
 

 

دراسة تحليلية لدرجة رضا خريجي برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية كلية الزراعة جامعة عين شمس  
 في ضوء متطلبات سوق العمل 

   2، هبة نور الدين محمد1محمد عثمان عبدالفتاح

 

 جامعة عين شمس  -كلية الزراعة  -قسم االقتصاد الزراعي 1

  جامعة عين شمس  -كلية الزراعة  -قسم المجتمع الريفي واإلرشاد الزراعي2
 2021 فبراير 16فى النشر ، الموافقة على 2021يناير  11ىاستالم البحث ف

 الملخص العربى 
برنامج   لخريجي  البطالة  معدل  تحديد  البحث  هذا  يستهدف 

ة بكلية الزراعة جامعة عين شمس، العلوم االقتصادية واالجتماعي
قياس درجة رضا خريجي برنامج العلوم االقتصادية بكلية الزراعة  
جامعة عين شمس، تقييم البرنامج من خالل ما قدمته الكلية من  
وجهة نظر الخريجين، إعتمد البحث على المنهج الوصفي ومنهج  

خال  من  الكمي  االقتصادي  والمنهج  بالعينة  االجتماعي  ل  المسح 
قدرها   عينة  العلوم    56إختيار  برنامج  خريجين  من  خريج 

من إجمالي الشاملة    %33.5اإلقتصادية واالجتماعية تمثل نحو  
  2020ديسمبر   20خريج، خالل الفترة من    167والبالغ عددهم  

من خالل عمل استبيان الكتروني لخريجين   2021يناير  10إلى 
ية الزراعة جامعة عين  برنامج العلوم االقتصادية واإلجتماعية بكل

شمس علي عدد من جروبات خريجين الكلية، واستخدم مقاييس  
بالجداول   استعين  حيث  البيانات،  معالجة  في  المركزية  النزعة 
التكرارية، والنسب التقديرية، والمتوسط المرجح، والوزن النسبي،  

 والمتوسط الهندسي باإلضافة إلى حساب معدل البطالة. 

أ النتائج  إجمالي    % 45.4ن معدل بطالة حوالي  وأظهرت  من 
العلوم   برنامج  خريجي  رضا  بدرجة  يتعلق  وفيما  المبحوثين، 
االقتصادية بكلية الزراعة جامعة عين شمس أوضحت النتائج أن  
الدراسية   المقررات  عن  الخريجين  رضا  لدرجة  التقديرية  النسبة 
بلغت   حيث  متوسطة  العمل  سوق  باحتياجات  ارتباطها  ومدي 

نحو  النسب الكلية  لدرجة  %68.2ة  التقديرية  النسبة  حين  في   ،
رضا الخريجين عن اداء أعضاء هيئة التدريس قوية حيث بلغت  

نحو   الكلية  التقديرية  %89.6النسبة  النسبة  أن  تبين  بينما   ،
لدرجة رضا الخريجين عن مستوي أداء الخدمات بالكلية متوسطة  

نحو   الكلية  النسبة  بلغت  واتضح  %77.2حيث  النسبة  ،  أن 

المعارف   تطوير  مستوي  عن  الخريجين  رضا  لدرجة  التقديرية 
والمهارات والتدريب بالبرنامج قويه حيث بلغت النسبة الكلية نحو  

، في حين أن النسبة التقديرية لدرجة رضا الخريجين عن  83.2%
أداء سوق العمل اتجاههم متوسطة حيث بلغت النسبة الكلية نحو  

وحظ النسبة التقديرية لتقييم البرنامج من ، وفي النهاية ل75.5%
الكلية   النسبة  بلغت  حيث  قويه  للخريجين  الكلية  قدمته  ما  خالل 

 . %86.8نحو 
عين   جامعة  العمل،  سوق  الخريجين،  رضا  الدالة:  الكلمات 

 شمس، معدل البطالة.

   المقدمة

الثقافي   والتقدم  المعرفي  االتصال  محور  تمثل  الجامعات 
ي، ويقع على عاتقها مسئولية تهيئة الكفاءات والرقي االجتماع

المهنية ودفع الكفاءات العلمية بما يعود بالنفع على المجتمع، 
من   لكل  والموضوعي  المستمر  التقويم  عمليات  يستلزم  بما 
خالل  الطالب  يكتسبها  التي  الخبرات  ومن  بالجامعة  يعمل 

الخثيلة،   )هند  ص2000دراستهم  يفترض  110،  ولذلك   ،)
ال بشكل  على  برامجها  في  مستمرًا  تغييرًا  تحدث  أن  جامعة 

يتناسب والتغيرات المحيطة بها وحاجة سوق العمل واإلهتمام 
المخرجات  كأحد  الطالب  في  المتمثل  البشري  بالعنصر 
والجامعات  عمومًا  المنظمات  اهتمامات  أبرز  من  التعليمية 

(، ويعد تقييم 2033، ص  2016خصوصًا )داغر وآخرون،  
التي تعتمد عليها   المخرجات الرئيسية  المصادر  الطالبية من 

والخدمات   للبرامج  والتطوير  والتخطيط  اإلعداد  في  الجامعات 
 (، ويعتبر (Terenzini, 1995, p28         والمرافق الجامعية
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 عمليات مدخالت أحد أرآؤهم واستطالع  الطالب رضا قياس

 تكونت  التي  الصورة عن  عامة نظرة وتقديم الجامعي، التقييم

 مقاعد على قضاها التي الفترة  خالل جامعته عن الطالب لدى

(، ومن المؤشرات  (Kuh, 1992, p116                الدراسة
التعليمية  المؤسسات  في  الخدمة  جودة  لقياس  تستخدم  التي 
الطلبة عن كل ما   قبل  أعلى مستويات رضا من  هو تحقيق 

أفرا الجامعة من خدمات، وكذلك رضا  المجتمع عن  تقدمه  د 
الخدمات التي تقدمها الجامعة للمجتمع، ورضاهم عن مستوى  
وعكاشة،   )الحدابي  العمل  بسوق  يلتحقون  الذين  الخريجين 

وُيعد7، ص  2006  التعليم مخرجات أهم من الخريجون  (، 

 بجودتها، االرتقاء إلى التعليمية تسعى المؤسسات التي  العالي

المخرجات النوع هذا ويركز  األساسية المعرفة على من 

 يرتبطالخريجين،   لجودة البنية التحتية تشكل التي والمعلومات

الطلبة  للخريجين  النوعي  المستوى  متابعه بقدرات   وفهم على 

 ميادين في وسائل تطبيقها فهم وكذلك المهنية، والمبادئ األسس

 (. 2008وآخرون،  العمل )الطائي

 المشكلة البحثية واألهداف 
أصبح   الطالب  بالنسبة  رضا  األهمية  غاية  في  قضية 

للجامعات وإدارتها من أجل تحسين أداء المؤسسات التعليمية، 
الطالب حول جميع   آراء  دراسة  الجامعات  على  يتعين  لذلك 

على    جوانب الحياة األكاديمية لمعرفة درجة الرضا، والتركيز
جودة الخدمات التعليمية المقدمة، وعلى تلبية توقعات   ضمان

عمالئها األساسيين في العملية التعليمية والممثلين   واحتياجات
الطالب وهم  النهائي  المخرج  وسمر   .لعينة  البوقري    )نعيمة 

 ( 224، ص  2015السقاف، 
الزراعة   وكلية  عامة  تعليمية  مؤسسة  أي  مشكلة  وتتمثل 
االستدالل  كيفية  في  خاصة  بصفة  منها  عين شمس  جامعة 

أرض الواقع، ولما كان  علي نجاح رسالتها وبلوغ اهدافها علي  
المؤسسة  بها  تنافس  التي  المخرجات  أهم  أحد  يعتبر  الخريج 
التعليمية في سوق العمل، كان لزامًا قياس مدي رضا هؤالء  
ومهنية  وذهنية  معرفية  مهارات  من  اكتسبوه  عما  الخريجين 

وخبرات عامة ادت إلي صقل قدراتهم التنافسية لمواجهة سوق 
 حث الحالي: العمل، لذلك يستهدف الب

االقتصادية   -1 العلوم  برنامج  لخريجي  البطالة  معدل  تحديد 
 واالجتماعية بكلية الزراعة جامعة عين شمس.

قياس درجة رضا خريجي برنامج العلوم االقتصادية بكلية   -2
 الزراعة جامعة عين شمس. 

الكلية من وجهة نظر   -3 قدمته  البرنامج من خالل ما  تقييم 
 الخريجين.

