وحدات  المتخصصة وغير المتخصصة تساىم الجامعة بتوفير البرامج التدريبية 1

 الخريجين ومراكز التعميم المستمر.
 

  تعمل الجامعة عمى تييئة وتأىيل خريجييا لمتعامل مع الوظيفة أو العمل بكفاءة عالية. 2
  وحدات الخريجين بالجامعة الخريج في التأىيل والتطوير.تساعد  3
  تمعب الجامعة دور في النيضة والتعميم سواء الداخمي أو الخارجي. 4
  تعمل الجامعة عمى ترسيخ المبادرة الذاتية والمشاركة الفاعمة لدى خريجييا. 5
  الجامعات األخرى.يساعد ويميز التحاق الخريج بالبرامج التدريبية عن باقي خريجي  6
  تتمتع جودة البرامج لدى وحدات التعميم المستمر والخريجين بذو جودة عالية. 7
  تعمل الجامعة عمى تزويدي بقدر وافر من الثقافة والتعميم. 8
  يساعد توفير البرامج والتعميم المفتوح في تطوير ذاتي. 9
  والزيارات الميدانية لمخريجين.تستخدم الجامعة أساليب المناقشة والحوار  10
  تنفذ وحدة الخريجين برامج تدريبية مناسبة لخريجييا. 11
  يمتمك الخريج الميارات المناسبة من خالل التحاقو ببرامج التدريب. 12
  يساعد التدريب الخارجي في المؤسسات ذات الصمة في صقل شخصية الخريج. 13
  وتدريب عممي لدى خريجييا في المؤسسات. توفر وحدات الخريجين فرص تطوع 14

 التكنولوجيا المستخدمة: ثاني/المحور ال
 (10 – 1) البند م.
  يساعد النظام التكنولوجي المتبع بالجامعة الخريج في الحصول عمى خدمة أفضل. 1
  تساعد بوابة الخريجين االلكترونية الخريج في تقديم طمبات التوظيف بالسرعة الممكنة. 2
  تسيل المراسالت االلكترونية لدى وحدات الخريجين بالجامعة ميام الخريج. 3
تعبئة الطمبات الكترونيًا والتسجيل اآللي لدى وحدات الخريجين وفر الوقت والجيد بدل المراجعات  4

 الشخصية.
 

  الخريجين.لدى الجامعة ووحدات الخريجين تكنولوجيا متقدمة وقواعد بيانات شاممة عن حالة  5
  يتم التواصل الكترونيًا مع الخريجين ومساعدتيم لدى المؤسسات. 6
  يصعب استخدام البوابات االلكترونية بسبب تخصصي. 7
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  تمتمك وحدات الخريجين تطور تكنولوجي ممحوظ في المجال التكنولوجي.  8
  جيدة. يتوفر لدى وحدات الخريجين مواقع الكترونية ومواقع تواصل اجتماعي 9
  يتم التواصل مع الخريج من خالل نوادي الكترونية خاصة بيم. 10
  يقوم الخريج بزيارة المواقع االلكترونية الخاصة بوحدة الخريجين بشكل مستمر. 11

 الموارد المالية: ثالث/المحور ال
 (10 – 1) البند م.
  والترفيو.تسخر الجامعة لخريجييا وطمبتيا أماكن خاصة لمتثقيف  1
  توفر الجامعة الموارد المالية الكافية البتعاث الخريج لمتعمم. 2
  توفر الجامعة المنح الدراسية والتشبيك مع مؤسسات أجنبية مختمفة.  3
  تتوخى الجامعة الموضوعية في عممية توزيع المنح والدراسات العميا. 4
  والرياضية المختمفة لخريجييا.تدعم الجامعة المقاءات االجتماعية والثقافية  5
  تدعم الجامعة مراكز التدريب لتقديم أفضل خدمة لمخريجين والطمبة المتوقع تخرجيم. 6
  يتوافر لدى مراكز التدريب بأحدث األجيزة والمعدات الالزمة. 7
  يوجد منافسة من قبل المؤسسات األكاديمية في دعم الخدمة المقدمة لمخريجين. 8
  الجامعة البرامج المجانية لخريجييا.تقدم  9
  تسعى الجامعة في دعم مشاريع التشغيل الدائم والمؤقت لخريجييا. 10
  الالمنيجية.المرافق المناسبة ألداء األنشطة  تتوفر في الجامعة 11
  يتوفر لدى وحدات الخريجين قاعات ومختبرات خاصة بتأىيل الخريجين. 12

