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 التوافق مشاريع التخرج في تحسينالعملية و  التطبيقات مساهمة
 بين مخرجات التعليم التقني ومتطلبات سوق العمل

 
 السهولي سالم علي. أ                      العبيدي    دمآ يسري. د                الدوفاني إبراهيمحمد أ.د

 بنغازي / كلية التقنية الكهيبائية                بنغازي/دايية معهد العلوم اإل         بنغازي/معهد المهن الطبية 
 

 :المقدمة 
حيث يزود المجتمع بالفنيين   ،يةعوامل التنمية البشي  أهم التعليم المهني والتقني من ديع

ولذلك . االنتاجية  في شتى القطاعات الخدمية أو تطوييالفي  ماهستقنيين المؤهلين القاديين على اإلالو 
الكفاءات القادية على  إعدادن غاياته وأهدافه تتمثل في أل ؛كبيية   ة  هميأن التعليم التقني اكتسب إف

 .في التنمية أساسياا  عامالا  تشكلوتقديم أفضل الخدمات للمجتمع والتي  ،لىمثلا بالطييقةاستغالل الموايد 
 جذيية قيايات اتخاذ منها مطلوب جداا، كثيية تحديات أمام التعليم التقني مؤسسات نأ نجد لذاو 

 توفيي بهدفالتطبيقي و  األكاديمي العمل في الجودة مستويات إلى وااليتقاء اإلصالح أجل من وصعبة
 أن بعد ،انيةثمن جهة  العمل وسوق من جهة الطالب طموحات تلبي وعملية علمية فاءاتك ذو خييجين
نسانية وتشخيصية عقلية بمهايات تزودهم  والخاص العام القطاعين احتياجات بيتل أن شأنها من ،وا 
 .فيهما واإلنتاجية اإلدايية الفعالية لزيادة

ذا نظينا  صلة بين التخصصات التي يلتحق بها الطالب في ليبيا كمؤشي على ال لمعظموا 
 على اليغبة بالتخصصات بناءا  يلتحقونن غالبية الطالب ألوجدنا  ،سوق العملمؤسسات التعليم التقني و 

 تسجيلنسبة  زيادةمما يسبب  ،المتاحة العمل و ليس على فيص سيةألو اأزمالء الدياسة وتأثييات 
جميع  قبولال يستطيع  اآلنيةأن سوق العمل بحالته إلى  باإلضافة ,خيآالطالب في تخصص دون 

 .مما يسبب في يفع مستوى البطالة الخييجين
ي تشغل بال القائمين على توظيف جين من أهم القضايا التيتمثل مشكلة البطالة وتوظيف الخي 

قضية معقدة ال يوجد لها سبب وحيد يمكن االعتماد عليه  دتع( البطالة)جين يفعدم توظيف الخي , الطالب
االقتصاد الليبي يستوعب أكثي من مليون أجنبي في مختلف  أنوخاصة  ,في ليبيالتفسيي البطالة 

لى تفسيي البطالة من خالل نوعية مخيجات إ ولعل هذا ما دفع دياسات عديدة. المجاالت الوظيفية
 .التعليم ومدى توافقها مع متطلبات سوق العمل

الهيئة أي منذ إنشاء )المتتبع ألداء مؤسسات التعليم التقني في ليبيا في السنوات العشي األخيية و 
لتحسين  يي من الجهدالكثمن مؤسسات التعليم التقني تبذل  اا ن كثيي أيجد ب( الفني الوطنية للتعليم التقني و 

. زالت قائمةماجي تلك المؤسسات لم تحل بل يمشكلة التوظيف لخي  فإن ومع ذلك ،جودة المخيجات
م دياسة دوي التطبيقات بحيث يت ذه المشكلة كانت فكية هذا البحثللوقوف على األسباب الفعلية لهو 
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متطلبات و  ،عليم التقنيجات التخي يق الفجوة وتحسين التوافق بين م  يفي تضمشاييع التخيج العملية و 
 .باشية بسوق العملعالقتهما الم  لية التعليمية و لما تمثله في العموذلك , سوق العمل

 :مصطلحات الدراسة  2.0
هو مساي من مسايات التعليم العالي الذي يلي ميحلة الدياسة الثانوية لدياسة : التعليم التقني

وتفيعاتها، يتم فيه إعداد كوادي تقنية  قادية على تلبية  التخصصات التقنية العملية بكافة أنواعها
التطوي العلمي سداا لحاجات الفيد والمجتمع المختلفة في حاضيه  يوافقوبما  ،احتياجات سوق العمل

 .ومستقبله وتقدمه الكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا
للهيئة الوطنية للتعليم ية العليا التابعة المعاهد التقنيقصد بها الكليات و : مؤسسات التعليم التقني

 .الفني في نطاق مدينة بنغازيالتقني و 
الميدانية التي تقوم مؤسسات التعليم التقني هي تمثل البيامج التطبيقية و : التطبيقات العملية

ن حصيها في التطبيقات المعملية التي يمكو وخايجها، ه خالل العملية التعليمية داخل المؤسسةبتقديم
صل دياسي كامل مع الذي يشاطي ف ميدانيكذلك التدييب الت الميدانية لمؤسسات سوق العمل، و الزياياو 

 .ساعة 042 عن بمعدل ال يقلمشيوع التخيج و 
لدياسة مشكلة أو تقديم  هي األعمال المطلوبة خالل فصل دياسي من الطالب: مشاييع التخيج

لغيض اكتساب مجموعة من عملي، وذلك  معلومات على ظاهية معينة من خالل بحثبيانات و 
مهايات الحاسب اآللي وتحسين ل وجمع البيانات وحل المشاكل و المهايات مثل  القدية على التحلي

 .ؤسسات سوق العملالتواصل مع م  و  مستوى اللغة
هو مؤسسات قطاع العمل العام وقطاع العمل الخاص، والذي من خالله : سوق العمل الليبي

حتياجات القطاع العام ومؤسساته من الكوادي الليبية ابه في هذه الدياسة تلبية ويقصد  ،تعيض الوظائف 
 .تخصصاتهم وبما يتالءم مع الفيص الوظيفية المتاحة ووتشغيلهم فيه بما يتوافق  ،ؤهلةالم  

تطلبات سوق العمل المتغيي انسجام التعليم التقني مع م  : توافق التعليم التقني لسوق العمل
عزز يسالة هذا التعليم ويعظم من قديته على مواجهة التغييي الحاصل في هذا السوق والتنبؤ به ي   بشكل  

ناسبة هم في توفيي فيص عمل م  ستطلباته، مما ي  قبل حدوثه، وتوفيي تسهيالت التدييب المالئمة لم  
 .للخييجين

 :مشكلة الدياسة  2.0
ق العمل لم تكن قضية مطيوحة للبحث متطلبات سو افق بين م خيجات التعليم التقني و التو 

ع خييجي مؤسسات التعليم العالي ويضمن لهم الوظيفة عندما كان سوق العمل الليبي يستوعب جمي
االقتصادية وسوق التحوالت التي حدثت في السنوات األخيية في المجاالت إال أن التغييات و , المناسبة

