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ية لحاجات سوق العمل من األردندرجة مواءمة مخرجات برامج الكليات السياحية في الجامعات 
 وجة نظر الخرييجين وارباب العمل

 أبو هليل عليا عوده
 *عبد المهدي الجراحأ.د. 

 ملخص:
مواءمة مخرجات برامج الكليات السياحية في الجامعات  درجة فتعر   إلى الدراسة هذه هدفت

ية لحاجات سوق العمل من وجة نظر الخرييجين وأرباب العمل، وتكونت عينة الدراسة من األردن
مجموعة من أرباب  إلىضافة باإل ية، وجامعة عمون،األردنخريجي الكليات السياحية من الجامعة 

( من أرباب العمل، واستخدام المنهج 51( خريًجا، و)531( فرًدا منهم )591بلغت العينة )العمل، و 
( فقرة، موزعة على 72الوصفي المسحي، للتحقق من أهداف الدراسة، طَورت استبانة، تكونت من)

وتطوير البرامج األكاديمية "المناهج"، وبرامج تدريب  خمسة مجاالت رئيسة، )مستوى الخريجين،
جين، والتواصل مع الخريجين، وخطط وبرامج الجامعة(، وتحققت من صدقها وثباتها، فعرضت الخري

على مجموعٍة من أصحاب الخبرة واالختصاص  في القياس والتقويم، والمناهج والتدريس، من أساتذة 
ية، وتحققت من ثباتها  بحساب ثبات االتساق الداخلي للفقرات باستخدام معادلة األردنالجامعات 

(، وأظهرت النتائج  أن درجة مواءمة مخرجات برامج الكليات السياحية في  0.89كرونباخ فبلغ ) 
ية لمتطلبات سوق العمل من وجهة نظر أرباب العمل، وخريجي الكليات السياحة األردنالجامعات 

( وانحراف معياري 3.66ية كانت متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي )األردنفي الجامعات 
 (، وأن مجاالت االستبانة جاءت في الدرجتين المرتفعة والمتوسطة. 0.64)

 .درجة المواءمة، مخرجات برامج الكليات السياحية، حاجات سوق العمل الكلمات المفتاحية:
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Degree of Harmonization of Outputs of Programs of Tourist Colleges in 

Jordanian Universities to the Needs of the Labor Market from the Point 

of View of Graduates and Employers 

Alia Oudeh Abuhlail 
*Abdelmuhdi AljarrahProf.  

Abstract: 

The present study aimed at identifying the degree of harmonization of 

the outputs of the tourist programs in Jordanian universities colleges to the 

needs of the labor market from the point of view of the graduates and 

employers. The study sample consisted of college graduates from the 

University of Jordan, the University of Ammon, in addition to a group of 

employers, with a total number of (195) individuals (130) graduates, and 

(65) of the employers. In order to achieve the goals of this study, a 

questionnaire was constructed consisting of (27) items, divided into five key 

areas: (the level of graduates, the development of academic programs, 

curricula and programs of postgraduate training, networking with alumni, 

universities programs and plans), and to investigate the sincerity and 

constancy, where it was presented to a group of people with expertise and 

competence in the instrument cluster, calendar, curriculum and teaching, 

professors of Jordanian universities. The results showed that the degree of 

harmonization of the outputs of the tourist programs in Jordanian 

universities colleges and the requirements of the labor market from the point 

of view of employers and the tourism colleges graduates in Jordanian 

universities in general was moderate, as the arithmetic average (3.66) and 

standard deviation (0.64), and that the areas of resolution came in the high 

and middle grades. 

Keywords: Degree of harmonization, tourist colleges’ outputs, and labour 

market needs.  
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 :المقّدمة
والثقافية  واالجتماعية االقتصادية النواحي على آثار من لها لما متميزة بأهمية السياحة تحظى

بسبب التطور  العالم يشهدها التي التطورات مع األهمية هذه وتزايدت ل،والدو  للمجتمعات والبيئية
 السياحة تعد التي الخدمات وال سيما تجارة ،الدولية التجارة والعولمة، وتحرير ،التكنولوجي، والمعرفي

 .أبرزها من
ي، إذ تسهم بنسبة األردنوتعد صناعة السياحية أحد الدعائم الرئيسة في االقتصاد الوطني 

، وقد 2016في دعم االقتصاد الوطني حسب التقرير الصادر عن البنك المركزي لعام   (%14.7)
أشارت هيئة األمم المتحدة على وجود ثالثة قطاعات رئيسة تقود قاطرة االقتصاد العالمي وهي: 
 االتصاالت، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وتعد صناعة السياحة من أهم القطاعات االقتصادية

تنمية المرافق األساسية والبنى التحتية، وتحقيق الرواج إذ تسهم في  في القرن الحادي والعشرين،
زيادة االستثمار الوطني واألجنبي، و االقتصادي، وتحسين ميزان المدفوعات، تسويق بعض السلع، 

ضاًل عن أنها في تحقيق السالم والتفاهم بين الشعوب، وتعد أساًسا للتبادل الحضاري بينهم، فوتسهم 
مما يشجع مساهمة  (،Interview and Tahib,2000) تسهم في تشغيل أيدي عاملة كثيرة

وبشرية ودينية جعلت  ،وحضارية ،ي أن األردن يمتلك مقومات طبيعيةالسياحة في االقتصاد الوطن
منه بلًدا سياحًيا في جميع فصول السنة، ومصدر جذب للسياح من دول العالم كافة فتتوافر 

تتمثل والشواطئ و  ،والغابات والصحاري، والدينية،، المشاتي، والمصايف، والمواقع األثرية، والعالجية
مقومات العرض السياحي، بكل ما تستطيع أن تقدمه منطقة ما للسياح الفعليين والمتوقعين والتي 

لما توافرت تترك األثر في نفوس قاصديها لزيارتها والمكوث فيها مدة من الزمن دون غيرها، فك
  Hamouri,2017).) المقومات والمكونات السياحية، زاد العرض السياحي والعكس صحيح

وثيًقا بالنظام االقتصادي بالعمالة  اً ارتباطوبما أن التعليم الجامعي في كل المجتمعات يرتبط 
امعي الوصول لحالة من التوازن؛ لذا فإن كفاية النظام الج إلىسوق العمل  دخاص، ويساعبشكل 

تتحقق بمعدالت مرتفعة في حالة تلبية حاجات المجتمع من األيدي العاملة المؤهلة التي تتطلبها 
مواقع العمل واإلنتاج، أما فقدان التوازن في سوق العمل سواء في العجز أم بالفائض فإن ذلك 

-Alة )عالقات مختلفة بين ما ينتجه النظام التعليمي، وما يعرضه من عمالة مدرب إلىسيؤدي 

Mutairi,2014.) 
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 ويبقى التعليم الجامعي من الركائز األساسية لتحقيق التنمية في مختلف النواحي االقتصادية
واالجتماعية والثقافية، ورافًدا مهًما لالستثمار في الموارد البشرية ومصدًرا رئيسًا لتلبية احتياجات سوق 

 (.Otaibi,2010لعمل وتطلعاته )العمل، لذا ال بد من مواءمة مخرجاته لمتطلبات سوق ا
 الدراسة وسؤالها: مشكلة

تستند النتاجات التربوية العالمية في التعليم السياحي والفندقي على الدمج المباشر ما بين 
ية بالتشاور المباشر مع األردنبرامج وخطط كليات السياحة وأهل االختصاص في الجامعات 

تكشف هذه الدراسة عن درجة موءامة مخرجات برامج  أصحاب المنشآت السياحية والفندقية؛ لذلك
 .األردنية لحاجات سوق العمل بالتعرف عن واقع التعليم السياحي في األردنالكليات السياحية 

( على أن التوسع الكمي في أعداد (Badr,2007وقد أشارت العديد من الدراسات كدراسة 
االهتمام بنوعية الخريجين، فظهرت آثار سلبية  ية لم يرافقهاألردنالطلبة المقبولين في الجامعات 

نقص المهارات المطلوبة في  إلىاإلضافة تتمثل في تدني مستوى المعرفة لدى هؤالء الخريجين، ب
سوق العمل، كمهارات االتصال والعمل بروح الفريق، والتفكير اإلبداعي واالبتكاري في أعمالهم 