 ستعراض المرجعيإلطار النظري واإلا

الذي  بالسعادة واالبتهاج  الشعور  إلى  الرضا  يشير مفهوم 
عنده،   رغبة  أو  حاجة  إشباع  نتيجة  اإلنسان  عليها  يحصل 

بأنه الحالة التي يشعر بها الفرد ( الرضا  Hom, 2002وعرف )
عن النتائج التي استجابت لتوقعاته، وأن الرضا أو عدم الرضا  

ف الخدمة  تقديم  نتاج  يكون  الفرد ال  بتوقعات  يتأثر  ولكنه  قط 
المسبقة عن نوعية الخدمة المقدمة أو جودتها، ويعرف الرضا  
غايته   الفرد  بلوغ  تصاحب  التي  الشعورية  الحالة  بأنه  أيضًا 
وإشباع حاجاته ورغباته التي يتطلبها عن طريق التفاعل بين 
بطبيعة  الخاصة  والعوامل  نفسه  للفرد  الشخصية  العوامل 

المجت البكري،  المحيط  وسونيا  )كامل  والبيئة  ،  1990معي 
 (. 80ص

خالل  من  الجامعية  الخدمات  عن  الرضا  قياس  يمكن 
لها،   وتوقعاتهم  الخدمة  المستفيدين من  فهم  بين  الفجوة  قياس 
تمثل جودتها،  التي  العناصر  توافر  تقييم مدى  أو من خالل 
التعليمية،  المؤسسات  في  استخداما  النماذج  أكثر  ويعتبر من 

الخدمة من خالل قياس الفرق   وم على تحديد إدراك جودة ويق
بين تقديرات المستفيدين المتوقعة من جودة الخدمة ونوعيتها،  
فإن كانت تقديرات الجودة أقل من التوقعات في نوعية الخدمة  

)القضاة    تبين أن هنك تدنيا في الخدمة المقدمة ووجود فجوة.
 (. 262، ص  2013وخلفيات، 
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الدراس حيث  وتناولت  الطالب،  المختلفة رضا  أشارت ات 
( بها  قام  التي  الرضا    Aldosary, 1999)الدراسة  عن 

بجامعة   البيئة  تصاميم  كلية  حالة  الطالب:  لدى  األكاديمي  
الملك فهد للبترول والمعادن إلى أن الطالب راضون جدًا عن  
كليتهم في كل من الجوانب التالية: هيئة التدريس، والمرافق،  

     .الدراسيةوالمناهج 
 علتتى ( التعتترف2011استتتهدفت دراستتة )حستتن وآختترون،

 التربيتتة كليتتة فتتي الدراستتة عتتن الختتريجين الطلبتتة رضتتا درجتتة
 لقيتتاس استتتبياناً  واستتتخدمت الدراستتة قتتابوس، الستتلطان جامعتتة
أبعتاد،  خمستة على توزعت فقرة( 79) من يتكون   الرضا  درجة

 رضتتا ستتتجاباتا متوستتط أبتتدوا الطلبتتة أن وأشتتارت النتتتائج إلتتى
 فقتتتتتترات متتتتتتن فقتتتتتترة( 64) فتتتتتتي النظتتتتتتري  المتوستتتتتتط تزيتتتتتد علتتتتتتى
 ذات فتتتروق  وجتتتود إلتتتى عتتتدم النتتتتائج أشتتتارت كمتتتا االستتتتبيان،

متغيتتري  إلتتى تعتتزي  الرضتتا درجتتة متوستتط فتتي إحصتتائية داللتتة
 بينهما. التفاعل أو األكاديمي المؤهل أو الجنس

( 2015واستتتهدفت دراستتة )نعيمتتة البتتوقري وسمرالستتقاف، 
ة أثتتر جتتودة الخدمتتة علتتى رضتتا الطالبتتات فتتتي مؤسستتات دراستت

التعليم العالي المملكة العربية السعودية، توصلت الدراستة إلتى 
أن الحيتتتتاة الستتتتكنية للختتتتدمات الجامعيتتتتة، والخبتتتترة األكاديميتتتتة، 
والمتتتتتوارد والختتتتتدمات الطالبيتتتتتة، اإلرشتتتتتاد األكتتتتتاديمي عناصتتتتتر 

مهتتم. مهمتتة جتتدا، بينمتتا عنصتتر فتترص تنميتتة الشخصتتية فهتتو 
وأشتتتتارات النتتتتتائج أن درجتتتتة الرضتتتتا عتتتتن تلتتتتك العناصتتتتر هتتتتي 

 متوسطة.
 و ختريج الدراستة ( تتتبتع2017واستتهدفت دراستة )حتاف ، 

عتتتامي  بتتتين شتتتمس عتتتين بجامعتتتة والمعلومتتتات المكتبتتتات قستتتم
 بتتتين البطالتتتة معتتتدل أن إلتتتى النتتتتائج وأشتتتارت 2012و 2003

 فتتي الختتريجين يعملتتون  متتن %35 وأن ، %15 بلتت  الختتريجين

 متتن%  70 وأن بهتتا، المرتبطتتة والمجتتاالت المكتبتتات مهنتتة
 بوظائف يلتحقوا الخريجين

 إيجتاد أن تبتين كمتا.  تخترجهم  بعتد  ستنة  متن  أقتل  فترة  خالل
 الشتائعة الطريقتة هتي أو األصتدقاء العائلتة خالل  من  الوظائف
 .الخريجين  لتوظيف

( التعتتترف علتتتى 2019واستتتهدفت دراستتتة )أستتتماء عبتتتد ، 
وأظيتتتترت  ريجتتتتي كليتتتتة التربيتتتتة بتتتتالوادي الجديتتتتد،درجتتتة رضتتتتا خ

الدراستة عتدم وجتود اختالفتات فتي إجابتات عينتة الدراستة تعتزي 
التتتي متغيتتتري الجتتتنس والمؤهتتتل األكتتتاديمي، بينمتتتا توجتتتد فتتتروق 
تعزي الي متغير التخصص العلمي، وقد توصلت الدراسة التي 
مجموعتتتة متتتن التوصتتتيات متتتن أهمتتتا ضتتترورة التركيتتتز علتتتى أن 

الطلبة واحد من معايير التقيتيم األكتاديمي واإلداري يكون رضا  
 الذاتي والخارجي.

 الطريقة البحثية 
استخدم   حيث  بحثية  مناهج  عدة  على  الدراسة  اعتمدت 
المنهج الوصفي ومنهج المسح االجتماعي بالعينة، كما اتبعت  
النتائج   الستخالص  الكمي  االقتصادي  المنهج  الدراسة 

وا  المعلومات  من  التي  والمؤشرات  السابقة  والدراسات  لحقائق 
 أمكن الحصول عليها لتكميم الظاهرة موضع الدراسة. 

 المجال الجغرافي والبشري للدراسة
لتمثل اإلطار   الزراعة جامعة عين شمس  تم اختيار كلية 
العلوم  برنامج  خريجي  اختيار  ذلك  أعقب  للبحث،  الجغرافي 

الثالثة   األعوام  خالل  واإلجتماعية    -2018اإلقتصادية 
لتمثل شاملة البحث، وقد بل  عدد الخريجين    2020  -2019
قدرها    167 عينة  ذلك سحب  أعقب  تمثل    56خريج،  خريج 
 من إجمالي الشاملة. % 33.5نحو 

 المجال الزمني للدراسة 
من  الفترة  خالل  للمبحوثين  الميدانية  البيانات  تجميع  تم 

عمل    2021يناير  10إلى    2020ديسمبر  20 خالل  من 
االقتصادية  استبيا العلوم  برنامج  لخريجي  الكتروني  ن 

الزراعة جامعة عين شمس علي عدد من   بكلية  واإلجتماعية 
 جروبات خريجي الكلية. 
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 أدوات الدراسة: 
اعتمد البحث بشكل أساسي فى الحصول علي البيانات 
من  تكونت  للدراسة  كأداة  إستبانة  تصميم  علي  وتسجيلها 

علي خم مقسمة  فقرة  درجة  ثماني وخمسون  سة محاور هي: 
ارتباطها  ومدي  الدراسية  المقررات  عن  الخريجين  رضا 
اداء   عن  الخريجين  رضا  درجة  العمل،  سوق  باحتياجات 
اعضاء هيئة التدريس، درجة رضا الخريجين عن مستوي أداء  
الخدمات بالكلية، درجة رضا الخريجين عن مستوي المعارف  

جين عن أداء سوق  والمهارات والتدريب بالبرنامج، رضا الخري
الدراسة   أداة  صدق  من  التحقق  تم  وقد  اتجاههم،  العمل 
المختصين  والمحكمين  الخبراء  من  مجموعة  على  بعرضها 
الذين أبدوا بعض المالحظات واإلقتراحات، وقد تم اإلستفادة 
تم   التي  الراجعة  والتغذية  والمقترحات  المالحظات  جميع  من 

 ير النموذج. الحصول عليها وذلك بهدف تحسين وتطو 
 المفاهيم االجرائية وطرق القياس

درجة رضا الخريجين عن البرنامج: يعتبر رضا الطالب    -1
أولويًا   وعنصرًا  العالي،  التعليم  مؤسسات  لفعالية  مقياسًا 
في   به  ويقصد  المستقبلية،  وخططها  لمهمتها  واستراتيجيًا 
العلوم   برنامج  عن  الخريجين  رضا  مدى  الدراسة  هذه 

أعدها  االقتصادية   إستبانة  خالل  من  وذلك  واالجتماعية، 
ثماني  من  االستبانة  وتكونت  للدراسة،  كأداة  الباحثين 
تتم  بحيث  محاور،  خمسة  على  مقسمة  فقرة  وخمسون 
محايد،   راضي،  وهي  بدائل  ثالث  بين  باإلختيار  اإلجابة 

  1،  2،  3غير راضي، وقد أعطيت لهذه االستجابات من  
نى جمعها معا إليجاد درجة  حسب إتجاه العبارة، حتى يتس 

العلوم   برنامج  الخريجين عن  درجة رضا  معبرة عن  كلية 
 اإلقتصادية واإلجتماعية.