عدم تلبية متطلبات مخيجات التعليم التقني و  مستوىمؤشيات لتدني العمل الليبي وظهوي شعايات و 
وذلك  ،المتطلبات قضية جوهييةجاد ديجة التوافق بين المخيجات و مما جعل إي, العملسوق مؤسسات 
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التحديات التي المعوقات و  تحديدو  الليبي سوق العمل حتياجاتإ على تلبيةلتبيان مدى قدية التعليم التقني 
على ما سبق يمكن صياغة مشكلة هذه الدايسة  بناءا  .فيصة عملفي الحصول على  الخييجينعيق ت  

بين مخيجات  هم في تحسين التوافقسمشاييع التخيج ت  التطبيقات العملية و  هل: تيشكل التساؤل اآل في
 ؟في ليبيامتطلبات سوق العمل التعليم التقني و 

 :طريقة اختيار العينة 2.0
غيي احتمالية و ) سب طيق اختياي العيناتوذلك ح ؛ن من العينات اإلحصائيةايوجد نوع

تجانس وحدات المجتمع  عدمو  ،ط باختياي طييقة اختياي العينةونظي للتكاليف التي تيتب، (احتمالية
 في تلك المؤسسات، تهاوطبيع الدياسةتعليم التقني من حيث نوعية ت الالمتمثل في مؤسسااإلحصائي و 

على  لضمان تمثيل المجتمع اإلحصائي،( ةالمنتقا)العمدية  ن الختياي طييقة العيناتو عليه ذهب الباحث
كما أنه ال  ،لمعيفة دقة النتائج ؛أنه يؤخذ على هذا النوع بعدم وجود طييقة إحصائية علمية من يغمال

 .( 861ص  ،8991, النعيمي) يمكن تطبيق طيق االستدالل اإلحصائي عليها لكونها غيي احتمالية
:الدراسة أهداف  2.5  

 :ية تهداف اآلألق مجموعة من اتحقي الدياسة إلى تهدف
التطبيقات العملية ومشاييع التخيج في تحسين التوافق بين مخيجات التعليم التقني  ماهسإالتعيف على 

 .ومتطلبات سوق العمل
 .عمل لتعليم التقني في الحصول على فيصجين ايالتي تعيق خي التعيف على أهم المعوقات 

 .ذات العالقة بموضوع البحثنها أن تذلل الصعاب أمن ش التيلتوصيات تقديم مجموعة من ا
 :الدراسة أهمية  2.6

 االستقياي على خطي ناقوس تشكل التيالبطالة  ظاهية بسبب أهميتها الويقة هذه تستمد
 غيي العالي التعليم مؤسسات بأن أكدت السابقة الدياسات من وكثيي  ,ليبيا في واالقتصادي االجتماعي

 أصبح ولهذا  .بليبيا والخدمية الصناعية القطاعات تحتاجها التي بالمواصفات جينيخي  توفيي على ديةقا
 التنمية قضايا أبيز من العمل سوق ومتطلبات التقني التعليمي النظام مخيجات بين التوافق ديجة يجادإ

تجمع بين المتغييات كونها  فيبالتالي تنفيد هذة الدياسة و  ،ليبيافي  والصناعية واالجتماعية االقتصادية
 الكامنة األسبابو  العمل سوق ومتطلبات التقني التعليم مخيجات بين التوافق تحقيق في التي تم تناولها

في  األوليةوعليه يمكن اعتبايها من الدياسات . عمل فيص على التعليم التقني خييجي حصول عدم وياء
 .هذا الموضوع

 :الدراسات السابقة  2.7
بعض من الدياسات السابقة التوافق بين المخيجات التعليم ومتطلبات سوق العمل من  تناولت

فبعض الدياسات تطيقت إلى تحديات المواءمة بين مخيجات ،  أخيىزوايا مختلفة وعالقتها مع مجاالت 
عادة  حيث هدفت( 0280,اليبيعي )التعليم وسوق العمل في ليبيا  إلى التشديد على أهمية إصالح وا 
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ضفاء المزيد من الميونة على هذا القطاع، ليكون قادياا على تلبية و كلة النظام التعليمي في ليبيا، هي ا 
ن أولقد افتيضت الدياسة ب .السوقحاجات سوق العمل ومواجهة مشكلة النقص في المهايات في هذه 

فاألنظمة التعليمية  تتوقف ديجة المواءمة بين مخيجات التعليم وسوق العمل على كفاءة النظام التعليمي؛
التي تتميز بايتفاع الكفاءة ستتمكن من مواكبة المستجدات وامتصاص الصدمات الخايجية والداخلية 
التي يمكن أن تظهي في سوق العمل، أما األنظمة التعليمية التي تنقصها الكفاءة فستواجه تحديات 

 .وق العمل ومحددات عديدة ستعقد من مهمة المواءمة بين مخيجات التعليم وس
ولقد واجهت عملية المواءمة بين مخيجات التعليم وسوق العمل في ليبيا نوعين من التحديات 

 وأوضحت. أو المحددات أسهمت في يفع معدالت البطالة الصييحة والمقنعة بين مخيجات التعليم
سبة مشايكتهم في ن نسبة تمثيل مخيجات التعليم العالي في معدالت البطالة أكبي كثيياا من نأالدياسة 

وقد تعمقت هذه الظاهية بفعل عوامل أدت إلى تفاقم حالة عدم المواءمة بين مخيجات . سوق العمل
التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل في ظل ضيق مساي التعليم الثانوي، والتخصص المبكي، وانعدام 

التوجيه للمستقبل الوظيفي،  الفيص تعلُّم مهايات متعددة والحصول على فيص ثانية، وانعدام خدمات
 .وعدم إجياء مسوح منتظمة لتحديد توجهات الخييجين

عدم مالءمة البيامج  التعليمية الحتياجات  لى مشكلةإ ,(0222الغضبان )ولقد تطيقت دياسة 
بين مخيجات عملية  في الوقت الياهن هناك خلالا  بينت أنو  ،سوق العمل  وعدم فاعليتها في سوييا

تدهوي مستوى كفاءة الخييجين وعدم قديتهم على تنفيذ و , تدييب المهني واحتياجات سوق العملالتعليم وال
لتغييي الحاصل في بنية ا مواكبةوتياجع إنتاجية العامل وعدم  ،األعمال في المؤسسات بالجودة المطلوبة
لنمو الهائل في كم بسبب التطوي المتسايع  في التكنولوجيا وا, الوظائف واألعمال ومواصفاتها وتصنيفها

ن نظام التعليم والتدييب المهني الحالي يعاني من المنظوي االقتصادي و  ,المعلومات العلمية وتنوعها ا 
كونه عاجزاا عن أن يقدم للتنمية االقتصادية ما تحتاج , هدياا أكبي وأخطي من الهدي الناجم عن التسيب

و إن بنى  وهياكل ونظم التعليم . تغيية  باستميايإليه من االختصاصات التي تالئم متطلبات التنمية الم
والتدييب المهني والسياسات واألهداف السائدة فيها لم تتطوي بالسيعة والمستوى المطلوبين لتلبية حاجات 

سوق العمل ومواجهة التحديات والتطوي الذي يشهده عالم اليوم من تطوي في التقنية ونظم المعلومات 
لم تحقق " كما أن سياسات العمل  واالستخدام المعمول بها حاليا .عاتوتطوي في المهن والصنا

االتصال والتوافق بين مؤسسات سوق العمل وواقع اإلنتاج من ناحية ومؤسسات التعليم والتدييب المهني 
 .من ناحية أخيى