 البشرية: الموارد رابع/المحور ال
 (10 – 1) البند م.
  الخدمة لخريجييا.المساعدة و  يوجد لدى الجامعة طاقم كامل لتقديم 1
  تساعد الجامعة خريجييا في منذ بداية تخرجيم من الجامعة. 2
  يشعر الخريج بالسعادة إلنشاء وحدة خريجين بالجامعة. 3
  والتكامل في تقديم الخدمة لمخريج.يتمتع الموظفين لدى وحدات الخريجين بالتعاون  4
  تيتم الجامعة في تسييل ميام خريجييا.  5
  تحاول الجامعة المساىمة بحل المشكالت المالية واالجتماعية لخريجييا. 6
  يتوافر متخصصين لمتوجيو واإلرشاد قبل البدء في دراسة الطالب والتحاقو بالجامعة. 7
  خريجييا في الحصول عمى فرص عمل.تساعد وحدات الخريجين  8
  يشعر الخريج بأىمية مساندة وحدات الخريجين لتقديم خريجييا في التأىيل والعمل. 9
  يستفيد الخريج من األنشطة والفعاليات المقدمة من وحدات الخريجين. 10
  يستفيد الخريج بدرجة جيدة في الحصول عمى وظيفة من خالل وحدة الخريجين. 11
  يتوفر لدى الجامعة طواقم خاصة لمدراسات المسحية لمساعدة الخريج. 12

 استيعاب سوق العمل لمخريجين خامس/المحور ال
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 (10 – 1) البند م.
  تسيل الجامعة فرص الحصول عمى عمل من خالل تخريج طمبة ذوي كفاءة. 1
  تعمل الجامعة عمى بناء شخصية مينية مميزة لدى الخريج. 2
  حصول الخريج عمى الشيادة من الجامعة في الحصول عمى فرص عمل.يساعد  3
  يضيع لدى الخريج فرص العمل بسبب عدم تأىيمو بشكل جيد بالجامعة. 4
  يالحظ الخريج بوجود فجوة بين التعميم النظري بالجامعة والتطبيق العممي بسوق العمل. 5
  عمل. ينتظر الخريج طوياًل بعد التخرج لمحصول عمى فرص 6
  يتميز الخريج عن نظرائو من الخريجين بسبب تخرجو من الجامعة.  7
  يحترم الخريج من قبل المؤسسات خارج الوطن بسبب تأىيمو بشكل جيد. 8
  يواجو الخريج مشكالت في السوق المحمي والخارجي بسبب نقص في بعض الميارات. 9
  التعميمية المناسبة لمتطمبات سوق العمل.يدرس الخريج عمى أساليب التدريس والمناىج  10
  تمبي التخصصات الموجودة في الجامعة حاجة سوق العمل الفمسطيني. 11
  يتفائل الخريج  في الحصول عمى فرص عمل بعد التخرج. 12
  يسعى الخريج بعد التخرج من الجامعة لمعمل في خارج الوطن. 14

  الخريجين:فاعمية برامج  السادس/المحور 
 (10 – 1) البند م.
  لبرامج.التطبيقات العممية كافية لتحقيق أىداف اتكون  1
  يتم عرض برامج الخريجين بشكل منظم ومترابط وسيمة الفيم.  2
  تغطي البرامج التدريبية مواضيع ىامة لتطوير الخريج.  3
  تناسب طرح برامج الخريجين األوقات المناسبة لمخريجين. 4
  و.جديدة في مجال عمم تضيف البرامج التدريبية لمخريج معرفة 5
  يعتمد طريقة التطبيق العممي والمشاركة الفاعمة في تطبيق البرامج التأىيمية. 7
  تستخدم أساليب تدريب جديدة ومتنوعة وفعالة في تنفيذ البرامج. 8
  الخبرات بين الخريجين والمدربين.يتشجع الخريج في االلتحاق ببرامج الخريجين وتبادل  10
  يظير القائمين عمى البرامج قدرة عمى تقديم المعمومات والخبرة الواسعة. 11
  يتم متابعة الخريج ميدانيًا أثناء وبعد االنتياء من البرامج. 12
  يتم استثمار برامج الخريجين في مجاالت مفيدة. 13
  التحاقي ببرامج الخريجين.تعزز التكنولوجيا المستخدمة عممية  14
  ينعكس مشاركة الخريج في البرامج عمى إثراء المعرفة لديو. 15
  يساعد مشاركة الخريج في البرامج عمى تحسين أداء عممو. 16
  يشعر الخريج بتطوير معارفو ومعموماتو نتيجة التحاقو ببرامج الخريجين. 17
  الخريج إلى االلتزام باالنضباط.تقييم برامج الخريجين بشكل دائم يدفع  18
  يساعدني االلتحاق ببرامج الخريجين عمى االبتكار والتجديد في معموماتي. 19
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  يساعدني االلتحاق ببرامج الخريجين في تحسين اتجاىاتي األكاديمية. 20
  يعزز التحاقي بالبرامج في انتمائي لمجامعة. 21
  عالقتي بزمالئي الخريجين.يساىم التحاقي بالبرامج في تحسين  22
  يشعر الخريج بالرضا عن البرامج المختمفة المقدمة لو. 23
  تساىم برامج الخريجين في نشر ثقافة التنمية المستدامة. 24
  توفير برامج مجانًا أو برسوم رمزية يساعدني االلتحاق بيا.  25