والمفاهيم   -2 المعارف  مجموعة  العمل:  سوق  احتياجات 
والمهارات األدائية التي ينبغي على الخريج االتصاف بها  

 في ضوء متطلبات المجتمع

ت  -3 به  ويقصد  للبرنامج:  الخريجين  الخريجين  تقييم  قييم 
االرشاد  جودة  التعليمية،  الخبرات  حيث  من  للبرنامج 
والحياة  األنشطة  التدريس،  هيئة  أعضاء  اداء  االكاديمي، 
الطالبية، جودة البرنامج، وتتم اإلجابة باإلختيار بين ثالثة 
لهذه   أعطيت  وقد  مقبول،  متوسط،  ممتاز،  وهي  بدائل 

 . 1، 2، 3االستجابات من
 من )المتعطلين( غير المشتغلين نسبة هيمعدل البطالة: و   -4

كمؤشر   قوة إجمالي إلى العاملة القوة ويستخدم  العمل، 
 اقتصادي للحكم على سوق عمل الخريجين بالبرنامج.

 أدوات التحليل اإلحصائي 
استخدم البحث بعض مقاييس النزعة المركزية في معالجة  
والنسب   التكرارية،  بالجداول  استعانت  حيث  البيانات، 

والمتوسط ا النسبي،  والوزن  المرجح،  والمتوسط  لتقديرية، 
 الهندسي باإلضافة إلى حساب معدل البطالة. 

 توصيف عينة البحث:
( جدول  من  لخريجي 1يتضح  البحث  عينة  توصيف   :)

جامعة   الزراعة  بكلية  واالجتماعية  االقتصادية  العلوم  برنامج 
الخريجي عدد  أن  يتبين  السن  لمتغير  بالنسبة  شمس  ن عين 

بل  عددهم    22البال  عمرهم   أقل سن  خريجين    2سنه وهو 
نحو   يمثل  البال     % 3.6بما  العينة  إجمالي  خريج،    56من 

عمرهم   البال   الخريجين  عدد  بل   خريج     19سنه    23كذلك 
نحو   يمثل  عدد    %33.9بما  بل   بينما  العينة،  إجمالي  من 

عمرهم   البال   نحو    16سنة    24الخريجين  يمثل  بما  خريج 
من إجمالي العينة، أما بالنسبة لعدد الخريجين البال     28.6%

عددهم    25عمرهم    بل   نحو    10سنة  يمثل  بما  خريج 
سنة    26من إجمالي العينة، وكان أكبر عمر للخريج    17.9%

عددهم   نحو    9بل   يمثل  بما  إجمالي    % 16.1خريج  من 
 العينة.
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توصددديف عيندددة البحدددث لخريجدددي برندددامج العلدددوم  .1جددددول 
 (56)ن=  قتصادية واالجتماعيةاال
 %  ك السن  م
 3.6 2 سنة 22 1
 33.9 19 سنة 23 2
 28.6 16 سنة 24 3
 17.9 10 سنة 25 4
 16.1 9 سنة 26 5

 100 56 المجمتتتوع 
 %  ك التخصص الفرعي  م
 64.3 36 اقتصاد   1
 35.7 20 اجتماع 2

 100 56 المجمتتتوع 
 %  ك النوع  م
 37.5 21 ذكر 1
 62.5 35 ي أنث  2

 100 56 المجمتتتوع 
 %  ك محل االقامة  م
 67.9 38 حضر  1
 32.1 18 ريف 2

 100 56 المجمتتتوع 
 المصدر: جمعت وحسبت من عينة الدراسة الميدانية.

خريجي   عدد  بل   الفرعي  التخصص  لمتغير  بالنسبة  أما 
الزراعي   االقتصاد  يمثل    36قسم  بما  من    %64.3خريج 

البا العينة  النسبة    56ل   إجمالي  باقي  أما    % 35.7خريج، 
عددهم   والبال   الريفي  والمجتمع  االرشاد  قسم  خريجي  تمثل 

 خريج.  20

من  البرنامج  خريجي  عدد  أن  النوع  متغير  من  ويالح  
العينة،    %37.5خريج بما تمثل    21الذكور بل    من إجمالي 
من    %62.5خريج من األناث بما تمثل نحو    35بينما كان  
العي خريجي  إجمالي  من  األكبر  النسبة  أن  يالح   حيث  نة، 

العلوم   برنامج  أن  ذلك  يرجع  وقد  األناث  من  البرنامج 
)عدد   بالكلية  السابعة  البرامج  أكثر  واالجتماعية  االقتصادية 

الكلية   االقتصادية    7برامج  العلوم  برنامج  في  متمثلة  برامج 
نباتي، واالجتماعية، برنامج األراضي والمياه، برنامج اإلنتاج ال

األغذية   تكنولوجيا  برنامج  نبات،  ووقاية  أمراض  برنامج 
الحيواني   اإلنتاج  برنامج  حيوية،  تكنولوجيا  برنامج  واأللبان، 

 والداجني( مالءمة لألناث. 
كما تبين من متغير محل األقامة أن عدد خريجي البرنامج  

بل    الحضر  تمثل    38من  بما  إجمالي    %67.9خريج  من 
من    %32.1ريج من الريف بما تمثل نحو  خ  18العينة، بين  

 إجمالي العينة. 
بكلية   االقتصادية واالجتماعية  العلوم  برنامج  تقديرات خريج 

 الزراعة جامعة عين شمس: 

( جدول  وشكل)2يوضح  برنامج 1(  خريجي  تقديرات   :)
عين   جامعة  الزراعة  كلية  واالجتماعية  االقتصادية  العلوم 

( الفترة  خالل  حي2020-2018شمس  تقديرات (  كانت  ث 
مقبول   تقدير  التالي  النحو  علي  األول  طالب    35المستوي 

 طالب،  3طالب وأمتياز  10طالب وجيد جدا  8وجيد 

. تقديرات خريجي برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية كلية الزراعة جامعة عين شمس للمستويات األربعة والتقددير 2جدول  
 (2020-2018العام خالل الفترة )

 التقدير       
 المستوي 

 امتياز  جيد جدا   جيد  مقبول 

 3 10 8 35 األول 

 9 6 15 26 الثاني 

 10 11 26 9 الثالث

 18 14 18 6 الرابع

 7 9 23 17 العام

 المصدر: جمعت وحسبت من عينة الدراسة الميدانية.
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 ( 2020-2018ة )تقديرات الخريجين للمستويات األربعة والتقدير العام خالل الفتر  .1شكل 
 ( بالبحث.2المصدر: جدول ) 

 
حيث يالح  من الجدول والشكل البياني أن تقديرات الطالب  
في تحسن مستمر خالل السنوات األربعة، حيث يتجه تقدير  
وهذه   التقديرات،  باقي  ترتفع  حين  في  االنخفاض  إلي  مقبول 
 النتيجة ايجابية لصالح برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية

 بالكلية وكذلك الطالب.  
االقتصادية  العلوم  لبرنامج  الطالب  اختيار  أسباب 

 واالجتماعية بكلية الزراعة جامعة عين شمس: 

(: استتتتباب اختيتتتار الطتتتتالب لبرنتتتتامج 3يتبتتتين متتتتن جتتتدول )
العلتتتتوم االقتصتتتتادية واالجتماعيتتتتة كليتتتتة الزراعتتتتة جامعتتتتة عتتتتين 

( الميتتتتتتول الشخصتتتتتتية 2020-2018شتتتتتتمس ختتتتتتالل الفتتتتتتترة )
ختتريج هتتذا الستتبب  25ءت فتتي الترتيتتب األول حيتتث أجتتاب جتا

من إجمتالي العينتة، فتي حتين جتاء فتي  %44.6بما يمثل نحو 
، وجتتاء فتتي 32.1الترتيتتب الثتتاني التخصتتص المطلتتوب بنستتبة 

الترتيب الثالث والرابع والختامس كتل متن عضتو هيئتة تتدريس، 
، %7.1، %10.8األصتتتتتدقاء، ستتتتتوق العمتتتتتل بمتتتتتا يمثتتتتتل نحتتتتتو 

 منهم علي التوالي.لكل  5.4%
تبتتتين إجمتتتتالي األستتتباب متتتتا عتتتتدا  %67.9ويتضتتتح لنتتتتا أن 

التخصص المتتاح وهتي نستبة متوستطة لمتدي اختيتار الطتالب 
لأللتحاق بالبرنامج، كذلك ايضا جاء سوق العمتل فتي الترتيتب 
األخير، األمر الذي يحتاج نظرة أكثر شمولية وفعالية لتطتوير 

متتتن أهتتتم وستتتائل الجتتتذب للبرنتتتامج لجتتتذب الطتتتالب إليتتته ولعتتتل 

تتتتتتوفير فتتتتترص عمتتتتتل للختتتتتريج والتتتتتتدريب والتطبيقتتتتتات العمليتتتتتة 
 المرتبطة بسوق العمل.

. اسباب اختيدار الطدالب لبرندامج العلدوم االقتصدادية 3جدول  
واالجتماعيددة كليددة الزراعددة جامعددة عددين شددمس خددالل الفتددرة 

(2018-2020) 
 الترتيب  األهمية النسبية  العدد  السبب 

 1 44.6 25 ميول شخصية 

 4 7.1 4 األصدقاء 

 3 10.8 6 عضو هيئة تدريس

 5 5.4 3 سوق العمل 

 2 32.1 18 التخصص المتاح 

 100 56 اإلجمالي 

 المصدر: جمعت وحسبت من عينة الدراسة الميدانية.