مقتيحة لمواءمة مخيجات التعليم العالي  ستياتيجيةاوضع  إلى( 0286, الدلو)تطيقت دياسة و 
واقع مخيجات التعليم العالي وواقع المواءمة بين  على بالتعيف, احتياجات سوق العمل فلسطين ب

نسبة تعاون مؤسسات سوق العمل مع  أنالنتائج  أظهيت ولقد. مخيجات التعليم العالي و سوق العمل
ت واالحتياجابينت وجود فجوة كبيية بين التعلم المكتسب في الجامعة و % 71.41الكليات بلغت 
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,  ب الجيد و الالزم بعد التخيجوصعوبة حصول الطلبة الخيجين على التديي, المطلوبة في مكان العمل 
مات هاسبكية و اإل ضعف العالقة التشا والى ،هيئة التدييس أعضاء وجود تفاوت كبيي في قدياتو 

 .و مؤسسات المجتمع المدني و سوق العمل ،المادية بين قطاع التعليم العالي
تقويم بينامج التدييب العملي في كليات  إلىفهدفت (  0280, خيون جحا وآ)اسة دي  أما

بينامج التدييب العملي وعالقته  ودوالتعيف على الحالة الياهنة لوج الهندسة قسم الكهيباء بوالية الخيطوم
ات وكذلك معيفة الدوي الذي تلعبه كل من وزاية التعليم العالي والجامع. باحتياجات سوق العمل 

تقديم معلومات من شأنها أن  علىوهدفت الدياسة , والكليات في توفيي متطلبات بينامج التدييب العملي
. تخلق دافعاا إيجابياا يشجع اإلدايات على توفيي األجهزة والمعدات في كليات الهندسة قسم الكهيباء 

الهندسة قسم الكهيباء  النتائج التي تتمثل في أن بينامج التدييب العملي في كليات على وتوصلت
ولكن األجهزة والمعدات  العمل حد ما لمتطلبات سوق على بالجامعات الحكومية بوالية الخيطوم مواكب 

وأن بينامج التدييب , سوق العمل  مؤسسات في الجامعة ال تواكب األجهزة والمعدات الموجودة في
ات تدييبية بعد التخيج أو عند مزاولته وذلك بعد أن يخضع لدوي  ،العملي يمكن الخييج من أداء مهنته

 .للعمل وكذلك ليس لوزاية التعليم العالي دوي في دعم بينامج التدييب العملي
 -سبل النهوضليبيا و  معوقات التعليم التقني  في :بعنوان( 0281, العبيدي و زوبي )دياسة و 

دايية و أكاديمية )حديد أهم المعوقات دياسة ميدانية على المعاهد التقنية العليا وتهدف هذه الدياسة إلى ت ا 
استهدفت هذه الدياسة أعضاء هيئة التدييس  ،في ليبيا التي تواجه تطويي التعليم التقني و الفني( ماليةو 

كما تم استخدام المنهج الوصفي و المنهج  ،, و الفنية في مدن شيق ليبيا فقطفي المعاهد العليا التقنية 
دايية و لدياسة حيث توصلت الدياسة إلى وجود معوقات أكاديمية االستداللي لتحليل بيانات ا مالية و ا 

نها أالدياسة بعض التوصيات التي من ش كما قدمت،  في ليبيا تحول دون تطويي التعليم التقني و الفني
 .أن تدفع بعجلة التطويي و مواكبة التطويات في التعليم التقني و الفني

 :مع الدراسات السابقة ة الحاليةالدراسفي  التوافق و التميز  2.8
في وجود عدم مالءمة بين مخيجات التعليم و  اا هناك توافق أن السابقة يستخلص من الدياسات

هذه الدياسات يكزت على التعليم  معظم أن إال ,األسبابمع اختالف العوامل و  متطلبات سوق العمل
) مدى فاعلية التدييب العملي  يكزت على نخييآو و في حين دياسة فاطمة  ,العالي بشكل عام

الدياسة الحالية يكزت  بينما .في تلبية احتياجات سوق العملداخل كليات الهندسة ( التطبيقات المعملية 
تطبيقات معملية  )لتطبيقات العملية ا وهي ،على التعليم التقني من جوانب مختلفة عن الدياسات السابقة

 .و مشاييع التخيج مع استقياء و جهة نظي مؤسسات سوق العمل (اني و الزيايات الميدانية و التدييب الميد
 :يةتراسة في ظل الحدود األساسية اآلهذه الد إجراءتم : حدود الدراسة  2.9

التطبيقات العملية و مشاييع التخيج في تحسين  ماهسإاقتصيت الدياسة على  :حدود موضوعية
 .في مؤسسات القطاع العام ات سوق العملو متطلب ،والتوافق بين مخيجات التعليم التقني
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 . 6/0281و تحليلها خالل شهي  7/0281ع بيانات هذه الدياسة خالل شهي يتجم تم: حدود زمنيه
المديبين  ياء أعضاء هيئة التدييس و المعيدين وآقت هذه الدياسة من خالل استقصاء طب: حدود مكانية

مؤسسات سوق في جزء من  لي التوظيف و التدييبو ؤ مؤسسات التعليم التقني و مسبعض الخييجين بو 
 .العمل في مدينة بنغازي

 :الدراسة و مصادر جمع البيانات  عينة  2.02
 هما العينةو  في طيق اختياي العينة ن من العينات اإلحصائية والمتعايف عليهاااك نوعيوجد هن  

ولضمان تمثيل المجتمع  .يزاتها و عيوبهام ماالعينة العشوائية ولكل واحد منهو ( غيي االحتمالية)العمدية 
أفضل تمثيل تم اختياي العينة العمدية ( مؤسسات التعليم التقني و مؤسسات سوق العمل)اإلحصائي 

ولكن يكون مقداي التحيز أقل من الخطأ العشوائي الذي ينتج عن طيق  ،يغم أنها قد تكون متحيزة"
األول من المصادي , اتعايف عليهما لتجميع البيانيوجد مصديان متفي حين . "المعاينة العشوائية

 Creswell, 2003; Blumberg et al., 2005; Saunders)خي من المصادي الثانوية اآلو , األولية
et al., 2007; Easterby-Smith et al., 2008),  المصادي األولية  الدياسة على هذهاقتصيت

 تتكون من التيعلى عينة الدياسة تم توزيعها التي  ةالستباناتتمثل في استماية التي يع البيانات لتجم
(  والخيجينالمديبين و  والمعيدين أعضاء هيئة التدييس )مؤسسات التعليم التقني  همامجموعتين و 

 مدياءو يف لي التوظؤو مس)العمل لسوق لشييحة كبيية ممثلين كونهم العام القطاع مؤسسات بعضو 
يوضح العينة  (8)يقم و الجدول  ,مدينة بنغازيفي نطاق  (األقسام و الموظفون ويؤساء اإلدايات

و مواقعهم  وتم اختياي عينة التعليم التقني من خالل خبية الباحثين ،الدياسةالخاصة بعينة للمجموعتين 
مما يؤدي للتخصصات المختلفة و ينة المؤسسات المذكوية بالع انفيادفي مجال التعليم التقني و  الوظيفية

وبالنسبة لعينة سوق العمل تم اختيايها من خالل إدايات  ,ل المجتمع اإلحصائي للعينةيضمان تمث إلى
هم في مؤسسات سوق طالب ايتباطهم بتدييبتعاملهم و  على بناءا  مؤسسات التعليم التقني المذكوية سابقاا 