 

 تم بحمد اهلل، مع خالص الشكر والتقدير لتعاونكم،

 ولي التوفيق واهلل
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 (: االستبانة النيائية )الُمحّكمة(3)ممحق 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 زةــــــــــــــــــــــــــــــــغ –الجامعة اإلسالمية 
 شئون البحث العممي والدراسات العميا

 ارةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التجــــــــــــــــــــكمي
 الـــــــــــإدارة األعمماجســــــــــــــــــــــــــــــتير 

 استمارة استبيان

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،

د بيدؼ الحصكؿ عمى البيانات المتعمقة بدراسة يطيب لي أف أضع بيف يديؾ ىذا االستبياف الذم أعُ 
وأثره عمى فاعمية البرامج الخاصة بيم ن دور الجامعات الفمسطينية في متابعة الخريجي"عنكانيا: 

شئون الخريجين في الجامعة  اتمن خالل دراسة مقارنة بين وحد "من وجية نظر الخريج
كذلؾ كبحث تكميمي والكمية الجامعية لمعموم التطبيقية، وجامعة النجاح الوطنية  بغزة اإلسالمية

 اإلسالمية بغزة.لنيؿ درجة الماجستير في إدارة األعماؿ مف الجامعة 

لذلؾ أرجك التكـر بتخصيص جزء مف كقتكـ الثميف، لتعبئة االستمارة المرفقة، مع مراعاة الدقة في 
اإلجابة عف األسئمة المطركحة، كالذم سيككف لو عظيـ األثر كالفائدة في الكصكؿ إلى نتائج أكثر 

 دقة ككنيا ستستخدـ ألغراض البحث العممي فقط.

تأىيؿ كتشغيؿ الخريجيف كتشمؿ البرامج الداخمية كالخارجية ىي برامج  :ينمفيوم برامج الخريج
كافة، بما في لفئات الخريجيف تمبي االحتياجات المتنّكعة كالخاصة  التي التعمـ مدل الحياة كبرامج 

مف خالؿ كؿ مف التعميـ النظامي كغير النظامي كمسارات العممية كالعممية ذلؾ اكتساب الميارات 
 .مف أجؿ التطكير كالحصكؿ عمى فرص عمؿ في المستقبؿ الفّعالة البديمة التعّمـ

 وأقبموا منا فائق االحترام والتقدير،،،شاكرين لكم تعاونكم، 

 الباحث/ محمد أحمد الكرد
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 أواًل/ البيانات الشخصية:

 أنثى  ذكر   الجنس
      

 30أقل من – 26  26أقل من  – 22   العمر
      

 فأكثر - 35  35من  أقل -30   
      

 جامعة النجاح الوطنية  بغزة الجامعة اإلسالمية   الجامعة
      

 الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية   
    

 بكالوريوس  دبموم   المؤىل العممي
    

 ماجستير                                دكتوراه   
    

 2015-2014   2014-2013   سنة التخرج
      

   2015-2016   
      

 يعمل في غير مجال التخصص  يعمل في مجال التخصص   الحالة الوظيفية
      

   ال يعمل   
      

 مؤقت  دائم   طبيعة العمل
      

   ال شيء   
      

 ال  نعم   ىل يتم التواصل مع وحدة الخريجين 
      

 ال  نعم   بياناتكىل يتم تحديث 
      

 مواقع التواصل االجتماعي  البريد االلكتروني   أكثر الطرق شيوعًا في التواصل 
      مع الخريجين

 غير ذلك.  اعالنات الجامعة/الوحدة   
      

  رحالت عممية.  دورات تدريبية.    ةمدى االستفادة من وحد
      )يمكنك اختيار أكثر من إجابة( الخريجين

 توظيف/ تشغيل مؤقت.  لقاءات ثقافية.   
      

 فرص تطوع.  فرص تدريب عممي.   
      

 استفادة أخرى.  إرشاد ميني.   
      