 نظرة مستقبلية للبرنامج:

جدول) من  العلوم  4يتضح  لبرنامج  مستقبلية  نظرة   :)
كلية واالجتماعية  شمس     الزراعة  االقتصادية  عين  جامعة 

( بسؤال الخريج لو اتيح لك تبدأ  2020-2018خالل الفترة )
أجاب   بالبرنامج  ستلتحق  هل  جديد،  من  خريج    39الدراسة 

خريج بنعم    43بنعم والباقي كانت األجابة ال، في حين أجاب  
بسؤاله عن هل توصي زمالءك بالدراسة في البرنامج. وهو ما  

السا البند  مع  لبرنامج يتوافق  الطالب  اختيار  أسباب  عن  بق 
عين   جامعة  الزراعة  بكلية  واالجتماعية  االقتصادية  العلوم 

 شمس. 
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                . نظددددرة مسددددتقبلية لبرنددددامج العلددددوم االقتصددددادية واالجتماعيددددة كليددددة الزراعددددة جامعددددة عددددين شددددمس خددددالل الفتددددرة4جدددددول 
(2018-2020) 

 االستجابات                                         
 رأي الخريج 

 ال نعم

 نسبة  تكرار  نسبة  تكرار 

 30.4 17 69.6 39 لو اتيح لك تبدأ الدراسة من جديد، هل ستلتحق بالبرنامج 

 23.2 13 76.8 43 هل توصي زمالءك بالدراسة في البرنامج 

 المصدر: جمعت وحسبت من عينة الدراسة الميدانية.

 النتائج ومناقشتها 

ال  -1 االقتصادية  معدل  العلوم  برنامج  لخريجي  بطالة 
 واالجتماعية بكلية الزراعة جامعة عين شمس: 

خريجي برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية الذين التحقوا 
 بسوق العمل:

 (: عدد خريجي برنامج العلوم2( وشكل) 5يبين جدول )

شمس  عين  جامعة  الزراعة  كلية  واالجتماعية  االقتصادية 
خالل    وعدد الخريجين الذين التحقوا بسوق العمل  وحجم العينة

( الفعلي  2020-2018الفترة  الخريجين  عدد  بل   حيث   )
في  45،  106،  26) البحث،  لسنوات  التوالي  علي  خريج   )

( العينة  حجم  كان  نحو 20،  24،  12حين  يمثل  بما  فرد   )
( من عدد الخريجين الفعلي لكل  44.4%،  22.6%،  46.2%)

 ث،  سنه خالل فترة البح

. عدد خريجي برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية كلية الزراعة جامعة عدين شدمس وحجدم العيندة وعددد الخدريجين 5جدول  
 (2020-2018الذين التحقوا بسوق العمل خالل الفترة )

 البيان        
 السنوات 

 عدد الخريجين الفعلي 
 سوق العمل  العينة 

 %  عدد  جين % حجم العينة إلي عدد الخري الحجم 

2018 26 12 46.15 6 10.7 

2019 106 24 22.64 8 14.3 

2020 35 20 57.14 16 28.6 

 46.4 26 - - - ال يعمل

 100 56 33.5 56 167 اإلجمالي 

 المصدر: جمعت وحسبت من سجالت شئون الخريجين بالكلية ونتائج عينة البحث.

 
جتماعية كلية الزراعة جامعة عين شمس وحجم العينة وعدد الخريجين  عدد خريجي برنامج العلوم االقتصادية واال .2شكل 

 ( 2020-2018الذين التحقوا بسوق العمل خالل الفترة )
 ( بالبحث.5المصدر: جدول ) 
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الذين   الخريجين  عدد  أن  الجدول  من  ايضا  تبين  حين  في 
( بل   العمل  بسوق  التوالي،  16،  8،  6التحقوا  علي  عامل   )

عد إجمالي  بل   الدراسة  حيث  فترة  خالل  العاطلين    26د 
 خريج.  56عاطل من إجمالي 

االقتصادية  العلوم  برنامج  لخريجي  البطالة  معدل  تحديد 
 واالجتماعية بكلية الزراعة جامعة عين شمس: 

 البطالة  بمعدل يسمى بما العادة في  البطالة تقاس

"Unemployment Rate"  المشتغلين نسبة وهي  غير 

 .العمل قوة إجمالي إلى العاملة  ةالقو  من )المتعطلين(
 ويمكن حساب معدل البطالة من خالل القانون التالي: 

 القتوة إجمتالي ÷ العمتل عتن العتاطلين عتدد = البطالتة معتدل

 100العاملة * 

 في والراغبين القادرين جميع هم السكان  من العاملة والقوة

دون  استبعاد العادة في ويتم .العمل  سنة، 15  سن األطفال 

 غير البيوت وربات والعاجزين، والمتقاعدين السن، كبارو 

والطالب في الراغبات )الوزني،   العمل  ،  2000بأنواعهم 
خريجي  26ص تمثل  العاملة  القوة  أن  إلي  نشير  وهنا   .)

جامعة   الزراعة  بكلية  واالجتماعية  االقتصادية  العلوم  برنامج 
 عين شمس.

( جدول  من  يتضح  لخريجي 6حيث  البطالة  معدل   :)  
جامعة   الزراعة  كلية  واالجتماعية  االقتصادية  العلوم  برنامج 

الفترة ) البطالة  2020-2018عين شمس خالل  ( أن معدل 
عام    %66.7، بينما بل  حوالي  2018عام    % 50بل  حوالي  

عام  2019 البطالة  معدل  بل   حين  في  حوالي    2020، 
. ومن الناحية االقتصادية ال يمكن االعتماد علي معدل  20%
بطالة في كل عام علي حده ويرجع ذلك في أنه ليس شرطًا  ال

نتاج  هو  معينة  سنة  في  والعاطلين  العاملين  عدد  يكون  أن 
السنة وإنما قد يكون لسنوات سابقة  الخريجين في نفس  عدد 
للتخرج، وبالتالي يفضل االعتماد علي معدل البطالة إلجمالي  

نة البحث ( والتي بل  عدد عي2020-2018السنوات الثالثة ) 
عاطل بناتج    26خريج )قوة عاملة( وعدد العاطلين    56فيها  

، وهي نسبة كبيرة جدا ال يستهان %45.4معدل بطالة حوالي  
 بها. 

تحليل درجة رضا الخريج عن برنامج العلوم االقتصادية   -2
 واالجتماعية

ومدي   الدراسية  المقررات  عن  الخريجين  رضا  درجة  أوال : 
 وق العمل:ارتباطها باحتياجات س

التقديرية    (:7يتضح من جدول)  المرجح والنسبة  المتوسط 
لدرجة رضا الخريجين عن المقررات الدراسية ومدي ارتباطها 

متوسط حيث بلغت النسبة الكلية نحو   باحتياجات سوق العمل
الدراسية  68.2% "المواد  األول  الترتيب  في  جاء  حيث   ،

، بينما جاء %91.7بالبرنامج واضحة المحتوي" بما يمثل نحو  
المواد الدراسية بالبرنامج لها عالقة مباشرة "في الترتيب الثاني  

الترتيب %86.9  " يمثل نحوبسوق العمل ، في حين جاء في 
" المختلفة  الثالث  المهارات  تنمي  بالبرنامج  الدراسية  المواد 

العمل يمثل  لمواجهة سوق  بما  في  83.3%"  جاء  حين  في   ،
" الرابع  عاليةاالستفاالترتيب  المقررات  من  نحو دة  يمثل  بما   "

82.7%" الخامس  المركز  في  جاء  بينما  مشوقه،  "  الدراسة 
نحو   بل   السادس  %82.1حيث  الترتيب  في  في حين جاء   ،

" من  كل  والعاشر  والتاسع  والثامن  معارف  والسابع  تتوافر 
دراستها تم  التي  المقررات  في  حديثة  "ومعلومات   ، ينبغي  " 

ينبغي  "، " لعدم مالءمتها مع سوق العمل  إلغاء بعض المقررات
المقررخات بعض  و"  اضافة  العمل"  سوق  مع  يجب تماشيًا 

المقررات بعض  دراسة  في  العمل"،   التعمق  سوق  لخدمة 
" بنسبة  ينبغي تغيير بعض المقررات لتتماشي مع سوق العمل"

 على التوالي.   42.3%،  42.9%،  44.6%،  45.8%، 79.2%
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لددة لخريجددي برنددامج العلددوم االقتصددادية واالجتماعيددة كليددة الزراعددة جامعددة عددين شددمس خددالل الفتددرة . معدددل البطا6جدددول 
(2018-2020) 

 معدل البطالة  عدد العاطلين  عدد العاملين   حجم العينة  السنوات 

2018 12 6 6 50.0 

2019 24 8 16 66.7 

2020 20 16 4 20.0 

 46.4 26 30 56 اإلجمالي 

 ( بالبحث.5من جدول )  المصدر: جمعت وحسبت 

. المتوسط المرجح والنسبة التقديرية لدرجة رضا الخريجين عن المقدررات الدراسدية ومددي ارتباطهدا باحتياجدات سدوق 7جدول  
                                                                                 العمل        

 رقم
 العبارة 

 العبارة 

مجموع   (56ن=االستجابات ) 
 األوزان 

المتوسط  
 المرجح 

النسبة  
 التقديرية 

 راضي  الترتيب 
إلي  
 حد ما 

غير 
 راضي 

 2 86.9 2.61 146 4 14 38 المواد الدراسية بالبرنامج لها عالقة مباشرة بسوق العمل 1
 1 91.7 2.75 154 3 8 45 المواد الدراسية بالبرنامج واضحة المحتوي   2
لمواجهتتة ستتوق ة بالبرنتتامج تنمتتي المهتتارات المختلفتتة المتتواد الدراستتي 3

 3 83.3 2.50 140 7 14 35 العمل
 5 82.1 2.46 138 4 22 30 الدراسة مشوقه 4
 4 82.7 2.48 139 2 25 29 االستفادة من المقررات عالية 5
 9 42.9 1.29 72 1 14 41 لخدمة سوق العمل  يجب التعمق في دراسة بعض المقررات 6
 10 42.3 1.27 71 3 9 44 لتتماشي مع سوق نالعمل  تغيير بعض االمقررات  ينبغي 7
 7 45.8 1.38 77 6 9 41 لعدم مالءمتها مع سوق العمل  ينبغي إلغاء بعض االمقررات 8
 8 44.6 1.34 75 4 11 41 تماشيًا مع سوق العمل  ينبغي اضافة بعض المقررات 9
 6 79.2 2.38 133 10 15 31 رات التي تم دراستهاتتوافر معارف ومعلومات حديثة في المقر  10

 متوسط  68.2 2.04 1145 44 141 375 مجموع المتغير ككل 
 المصدر: جمعت وحسبت من عينة الدراسة الميدانية.