 .العمل المذكوية
 عينة الدياسة يوضح( 8)جدول يقم                               

 مؤسسات التعليم التقنيعينة  العمل سوق مؤسساتعينة 
 لتقنية الكهيبائية و االلكتيونيةكلية ا طفالمستشفى األ بيانايشيكة ل

 لتقنيات الحاسوب المعهد العالي مستشفى الجالء شيكة المداي الجديد
 (الماجويي)للمهن الهندسية  المعهد العالي مستشفى الجمهويية الشيكة العامة للكهيباء
 للمهن الطبية المعهد العالي مستشفى بنغازي الميكزي جهاز النهي الصناعي

 للعلوم االدايية و المالية المعهد العالي ميكز االشعة التشخصية و العالجية (يجال االعمال)مصيف الوحدة 
  وزاية الصحة (الحدائق)مصيف الجمهويية 

  شيكة الخليج العيبي للنفط التجايي الوطنيالمصيف 
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 :أداة الدراسة   0.11
 والمعيدين أعضاء هيئة التدييسولى على بحيث وزعت األ إستبانةاستمايتين  تصميمتم 

البيانات الشخصية عن المشايكين في ب يتعلق األول القسم: أقسام ةثالثلى ، وهي تنقسم إجينيوالخي 
في حين خصص  ,الدويات التدييبيةالوظيفة والخبية و و المهنة ؤهل العلمي و والم نوعمثل ال -الدياسة 

والتدييب  الزيايات الميدانيةتطبيقات معملية و ) لتطبيقات العمليةالستطالع اآلياء حول ا القسم الثاني
 02كون من مشاييع التخيج و يتالستطالع اآلياء حول القسم الثالث و  ،فقية 08يتكون من ، و ( الميداني

األقسام  ويؤساء اإلدايات مدياءلي التوظيف و ؤو مس الثانية ستبانةاالبينما استهدفت استماية . فقية
لى العمل، وتنقسم إ لسوق لشييحة كبيية ممثلين باعتبايهم العام القطاع مؤسسات ببعض الموظفونو 

والمؤهل  نوعثل الم -بالبيانات الشخصية عن المشايكين في الدياسة  يتعلقول القسم األ: قسامأ ةثالث
 سوقياء آالستطالع  في حين خصص القسم الثاني  ،الدويات التدييبيةالعلمي والمهنة  الوظيفة والخبية و 

 مالءمتهمو  مفتوحة حول الخييجينسئلة أ ةيحتوي على خمس القسم الثالثو  ،فقية 08يتكون من و  ،العمل
 .لسوق العمل

 :صدق و ثبات فقرات أداة الدراسة  2.00
أعضاء على مجموعة من  ستبانةااللتحقق من صدق أداة الدياسة من خالل عيض استماية تم ا

حيث طلب منهم إبداء ، في هذا المجالخبيتهم بحكم تخصصهم و  هيئة التدييس بالمعاهد التقنية العليا
 وبناءا  أو اإلضافة،/أو التعديل و/، وذلك سواء بالحذف ووفقياتها الدياسةومالحظاتهم حول أسئلة  همئآيا

 .في صويتها النهائيةحتى ظهيت  ستبانةاال يختصين تم تعديل استماياتعلى مقتيحات ومالحظات الم  
وللتأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقييباا لو تم تكياي  ،(تمايةاالس)ثبات أداة الدياسة  ولقياس مدى

 ألفا يونباختم استخدام معامل ك, القياس على نفس الشخص عدة ميات في نفس الظيوف
(Cronbach's Alpha )(0)في الجدول  كما هو م وضح. 

 يوضح كال من معامل الثبات و معامل الصدق( 0)جدول يقم               
 معامل الصدق معامل الثبات عدد الفقيات الدياسة اقسام

 0.905 8202. 08 التطبيقات العملية
 2.970 2.921 02 مشاييع التخيج

 2.978 2.927 08 سوق العمل

قد تجاوزت المدى الصدق لجميع محاوي الدياسة ن معامل الثبات و أيتضح  عالهأمن الجدول 
اتسمت بالثبات  انةهذا يدل على أن استماية االستبو .  (Pallant, J. 2001)وفقا  .α > 0)1)المقبول 
تكون ألن ة مما يؤهلها الدياس عتباي هذه المعامالت تصب في مصلحة أداةان مك، وعليه ي  معقولة   بديجة  
 .الظاهية موضوع الدياسةقياس قادية على أداة 
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 :تحليل نتائج الدراسة الميدانية 2.00

 - في أداة الدياسةكي حسب ما ذ   -الدياسة الميدانية تمت على مجموعتين من االستمايات 
افق بين مخيجات لمعيفة مدى التو  ؛عينة من مؤسسات التعليم التقنيبحيث تمثل المجموعة األولى 

والمجموعة  . مشاييع التخيجخالل تأثيي التطبيقات العملية و  متطلبات سوق العمل منالتعليم التقني و 
بين  المعوقات التي تسبب في عدم التوافقوذلك لمعيفة المشاكل و  ؛الثانية تمثل مؤسسات سوق العمل
 .مخيجات مؤسسات التعليم التقنيو ، متطلبات مؤسسات سوق العمل

 : مؤسسات التعليم التقني 0.00
أقسام كيف  0التي تحتوي على متعلقة بمؤسسات التعليم التقني و من خالل عيض االستماية ال

التدييبية حسب الجدول ومعيفتهم العلمية و  ،وصفاتهم ،على أفياد العينة المذكوية في أداة الدياسةكي ما ذ  
 بي عن، والتي تعمايةاالستفي اؤالت الوايدة م عيضها وفقا للتست، تم التوصل إلى نتائج (0)يقم 

سوق  ومتطلبات، توافق بين مخيجات التعليم التقنيهم في معيفة ديجة السأمما  ،دياسةالمشكلة قيد الالموضوع و 
 :تينسبة كل بند على النحو اآلوقد جاءت اإلجابات و . العمل

 : عينة مؤسسات التعليم التقني 0.0.00
حيث  ,عينة البحث حسب الصفات الشخصية والوظيفيةلمجتمع  اا ملخص( 0)يبين الجدول 

 ،ويؤساء أقسام ،ومدياء مكاتب ،ماية ملئت بواسطة مدياء مؤسساتاست 68عينة البحث من  تتكون
في مدينة بنغازي المتمثلة في  مؤسسات التعليم التقني عينةفي  مديبينومعيدين و  ،ة تدييسأأعضاء هيو 

 :تياآل
 .بائية و االلكتيونيةكلية التقنية الكهي 

 .المعهد العالي للعلوم اإلدايية و المالية
 .المعهد العالي لتقنيات الحاسوب

 .المعهد العالي للمهن الهندسية الماجويي
 .المعهد العالي للمهن الطبية

من خالل جدول الخصائص الوظيفية للعينة يتضح بأن معظم أفياد العينة من أعضاء هيأة 
ممن لهم وظائف قياديه و لهم % 74بنسبة تزيد عن و  الماجستييديجة الدكتوياه و  ييس ممن يحملونالتد

 .أغلبهم على دويات تدييبية، وتحصل سنوات في مجال عملهم 7خبية ال تقل عن 
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 العلمية لمجتمع عينة مؤسسات التعليم التقنيصائص الوظيفية و الخ( 0)الجدول           
 أنثى ذكي نوعال