 .اللغات األجنبية، والمهارات التطبيقية تدني في مهارات الخريجين في إلىباإلضافة 
 أهم من الفعلية العمل سوق  وحاجات العالي التعليم مخرجات بين المواءمة قضية وتبقى

 الوطني االقتصاد ا علىخطًرا كبيرً  الظاهرة هذه فتشكل ث،الثال العالم دول تواجه المشكالت التي
 ظواهر بروز إلى السوق  ومتطلبات الجامعي التعليم مخرجات بين المواءمة عدم ويؤدي الدول، لهذه

 بهذه يدفع قد مما واألمنية، واالقتصادية االجتماعية المشكالت من وغيرها ،البطالة ظاهرة مثل سلبية
 برزتالعمل الوطني ومقوماته ؛ لذلك  سوق  حاجات لتلبية الخارجية بالخبرات االستعانة إلى الدول

 ية لمتطلبات سوق األردنالجامعات  كليات السياحية فيمدى استجابة برامج ال إلىحاجة تعرف 
 تنامي مضطرد، مما يحتم على مناهجي في األردنالعمل، لكون سوق العمل في القطاع السياحي 

برامج الكليات السياحية مراعاة هذا التنامي، واالستجابة لتغيرات العصر المتسارعة في المجال 
مقدرة الطلبة على االبتكار وتوظيف المعرفة  لتزويد سوق  التكنولوجي والمعلوماتي، من أجل تنمية

العمل بالكفايات القادرة على حل المشكالت، والتواصل مع اآلخرين، وتحقيق التنمية المستدامة في 
مواءمة مخرجات برامج  درجة إلى التعرف في الحالية الدراسة مشكلة تتحدد القطاع السياحي؛ ولذلك

ية لحاجات سوق العمل. وحاولت الدراسة الحالية اإلجابة عن األردنامعات الكليات السياحية في الج
 السؤال الرئيس اآلتي:
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ية لمتطلبات سوق األردنما درجة مواءمة مخرجات برامج الكليات السياحية في الجامعات 
 العمل؟ية وأرباب األردنالعمل من وجهة نظر خريجي الكليات السياحية في الجامعات 

 هدف الدراسة:
الكليات السياحية في  برامج الكشف عن درجة مواءمة مخرجات إلىهذه الدراسة  تهدف

 .ية لمتطلبات سوق العمل من وجهة نظر أفراد الدراسةاألردنالجامعات 
 أهمية الدراسة:

، إال أن هناك نقًصا بالدراسات المختصة بالتعليم األردنلتطور قطاع السياحة في  نظراً 
برامج  طلق تكمن أهمية الدراسة في تناولها تقويم درجة مواءمة مخرجاتالسياحي، ومن هذا المن

ودور هذه البرامج في إعداد الطلبة  ،ية لمتطلبات سوق العملاألردنالكليات السياحية في الجامعات 
ي، مما ينعكس على المردودات االقتصادية األردنوتأهيلهم ليكونوا عاملين فاعلين في قطاع السياحة 

 تبرز أهمية الدراسة الحالية في اآلتي:و  ،لألردن
مدى مواءمة  إلى ية على التعرفاألردنبرامج الكليات السياحية في الجامعات  مخططي تساعد .5

الالزمة لتطويرها من  الخطط في وضع مخرجات برامج الكليات السياحية لمتطلبات سوق العمل،
معارف والمهارات والخبرات التي ي، من حيث الاألردنأجل مواكبة متطلبات العصر وسوق العمل 

يجب إكسابها للخريج كي يكونوا قادرين على التكيف مع المتطلبات الوظيفية التي سيشغلها في 
 .ي بعد تخرجهاألردنالقطاع السياحي 

مدى مالءمة البرامج الجامعية لمتطلبات سوق العمل، بمعلومات عن  العربيةتزويد المكتبة  .7
 ا.والوسائل الضرورية لتطويره

 التعريفات اإلجرائية:
 تضمنت الدراسة التعريفات اإلجرائية اآلتية:

ية، والتي تمنح طلبتها درجة البكالوريوس األردن: الكليات التابعة للجامعات الكليات السياحية
 في مختلف التخصصات السياحية. 

عية من : االحتياجات العددية من الخريجين، واالحتياجات الكمية والنو حاجات سوق العمل
 .األردنالتخصصات السياحية للتعليم الجامعي في 

ارتباط حاجات سوق العمل بمخرجات برامج الكليات السياحية.  :المخرجاتدرجة مواءمة 
 وتتحدد بالدرجة التي يستجيب عليها أفراد الدراسة على أداة الدراسة التي أعدتها الباحثة لهذا الغرض.
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 لدراسة الحدود اآلتية:تضمنت ا حدود الدراسة ومحدداتها:
ية، وكلية األردنكلية السياحة في الجامعة  على الدراسة الحالية اقتصرت :المكانية الحدود

  الجامعية أكاديمية عمون. األردن
درجة مواءمة برامج الكليات السياحية  استقصاء على اقتصرت الدراسة :الموضوعية الحدود
  معية أكاديمية عمون لمتطلبات سوق العمل. الجا األردنية، وكلية األردنفي الجامعة 
على أرباب العمل المباشرين والخريجين في كلية  الدراسة : اقتصرت عينةالبشرية الحدود

 الجامعية أكاديمية عمون.  األردنية، وكلية األردنالسياحة بالجامعة 
صل الثاني من العام : جُمعت البيانات المتعلقة بالدراسة في الفصل األول، والفالزمانية الحدود

 .7152/7152الدراسي 
تعميم نتائج الدراسة على طبيعة أدوات الدراسة وخصائصها السيكومترية من صدق  ويقتصر

 وثبات، وإجراءات التطبيق.
 ية:األردنواقع التعليم السياحي في الجامعات 

ة والمجتمع الجامعات قاعدة معرفية، ووسيلة أساسية في نشر المعرفة بما يمكن الدول تشكل
من التطور االقتصادي واالجتماعي والثقافي وفي المجاالت كافة، ويكون ذلك عبر مشاركة 
الجامعات في تنمية المجتمعات المحلية، وتمكينها من المشاركة في مكاسب التنمية لتحقيق العدالة 

 .والثقافية، االجتماعية، واالقتصادية
لتي يمكن لجامعاتنا المشاركة في تنميتها عبر رفد ا األردنوالسياحة من القطاعات المهمة في 

القطاع بالقوى العاملة المتعلمة، والمثقفة، والقادرة على تفهم الخصوصية الثقافية واالجتماعية لهذا 
القطاع، خاصة أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات قدرة على تشغيل القوى العاملة، واألكثر قدرة 

ي، وتشير التوقعات األردنن البطالة المنتشرة في صفوف الشباب على امتصاص معدالت عالية م
( ألف فرصة عمل مباشرة في السنوات القليلة المقبلة، 71أن القطاع سوف يوفر أكثر من ) إلى

ويكمن التحدي هنا في تعميق مفهوم الثقافة السياحية في صفوف طلبتنا في مراحل التعليم األساسي 
السياحي والفندقي قاعدة أساسية في جامعاتنا للمشاركة في تلبية احتياجات والجامعي باعتماد التعليم 

 .Ghunaim & Saad,2000))القطاع السياحي
ما يزال دون المستوى المطلوب، حيث تغيب العالقة بين أرباب  األردنإن التعليم السياحي في 

توافق المخرجات التعليمية  ية )الشراكة(، ما يعني عدماألردنالعمل في قطاع السياحة مع الجامعات 
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نسبًيا مع متطلبات سوق العمل السياحي والناتجة عن تركيز الكليات السياحية على الجانب النظري 
في التدريس وقلة الجانب العملي، وكذلك قلة الفرص المتاحة لطلبة تخصصات السياحة والضيافة 

ن طلبتنا يعانون من نقص في في التدريب الميداني في الشركات السياحية، ما جعل الكثير م
المعلومات، والمهارات المطلوبة، وكذلك عدم وضوح المسارات الوظيفية في قطاع السياحة لدى 
الكثير من الطلبة الحاصلين على تخصصات في مجال السياحة والضيافة، فضاًل عن انتشار ثقافة 