 

 ثانيا : درجة رضا الخريجين عن اداء اعضاء هيئة التدريس:

عضتتتتو هيئتتتتة التتتتتدريس أحتتتتد أهتتتتم العناصتتتتر التتتتتي تتظتتتتافر 
عمليتتتتتتتة التدريستتتتتتتية وصتتتتتتتواًل التتتتتتتى التميتتتتتتتز وجتتتتتتتودة لالرتقتتتتتتتاء بال

المخرجتتات، وخاصتتة فتتي ظتتل التنتتافس الشتتديد بتتين مؤسستتات 
التعلتتيم العتتالي فتتي عصتتر العولمتتتة، التتذي يشتتهد ثتتورة معرفيتتتتة 
وتكنولوجيتتتتتة هائلتتتتتة، وتنوعتتتتتًا فتتتتتي أستتتتتاليب التتتتتتدريس الحديثتتتتتة 

واالتصتتتتاالت. لتتتتذلك أصتتتتبح  باستتتتتخدام تكنولوجيتتتتا المعلومتتتتات
تهيئة كل الظروف لتحسين  مؤسسات التعليم العاليلزامًا على 

جتتتودة أداء عضتتتو هيئتتتة التتتتدريس متتتن ختتتالل عمليتتتات التقتتتويم 
والتحستتين والتطتتوير التتتي تمتتارس بشتتكل مستتتمر، األمتتر التتذي 

 ينعكس إيجابًا على جودة المؤستسة التعليمية ومخرجاتها.
المتوسط المرجح والنسبة التقديرية    (:8ويتضح من جدول)

التدريس  لدرجة هيئة  أعضاء  اداء  عن  الخريجين  قوي   رضا 
نحو   الكلية  النسبة  بلغت  في  %89.6حيث  جاء  حيث   ،

العالقة متبادلة بين االستاذ والطالب في مجال  الترتيب األول "
  ، بينما جاء في الترتيب الثاني %93.5" بما يمثل نحو  الدراسة
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ال" وتقديم  المعلومات  وايضاح  الشرح  علي  األستاذ  دعم  قدرة 
االكاديمي نحو  واالرشاد  يمثل  في  92.2%"  جاء  حين  في   ،
" الثالث  والطالبالترتيب  االستاذ  بين  المتبادل  بما  التفاعل   "

"  %92.3يمثل   الرابع  الترتيب  في  جاء  حين  في  فرصة ، 
" التفاعل مع اعضاء الهيئة التدريسية خارج القاعات التدريسية

وضع  ز الخامس "، بينما جاء في المرك% 91.7بما يمثل نحو  
متحيز وغير  عادل  نحو  االمتحان  بل   حيث  في  90.5%"   ،

اهتمام االستاذ  حين جاء في الترتيب السادس والسادس مكرر "
العالقة جيدة بين االستاذ والطالب  " و"بأراء الطالب ورد الفعل

لكل منهما، بينما    % 89.3" بنسبة  في مجال األنشطة الطالبية
وال الثامن  الترتيب  في  "جاء  مكرر  االستاذ ثامن  إلمام 

العلمية معرفة األساس والقواعد التي يقيم اداء  " و"بالتطبيقات 
عليها بنسبة  الطالب  في   86.9%"  جاء  واخيرًا  منهما،  لكل 

مكرر والعاشر  العاشر  للتقنيات "  الترتيب  االستاذ  استخدام 
الدرجات التي يحصل عليها الطالب ال تعبر عن " و"الحديثة

 لكل منهما.   %86.3" بنسبة يمستواهم الفعل
الخدمات  أداء  مستوي  عن  الخريجين  رضا  درجة  ثالثا : 

 بالكلية: 

التقديرية  (:  9يتضح من جدول)  المرجح والنسبة  المتوسط 
بالكلية  الخدمات  أداء  مستوي  عن  الخريجين  رضا    لدرجة 

نحو   الكلية  النسبة  بلغت  حيث  جاء %77.2متوسط  حيث   ،
" األول  الترتيب  والتوجيه" إمكانية  في  اإلرشاد  على    الحصول 

، بينما جاء في الترتيب الثاني والثاني %58.7بما يمثل نحو  
 "، الخدمات المقدمة من المكتبة" مكرر كل من

 المتوسط المرجح والنسبة التقديرية لدرجة رضا الخريجين عن أداء اعضاء هيئة التدريس .8جدول 

 رقم
 العبارة  العبارة 

وع  مجم (56االستجابات )ن=
 األوزان 

المتوسط  
 المرجح 

النسبة  
إلي   راضي  الترتيب  التقديرية 

 حد ما 
ر يغ

 راضي 
قتتتدرة األستتتتاذ علتتتي الشتتترح وايضتتتاح المعلومتتتات وتقتتتديم التتتدعم  1

 2 92.9 2.79 156 1 10 45 واالرشاد االكاديمي
 10 86.3 2.59 145 7 9 40 استخدام االستاذ للتقنيات الحديثة 2
 3 92.3 2.77 155 2 9 45 بادل بين االستاذ والطالبالتفاعل المت 3
 8 86.9 2.61 146 5 12 39 إلمام االستاذ بالتطبيقات العلمية 4
 6 89.3 2.68 150 2 14 40 اهتمام االستاذ بأراء الطالب ورد الفعل 5
 1 93.5 2.80 157 1 9 46 العالقة متبادلة بين االستاذ والطالب في مجال الدراسة 6
عالقتتتتتة جيتتتتتدة بتتتتتين االستتتتتتاذ والطالتتتتتب فتتتتتي مجتتتتتال األنشتتتتتطة ال 7

 مكرر 6 89.3 2.68 150 4 10 42 الطالبية
 5 90.5 2.71 152 5 6 45 وضع االمتحان عادل وغير متحيز 8
التتتدرجات التتتتي يحصتتتل عليهتتتا الطتتتالب ال تعبتتتر عتتتن مستتتتواهم  9

 مكرر 10 86.3 2.59 145 38 13 5 الفعلي
 مكرر 8 86.9 2.61 146 4 14 38 التي يقيم اداء الطالب عليهامعرفة األساس والقواعد   10
فرصتتتة التفاعتتتل متتتع اعضتتتاء الهيئتتتة التدريستتتية ختتتارج القاعتتتات  11

 4 91.7 2.75 154 2 10 44 التدريسية
 قوي  89.6 2.69 1656 38 116 462 مجموع المتغير ككل 

 المصدر: جمعت وحسبت من عينة الدراسة الميدانية.
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 توسط المرجح والنسبة التقديرية لدرجة رضا الخريجين عن مستوي أداء الخدمات بالكلية الم .9جدول 

رقم 
 العبارة 

 العبارة 

مجموع  ( 56)ن=  االستجابات
 األوزان 

المتوسط  
 المرجح

النسبة  
 التقديرية 

 راضي  الترتيب 
إلي حد  

 ما 
غير  
 راضي 

 10 73.8 2.21 124 12 20 24 البنية التحتية للكلية 1
 7 78.6 2.36 132 7 22 27 المعامل 2
 2 83.3 2.50 140 7 14 35 الخدمات المقدمة من المكتبة  3
 مكرر  10 73.8 2.21 124 11 22 23 االنشطة الطالبية المختلفة للكلية  4
 9 74.4 2.23 125 9 25 22 الدورات التدريبية 5
 8 77.4 2.32 130 10 18 28 المؤتمرات والندوات وورش العمل  6
 6 79.2 2.38 133 8 19 29 التدريب الميداني  7
 مكرر  2 83.3 2.50 140 6 16 34 وجود مرشدين أكاديميين  8
 1 85.7 2.57 144 4 16 36 إمكانية الحصول على اإلرشاد والتوجيه  9
 مكرر  2 83.3 2.50 140 6 16 34 جودة اإلرشاد األكاديمي بشكل عام  10
 13 68.5 2.05 115 18 17 21 ادة الجامعة الخدمات الصحية المقدمة بعي  11
 مكرر  10 73.8 2.21 124 12 20 24 الخدمات المقدمة من قبل الطاقم اإلداري  12
 14 64.3 1.93 108 24 12 20 إمكانية الدخول لشبكة اإلنترنت 13
 5 81.0 2.43 136 10 12 34 توفر خدمات النسخ والتصوير 14

 متوسط 77.2 2.32 1815 144 249 391 مجموع المتغير ككل
 المصدر: جمعت وحسبت من عينة الدراسة الميدانية.