 برنامج أو دورة واحدة.  لم أتمق شيء.   البرامج التدريبية  عدد
      التي استفدت منيا

 فأكثر. 4  أو دورات. برامج 2-3   
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 ثانيًا/ بيانات الدراسة:

مالحظة: الرجاء القيام بتقييم دور الجامعات الفمسطينية في متابعة الخريجين وأثره عمى فاعمة 
(، عممًا بأن القيمة 10 – 1البرامج الخاصة بيم من وجية نظر الخريج، يحث يكون التقييم من )

 ( تمثل الموافقة بدرجة كبيرة جدًا وتقل بالتدريج.10)

 ما ىو دور الجامعات الفمسطينية في متابعة الخريجين وأثره عمى البرامج التدريبية من وجية نظر الخريج؟ /المحور األول
 (10 – 1) البند م.
  لمخريجين. المتخصصة وغير المتخصصة البرامج التدريبية تساىم وحدة الخريجين ومراكز التعميم المستمر بتوفير 1
  تساعد وحدة الخريجين بالجامعة الخريج في التأىيل والتطوير. 2
  تعمل الجامعة عمى ترسيخ المبادرة الذاتية والمشاركة الفاعمة لدى خريجييا. 3
  األخرى.يميز التحاق الخريج بالبرامج التدريبية عن باقي خريجي الجامعات  4
  تتمتع البرامج لدى وحدات التعميم المستمر والخريجين بجودة عالية. 5
  تعمل وحدة الخريجين عمى تزويدي بقدر وافر من الثقافة والتعميم. 6
  يساعد توفير البرامج والتعميم المفتوح في تطوير ذاتي. 7
  الميدانية لخريجييا.تستخدم وحدة الخريجين أساليب المناقشة والحوار والزيارات  8
  تنفذ وحدة الخريجين برامج تدريبية مناسبة لخريجييا. 9
  توفر وحدات الخريجين فرص تطوع وتدريب عممي لدى خريجييا في المؤسسات. 10
  يساعد التدريب الخارجي في المؤسسات ذات الصمة في صقل شخصية الخريج. 11

 تكنولوجيا المعمومات المستخدمة في الجامعات الفمسطينية في تفعيل البرامج الخاصة بالخريجين؟إلى أي مدى تساىم  ثاني/المحور ال
 (10 – 1) البند م.
  يساعد النظام التكنولوجي المتبع بوحدة الخريجين الخريج في الحصول عمى خدمة أفضل. 1
  بالسرعة الممكنة.تساعد بوابة الخريجين االلكترونية الخريج في تقديم طمبات التوظيف  2
  تسيل المراسالت االلكترونية لدى وحدات الخريجين بالجامعة ميام الخريج. 3
  توفر تعبئة الطمبات الكترونيًا والتسجيل اآللي لدى وحدات الخريجين الوقت والجيد. 4
  يتم التواصل الكترونيًا مع الخريجين ومساعدتيم لدى المؤسسات. 5
  استخدام البوابات االلكترونية بسبب تخصصي.يوجد سيولة في  6
  يتوفر لدى وحدات الخريجين مواقع الكترونية ومواقع تواصل اجتماعي جيدة. 7
  يتم التواصل مع الخريج من خالل نوادي الكترونية خاصة بيم. 8
  يقوم الخريج بزيارة المواقع االلكترونية الخاصة بوحدة الخريجين بشكل مستمر. 9

 ما ىو دور الجامعات الفمسطينية في متابعة الخريجين وتسخير الموارد المالية في تفعيل البرامج الخاصة بيم؟ ثالث/المحور ال
 (10 – 1) البند م.
  تسخر الجامعة لخريجييا وطمبتيا أماكن خاصة لمتثقيف والترفيو واألنشطة الالمنيجية. 1
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  توفر وحدة الخريجين المنح الدراسية والتشبيك مع مؤسسات أجنبية مختمفة.  2
  تتوخى الجامعة الموضوعية في عممية توزيع المنح والدراسات العميا. 3
  تدعم وحدات الخريجين المقاءات االجتماعية والثقافية والرياضية المختمفة لخريجييا. 4
  يتم دعم مراكز التدريب لتقديم خدمة أفضل لمخريجين والطمبة المتوقع تخرجيم.  5
  يتوافر لدى مراكز التدريب أحدث األجيزة والمعدات الالزمة. 6
  تقدم وحدة الخريجين البرامج التدريبية المجانية لخريجييا. 7
  تسعى الجامعة في دعم مشاريع التشغيل الدائم والمؤقت لخريجييا. 8
  يتوفر لدى وحدات الخريجين قاعات ومختبرات خاصة بتأىيل الخريجين. 9