  (.Abu Rumman,2011العيب ،وظروف العمل، واألجور غير التنافسية)
يكون على عاتق الكليات السياحية بناء الخبرات التعليمية، وتعزيزها باألنشطة والبرامج و 

التعليمية، والتربوية، واإلسهام، في إيجاد ثقافة سياحية قيمة ومستدامة بالبرامج التعليمية والتربوية 
إيجابي في وتحقيق التكامل والشراكة بين األنشطة السياحية، التعليم في الجامعات وتنمية حس 

أذهان المدرسين في الكليات السياحية والطلبة بأهمية القطاع السياحي وتحفيز رغبات الطلبة للعمل 
في القطاع السياحي، وخاصة اإلناث منهم، بتعميق مفهوم اإلرشاد المهني والوظيفي في الجامعات 

وتعزيز  ،هنهم السياحيوالذي يسهم في وضع األنشطة السياحية في أولويات الطلبة عند اختيارهم لم
ية ووصفها األردنمفهوم السياحة المحلية عن الخارجية من خالل إبراز أهمية المنتجات السياحية 

  (Luqman,2007). مقصًدا سياحًيا بدياًل عن المقاصد الخارجية
قوم ويجب أاّل يقتصر دور الكليات السياحية على إعداد الخبراء السياحين فقط، بل عليها أن ت

داد مواطنين مثقفين سياحًيا بتعريف الطالب بأهمية السياحة في تنمية االقتصاد الوطني تأكيد بإع
ضرورة النهوض بالقطاع، وتنمي الثقافة السياحية لدى الطالب بالجامعة بإعداد برامج خاصة أو 

السياحية بإدراجها ضمن المقررات، وبالندوات، والمحاضرات، والمؤتمرات، والجمعيات، وتعمل الثقافة 
السليمة على تجنب التصادم والصراع الفكري بين الشعوب القيم والمبادئ الدينية واألخالقية بين أفراد 
المجتمع والشباب خاصة، وللكليات السياحية دور مهم وكبير في تنمية الثقافة السياحية بتنمية 

وللكليات السياحية دور  يجابية عند الطالب، مما له فائدة على الفرد والمجتمع،إوقيم  اتجاهات
تربوي بإكساب األفراد كيفية التعامل مع السائحين، وحسن استقبالهم وعدم االنصهار في ثقافتهم، 

 (.Ashour,2005لى المكتسبات السياحية البيئية )وتنمية السلوك الحضاري بالمحافظة ع
 نوعيةمن تدني أن التعليم الجامعي في الدول العربية يعاني  إلى (Obeidi,2006)ويشير 

 نأو  كافة، العربية البلدان معظم في التنمية وخطط العمل، سوق  مواءمتها الحتياجات وعدم مخرجاته
 سوق  وأصبح المجتمع لحاجة أولوية ذات تشكل تعد لم الجامعات هذه وبرامج من تخصصات كثيراً 
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 اإلنسانية لعلوما تخصصات وخاصة البطالة، من مخرجاتها وتعاني منها، مشبًعا العمل المحلي
 في هذه التخصصات مخرجات بتوظيف مثقلة العربية األنظمة بعض وأصبحت واالجتماعية،
 أن القطاع إالّ  المخرجات، هذه لمثل السافرة البطالة مشكلة لحل والوزارات، والهيئات، المؤسسات،

 األجنبية،اللغات  األخرى مثل اإلضافية المهارات توفر المخرجات هذه لتوظيف يشترط الخاص
 الشخصية األخرى. والقدرات المهارات بعض إلى إضافة الحاسب اآللي، استخدام على والقدرة

 التعليم مخرجات بين ما المواءمة ضعف (Otaibi,2010)و ،(Sweilem,2005)ويرجع 
 األسباب اآلتية: إلى والمجتمع واحتياجات سوق العمل السياحي في الكليات السياحية،

 المعرفي تدني التحصيل مؤشراتها من التي لتعليم السياحي النوعية الداخلية الكفاية انخفاض .5
 القيم تعليم في والقصوروالتطبيقية،  واالبتكارية التحليلية القدرات وضعف التخصصي، والتأهيل

 اإلنتاجية. واالتجاهات
جين في انخفاض الكفاية الخارجية الكمية والنوعية، ويتمثل ذلك في تخريج أعداد من الخري .7

 تخصصات ال يحتاجها سوق العمل مع وجود عجز وطلب في تخصصات أخرى.
عدم إشراك قطاع العمل في تحديد سياسة القبول، وعدم تطوير المناهج حسب حاجة سوق  .3

 العمل.
لتدريس بأسلوب لغلبة الجانب النظري في التعليم، وعدم االهتمام بالمهارات التطبيقية والعملية  .4

 علمي حديث.
( أن االنفصام شبه الكامل بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع (Boubtana,2001 ويؤكد

تراكم أعداد هائلة من الخريجين العاطلين عن العمل  إلىالخاص في كثير من الدول النامية أدى 
الذين يرفضهم القطاع الخاص، نظرًا النخفاض نوعياتهم، وعدم مالءمة قدراتهم وكفايتهم لمتطلبات 

في هذا القطاع، وتقلص دور الحكومات، ألن جهات موظفة لمخرجات التعليم العالي، وأن ما العمل 
يزيد من تفاقم هذه المشكلة ترسخ التوجه نحو العولمة التي تؤكد حرية التجارة، وحرية حركة رأس 

فس حدة المنافسة على الوظائف المتوفرة في سوق العمل، فيكون التنا إلىالمال البشري، مما يقود 
توطيد العالقة  إلىولذلك أصبح هناك حاجة  ؛مفتوًحا لآلخرين من خارج حدود المستويات الوطنية

والشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص في العديد من المجاالت المشتركة مثل التعليم 
 التعاوني.
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 األخرى  الدولة ساتومؤس ،التعليم مؤسسة بين العضوي  والترابط اإليجابي التعاون  لذا فإن
 تجهيزها من الجامعات، وتمكينها لتمويل الحلول بإيجاد طلبتها، ويسمح أفراد مهارات بتحديث يسمح

 بكليته، المجتمع يجاًبا علىإ ينعكس الذي العمل سوق  حاجات مع تتماشى التي الحديثة بالتكنولوجيا
 التي الموارد البشرية ريبالق الغد في أنفسهم هم سيصبحون  الذين طالبها تصرف في لتضعها
 الصعد كافة.  على التنمية وتحقيق والقدرات اإلمكانيات، تطوير ستتولى

 الدراسات السابقة:
مدى استجابة مخرجات برامج الكليات على الدراسات المتعلقة بموضوع ان اطلع الباحث

والملخصات نظرت في األدب النظري ية لمتطلبات سوق العمل، األردنالسياحية في الجامعات 
ما في، و بموضوع الدراسةالعلمية والرسائل الجامعية، وتبين أن هناك عدًدا من الدراسات ذات العالقة 

 األحدث: إلىيأتي عرض لبعض منها حسب تسلسل حدوثها من األقدم 
ف مخرجات التعليم الجامعي، ومدى مالءمتها تعر   إلىدراسة هدفت  (Ashour,2005)أجرى 

من الكوادر البشرية المؤهلة، وقد أظهرت النتائج وجود زيادة  األردنعمل في الحتياجات سوق ال
ية، نتيجة الزيادة المتنامية في عدد السكان، األردنمستمرة في إعداد الطلبة الملتحقين بالجامعات 

تدهور األوضاع االقتصادية على الصعيدين: العربي والمحلي، وما صاحب ذلك من ازدياد في  إلىو 
إعادة النظر في مخرجات برامج التعليم  إلىي، وذلك يدعو األردنبطالة في سوق العمل نسبة ال

 ي.األردني لتكون مواِئمة الحتياجات سوق العمل األردنالجامعي 
 مؤسسات خريجي مواءمة مدىمعرفة  إلىهدفت  دراسة (Abu Hamada,2006) أجرى 

 وكذلك القصيم، بمنطقة السعودية اتالشرك نظر وجهة من العمل سوق  لمتطلبات العالي التعليم
 من الدراسة مجتمع وتكّون  .العمل سوق  في تواجههم التي بالمعيقات الخريجين لدى الوعي تنمية
 384 من العينة تألفت ولقد القصيم، بمنطقة والخاصة الحكومية بالشركات التوظيف مسئولي جميع