 %48 – 07 %79 – 06 نسبةال -العدد 

 أخيى يئيس قسم مديي مكتب نائب مديي مديي مؤسسة الوظيفة

 %47.9  – 01 % 08.8 – 89 % 86.4 – 82 % 0.0 – 0 % 0.0 – 0 النسبة -العدد 

 تعليم متوسط دبلوم عالي بكالوييوس ماجستيي دكتوياه العلمي المؤهل

 2 % 06.0 – 86 % 80.8 – 1 % 72.1 – 08 % 9.9 – 6 النسبة -العدد 
  خييج فني/ مديب  معيد عضو هيئة تدييس المهنة
  % 89.1 – 80 % 9.1 – 6 % 9.1 – 6 % 62.1 – 01 النسبة -العدد 

  سنوات 82أكثي من  سنوات 82الى 7من سنوات 7أقل من  ال توجد سنوات الخبية
  % 08.0 – 80 % 80.8 – 1 % 47.9 – 01 % 89.1 – 80 النسبة -العدد 

الدويات 
  82أكثي من  دويات 7الى 0من دويات 0اقل من  ال توجد التدييبية

  % 81 – 88 % 01.1 – 00 % 01.9 – 81 % 86.4 – 82 النسبة -العدد 
 

 :(التدريب الميدانيو الزيارة الميدانية و التطبيقات المعملية )قسم التطبيقات العملية    0.0.00
من ى خمس نقاط قياس كما ذكي سابقا و بحيث اشتملت عل فقية 08ت في هذا المجال تضمنت التساؤال

ا متبايهاعمع بعضها و ( موافق بشدة و موافق)ي و بجمع نسبت( 4)الجدول في خالل عيض النتائج 
ا ديجة عدم الموافقة ماعتبايهو ( غيي موافق و غيي موافق بشدة) جمع نسبتيو ( القبول)ديجة الموافقة 

 ءا وذلك بنا ؛ ن أغلب المتغييات القت القبول من أفياد العينة في مجال التطبيقات العمليةإف, (اليفض)
على المتغيي )حيث وصلت نسبة الموافقة , بل القائمين على التعليم التقنيعلى الجهود المبذولة من ق

، % 96.1لىإ( لينؤو المسحسين مهاية االتصال مع الزمالء و لى تإن التطبيقات العملية تؤدي لمتعلق بأا
بمؤسسات التعليم التقني في أن التطبيقات العملية  إلىالتي تشيي ي تمثل أعلى نسبة في المتغييات و هو 

لتنفيذ التطبيقات بينما المتغيي المتعلق بتوفي التجهيزات ومواد التشغيل الالزمة  ،يجابي فيهاإلها دوي 
هي تمثل أقل نسبة بالموافقة ، و بالموافقة% 04.4لى إالمعهد  فكانت النسبة تصل  وخايجهالعملية داخل 

بسبب ايتفاع  وذلك، % 09.4نسبة اليفض لنفس المتغيي  بينما وصلت، في مجال التطبيقات العملية 
 اليغم وعلى ،%72لى أكثي من إفي حين باقي المتغييات تصل فيها نسبة القبول  نسبة مقياس المحايد،

الزيايات العملية بكفاية مدة التدييب الميداني و المتعلق )لمتغيي أعلى نسبة ليفض المتغييات كانت لمن 
لى إفي حين كانت نسبة القبول تصل ، % 40.1لى ، حيث وصلت إ(ت المطلوبةللحصول على المهايا

00.1.% 
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تساعد في تحسين معيفة )ن العباية إما فيما يتعلق بعالقة التطبيقات العملية مع سوق العمل فأ
تحتوي التطبيقات المعملية )العباية ، و (تزيد من معيفة متطلبات العمل و الوظيفة)عباية ال، و (بيئة العمل

و % 11.7لى إوصلت نسبة الموافقة ( على متطلبات لصقل مهايات الخيجين المالئمة لسوق العمل
 .على التوالي من وجهة نظي مؤسسات التعليم التقني% 71.1و % 12.7

 التطبيقات العمليةب ةالمتعلق تبانةسالستماية اا نتائج( 4)الجدول 
 موافق التطبيقات العملية

 تماماا 
 غيي محايد موافق

 موافق
غيي موافق 

 على اإلطالق
 2 8.6 0.0 74.8 48.2 في يفع مهاية احتياف المهنة و أخالقياتها تسهم

 2 2 0.0 60.9 00.1 والمسؤولينلى تحسين مهاية االتصال مع الزمالء إتؤدي 
 2 4.9 88.7 49.0 04.4 فاءة التعامل مع الظيوف الصعبةيفع ديجة ك

 2 8.6 88.7 44.0 40.6 تحسن مهاية األداء و تيفع من المهاية الفنية لالختصاص
 2 2 88.7 77.1 00.1 تساعد في تحسين معيفة بيئة العمل

 2 0.0 08.0 40.6 00.1 لى تحسين مهاية التفكيي و القدية على حل المشكالتإتؤدي 
 2 1.0 04.7 41.7 89.1 في يفع مهاية استخدام مصادي المعلومات وأنظمتها الحديثة همتس

 2 9.1 89.1 72.1 89.1 تزيد من المقدية على اتخاذ القيايات
 2 6.6 08.0 41.7 04.6 تؤدي الى تحسين مستوى االلتزام و الجدية في العمل

 2 8.7 00.2 70.7 00.2 تساهم في حسن التعامل مع اآلخيين
 2 81.2 01.1 06.8 1.0 تيفع من مستوى استخدام اللغة

 2 84.1 06.0 48.2 81.2 بمجال السالمة المهنية إلمامااتجعل الخيجين لديهم 
 2 8.6 86.4 62.1 08.0 تزيد من معيفة متطلبات العمل و الوظيفة

 2 88.7 01.9 70.7 1.0 تساعد في التعيف على حزمة القيايات و القوانين المنظمة للعمل
 2 2 4.9 41.6 41.7 تساعد في يبط المعلومات النظيية والعملية ببيئة العمل

 2 8.1 9.1 77.1 00.1 في تطبيق المفاهيم المعملية على بيئة العمل تسهم
 2 08.0 09.7 04.4 84.1 تساعد في معيفة المواصفات القياسية

 6.6 06.8 04.6 01.1 4.9 صول على المهايات المطلوبةمدة التدييب الميداني و الزيايات العملية كافية للح
 2 84.1 01.1 70.7 4.9 تحتوي التطبيقات المعملية على متطلبات لصقل مهايات الخيجين المالئمة لسوق العمل

 4.1 00.2 06.8 01.9 1.0 المؤسسات في وضع خطط و بيامج التدييب الميداني والتطبيقات العملية تسهم
 86.4 00.2 06.0 06.0 1.0 ت و مواد التشغيل الالزمة لتنفيذ التطبيقات العملية داخل و خايج المعهدتتوفي التجهيزا

 
 مشاييع التخيجب االستبيان المتعلقنتائج ( 7)الجدول 

 موافق مشاييع التخيج
 تماماا 

 غيي محايد موافق
 موافق

غيي موافق 
 على اإلطالق

 0.0 6.6 04.6 71.4 1.0 يساعد في فهم متطلبات العمل و الوظيفة
 يؤدي الى يفع مهايات الخيجين للوظيفة

 (اتخاذ القياي و تقديي اليئيس المباشيو  التفكيي المستقل و إداية الوقت)
81.2 41.7 00.2 88.7 2 
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 2 0.0 84.1 61.0 84.1 ييفع من أهمية التخصص العلمي في سوق العمل