 ما ىو دور الجامعات الفمسطينية في متابعة الخريجين وتسخير الموارد البشرية في تفعيل البرامج الخاصة بيم؟ رابع/المحور ال
 (10 – 1) البند م.
  والخدمة لخريجييا.يوجد لدى وحدة الخريجين طاقم كامل لتقديم المساعدة  1
  تتواصل وحدة الخريجين بالجامعة مع خريجييا منذ بداية تخرجيم من الجامعة. 2
  يشعر الخريج بالسعادة لوجود وحدة خريجين بالجامعة. 3
  يتمتع الموظفون لدى وحدات الخريجين بالتعاون والتكامل في تقديم الخدمة لمخريج. 4
  ييتم موظفي وحدة الخريجين في تسييل ميام خريجييا.  5
  تحاول وحدة الخريجين المساىمة بحل المشكالت المالية واالجتماعية لمخريجين. 6
  يتوافر لدى وحدة الخريجين متخصصين لمتوجيو واإلرشاد الوظيفي لمطمبة والخريجين. 7
  عمل.تساعد وحدة الخريجين خريجييا في الحصول عمى فرص  8
  يتوفر لدى الجامعة طواقم خاصة لمدراسات المسحية لمساعدة الخريج. 9

 ما ىو دور الجامعات الفمسطينية في متابعة الخريجين واعدادىم لممنافسة لسوق العمل؟ خامس/المحور ال
 (10 – 1) البند م.
  تعمل الجامعة عمى بناء شخصية مينية مميزة لدى الخريج. 1
  الخريج عمى الشيادة من الجامعة في الحصول عمى فرص عمل.يساعد حصول  2
  يوجد لدى الخريج فجوة بين التعميم النظري بالجامعة والتطبيق العممي بسوق العمل. 3
  ينتظر الخريج طوياًل بعد التخرج لمحصول عمى فرص عمل. 4
  ُيحترم الخريج من قبل المؤسسات خارج الوطن بسبب تأىيمو بشكل جيد. 5
  يواجو الخريج مشكالت في السوق المحمي والخارجي بسبب نقص في بعض الميارات. 6
  يتعمم الخريج عمى أساليب التدريس والمناىج التعميمية المناسبة لمتطمبات سوق العمل. 7
  تمبي التخصصات الموجودة في الجامعة حاجة سوق العمل الفمسطيني. 8
  فرص عمل بعد التخرج.يتفاءل الخريج  في الحصول عمى  9
  يسعى الخريج بعد التخرج من الجامعة لمعمل في خارج الوطن. 10

  فاعمية البرامج الخاصة بالخريجين. السادس/المحور 
 (10 – 1) البند م.
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  لبرامج التدريبية والتأىيمية.التطبيقات العممية كافية لتحقيق أىداف اتكون  1
  أثناء وبعد االنتياء من البرامج التدريبية والتأىيمية.يتم متابعة الخريج ميدانيًا  2
  تغطي البرامج التدريبية مواضيع ميمة لتطوير الخريج. 3
  يعزز التحاق الخريج بالبرامج في انتمائو لمجامعة. 4
  يتم استثمار برامج الخريجين المختمفة في مجاالت مفيدة. 5
  المناسبة لمخريجين.تناسب طرح برامج الخريجين األوقات  6
  يساعد مشاركة الخريج في البرامج عمى تحسين أداء عممو. 7
  يظير القائمين عمى البرامج قدرة عمى تقديم المعمومات والخبرة الواسعة. 8
  تعزز التكنولوجيا المستخدمة عممية التحاقي ببرامج الخريجين. 9
  و.جديدة في مجال عمم تضيف البرامج التدريبية لمخريج معرفة 10
  يتم عرض برامج الخريجين بشكل منظم ومترابط وسيمة الفيم. 11
  يساعد التحاق الخريج بالبرامج عمى االبتكار والتجديد في معموماتو. 12
  تساىم برامج الخريجين في نشر ثقافة التنمية المستدامة. 13
  الخريج في االلتحاق بيا.توفير برامج مجانًا أو برسوم رمزية يساعد  14
  تستخدم أساليب تدريب جديدة ومتنوعة وفعالة في تنفيذ البرامج. 15
  يعتمد طريقة التطبيق العممي والمشاركة الفاعمة في تطبيق البرامج التأىيمية. 16
  يشعر الخريج بأىمية مساندة وحدات الخريجين لتقديم خريجييا في التأىيل والعمل. 17
  يستفيد الخريج بدرجة جيدة في الحصول عمى وظيفة من خالل وحدة الخريجين. 18

 

 تم بحمد اهلل، مع خالص الشكر والتقدير لتعاونكم، واهلل الموفق،