 خريجي مالءمة عدم الدراسة ئجنتا وأظهرت .الكلي المجتمع من 88 %ومثلت توظيف، مسئول
 إحصائية داللة ذات طردية عالقة ووجود السعودي، العمل سوق  لمتطلبات العالي التعليم مؤسسات

 توجه وتفعيل السعودي، العمل سوق  لمتطلبات العالي التعليم مؤسسات خريجي مواءمة مدى بين
 .السعودة نحو المملكة

 نوعية تتركه الذي التأثيرف تعر   إلى فتهد دراسة، ،Goldberg & Smith) (2007 أعد
؛ األمريكية المتحدة الواليات في العمل سوق  مخرجات على الجامعي أم المدرسي سواء التعليم
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 دراسات (6) فجمعا الوثائق تحليل خالل من النوعي البحث منهجية تبعاا الدراسة هدف ولتحقيق
 الوثائق تحليل المجال نفسه، وبعد في األمريكي النظري  األدب وتحليل الموضوع عن أجريت

 أثبتت الموضوع عن األمريكية والبحوث الدراسات أن :منها النتائج من مجموعة إلى الدراسة خلصت
 موارد العمل لسوق  يقدم الذي هو السوق  حاجات مع يتوافق الذي التخصصي التعليم أن جميعها

 دوًرا مهماً  دراسية مرحلة لكل وأن ،رفيةوح بمهنية ومستجداته السوق  مع التعامل على قادرة بشرية
 .مسبًقا بها سيلتحق التي المهنة ونوعية المهني قراره اتخاذ الطالب في

دور طلبة ف تعر   إلى( دراسة هدفت Blschoff & Koeing- Lewis, 2008)وأجرى 
 أثر المناهج إلىالجامعات في جذب األصدقاء لزيارة المناطق السياحية المحلية، والتعرف 

والمساقات الدراسية في تنمية وعي هؤالء الطلبة السياحي عبر المفاهيم السياحية التي يمتلكونها، 
( طالب جامعي في المملكة المتحدة، وُطبِّقت استبانة على عينة 600وتكونت عينة الدراسة من )

رة المناطق الدراسة، وقد أظهرت النتائج أن معظم الطلبة ينجحون في جذب أقاربهم وأصدقائهم لزيا
 ذلك وعيهم بأهمية السياحة في التنشيط االقتصادي للمناطق المحلية الداخلية. إلىالمحلية، يدفعهم 

 التعليم بين العالقة معرفة إلى هدفتفقد  (Hennemann & Liefner,2010) دراسة أما
بجامعة  الجغرافيا قسم من خريجا257 من الدراسة عينة وتألفت، العمل سوق  ومتطلبات الجامعي

 الباحثان ولتحقيق هدف الدراسة استخدماأللمانية،   Jusus Liebig University يوسس ليبش
 الوظيفة، ومواصفات الوظيفة، أول إلى التحول تكونت من ثالثة محاور هي: التي االستبانة،

 دُيعّ  ال التقليدي التدريس أن إلىالدراسة  وأشارت نتائج العمل، سوق  في الحالية والمتطلبات
 مهارات في وقصور العمل، سوق  في المطلوبة الكفايات في قصور هناكو  العمل، لسوق  الخريجين

  .وظيفة أول نحو االنتقال
وصف مشكلة عدم المواءمة وتحليلها وتشخيصها  إلىفقد هدفت  (Otaibi,2010)أما دراسة 

 إلىق العمل، والتعرف أو التوافق بين مخرجات التعليم العالي بالمملكة السعودية واحتياجات سو 
واتبع المنهج الوصفي التحليلي للبيانات  ،متطلبات قطاع األعمال من مؤسسات التعليم العالي

مجموعة من  إلىوتعرض  ،والمعلومات التي من كل من الدراسات المكتبية والدراسات الميدانية
عات، وأعداد المستجدين اإلحصاءات والبيانات والمعلومات المنشورة عن التخصصات المتاحة بالجام

والمقيدين والمتخرجين منها طبًقا لمستوى التعليم العالي المتحقق، ومن أهم النتائج التي تّم حصل 
عليها ضرورة توفير الحوافز للتخصصات التي تقابل احتياجات سوق العمل، وضرورة االهتمام 
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، وضرورة إعادة النظر ومشاركة بالجودة النوعية للطالب بتخريج كوادر ذوي قدرات ومهارات مناسبة
 القطاع الخاص في تحديد المناهج الحالية في الجامعات.

 إلىالسابقة من حيث األهداف التي سعت  الدراساتهذه الدراسات اختلفت عن أن تبين مما سبق يو 
هيم دى تضمين المفام فتعر   إلىتحقيقها، واختالف البيئات التي تمت فيها، فمن هذه الدراسات ما سعى 

 ,Blschoff & Koeing- Lewisلويس ) -السياحية في المناهج الجامعية كدراسة بالسكوف وكوينج
مدى مواءمة تخصصات البرنامج الجامعية مع متطلبات سوق بيان  إلى(، ومن الدراسات ما سعى 2008

(، في ما هدفت دراسة Goldberg & Smith, 2007ودراسة )، (Ashour,2005)العمل كدراسة 
أثر المناهج والمساقات  إلى( للتعرف Blschoff & Koeing- Lewis, 2008لويس ) -سكوف وكوينجبال

 الدراسية في تنمية وعي الطلبة السياحي.
موءامة  عن درجةالكشف  إلىكونها تهدف  السابقة الدراساتن ع الحالية الدراسة وتميزت

ات سوق، ولم تجد الباحثة أي دراسة ية لحاجاألردنفي الجامعات  مخرجات برامج الكليات السياحية
 ومكان الدراسة عينة في السابقة الدراسات عن وتختلف ،عربية أو أجنبية تناولت جميع متغيرات الدراسة

 .تطبيقها
 الطريقة واإلجراءات:

 المنهج الوصفي المسحي. الدراسةاعتمدت منهج الدراسة: 
ية، األردنكليات السياحية في الجامعات مجتمع الدراسة من جميع خرجي ال تكون  الدراسة:مجتمع 

 .األردنومن أرباب العمل في المجال السياحي في 
 إلى( فرًدا من خريجي الكليات السياحية، إضافة 130اشتملت عينة الدراسة على )عينة الدراسة: 

عينة  تختير رهم الجغرافي الواسع، فإنه اونظرًا لكثرة أفراد الدراسة وانتشا ،( فرًدا من أرباب العمل65)
 الجامعية أكاديمية عمون، وأرباب عمل. األردنية، وكلية األردنقصدية مكونه من الجامعة 

 ( ذلك.1ويوضح الجدول )
 ( الجامعة، وخريجو الكليات السياحية في سوق العمل، وأرباب العمل1الجدول )

 أرباب العمل جامعة عمون  يةاألردنالجامعة  المجال
 65 40 90 وق العملالخريجين العاملون في س

 65 40 90 المجموع
 195 المجموع الكلي
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 أداة الدراسة: 
الباحثة استبانة، تكونت من خمسة مجاالت رئيسٍة، )مستوى الخريجين، ت صور  أواًل: االستبانة:

وتطوير البرامج األكاديمية )المناهج(، وبرامج تدريب الخريجين، والتواصل مع الخريجين، وخطط 
 5)امعة(، وتكون كّل مجال من عدة فقرات فرعية: مجال مستوى الخريجين تكون من )وبرامج الج

برامج تدريب  ( فقرات، ومجال2مجال تطوير البرامج األكاديمية )المناهج( تكون من ) ،فقرات
خطط ( فقرات، ومجال 1)( فقرات، ومجال التواصل مع الخريجين تكون من 5الخريجين تكون من )

فقرًة موجهًة  (27)، واحتوت االستبانة بصورتها النهائية على ( فقرات6تكون من )وبرامج الجامعة 
 جميع أفراد الدراسة. إلى

، مرتبًة تصاعدًيا، تخمسة تقديرااألدب السابق، ُنظَم ُسلم االستجابة لكّل فقرة من  إلىواستناًدا 
(، والتي حددت 1دة )(، غير موافق بش2غير موافق ) (3محايد )(، 4(، موافق )5موافق بشدة )