   
بشكل " األكاديمي  اإلرشاد  و"جودة  أكاديميين"  مرشدين  وجود 

نحو    عام"   منهم،    %83.3يمثل  في  لكل  جاء  حين  في 
" الخامس  والتصويرالترتيب  النسخ  خدمات  يمثل  توفر  بما   "

" التدريب الميدانيس "، في حين جاء في الترتيب الساد81%
نحو   يمثل  السابع  %79.2بما  المركز  في  جاء  بينما   ،

، في حين جاء في الترتيب %78.6" حيث بل  نحو  المعامل"
" العملالثامن  وورش  والندوات  نحو  المؤتمرات  يمثل  بما   "
77.4%  " التاسع  المركز  في  جاء  بينما  التدريبية،  "  الدورات 

نحو   بل   جاء  ،   % 74.4حيث  العاشر  بينما  الترتيب  في 
من  كل  مكرر  للكلية"  والعاشر  التحتية                     "، البنية 

للكلية" المختلفة  الطالبية  و"االنشطة  من  "  المقدمة  الخدمات 
لكل منهم، كما جاء في   %73.8بنسبة    قبل الطاقم اإلداري"

" من  كل  واألخير  عشر  الثالث  الصحية  الترتيب  الخدمات 
الجا بعيادة  اإلنترنت"  المقدمة  لشبكة  الدخول  و"إمكانية  معة" 

 علي التوالي.   %64.3، % 68.5بما يمثل نحو 

العمل:  سوق  احتياجات  عن   رابعا :  الخريجين  رضا  )درجة 
 مستوي المعارف والمهارات والتدريب بالبرنامج(

 يمثل والذي العرض جانب هما جانبين العمل سوق  يمثل

القادرة القوى  والمست البشرية   يمثل بينما للعمل، عدةوالراغبة 

األماكن التي المنظمات الطلب جانب  فيها الشاغرة تحدد 

 المكان أو في  العمل  سوق  يتمثل وقد  األماكن، هذه  شغل وشروط

 المطلوبة البشرية  القوى  عامة المنظمات منه تستقى الذي المنبع

  المسئولة  الجهة هو أو) . 50ص   ،1997 أبو زيد،(بها للعمل
المتاحة   على   لة العما  توزيع  عن    للمستويات   وفقاا   الوظائف 

التوظيف   بين  التنسيق  مع  عامل،   لكل   المهارية قرارات 
  ص   ،1996  وروبرت،  رونالد،  (االختيار  عند  المهارة  ومعايير

36 .) 
  الذي   المجتمع  بأنه  إجرائياً   العمل  سوق   إلى   النظر  ويمكن

وممثلي  أصحاب  يشمل   والمصانع   الشركات  األعمال 
في   وظائف عن  الباحثين األفراد إلى ضافة باإل  والمؤسسات
 السابقة،   الخبرة ذوي  أو التخرج حديثي سواء المصري  المجتمع
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 والطلب  العرض عوامل فيه تتحكم هذا المجتمع أن مراعاة مع

 والعكس وقلة البطالة العمل فرصة  نسبة زادت زاد الطلب فكلما

 .بالعكس
يعرف   بأنه سوق  احتياجاتكما    من  مجموعة العمل 

الواجب والمفاهيم المعارف والمهارات   لدى  توافرها والقدرات 

  لينجح   المقننة  المعيارية  الشاملة  الجودة  لمعايير  طبقا  الخريج
تلبية )تكنولوجيا  المتقدم  العمل  سوق   مطالب  في  عبد .    غادة 

 . (16ص ، 2003  ،
مجموعة  بها  ويقصد   والمها   والمفاهيم  المعارف  إجرائيًا 

  ضوء  في   بها  االتصاف  الخريج  ينبغي على  التي   األدائية  رات
 المجتمع.  متطلبات

المتوسط المرجح والنسبة   (:10حيث يتضح من جدول )
التقديرية لدرجة رضا الخريجين عن مستوي تطوير المعارف 

قوي   بالبرنامج  والتدريب  الكلية  والمهارات  النسبة  بلغت  حيث 
"%83.2نحو   األول  الترتيب  في  جاء  حيث  على ،    التدريب 

الشفوي  نحو  التواصل  يمثل  بما  في % 88.1"  جاء  بينما   ،
الثاني المكتوب"  الترتيب  التواصل  على  نحو  التدريب  يمثل   "

مكرر  86.3% والثالث  الثالث  الترتيب  في  جاء  حين  في   ،
منك " المطلوب  والكفايات  والمهارات  بالمعارف  درجة معرفتك 

للبرنامج دراستك  نهاية  في  و"إتقانها  مهارات  "  العمل تنمية 
يمثل    الجماعي" في   %83.9بما  جاء  حين  في  منهما،  لكل 

 " الخامس  والتحليلالترتيب  الناقد  التفكير  مهارات  بما تنمية   "
نحو   السادس  %83.5يمثل  الترتيب  في  جاء  حين  في   ،

" مكرر  األولويات,  والسادس  )تحديد  الحياتية  المهارات  تنمية 
"    ب الضروريةالتدريب على تطبيقات الحاسو " و"إدارة الوقت(

الثامن   %82.1بنسبة   الترتيب  في  جاء  بينما  منهما،  لكل 
" من  كل  واألخير  القيادةوالتاسع  مهارات  "تنمية  توافر  "، 

بسوق  العالقة  ذات  متنوعة  مجاالت  في  التدريبية  الدورات 
و"العمل الذاتية"  السيرة  كتابة  مهارات  بنسبة  تنمية   "81.5 %  ،
 .بلكل منهم علي الترتي  % 79.8، 81%

المتوسددط المددرجح والنسددبة التقديريددة لدرجددة رضددا الخددريجين عددن مسددتوي تطددوير المعددارف والمهددارات والتدددريب  .10جدددول 
 بالبرنامج

 رقم
 العبارة 

 العبارة 

مجموع  ( 56االستجابات )ن= 
 األوزان 

المتوسط  
 المرجح

النسبة  
 التقديرية 

 راضي  الترتيب 
إلي حد  

 ما 

 غير 
 راضي 

1 
المعتتتارف والمهتتتارات والكفايتتتات درجتتتة معرفتتتتك ب 

المطلتتتتتتتوب منتتتتتتتك إتقانهتتتتتتتا فتتتتتتتي نهايتتتتتتتة دراستتتتتتتتك 
 للبرنامج

34 17 5 141 2.52 83.9 3 

 مكرر  3 83.9 2.52 141 4 19 33 تنمية مهارات العمل الجماعي 2
تنمية المهارات الحياتية )تحديد األولويات, إدارة  3

 6 82.1 2.46 138 4 22 30 الوقت(
 8 81.5 2.45 137 5 21 30 قيادةتنمية مهارات ال 4
 5 83.3 2.50 140 4 20 32 تنمية مهارات التفكير الناقد والتحليل 5
 1 88.1 2.64 148 2 16 38 التدريب على التواصل الشفوي  6
 2 86.3 2.59 145 2 19 35 التدريب على التواصل المكتوب 7
 مكرر  6 82.1 2.46 138 4 19 32 التدريب على تطبيقات الحاسوب الضرورية 8
 10 79.8 2.39 134 7 20 29 تنمية مهارات كتابة السيرة الذاتية 9
تتتتتوافر التتتتدورات التدريبيتتتتة فتتتتي مجتتتتاالت متنوعتتتتة  10

 9 81.0 2.43 136 5 22 29 ذات العالقة بسوق العمل
 قوي  83.2 2.50 1398 42 195 322 مجموع المتغير ككل

 لميدانية.المصدر: جمعت وحسبت من عينة الدراسة ا
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رضا  )درجة  الخريجين:  اتجاه  العمل  سوق  أداء  خامسا : 
 الخريجين عن أداء سوق العمل اتجاههم(

 تحوالت إلى أدى االقتصادية والبنى الهياكل في التغير
البنى سريعة أخرى    ازدادت  بحيث المهنية أو الوظيفية في 
تصحبها وظيفية مستويات ذات عمالة  إلى الحاجة  عالية 
  أن  يعني األمر وهذا  عالية، تعليمية مستويات ةبالضرور 
 بوجود  األساس في يرتبط العمل لقوة  المهاري والعلمي المستوى 

جامعي قمته على يأتي كفء تعليمي نظام  على  قادر تعليم 

 االقتصادية  التحديات لمواجهة الالزمة البشرية القوي  توفير

 في متالحقةو  سريعة  تغيرات إلى بدورها تؤدي والتكنولوجية التي

 مطالبها تفرض هذه التغيرات ومثل العمل،  سوق  ونوعية حجم

التغيرات   لمواكبة حاجة  أكثر وتجعله العالي التعليم على
 المعرفي، االنفجار واستيعاب  والحياة العمل في التكنولوجية

المعلومات استخدام وحسن  عمليات في الجديدة تكنولوجيا 

في   للتغيرات وفقاا املةالع القوى  وإعداد والتعلم التعليم الحادثة  
 (. 33، ص 1992طبيعة العصر )السالم، وآخرون، 
( المرجح والنسبة    (:11حيث يتضح من جدول  المتوسط 