 2 0.0 9.1 71.4 09.7 العيوض الميئية و مهايات البحث وتقديم، ينمي لدى الخييج المهايات األكاديمية 

 8.6 9.1 00.9 47.9 9.1 م في تأسيس الفهم السليم لألداء الناجح في البيئة الوظيفيةيسه

 8.6 6.6 89.1 47.9 06.0 يزيد من يغبة الخيجين في االلتحاق بالوظيفة ذات صلة بتخصصهم األكاديمي

 2 1.0 08.0 49.0 08.0 النظيية بالوظيفة و بيئة العمل يساعد الخيجين على يبط الدياسة

 8.6 88.7 81.2 79.2 9.1 تأسيس عالقة قوية مع الوظيفة التي سيلتحق بها الخييج يسهم في

 8.6 9.1 09.0 01.1 88.7 يزيد من القدية التنافسية لدى الخيجين على الوظيفة في سوق العمل

 8.6 4.9 86.4 74.8 00.2 علوماتيؤدي الى يفع مهاية توثيق مصادي الم

 8.6 80.8 86.4 72.1 81.2 ينمي لدى الخيجين مهاية القياءة و الكتابة باللغة االنجليزية
له دوي مهني ييكز على اكتساب المهايات و القديات العلمية و العملية المطلوبة 

 في سوق العمل
9.1 49.0 09.7 9.1 8.6 

عات و التوصيات و استخالص النتائج من ييفع من مستوى مهاية صياغة التوق
 المشاهدات و البيانات و اإللمام بكتابة الملخصات

80.8 79.2 08.0 4.9 8.6 

 2 4.9 88.7 67.6 81.2 تساعد بمعيفة البيامج العلمية المستخدمة في مجال التخصص

 0.0 88.7 08.0 41.7 86.4 يؤدي الى فهم طيق اإلحصاء و العمليات اإلحصائية

 2 0.0 86.4 79.2 08.0 اعد على يفع مستوي مهاية العمل ضمن فييقتس

 8.6 8.6 01.9 49.0 89.1 بعض المشاييع تقدم دياسات تستفيد منها مؤسسات سوق العمل

 8.6 8.6 81.2 70.7 06.0 اإللمام بكتابة البحوث أو التقاييي بمنهجية علمية

 0.0 9.1 08.8 40.6 80.8 سات سوق العملفي حل بعض المشاكل التقنية التي تواجه مؤس تسهم

 2 4.9 06.0 79.2 9.1 تهتم وتيكز على الجوانب التطبيقية و اإلحصائية

 :مؤسسات سوق العمل  0.80
تم  ،أقسام 0التي تحتوي على ية المتعلقة بمؤسسات سوق العمل و من خالل عيض االستما

التي تحتوي على البيانات ستبانة، و الستماية اابلى نتائج يتم عيضها وفقا للتساؤالت الوايدة إالتوصل 
المشكلة الموضوع و أسئلة مفتوحة تعبي عن لشخصية لعينة مؤسسات سوق العمل ودياسة سوق العمل و ا

وقد جاءت  ،ومتطلبات سوق العمل ،ليم التقنيفي معيفة التوافق بين مخيجات التع أسهممما  ،قيد البحث
 :اآلتينسبة كل بند على النحو اإلجابات و 
 :عينة مؤسسات سوق العمل 8.0.80

 كذلكو  لمؤسسات سوق العمل لمجتمع عينة الدياسة ملخصَئا ( 1)و  (6)يبين الجدول 
 48حيث تتكون العينة من  ,التدييبية على التواليوخبيتهم العملية و  الوظيفيةالصفات الشخصية و 

وظائف أخيى لها صلة و  ،أقسام ويؤساء ،مؤسسات ومدياء إدايات، ماية ملئت بواسطة مدياء است
 .بالتوظيف في مجموعة من مؤسسات سوق العمل في مدينة بنغازي
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يحملون مؤهالت من خالل جدول الخصائص الوظيفية للعينة يتضح بأن معظم أفياد العينة 
 7لهم خبية ال تقل عن و  %70بنسبة ال تقل عن  ممن لهم وظائف قياديه% 91بنسبة تزيد عن و  علمية

 .أغلبهم على دويات تدييبية ، وقد تحصلفي مجال عملهمسنوات 
 

 عينة الدياسة لمؤسسات سوق العمل( 6)الجدول 
 المستشفيات المصايف الشيكات

 مستشفى األطفال (عمال األيجال ) مصيف الوحدة  شيكة ليبيانا
 الجالءمستشفى  (الحدائق ) مصيف الجمهويية  شيكة المداي الجديد

 الجمهوييةمستشفى  مصيف التجايي الوطنيال كهيباءالشيكة العامة لل
 بنغازي الميكزيمستشفى   جهاز النهي الصناعي

 التشخيصية و العالجية مستشفى األشعة  شيكة الخليج العيبي للنفط
 وزاية الصحة  
 سوق العمل مؤسسات عينةفياد ألالعلمية الخصائص الوظيفية و ( 1)الجدول   
 أنثى ذكر النوع

 % 00.0 – 02 % 75.6 – 00 النسبة - العدد

 أخرى رئيس قسم مدير إدارة نائب مدير مدير مؤسسة الوظيفة

 – 02 % 00.7 – 00 % 07.0 – 7 2 % 0.0 – 0 النسبة -العدد 
08.8 % 

 تعليم متوسط دبلوم عالي بكالوريوس ماجستير دكتوراة المؤهل

 0.0 – 0 % 00.6 – 6 % 50.0 – 00 % 00.0 – 5 % 09.5 – 8 النسبة -العدد 
% 

  سنوات 02أكثر من  سنوات 02الى 5من سنوات 5أقل من  ال توجد سنوات الخبرة
  % 65.9 – 07 % 07.0 – 7 % 07.0 – 7 2.2 النسبة -العدد 

  02أكثر من  دورات 5الى 0من دورات 0اقل من  ال توجد الدورات التدريبية

  % 00.5 – 07 % 00.0 – 02 % 09.5 – 8 % 00.6 – 6 النسبة -العدد 

 
 :دراسة سوق العمل 0.0.80
ين بشكل جيمميز في توفيي فيص عمل مناسبة لقطاع الخي دوي حيوي و  اسوق العمل لهمؤسسات 

 .وللشباب بشكل عام ،خاص
لين في مؤسسات سوق العمل أمي مهم لمعيفة ديجة التوافق بين ؤو ياء المسآ استطالعفإن عليه 

 .سوق العملمؤسسات متطلبات و  ،عليم التقنيمؤسسات التمخيجات 
بمؤسسات سوق العمل  ؤولينلمسلالمقدمة  االستمايةومن خالل النتائج التي توصلت اليها الدياسة من 

التي تحتوي و  -( 1)كي في جدول يقم ذ  كما  -التدييبية تهم الشخصية ومعيفتهم العلمية و حسب صفا



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

211 
 

بجمع و ( 1)من خالل عيض النتائج بالجدول قياس، و ى خمس نقاط فقية بحيث اشتملت عل 02على 
غيي موافق ) جمع نسبتيو ( القبول)ديجة الموافقة  واعتبايهمامع بعضها ( موافق بشدة و موافق)نسبتي 