 نقاط الحكم على متوسطات التقديرات لوحدات التدرج لتقدير درجة المواءمة كاآلتي: 
 ( درجة مواءمة منخفضة.7.33-5إذا كان المتوسط الحسابي يتراوح بين ) .5
 ( درجة مواءمة متوسطة. 3.52-7.34إذا كان المتوسط الحسابي يتراوح بين ) .7
 ( درجة مواءمة مرتفعة.1-3.52وح بين )إذا كان المتوسط الحسابي يترا .3

 (: )االستبانةصدق أداة الدراسة 
تحققت الباحثة من صدق االستبانة باستخدام صدق المحتوى فرضتها على مجموعٍة من عشرة 
أفراد من الخبراء والمختصين من حملة الدكتوراه في القياس والتقويم والمناهج والتدريس، من 

د من صدق محتوى االستبانة، ومدى مالءمتها ألهداف ومتغيرات الدراسة، ية، للتأكاألردنالجامعات 
والتحقق من سالمة العبارات، وحكَّمت األدوات من حيث: الدقة اللغوية، وأهمية كّل فقرة، ومدى 
انتماء الفقرات لكّل مجال في االستبانة، وإضافة أي تعديالٍت أو فقراٍت يرونها مناسبًة، وأخذت بآراء 

 ن،  وأجرت التعديالت من حذف وتعديل وإضافٍة وإعادة النظر في بعض الفقرات.المحكمي
 االستبانة(:ثبات أداة الدراسة )

ألفا، وقد بلغ معامل الثبات  كرونباخحسبت ثبات االتساق الداخلي للفقرات باستخدام معادلة 
لمحسوبة جاءت (، ويمكن القول إن معامالت الصدق، والثبات ا0.89المحسوب ألداة الدراسة )

 ( يبين ذلك2مناسبة ألغراض هذه الدراسة. والجدول )
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 ككل واألداة الدراسة لمجاالت الفا كرونباخ الداخلي االتساق بيرسون، ومعامل االرتباط معامل (2) جدول
 االتساق الداخلي معامل االرتباط بيرسون  محاور الدراسة

 0.86 0.84 مستوى الخريجين
 0.84 0.82 ديمية" المناهج"تطوير البرامج األكا

 0.85 0.88 برامج تدريب الخريجين
 0.90 0.87 التواصل مع الخريجين
 0.88 0.86 خطط وبرامج الجامعة

 0.89 087 األداة ككل
 سارت هذه الدراسة وفق اإلجراءات اآلتية: إجراءات الدراسة:

بما تناولته الدراسات السابقة االطالع على األدب السابق المتعلق بمتغيرات الدراسة، لإلحاطة  .5
عن متغيرات الدراسة، والنتائج التي توصلت إليها تلك الدراسات، لإلفادة منها في بناء أدوات 

 الدراسة، ومشكلة الدراسة، واألساليب اإلحصائية لإلجابة عن سؤال الدراسة.
السياحية في الجامعة اختيار أفراد الدراسة المتمثل بأرباب العمل، والطلبة الخريجين من الكلية  .7

 الجامعية أكاديمية عمون. األردنية، وكلية األردن
ية، وكلية األردنتطوير أداة لقياس درجة مواءمة مخرجات برامج الكليات السياحية في الجامعة  .3

 الجامعية أكاديمية عمون، والتأكد من دالالت صدقها وثباتها.  األردن
 جابة عنها.توزيع االستبانات على أفراد الدراسة لإل .4
(، وتحليلها SPSSجمع البيانات، وتصنيفها، وتصحيحها، وإدخالها البرنامج اإلحصائي ) .1

 إحصائيًا، واستخراج النتائج.
 مناقشة النتائج ووضع التوصيات.  .5

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
ية لمتطلبات سوق األردنما درجة مواءمة مخرجات برامج الكليات السياحية في الجامعات 

 ية؟األردنل من وجهة نظر أرباب العمل، وخريجي الكليات السياحة في الجامعات العم
عن هذا السؤال تم حسبت المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجة مواءمة  لإلجابة

ية لمتطلبات سوق العمل من وجهة نظر األردنمخرجات برامج الكليات السياحية في الجامعات 
ية، ولكل مجال من مجاالت أداة األردنجي الكليات السياحة في الجامعات أرباب العمل، وخري

 ( ذلك.3الجدول ) الدراسة، ويظهر



  عبد المهدي الجراحأ.د. ، أبو هليليا عل.....                      درجة مواءمة مخرجات برامج الكليات السياحية في

019 

درجة مواءمة مخرجات برامج الكليات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب و  (3الجدول )
ية لمتطلبات سوق العمل من وجهة نظر أرباب العمل، وخريجي الكليات األردنالسياحية في الجامعات 

 مرتبة تنازلياً ية األردنالسياحة في الجامعات 
 درجة المواءمة الترتيب االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجال الرقم

 مرتفعة 5 0.78 3.79 مستوى_الخريجين 5
 متوسطة 7 0.70 3.67 تطوير_البرامج 7
 متوسطة 3 0.74 3.66 _الخريجينتدريب 3
 متوسطة 4 0.78 3.57 خطط_وبرامج_الجامعة 1
 متوسطة 1 0.77 3.54 التواصل_مع_الخريجين 4
 متوسطة  0.64 3.66 المقياس_ككل 

( أن درجة مواءمة مخرجات برامج الكليات السياحية في الجامعات 3يالحظ من الجدول )
ة نظر أرباب العمل، وخريجي الكليات السياحة في ية لمتطلبات سوق العمل من وجهاألردن

(، 0.64( وانحراف معياري )3.66ية كانت متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي )األردنالجامعات 
والتي أظهرت وجود زيادة مستمرة في أعداد الطلبة  (Ashour,2005)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

تدهور األوضاع  إلىادة المتنامية في عدد السكان، و ية، نتيجة الزياألردنالملتحقين بالجامعات 
االقتصادية على الصعيدين: العربي والمحلي، وما صاحب ذلك من ازدياد في نسبة البطالة في 

ي األردنإعادة النظر في مخرجات برامج التعليم الجامعي  إلىي، وذلك يدعو األردنسوق العمل 
( التي Goldberg & Smith,2007، ودراسة )ياألردنلتكون مواءمة الحتياجات سوق العمل 

أظهرت أن التعليم التخصصي والذي يتوافق مع حاجات السوق هو الذي يقدم لسوق العمل موارد 
بشرية قادرة على التعامل مع السوق ومستجداته بمهنية وحرفية، كما أن لكل مرحلة دراسية دوًرا مهًما 

ة التي سيلحق بها مسبًقا، مما يترك نتائج ايجابية على في اتخاذ الطالب قراره المهني ونوعية المهن
المخرجات النهائية لسوق العمل، وأن هناك تأثير لسنوات الدراسة الجامعية على سوق العمل، 

 التعليم مؤسسات خريجي مالءمة عدم الدراسة نتائج وأظهرت( Abu Hamada,2006)ودراسة
 خريجي مواءمة مدى بين إحصائية داللة ذات ةطردي عالقة ووجود العمل، سوق  لمتطلبات العالي

 العمل. سوق  لمتطلبات العالي التعليم مؤسسات
وجود  فجوة بين قدمته في كليات السياحة وبين ما يريده أرباب  إلىوقد تعزى هذه النتيجة 

الكليات السياحية في  في التخصصات وأن معظم ،العمل من تلك الكليات من حيث جودة مخرجاتها
 التعليم تركيز إلى أنفسهم، إضافة الطلبة وال بحاجات العمل  بسوق  مرتبطة غير يةاألردنات الجامع

 النظري، التعليم على فقط، والتركيز المتعلقة بتخصصه بالمعارف الطلبة تزويد على الجامعي
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 هذاول المختلفة، ومعارفهم مهاراتهم زيادة إمكانية من يقلل مما أسلوب المحاضرات، على واالقتصار
، فيه المرغوب المستوى  ضمن ليست العمل سوق  ونحو الجامعي، التعليم الطلبة نحو اتجاهات نجد

ي يغلب عليها التخصصات النظرية والتربوية في حين إن األردنو أن مخرجات التعليم العالي 
ت ي من القوى البشرية تتطلب التخصصات الفنية والتقنية، والتخصصااألردناحتياجات سوق العمل 

 التطبيقية.
وجاءت مجاالت األداة في الدرجتين: المرتفعة والمتوسطة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية 

( 3.79"، بمتوسط حسابي )(، وجاء في الرتبة األولى مجال "مستوى الخريجين3.54 -3.79بين )
 ( وبدرجة مرتفعة، ويمكن أن تكون مستويات الخريجين من الناحية0.78وانحراف معياري )

ولذلك جاءت النتيجة بشكل مرتفع، وأن المواد المتضمنة بالخطة الدراسية لطلبة  ،األكاديمية عالية
يق، ومهارة القيادة تكسبهم مهارات التعامل مع سوق العمل، ومهارات التواصل والعمل ضمن الفر 

لية لمتابعة شراف، وتحمل المسؤولية، واتخاذ القرار، وتحمل الضغوط، ولدى الكلية آواإلدارة واإل
 مستويات أداء الخريجين في سوق العمل لتأكد من جودة مخرجاتها. 