التقديرية لدرجة رضا الخريجين عن أداء سوق العمل اتجاههم 
نحو  متوسط   الكلية  النسبة  بلغت  جاء %75.5حيث  حيث   ،

" األول  الترتيب  العملفي  علي  فريق  القدرة  يمثل داخل  بما   "
الثاني%84.5نحو   الترتيب  في  جاء  بينما  على  "  ،  القدرة 

بالعمل الزمالء  مع  نحو  التواصل  يمثل  حين  82.1%"  في   ،
" الثالث  الترتيب  في  الزمالء  جاء  مع  التواصل  علي  القدرة 

يمثل  بالعمل بما  الرابع  81%"  الترتيب  في  جاء  حين  في   ،
، في حين  %80.4ا يمثل نحو  " بمالتشجيع علي التعلم الذاتي"

" الخامس  الترتيب  في  المقابالت  جاء  اجتياز  علي  القدرة 
، في حين جاء في الترتيب السادس  %79.8" بنسبة  الشخصية

 ،  %78" بنسبة رضا صاحب العمل عن ادائي"

 . المتوسط المرجح والنسبة التقديرية لدرجة رضا الخريجين عن أداء سوق العمل اتجاههم11جدول 

 رقم
 العبارة  العبارة 

مجموع  ( 56االستجابات )ن= 
 األوزان 

المتوسط  
 المرجح

النسبة  
إلي حد   راضي  الترتيب  التقديرية 

 ما 
غير  
 راضي 

الدراستتتتتة بالكليتتتتتة ستتتتتاعدت فتتتتتي بنتتتتتاء ثقتتتتتتي  1
 8 73.8 2.21 124 13 18 25 بنفسي داخل عملي

 3 81.0 2.43 136 9 14 33 القدرة علي التواصل مع الزمالء بالعمل 2
 1 84.5 2.54 142 7 12 37 القدرة علي العمل داخل فريق 3
 4 80.4 2.41 135 10 13 33 التشجيع علي التعلم الذاتي 4
قمتتت بتتتدريب االختترين علتتي المهتتارات التتتي  5

 9 72.6 2.18 122 12 22 22 تعلمتها من الكلية
 11 68.5 2.05 115 21 17 18 مجال العمل ليس له عالقة بالتخصص 6
 7 76.2 2.29 128 11 18 27 يوجد تواصل مستمر مع البرنامج 7
 13 67.3 2.02 113 22 13 21 صعوبة الحصول علي وظيفة بعد التخرج 8
 10 69.6 2.09 117 19 13 24 حصولي علي راتب جيد من عملي 9
 6 78.0 2.34 131 12 13 31 رضا صاحب العمل عن ادائي 10
 2 82.1 2.46 138 9 12 35 ع الزمالء بالعملالقدرة على التواصل م 11
 5 79.8 2.39 134 10 14 32 قدرتي إجتياز المقابالت الشخصية 12
 11مكرر  68.5 2.05 115 20 13 23 الحصول علي وظيفة تناسب درجتي  13

 منوسط 75.5 2.27 1650 171 192 365 مجموع المتغير ككل
 ميدانية.المصدر: جمعت وحسبت من عينة الدراسة ال
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والعاشر   والتاسع  والثامن  السابع  الترتيب  في  جاء  بينما 
" يوجد والحادي عشر والحادي عشر مكرر واألخير كل من 

الدراسة بالكلية ساعدت  "، "تواصل مستمر مع الكلية والبرنامج
عملي داخل  بنفسي  ثقتي  بناء  "في  االخرين  "،  بتدريب  قمت 

حصولي علي راتب ، ""علي المهارات التي تعلمتها من الكلية
"جيد من عملي بالتخصص"،  "،  له عالقة  ليس  العمل  مجال 

العلمية" درجتي  تناسب  وظيفة  علي  صعوبة  و"  "الحصول 
،  %73.8،  %76.2" بنسبة  الحصول علي وظيفة بعد التخرج

منهم    % 67.3،68.5%،  68.5%،  69.6%،  72.6% لكل 
 علي الترتيب. 

لد والنسبي  العددي  بالتوزيع  يتعلق  الرضا  وفيما  رجة 
واالجتماعية  االقتصادية  العلوم  برنامج  لخريجين  اإلجمالية 

( جدول  نتائج  ) 12توضح  أن  عينة  57.1%(  إجمالي  من   )
( المرتفعة،  الفئة  في  يقعوا  الفئة  %39.3الدراسة  في  منهم   )

 ( في الفئة المنخفضة. %3.6المتوسطة، بينما )

 المستوى العام للرضا: 

ا من ختالل إيجتاد المتوستط تم حساب المستوى العام للرض
الهندسي لألهمية النستبية لكتل متن درجتة رضتا الختريجين عتن 

باحتياجتتتات ستتتوق العمتتتل  المقتتتررات الدراستتتية ومتتتدي ارتباطهتتتا
(، درجتتتتتة رضتتتتتا الختتتتتريجين عتتتتتن اداء اعضتتتتتاء هيئتتتتتة 68.2%)

(، درجتتة رضتتا الختتريجين عتتن مستتتوي أداء %89.6التتتدريس )
الختتتتتتريجين عتتتتتتن  (، درجتتتتتتة رضتتتتتتا%77.2الختتتتتتدمات بالكليتتتتتتة )

(، %83.2مستتتتتوي المعتتتتارف والمهتتتتارات والتتتتتدريب بالبرنتتتتامج )
(، %75.5رضتتتا الختتتريجين عتتتن أداء ستتتوق العمتتتل اتجتتتاههم )

( وهتتتو متتتا يقتتتترب متتتتن 78.4تبتتتين أن متوستتتط الرضتتتا العتتتتام )
درجتتة الرضتتا القويتتة ممتتتا يتتدل علتتى أن هنتتتاك رضتتا عتتام عتتتن 

وجهتة نظتر  البرنامج ككل، وهو يتماشي مع تقييم البرنامج متن
 (.%86.8الخريجين البال  )

وجهة نظر   تقييم البرنامج من خالل ما قدمته الكلية من -3
 الخريجين: 

( المرجح و 13حيث يتضح من جدول  المتوسط  النسبة  (: 
للخريجين   الكلية  قدمته  البرنامج من خالل ما  لتقييم  التقديرية 

"وهو يتماشي مع    %86.8حيث بلغت النسبة الكلية نحو    قوي 
 ("،  %78.4المستوى العام للرضا البال  )

 التوزيع العددي والنسبي لدرجة الرضا اإلجمالية لخريجين برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية .12جدول 

 الفئة المنخفضة  المدى النظري 
(58 – 96) 

 الفئة المتوسطة 
(97 – 135 ) 

 الفئة المرتفعة 
(136 –  174) 

 %  عدد  %  عدد  %  د عد  الحد األعلى الحد األدنى 

58 174 2 3.6 22 39.3 32 57.1 

 المصدر: جمعت وحسبت من عينة الدراسة الميدانية.

                                                                                        المتوسط المرجح والنسبة التقديرية لتقييم البرنامج من خالل ما قدمته الكلية للخريجين  .13جدول 

رقم 
مجموع  ( 56االستجابات )ن=  العبارة  العبارة 

 األوزان 
المتوسط  

 المرجح
النسبة  
 ممتاز  متوسط  مقبول  الترتيب  التقديرية 

 5 81.0 2.43 136 36 11 6 الخبرات التعليمية  1
 4 85.7 2.57 144 38 12 6 جودة االرشاد االكاديمي 2
 1 92.9 2.79 156 44 12  اداء أعضاء هيئة التدريس 3
 3 86.3 2.59 145 38 13 5 األنشطة والحياة الطالبية  4
 2 88.1 2.64 148 40 12 4 جودة البرنامج  5

قوي  86.8 2.60 729 196 60 21 مجموع المتغير ككل  
 المصدر: جمعت وحسبت من عينة الدراسة الميدانية.



   ...دراسة تحليلية لدرجة رضا خريجي برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية :محمد عثمان عبدالفتاح، هبة نور الدين محمد

 

289 

 

" بما يساداء أعضاء هيئة التدر حيث جاء في الترتيب األول "
نحو   الثاني%92.9يمثل  الترتيب  في  جاء  بينما  جودة  "  ، 

نحو  البرنامج يمثل  الترتيب ،  88.1%"  في  جاء  حين  في 
" الطالبيةالثالث  والحياة  يمثل  األنشطة  بما  في  86.3%"   ،

" الرابع  الترتيب  في  جاء  االكاديميحين  االرشاد  بما جودة   "
نحو   الخا%85.7يمثل  الترتيب  في  جاء  حين  في  مس ، 

 . %81" بنسبة الخبرات التعليمية"

 التوصيات 

توصتتتل البحتتتث إلتتتي عتتتدة توصتتتيات يمكتتتن االعتمتتتاد عليهتتتا 
كتتتتتتإجراءات تصتتتتتتحيحية للوصتتتتتتول إلتتتتتتي اقصتتتتتتي درجتتتتتتة رضتتتتتتا 
لخريجي برنامج العلتوم االقتصتادية واالجتماعيتة بمتاف يتوافتق 

 مع متطلبات سوق العمل وهي: 
 التوظيتف تجهتا  تقتدمها التتي األعمتال طبيعتة بتين التوافتق .1

 لتتدى المتتتوفرة والختتاص والمهتتارات العتتام القطتتاعين فتتي

 .الخريجين
 التوظيتف جهتات وبتين البرنتامج  بتين االتصتال مستتوى  رفتع .2

 بالفعالية المطلوبة.
 القيتام متن ليتمكنوا تدريب إعادة إلى بحاجة البرنامج خريجي .3

 باألعمال المقدمة لهم.
ستوق العمتل  النظر في المقررات الدراسية بمتا يتناستب متع .4

 لخريجي البرنامج.