ن بعض المتغييات القت القبول حيث إف, (اليفض)ديجة عدم الموافقة  واعتبايهما( و غيي موافق بشدة
لى خييجي مؤسسات إسوق العمل بحاجة ) المتغيي في حالة %17.4على نسبة قبول الى وصلت أ

لى ت اليفض حيث وصلت أعلى نسبة يفض إبعضها القو  ،(م التقني في السنوات القادمة التعلي
للعباية % 71.7و%( 82اصي األجنبية تصل أكثي من توجد نسبة من العمالة من العن)للعباية % 71.6

في حين وصلت أعلى نسبة  ،(ني و مكاتب العمل و التأهيليوجد تنسيق بين مؤسسات التعليم التق)
توجد يغبة لدى مؤسسات سوق العمل في تعيين خييجي مؤسسات التعليم )للعباية % 78.0محايد الى 

 %.08.1في حين نسبة القبول وصلت الى ( التقني
 
 

 سوق العملب ةالمتعلق االستبانةنتائج ( 1)الجدول 

 البيان
 موافق
 تماماا 

 حايدم موافق
 غيي

 موافق

غيي 
موافق 
على 

 اإلطالق
 0.4 89.7 00.2 48.7 84.6 توجد وظائف شاغية في المالك الوظيفي للفنيين

 00.2 06.6 89.7 84.6 1.0 %82توجد نسبة من العمالة من العناصي األجنبية تصل أكثي من 

 2.2 06.1 04.4 40.9 4.9 يستطيع التعليم التقني أن يلبي جميع التخصصات في سوق العمل

 2.2 00.2 81.8 46.0 84.6 توجد تخصصات فنية ال ي قبل عليها الليبيين

 4.9 06.1 81.8 06.6 84.6 توجد إداية تدييب لتحسين مستوى أداء المعينين الجدد

 80.0 40.9 89.7 89.7 4.9 هناك تواصل بين مؤسسات سوق العمل و مؤسسات التعليم التقني

 0.4 09.0 84.6 09.2 84.6 حسين األداء  و المهايات المطلوبةيوجد بيامج تدييبية لت

 9.1 40.9 04.4 84.6 1.0 مؤسسات سوق العمل تقوم بواجبها حيال التدييب الميداني
مؤسسات سوق العمل لديها مواصفات تتوفي في الخييجين من مؤسسات التعليم 

 التقني
0.4 06.6 04.4 08.1 4.9 

 4.9 06.6 81.8 06.1 84.6 قبول لتعيين الخيجين يوجد اختبايات و امتحانات

 0.4 84.6 78.0 04.4 1.0 توجد يغبة لدى مؤسسات سوق العمل في تعيين خييجي مؤسسات التعليم التقني

 9.1 09.2 06.1 80.0 80.0 يتم اإلعالن واالختياي للوظائف الفنية المطلوبة بكل شفافية
لمية و مهاية جيدة تساهم في انخياطهم خييجي المؤسسات التقنية لديهم معيفة ع

 بالعمل
1.0 48.7 08.1 80.0 1.0 

 80.0 06.6 06.1 00.2 0.4 السن القانونية للتقاعد ال تأثي على قبول عناصي جديدة في مؤسسات سوق العمل
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المؤسسات التقنية قادية على تلبية احتياجات سوق العمل في معظم التخصصات 
 التقنية

4.9 40.9 89.7 06.1 4.9 

 4.9 2.2 9.1 61.0 81.8 سوق العمل بحاجة الى خييجي مؤسسات التعليم التقني في السنوات القادمة
حجم الخييجين من مؤسسات التعليم التقني في التخصصات المختلفة يفي 

 بمتطلبات سوق العمل حاليا
4.9 41.1 04.8 1.0 4.9 

ة التي تواجه مؤسسات سوق مؤسسات التعليم التقني في حل المشاكل الفني تسهم
 العمل من خالل مشاييع التخيج

0.4 89.7 04.8 09.2 4.9 

تتابع مؤسسات التعليم التقني التدييب الميداني لطالبها بمؤسسات سوق العمل 
 بشكل دقيق

4.9 04.8 84.6 06.6 9.1 

يوجد خطة واضحة وجيدة لغيض تدييب طلبة مؤسسات التعليم التقني تساعدهم 
 طهم في سوق العمل بكل سهولةفي انخيا

1.0 06.1 80.0 48.7 80.0 

 80.0 46.0 89.7 81.8 4.9 يوجد تنسيق بين مؤسسات سوق العمل  و مكاتب العمل و التأهيل

 
 :األسئلة المفتوحة 0.0.80

سئلة المفتوحة في ألحتياجات مؤسسات سوق العمل، قدمت مجموعة من االتعيف عن كثب على ل
 :التوظيف تيكزت على اآلتي ؤوليلمسبمؤسسات سوق العمل موجه  االستماية الخاصة

 المعاييي المحددة لتوظيف خييجي مؤسسات التعليم التقني
 في خييجي التعليم التقني اا المهايات األكثي توفي 

 مدى توفي فيص عمل ألصحاب المؤهالت التقنية
 نيحاضنة و داعمة لخييجي مؤسسات التعليم التقبيئة العمل مناسبة و 

 .التخصصات التي ال يستطيع التعليم التقني أن يلبي فيها احتياجات مؤسسات سوق العمل
 :ستنتاجاتالالنتائج وا 84.2

المذكوية ممكن نستعيض النتائج على النحو المقدمة من قبل أفياد العينة  اإلجاباتخالل من 
 :اآلتي

يمكن تقسيم المعاييي إلى معاييي  ليبيافي بالنسبة للمعاييي المحددة لتوظيف خييجي التعليم التقني 
نجليزية، الأما المعاييي األكاديمية فتتلخص في إجادة اللغة ا .مية ومعاييي مهنية، ومعاييي أخيىأكادي

: مستوى التحصيل الجيد والتمكن من استخدام الحاسب اآللي، وبالنسبة للمعاييي المهنية فقد تلخصت في
قدية و تميز الخييجين عن نظيائهم في المؤسسات األخيى و التطبيقي البينامج و االنضباط وااللتزام، 

األخالق الجيدة، و الطموح في التطوي وااليتقاء الوظيفي، و الخييج على أداء العمل بأقل قدي من التوجيه، 
مقدية الخييج على تلبية و بمؤسسات التعليم التقني،  غيي المنهجيةاستفادة الخييج من األنشطة و 

قيب مؤسسات التعليم التقني من  ل أو المعاييي األخيى فتتلخص فيوبالنسبة للعوام. عملاحتياجات ال
حيصها على عمل و أو بعباية أخيى قديتها على التواصل بمؤسسات سوق ال ،البيئة اإلنتاجية أو الخدمية
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 يمكن تلخيصها لدى خييجي التعليم التقني اا المهايات األكثي توفي ببينما ما يتعلق . االحتفاظ بسمعة جيدة
امل مع ومهاية التع ،نجاز واإلتقان العلميإلحصيها في سيعة امن وجهة نظي مؤسسات سوق العمل و 

وكانت اإلجابة عن حول إمكانية توفي  ،المعدات واإللمام باللغة االنجليزيةأنظمة الحواسيب لألجهزة و 
، بينما ما لة في الوقت الياهنفيص عمل لخيجي التعليم التقني من وجهة نظي مؤسسات سوق العمل قلي