( وانحراف معياري 3.67" بمتوسط حسابي )وفي الرتبة الثانية جاء مجال "تطوير البرامج
" بمتوسط "خطط وبرامج الجامعة( وبدرجة متوسطة، وجاء في الرتبة قبل األخيرة مجال 0.70)

أن البرامج  إلى( وبدرجة متوسطٍة، وقد تعزى هذه النتيجة 0.78ياري )( وانحراف مع3.57حسابي )
و أن الكليات  مراجعة بحيث ليشترك في إعدادها جميع من لهم عالقة بالسياحة، إلىوالخطط تحتاج 

السياحية ال تستقطب خبراء من مؤسسات سوق العمل إللقاء محاضرات في جوانب عملية أو لتثقيف 
وق العمل، وعدم مشاركتهم في وضع الخطط والبرامج وتبادل الخبرات وتقويم ما يتطلبه سبالطالب 

مخرجات التعليم التقني، وقصور في األجهزة اإلعالمية والترويجية لدى الكليات السياحية مما يؤدي 
 عدم معرفة أطراف سوق العمل بالبرامج التدريبية وجهود الجامعة في هذا المجال. إلى

( وانحراف 3.54يرة مجال " التواصل_مع_الخريجين " بمتوسط حسابي )خوجاء في الرتبة األ
( وبدرجة متوسطة، ويعود ذلك لعدم وجود قاعدة بيانات لمتابعة الخريجين من تلك 0.77معياري )

الكليات مما يجعل التواصل معهم متوسًطا، وليس له فاعلية عاليٍة، أما بالنسبة لفقرات كل مجال 
 حو اآلتي:فكان النتائج على الن

ُحِسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة  :مجال مستوى الخريجين .1
ية لمتطلبات سوق العمل من األردنمواءمة مخرجات برامج الكليات السياحية في الجامعات 
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ية، لفقرات هذا المجال، األردنوجهة أرباب العمل وخريجي الكليات السياحة في الجامعات 
 ( يوضح ذلك.2جدول )وال

درجة مواءمة مخرجات برامج الكليات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب و  (4الجدول )
ية لمتطلبات سوق العمل من وجهة نظر أرباب العمل، وخريجي الكليات األردنالسياحية في الجامعات 

 تنازلياً  مرتبةالخريجين  مستوى لمجال ية األردنالسياحة في الجامعات 
المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
درجة  الترتيب المعياري 

 المواءمة
تقدم الكليات السياحية معارف ومهارات للخريجين تؤهلهم  3

 مرتفعة 1 1.03 3.94 لاللتحاق بسوق العمل

يمتلك خريج الكليات السياحية مهارات العمل بروح الفريق  4
 مرتفعة 2 0.98 3.91 الواحد

6 
تعمل الكليات السياحية على تفعيل العالقة بين الطلبة 

 العمل:سوق  إلىومؤسسات المجتمع المحلي قبل الخروج 
 التدريب العملي والزيارات(

 مرتفعة 3 0.98 3.87

تزود الكليات السياحية خريجيها بمهارات االتصال بما  7
 مرتفعة 4 0.99 3.75 يخدم سوق العمل.

احية أداء خريجيها في المؤسسات التي تتابع الكليات السي 1
 مرتفعة 5 1.20 3.74 يعملون فيها لتحديد نقاط القوة ومعالجتها

تتابع الكليات السياحية أداء خريجيها في المؤسسات التي  2
 مرتفعة 6 1.22 3.68 يعملون فيها لتحديد نقاط الضعف ومعالجتها

 متوسطة 7 0.89 3.67 توائم مخرجات التعليم احتياجات سوق العمل 5
 مرتفعة  0.78 3.79 مستوى الخريجين 

( أن درجة مواءمة مخرجات برامج الكليات السياحية في الجامعات 4يالحظ من الجدول )
ية لمتطلبات سوق العمل من وجهة نظر أرباب العمل، وخريجي الكليات السياحة في األردن

( 3.79ة، إذ بلغ المتوسط الحسابي )الخريجين كانت مرتقع ية لمجال مستوى األردنالجامعات 
(، وجاءت فقرات هذا المجال في الدرجتين: المرتفعة والمتوسطة، إذ 0.78وانحراف معياري )

( التي 3(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )3.67 -3.94تراوحت المتوسطات الحسابية بين )
"،  هم لاللتحاق بسوق العملتقدم الكليات السياحية معارف ومهارات للخريجين تؤهلتنص على" 

( وبدرجة مرتفعة ، وفي الرتبة الثانية جاءت 1.03( وانحراف معياري )3.94بمتوسط حسابي )
"  يمتلك خريج الكليات السياحية مهارات العمل بروح الفريق الواحد( التي تنص على " 4الفقرة )

ءت في الرتبة  قبل األخيرة ( وبدرجة مرتفعة، وجا0.98( وانحراف معياري )3.91بمتوسط حسابي )
( التي تنص على" تتابع الكليات السياحية أداء خريجيها في المؤسسات التي يعملون فيها 7الفقرة )

(، وبدرجة 1.22( وانحراف معياري )3.68لتحديد نقاط الضعف ومعالجتها " بمتوسط حسابي )
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ئم مخرجات التعليم احتياجات سوق ( التي تنص على" توا1مرتفعة، وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة )
( وبدرجة متوسطة، وقد تعزى هذه 0.89( وانحراف معياري )3.67العمل " بمتوسط حسابي )

تركيز كليات السياحة على تقديم الجانب النظري الخاصة بالسياحة من حيث األماكن  إلىالنتيجة 
زمة لخريج كليات ارات العملية الالوتاريخها أكثر من تركيزها على المه األردنالسياحية ووجودها في 

ساسية الخاصة بالخريج الذي سيعمل في المجال السياحي تقديم المهارات األ إلىباإلضافة  السياحة،
وتحديد نقاط القوة والضعف لديهم في مهارات متعددة ومحاولة  ،مثل مهارات االتصال والتواصل

 تعزيز تلك المهارات لديهم.
 :مجال تطوير البرامج .2

ِسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة مواءمة مخرجات برامج حُ 
ية لمتطلبات سوق العمل من وجهة نظر أرباب العمل األردنالكليات السياحية في الجامعات 

 ( يوضح ذلك.5ية، لفقرات هذا المجال، والجدول )األردنوخريجي الكليات السياحة في الجامعات 
درجة مواءمة مخرجات برامج الكليات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب و  (5الجدول )

ية لمتطلبات سوق العمل من وجهة نظر أرباب العمل، وخريجي الكليات األردنالسياحية في الجامعات 
 مرتبة تنازلياً البرامج  تطويرلمجال ية األردنالسياحة في الجامعات 

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
درجة  الترتيب المعياري 

 المواءمة
مراجعة برامجها السياحية في  السياحية علىتعمل الكليات  11

 مرتفعة 1 1.05 3.90 ضوء متطلبات سوق العمل.