إعتتادة النظتتر فتتي البتترامج التعليميتتة والتركيتتز علتتى البتترامج  .5
 التطبيقية العملية وليس مجرد معلومات نظرية.

تنميتتة قتتدرة الطتتالب علتتى التقتتدم فتتي علتتوم الحاستتب ا لتتي  .6
اإلنجليزيتة  اللغتة استتخدام وكتذا ومتا يترتبط بته متن برمجيتات

 رجين.الخ به جميع يتمتع أفضل بشكل
إضتتافة مقتتتررات دراستتتية تعنتتتى بمتغيتتترات ومتطلبتتتات ستتتوق  .7

 العمل المحلية والعالمية.

 علتى والمحليتة العالميتة المتغيترات أثتر يتنتاول مقترر إضتافة .8

 الخريجين. من واإلنتاج، ومتطلباتها العمل سوق 
ثقتتتتل مهتتتتارات الطتتتتالب وخبتتتتراتهم العامتتتتة فتتتتي مجتتتتال إدارة  .9

 في سوق العمل.المزراع بما يزيد قدرة التنافسية 

تصتتتتتتميم وتوزيتتتتتتع المقتتتتتتررات الدراستتتتتتية وأوزان كتتتتتتل متتتتتتادة  .10
بمفتتاهيم جديتتدة تتفتتق متتع العصتتر، تقتتل بهتتا مستتاحة الحفتت  
وتقتصتتتتر علتتتتى الضتتتتروري منهتتتتا وتتتتتترك المستتتتاحة الكافيتتتتة 
للتفكيتتتتتتتتتتر وتركيتتتتتتتتتتزه واالستتتتتتتتتتتيعاب واالستتتتتتتتتتتنتاج وممارستتتتتتتتتتة 
التطبيقتتتتتتتتات العمليتتتتتتتتة متتتتتتتتن ختتتتتتتتالل التتتتتتتتتدريب علتتتتتتتتى حتتتتتتتتل 

 المشكالت.
م وتوزيتتتتتتع المقتتتتتتررات الدراستتتتتتية وأوزان كتتتتتتل متتتتتتادة تصتتتتتتمي .11

بمفتتاهيم جديتتدة تتفتتق متتع العصتتر، تقتتل بهتتا مستتاحة الحفتت  
وتقتصتتتتر علتتتتى الضتتتتروري منهتتتتا وتتتتتترك المستتتتاحة الكافيتتتتة 
للتفكيتتتتتتتتتتر وتركيتتتتتتتتتتزه واالستتتتتتتتتتتيعاب واالستتتتتتتتتتتنتاج وممارستتتتتتتتتتة 
التطبيقتتتتتتتتات العمليتتتتتتتتة متتتتتتتتن ختتتتتتتتالل التتتتتتتتتدريب علتتتتتتتتى حتتتتتتتتل 

 المشكالت.

 المراجع 
 شتتعبة منتتاهج (. تقتتويم1997المتتنعم ) عبتتد لبتتاقيا عبتتد زيتتد، أبتتو

 ستتوق  مطالتتب ضتتوء فتتي المتقدمتتة الفنيتتة المصتتارف بالمدرستتة

 جامعتتة بسوهاج، التربية كلية غير منشورة، دكتوراة، رسالة العمل،

 الوادي.  جنوب

(. درجتتة رضتتا خرجيتتي كليتتة 2019أستتماء أبتتو بكتتر صتتديق عبتتد  )
ور الكليتتتتتة فتتتتتي إعتتتتتداد الرتبيتتتتة بمحافظتتتتتة التتتتتوادي الجديتتتتتد عتتتتن د

وتتتدريب المعلمتتين، المجلتتة العلميتتة لكليتتة التربيتتة جامعتتة أستتيوط، 
 .137 -95، ص ص 2019( سبتمبر  9(، العدد)35المجلد)

(. الرضتتا 2006الحتتدابي، داود عبتتدالملكا عكاشتتةا محمتتود فتحتتي )
التتتوظيفي ألعضتتتاء هيئتتتة التتتتدريس بجامعتتتة العلتتتوم والتكنولوجيتتتا 

ات المهنيتتة والديموجرافيتتة، مجلتتة اتحتتاد وعالقتتته بتتبعض المتغيتتر 
الجامعتتتات العربيتتتة، األمانتتتة العامتتتة إلتحتتتاد الجامعتتتات العربيتتتة، 

 .7، ص 2006ديسمبر  -هجرية  1427،  47العدد 
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 إدارة( 2008) هاشتتم والعبتتادي، محمتتدا والعبتتادي، يوستتفا الطتتائي،
 للنشتتر التتوراق دار عمتتان،  الجتتامعي،  التعلتتيم  فتتي  الشاملة  الجودة
 زيع، األردن.والتو 

(. أستتتتتباب تزايتتتتتد معتتتتتدالت البطالتتتتتة بتتتتتين 2005الستتتتتالم، وآختتتتترون )
 جامعتتة اإلداريتتة، العلتتوم كليتتة خريجتتي الجامعتتات ذكتتورًا وإناثتتًا،

 سعود. الملك

(. درجتتة 2013القضاة، محمد أمتتينا خلفيتتات، عبتتد الفتتتاح صتتالح )
رضتتتا طلبتتتة جامعتتتة مؤتتتتة عتتتن الختتتدمات الجامعيتتتة متتتن وجهتتتة 

(، ص 1العتتتتدد) (،19منتتتتارة األردن، المجلتتتتد )نظتتتترهم، مجلتتتتة ال
262. 
 النظريتتة بتتين الكلتتي االقتصتتاد (. مبتتادئ2000) الرفتتاعي التتوزني،

 األردن. -عمان للنشر، وائل دار والتطبيق،

 المكتبتتات قستتم (. خريجتتو2017حتتاف ، ضتتياء التتدين عبتتد الواحتتد )

تتبعيتتة،  العمتتل دراستتة وستتوق  شتتمس عتتين والمعلومتتات بجامعتتة
 1، عتتتتتتتتتدد 4مصتتتتتتتتترية لعلتتتتتتتتتوم المعلومتتتتتتتتتات، مجلتتتتتتتتتد المجلتتتتتتتتتة ال

 .236 -193، ص ص 2017إبريل

حستتتن، عبدالحميتتتد ستتتعيدا إبتتتراهيم، محمتتتد عبتتتد ا الظفتتتري، ستتتعيد 
(. الرضتتتا عتتتن الخبتتترات األكاديميتتتة لتتتدى خريجتتتي قستتتم 2011)

األصتتول واإلدارة التربويتتة فتتي كليتتة التربيتتة فتتي جامعتتة الستتلطان 
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ABSTRACT 

An analytical Study of the Degree of Satisfaction of Graduates of the Economic 

and Social Sciences Program, Faculty of Agriculture, Ain Shams University, in 

Light of the Requirements of the Labor Market 

Mohamed Osman Abdel-fatah, Heba Nour  el din Mohamed 

This research aimed to measure the degree of 

satisfaction of graduates of the Economic Sciences 

Program at the Faculty of Agriculture, Ain Shams 

University, evaluate the program through what the 

college presented from the graduate's point of view, 

Determine the unemployment rate for graduates of the 

Economic and Social Sciences Program, Faculty of 

Agriculture, Ain Shams University , The research was 

based on the descriptive approach, the social survey 

approach in the sample and the quantitative economic 

approach through selecting a sample of 56 graduates of 

the Economic and Social Sciences Program, 

representing about 33.5% of the total of 167 graduates. 

During the period from December 20, 2020 to January 

10, 2021, by conducted an electronic questionnaire for 

graduates of the Economic and Social Sciences Program 

at the Faculty of Agriculture, Ain Shams University, on 

a number of groups of college graduates, and measures 

of central tendency were used in data processing, as it 

used frequency tables, estimated ratios, and weighted 

average, to analyze the research data. 

 

The results showed that the unemployment rate was 

about 45.4% of all respondents, The results also 

indicated that the estimated percentage of the degree of 

graduate satisfaction with the courses and the extent of 

their relevance to the needs of the labor market are 

average, as the overall percentage was about 68.2%, and 

the estimated percentage of the degree of graduate 

satisfaction with the performance of faculty members is 

strong, as the overall percentage is about 89.6%, The 

estimated percentage of the graduates ’satisfaction with 

the level of service performance in the college is 

average, where the overall percentage is about 77.2%. 

The estimated percentage of the degree of graduate’s 

satisfaction with the level of knowledge, skills and 

training development in the program is strong, as the 

overall percentage is about 83.2%, The estimated 

percentage of the degree of graduate satisfaction about 

The performance of the labor market is moderate, with 

the overall percentage reaching about 75.5%, The 

estimated percentage of the program evaluation through 

what the college presented to graduates is strong, as the 

overall percentage was about 86.8%.   

Key words: Graduates Satisfaction, Labor Market, 

Ain Shams University, Unemployment rate. 

 
 