 اا داعمة لخييجي مؤسسات التعليم التقني فنجد كثيي يتعلق ببيئة العمل إذا ما كانت مناسبة وحاضنة و 
عدم أعطاء الفني حقه في التصنيف الجيد و ، ظيم اإلداية تن سوءألسباب  إيجاعهاو تم  بالنفي،م أكد منه

سوق العمل بأنه ال توجد تخصصات ال يستطيع التعليم كما أكدت أغلب مؤسسات  .في المالك الوظيفي
 .التقني أن يلبي فيها احتياجات سوق العمل

عينة سوق العمل يتضح و من خالل جدول الخصائص الوظيفية للعينة الخاصة بالتعليم التقني 
تي يستمد كمة والالمحلقدية على تقديم اآلياء الجيدة و ا مله تينيمكن أن نستدل على أن أفياد العينأنه 

 7من خالل النتائج المتحصل عليها من بيانات الدياسة الميدانية لعدد و . التوصياتمنها النتائج و 
 أنيمكن  مؤسسة من مؤسسات سوق العمل 84مؤسسات تعليمية من مؤسسات التعليم التقني و 

 :ما يأتي إستنتاج 
في تحسين ديجة التوافق بين مشاييع التخيج لها دوي مميز و مهم تبين ان التطبيقات العملية و 

 الحالية تؤكد الدايسة فنجد أن نتائج. سوق العملمؤسسات التعليم التقني و متطلبات مؤسسات مخيجات 
 التي التخيج مشاييع للتطبيقات العملية و  أن ييون في الدايسة والخييجين المشايكين األكاديميين أن

 .سوق العمل ومتطلبات ،التقني التعليم مخيجات بين التوافق إيجاد في ماا مه اا ب دوي الطال بها يقوم
تحسين مهاية االتصال مع الزمالء و المسؤولين مع يفع مهاية المهنة و  علىالتطبيقات العملية تؤدي 

 .داء و يفع المهاية الفنية لالختصاصألمع تحسين مهاية ا اخالقياتها
ت العمل و الوظيفة و القوانين و معيفة بيئة العمل و متطلبا علىتؤدي التطبيقات العملية 

و القدية على التعامل مع الظيوف  ،جياءات السالمة المهنيةا  اللوائح المنظمة للعمل وااللمام بقواعد و 
يبط المعلومات النظيية و العملية ببيئة العمل مع  على التطبيقات العمليةتساعد  .المتغيية مع بيئة العمل

لى حد ما إمدة التدييب الميداني و الزيايات العملية غيي كافية  أنتبين  .معيفة للمواصفات القياسية
 .للحصول على المهايات المطلوبة

التجهيزات و مواد التشغيل الالزمة لتنفيذ التطبيقات العملية داخل و خايج مؤسسات  أناتضح 
 .التعليم التقني غيي متوفية بشكل كاف

تقديم العيوض  ) كاديمية و المهنيةألا المهاياتتنمي مشاييع التخيج لدى الخييجين العديد من 
حصائية و استخالص النتائج مع صياغة إلالميئية و البحث العلمي و استخدام اللغة و فهم الطيق ا

 (.الوقت و التفكيي المستقل و اتخاذ القياي و العمل ضمن الفييق إدايةو  التوقعات و التوصيات
 .حل بعض المشاكل التقنية التي تواجه مؤسسات سوق العمل وتقديم دياسات  فيمشاييع التخيج  تسهم
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مؤسسات التعليم التقني قادية على تلبية احتياجات سوق العمل في معظم  أنإلى النتائج  أشايت
التخصصات التقنية و سيكون هناك طلب متزايد من سوق العمل على خييجي التعليم التقني في 

 . السنوات القادمة
و كذلك مكاتب  التعليم التقني مؤسساتو  سوق العمل ف التواصل و التنسيق بيناوضحت الدياسة ضع

 .العمل و التشغيل
مع  ة و مناسبةكافيبطييقة معظم مؤسسات سوق العمل ال تقوم بواجبها حيال التدييب الميداني 
 .ضعف متابعة مؤسسات التعليم التقني التدييب الميداني بمؤسسات سوق العمل

مع انتشاي ظاهية  بكل شفافية في معظم االوقات واالختياي للوظائف الفنية المطلوبة يتم اإلعالنال 
 .الوساطة في الحصول على الوظائف

 
 
 
 
 

 :التوصياتالمقترحات و  87.2
 خي في إمكانيةآأو ب سهم بشكل  يمكن طيح بعض المقتيحات والتوصيات التي من شأنها أن ت  

 :اآلتيمتطلبات سوق العمل على النحو تقني و افق بين مخيجات التعليم التحسين التو 
 خييجوها يعاني التي التخصصات بعض في القبول سياسة في النظي إعادة مؤسسات التعليم التقني على
 .ميتفعة معدالت بطالة من

تفعيل شياكة مؤسسات سوق العمل مع مؤسسات التعليم التقني فيما يتعلق بالتدييب  ضيوية
و كذلك ديجة عالية من التوافق  ،ودة و فاعلية لمخيجات التعليم التقنيالميداني لضمان تحقيق ج

 .الحتياجات سوق العمل
  ، المهايي   و المعيفي لم أفهم المياد منها في جيهايخي  تطوي مؤسسات التعليم التقني أن يجب

 التدييس و عضاء هيئة التدييأ تطويي يتطلب ذلك  العمل، لسوق المطلوبة تعليم المهايات على تيكز أن
 . محتواها تنفيذ وكيفية التقنية المناهج في العالمي التطوي مواكبة يتطلب كما ،

 .بمؤسسات التعليم التقني مهايات استخدام الحاسوبو  نجليزيةالا اللغة مستوى بيفع االهتمام
 Licensing) للخييجين المهني والتيخيص االعتماد ثقافة و التدييب نحو االتجاه بمكان الضيوية من

and Certification)  و العالمية و اإلقليمية المهنية مياعاة المعاييي يتم أن بالذكي الجديي من وهنا 
 .المعايف إلى باإلضافة المهايات على التي تيكز
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حتياجات التأهيل للحصول على امكاتب العمل و ضيوية التواصل بين مؤسسات التعليم التقني و 
 .يات مع األعداد من القوى البشييةالمهاسوق العمل من التخصصات و 

تتضمن أهم االستياتيجيات و السياسات  0207يجب وضع خطة و يؤية مستقبلية للعام 
ذلك لكون التعليم التقني أحد المصادي األساسية التي يعتمد عليها و  ؛التقنية في ليبياالتعليمية و خاصة 

 .في سد احتياجات سوق العمل من الكوادي المؤهلة
يادة توظيف تفعيل شياكة مؤسسات القطاع الخاص مع التعليم من خالل العمل على ز أهمية 

الة المعوقات و األسباب مد جسوي العمل المشتيك مع مؤسسات التعليم التقني إلز المخيجات التعليمية و 
 .لى تدني مستوى التوظيف للخيجينالمؤدية إ

أجهزة سوق معدات و و زمة والتي تتناسب العمل على توفيي األجهزة والمعدات ومواد التشغيل الال
 .تفي بمتطلبات سوق العمللمخيجات التعليم التقني  تكوين مهاياتالعمل لضمان 

وتمثيلها لمجتمع الدياسة بشكل  كامل من أجل  ينةإعادة تكياي مثل هذه الدياسة مع مياعاة حجم الع
 .يبياتعميم النتائج على جميع الم ؤسسات التعليمية الم ماثلة في ل
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