مستمر  برامجها بشكل على تطويرتعمل الكليات السياحية  13
 مرتفعة 2 1.02 3.79 بما يتناسب مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل

تواكب برامج الكليات السياحية التغيرات والتطورات  8
 مرتفعة 3 0.99 3.73 التكنولوجية في سوق العمل

تخرج الطلبة بمؤسسات  السياحية مشاريعتربط الكليات  12
 مرتفعة 4 0.93 3.68 سوق العمل

تستعين الكليات السياحية بذوي الخبرة من العاملين  9
 متوسطة 5 1.04 3.50 ع الخطط والبرامج التدريسية.بالمؤسسات في وض

10 
تستعين الكليات السياحية بالمتخصصين والفنيين العاملين 

يكونوا محاضرين  وسوق العملفي المؤسسات السياحية 
 في بعض الجوانب التطبيقية

 متوسطة 6 1.01 3.45

 متوسطة  0.70 3.67 تطوير البرامج 
ة مواءمة مخرجات برامج الكليات السياحية في الجامعات ( أن درج5يالحظ من الجدول )

ية لمتطلبات سوق العمل من وجهة نظر أرباب العمل، وخريجي الكليات السياحة في األردن
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( 3.67ية لمجال تطوير البرامج كانت متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي )األردنالجامعات 
في الدرجتين: المرتفعة والمتوسطة، إذ  (، وجاءت فقرات هذا المجال0.70وانحراف معياري )

( التي 11(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )3.45 -3.90تراوحت المتوسطات الحسابية بين )
 تعمل الكليات السياحية  على مراجعة برامجها السياحية في ضوء متطلبات سوق العملتنص على" 

ة مرتفعة، وفي الرتبة الثانية جاءت ( وبدرج1.05( وانحراف معياري )3.90"، بمتوسط حسابي )
تطوير برامجها  بشكل مستمر بما  تعمل الكليات السياحية على( التي تنص على " 13الفقرة )

( وانحراف معياري 3.79" بمتوسط حسابي )يتناسب مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل
تستعين ( التي تنص على" 9( وبدرجة مرتفعة، وجاءت في الرتبة  قبل األخيرة الفقرة )1.02)

" الكليات السياحية بذوي الخبرة من العاملين بالمؤسسات في وضع الخطط والبرامج التدريسية.
(، وبدرجة متوسطة ، وجاءت في الرتبة األخيرة 1.04( وانحراف معياري )3.50بمتوسط حسابي )

نيين العاملين في تستعين الكليات السياحية بالمتخصصين والف( التي تنص على" 10الفقرة )
" بمتوسط  المؤسسات السياحية و سوق العمل ليكونوا محاضرين في بعض الجوانب التطبيقية

أن كليات  إلى( وبدرجة متوسطة، وقد تعزى هذه النتيجة 1.01( وانحراف معياري )3.45حسابي )
تطوير البرامج  السياحة تستعين في بعض األحيان بالخبراء وأرباب العمل المتعلق بالسياحة من أجل

الخاصة بهذا الشأن وتراجع تلك البرامج في ضوء حاجات سوق العمل إاّل أن تطوير تلك البرامج 
ومراجعتها ال تتم بشكل آني؛ ألن الكليات تلتزم بنظام الفصول الدراسية التي ال تسمح بتعديل 

 وتطوير البرامج وتطويرها إاّل في بداية كل عام دراسي أو كل عدة سنوات.
 :مجال تدريب الخريجين .3

حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة مواءمة مخرجات برامج 
ية لمتطلبات سوق العمل من وجهة نظر أرباب العمل، األردنالكليات السياحية في الجامعات 

 ( يوضح ذلك.6ية، لفقرات هذا المجال، والجدول )األردنوخريجي الكليات السياحة في الجامعات 
درجة مواءمة مخرجات برامج الكليات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب و  (6الجدول )

ية لمتطلبات سوق العمل من وجهة نظر أرباب العمل، وخريجي الكليات األردنالسياحية في الجامعات 
 اً مرتبة تنازلي الخريجين تدريبلمجال ية األردنالسياحة في الجامعات 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
درجة  الترتيب المعياري 

 المواءمة
يتلقى خريجو الكليات السياحية تدريبا كافيا في سوق العمل  14

 مرتفعة 1 1.05 3.72 قبل تخرجهم
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المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
درجة  الترتيب المعياري 

 المواءمة

17 
تقدم الكليات السياحية خدمات التدريب وفقا الحتياجات 

ات سوق العمل بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسس
 المجتمع المدني.

 مرتفعة 2 1.01 3.70

تنمي برامج الكليات السياحية المهارات التي تمكن  16
 مرتفعة 3 1.02 3.68 الخريجين من التعامل مع سوق العمل باحترافية

توفر الكليات السياحية دورات تدريبية للطلبة تسهل  18
 متوسطة 4 1.06 3.60 اندماجهم بسوق العمل.

يات السياحية برامج التدريب لتفي بحاجة سوق تنوع الكل 15
 متوسطة 5 0.97 3.58 العمل المحلي واالقليمي والدولي

 متوسطة  0.74 3.66 تدريب_الخريجين 
( أن درجة مواءمة مخرجات برامج الكليات السياحية في الجامعات 6يالحظ من الجدول )

، وخريجي الكليات السياحة في ية لمتطلبات سوق العمل من وجهة نظر أرباب العملاألردن
( 3.66كانت متوسطة ، إذ بلغ المتوسط الحسابي ) تدريب الخريجين لمجال ية األردنالجامعات 

(، وجاءت فقرات هذا المجال في الدرجتين: المرتفعة والمتوسطة، إذ 0.74وانحراف معياري )
( التي 54ولى الفقرة )(، وجاءت في الرتبة األ3.58 -3.72تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

"، بمتوسط يتلقى خريجو الكليات السياحية تدريًبا كافًيا في سوق العمل قبل تخرجهمتنص على" 
( 52( وبدرجة مرتفعة ،  وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة )1.05( وانحراف معياري )3.72حسابي )

تياجات سوق العمل بالشراكة مع تقدم الكليات السياحية خدمات التدريب وفًقا الحالتي تنص على " 
( 1.01( وانحراف معياري )3.70" بمتوسط حسابي )القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني 

توفر الكليات السياحية ( التي تنص على" 18وبدرجة مرتفعة وجاءت في الرتبة قبل االخيرة الفقرة )
( وانحراف معياري 3.60سابي )" بمتوسط حدورات تدريبية للطلبة تسهل اندماجهم بسوق العمل. 

تنوع الكليات ( التي تنص على" 15(، وبدرجة متوسطة ، وجاءت في الرتبة االخيرة الفقرة )1.06)
" بمتوسط حسابي  السياحية برامج التدريب لتفي بحاجة سوق العمل المحلي واالقليمي والدولي

وجود عدة  إلىلنتيجة ( وبدرجة متوسطة، وقد تعزى هذه ا0.97( وانحراف معياري )3.58)
صعوبات وعقبات أمام تدريب الخرجين منها عدم وجود الشريك من أرباب العمل الذي يقدم التدريب 
االحترافي لمهارات السياحة الواجب امتالكها من قبل الخريج، و عملية التواصل مع المراكز المحددة 

دمات التدريب وفًقا الحتياجات سوق خللتدريب الفعلي الواقعي أحيانا تكون ضعيفة مما يأثر سلًبا 
 العمل.
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 :مجال التواصل مع الخريجين .4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة مواءمة مخرجات برامج  حسبت

ية لمتطلبات سوق العمل من وجهة نظر أرباب العمل، األردنالكليات السياحية في الجامعات 
 ( يوضح ذلك.7ية، لفقرات هذا المجال، والجدول )األردنجامعات وخريجي الكليات السياحة في ال

درجة مواءمة مخرجات برامج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب و  (7الجدول )
ية لمتطلبات سوق العمل من وجهة نظر أرباب العمل، األردنالكليات السياحية في الجامعات 

 مرتبة تنازلياً  مع الخريجين التواصللمجال ية األردنعات وخريجي الكليات السياحة في الجام
المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
درجة  الترتيب المعياري 

 المواءمة
تتواصل الكليات السياحية مع النقابات المهنية في مجال  21

 مرتفعة 1 1.07 3.87 تطوير مهارات الخريج لتناسب سوق العمل

22 
سياحية مع الخريجين وإعالمهم تتواصل الكليات ال

التواصل  الكلية ومواقعباألنشطة عن طريق موقع 
 االجتماعي

 مرتفعة 2 0.94 3.73

تتوافق مخرجات برامج الكليات السياحية مع متطلبات  23
 مرتفعة 3 1.00 3.70 سوق العمل.

تجري الكليات السياحية دراسات ميدانية متخصصة عن  20
 متوسطة 4 1.06 3.34 مع الخريجينبالتعاون أوضاع السياحة المحلية 

توفر الكليات السياحية قاعدة بيانات متكاملة عن الخريجين  19
 متوسطة 5 1.18 3.23 تشمل مجاالت تخصصهم ومجاالت عملهم

 متوسطة  1.22 3.54 التواصل مع الخريجين 
ية األردنفي الجامعات  ( أن درجة مواءمة مخرجات برامج الكليات السياحية7من الجدول ) يالحظ

ية األردنلمتطلبات سوق العمل من وجهة نظر أرباب العمل، وخريجي الكليات السياحة في الجامعات 
( وانحراف معياري 3.54كانت متوسطة ، إذ بلغ المتوسط الحسابي ) التواصل مع الخريجين لمجال 

طة، إذ تراوحت المتوسطات (، وجاءت فقرات هذا المجال في الدرجتين: المرتفعة والمتوس0.77)
تتواصل ( التي تنص على" 75(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )3.23 -3.87الحسابية بين )

"، بمتوسط الكليات السياحية مع النقابات المهنية في مجال تطوير مهارات الخريج لتناسب سوق العمل 
( 77لرتبة الثانية جاءت الفقرة )( وبدرجة مرتفعة ،  وفي ا1.07( وانحراف معياري )3.87حسابي )

تتواصل الكليات السياحية مع الخريجين وإعالمهم باألنشطة عن طريق موقع الكلية  التي تنص على " 
( وبدرجة مرتفعة، 0.94( وانحراف معياري )3.73" بمتوسط حسابي )ومواقع التواصل االجتماعي

تجري الكليات السياحية دراسات ميدانية ى" ( التي تنص عل20وجاءت في الرتبة  قبل األخيرة الفقرة )
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( وانحراف 3.34" بمتوسط حسابي ) متخصصة عن أوضاع السياحة المحلية بالتعاون مع  الخريجين
توفر ( التي تنص على" 59(، وبدرجة متوسطة ، وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة )1.06معياري )

" جين تشمل مجاالت تخصصهم ومجاالت عملهمالكليات السياحية قاعدة بيانات متكاملة عن الخري
أن  إلى( وبدرجة متوسطة، وقد تعزى هذه النتيجة 1.18( وانحراف معياري )3.23بمتوسط حسابي )

ولم تعد دراسات متخصصة عن أوضاع  ،قاعدة بيانات فاعلة ومكتملة عن الخرجين الكليات لم تعد
 جين.السياحة في سوق العمل ومواءمة ذلك مع مهارات الخري

 :مجال خطط وبرامج الجامعة .5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة مواءمة مخرجات برامج  حسبت

ية لمتطلبات سوق العمل من وجهة نظر أرباب العمل، األردنالكليات السياحية في الجامعات 
 ( يوضح ذلك.8الجدول )ية، لفقرات هذا المجال، و األردنوخريجي الكليات السياحة في الجامعات 

درجة مواءمة مخرجات برامج الكليات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب و  (8الجدول )
ية لمتطلبات سوق العمل من وجهة نظر أرباب العمل، وخريجي الكليات األردنالسياحية في الجامعات 

 مرتبة تنازلياً  وبرامج الجامعة خططلمجال ية األردنالسياحة في الجامعات 
المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
درجة  الترتيب المعياري 

 المواءمة
توفر الكليات السياحية تخصصات تتالءم مع حاجات  27

 متوسطة 1 0.98 3.65 سوق العمل.

24 
تستعين الكليات السياحية بالمعنيين من مؤسسات المجتمع 

ات األهداف المحلي في اجراء الدراسات التطبيقية ذ
 المشتركة.

 متوسطة 2 1.06 3.61

تحدث الكليات السياحية خططها األكاديمية بناء على  25
 متوسطة 2 1.12 3.61 متطلبات سوق العمل

تالئم نوعية البرامج المطروحة في الكليات السياحية حاجة  26
 متوسطة 4 1.00 3.58 سوق العمل

28 
ئم بين الطلبة سياسة القبول في الكليات السياحية توا

الملتحقين في التخصصات المختلفة وحاجة سوق العمل 
 كمًا ونوعًا.

 متوسطة 5 1.02 3.47

تتميز برامج الكليات السياحية بالمرونة في االستجابة  29
 متوسطة 6 1.03 3.35 لمتطلبات وحاجات سوق العمل

 متوسطة  0.78 3.57 خطط وبرامج الجامعة 
درجة مواءمة مخرجات برامج الكليات السياحية في الجامعات ( أن 8يالحظ من الجدول )

ية لمتطلبات سوق العمل من وجهة نظر أرباب العمل، وخريجي الكليات السياحة في األردن
( 3.57كانت متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي ) خطط وبرامج الجامعةلمجال ية األردنالجامعات 
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ا المجال في الدرجة المتوسطة، إذ تراوحت المتوسطات (، وجاءت فقرات هذ0.78وانحراف معياري )
توفر ( التي تنص على" 27(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )3.35 -3.65الحسابية بين )

( وانحراف 3.65"، بمتوسط حسابي )الكليات السياحية تخصصات تتالءم مع حاجات سوق العمل
( على التوالي، 25(،)24الفقرتان) ة جاءتتوسطة، وفي الرتبة الثاني( وبدرجة م0.98معياري )

تستعين الكليات السياحية بالمعنيين من مؤسسات المجتمع المحلي في إجراء واللتان تنصان على " 
،" تحدث الكليات السياحية خططها األكاديمية بناء على "الدراسات التطبيقية ذات األهداف المشتركة 

 (1.12(،) 1.06لكل منهما، وانحراف معياري ) (3.61بمتوسط حسابي ) متطلبات سوق العمل"
سياسة القبول في ( التي تنص على" 72وبدرجة متوسطة ، وجاءت في الرتبة  قبل األخيرة الفقرة )

الكليات السياحية توائم بين الطلبة الملتحقين في التخصصات المختلفة وحاجة سوق العمل كمًا 
(، وبدرجة متوسطة، وجاءت في الرتبة 1.02ي )( وانحراف معيار 3.47" بمتوسط حسابي )ونوعاً 

تتميز برامج الكليات السياحية بالمرونة في االستجابة ( التي تنص على" 29االخيرة الفقرة )
( وبدرجة 1.03( وانحراف معياري )3.35" بمتوسط حسابي )لمتطلبات وحاجات سوق العمل 
سياحية تتفق ما يحتاجه سوق  اتبرامج وتخصصعدم وجود  إلىمتوسطة. وقد تعزى هذه النتيجة 

فإنها ال بد أن تأخذ موافقة  ،رادت استحداث بعض التخصصاتأما  إذاالعمل خاصة وأن الكليات 
عدم وجود أعضاء  إلىوزارة التعليم العالي وهيئة االعتماد وهذه العملية تأخذ وقتًا طوياًل باإلضافة 

جي كليات اآلداب قسم يبدليل أن خر  هيئات تدريس متخصصين في االختصاصات السياحية كافة
 الجغرافيا يدرسون أكثر من المواد المطروحة في كليات السياحة.

 التوصيات:
 في ضوء النتائج خرجت الدراسة بالتوصيات اآلتية:

ية، ومناهجها، وتحسينها، وتطويرها وإعادة األردنمراجعة برامج الكليات السياحية في الجامعات  .5
واحتياجات المجتمع، ولتسهم في تنمية مهاراتهم،  لتصاقًا بحاجات الطلبة،هيكلتها لتصبح أكثر ا

 المنتج.وقدراتهم، وثقتهم بأنفسهم، وإعدادهم للعمل 
سوق العمل  ومتطلبات احتياجات مع مخرجات برامجها مواءمة على الكليات السياحية تركيز .7

 العمل فرص لىع الخريجين حصول ولضمان جهة، من االحتياجات تلك لسد ومتطلباته
 .المناسبة لتخصصاتهم
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ي األردنتأسيس قاعدة بيانات عن الوظائف المطلوبة والمهارات التي يحتاجها سوق العمل  .3
 حاضًرا ومستقباًل.

 إجراء دراسات عن تعزيز المواءمة بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل. .4
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