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قال تعالى:
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شكر وتقدير
كص ِّؿ الليـ على خاتـ الرسػؿ  ،مػف
الحمد هلل ذم المف كالفضؿ كاإلحساف  ،حمدان يليؽ بجاللو كعظمتو َ .
ال نبي بعده  ،صالةن تقضي لنا بيا الحاجات  ،كترفعنا بيا أعلػى الػدرجات  ،ك تبلّانػا بيػا أاصػى الاايػات

مف جميع الخيرات  ،في الحيػاة كبعػد الممػات  .كهلل ال ػور أكالن كأخيػ انر ،علػى حسػف تكفيقػو  ،كوػريـ عكنػو،
كعلى ما َّ
كفرج اليـ.
يسر العسير ،كذلّؿ الصعب َّ ،
مف كفتح بو َّ
علي مف إنجاز ليذه األطركحة  ،بعد أف ّ
فػي مثػؿ ىػذه اللحظػات يتكاػؼ اليػراع ليفوػر ابػؿ أف يخػط الحػركؼ كيجمعيػا فػي ولمػات تعبػر عػف ػورنا
كتقػػديرنا  ،تتبعثػػر األحػػرؼ عبثػان أف يحػػاكؿ تجميعيػػا فػػي سػػطكر ،تمػػر بنػػا فػػي الخيػػاؿ كال يبقػػى فػػي نيايػػة
المطػ ػػاؼ إال القليػ ػػؿ مػ ػػف الصػ ػػكر كالػ ػػذوريات التػ ػػي تجمعنػ ػػا مػ ػػع رمػ ػػز التكاضػ ػػع كالعطػ ػػال  ،مثػ ػػاؿ األمػ ػػؿ
كالتفػػا ؿ كالعرفػػاف الػػذم يسػػر لػػي وػػؿ السػػبؿ إلػػى أستتتيذي اليميتتل ستتيم وستتن أ تتو يتتي

الػػذم ػرفني

علي بكاتو كجيده .
باإل راؼ على رسالتي  ،كما أمدني بو مف خبرتو العملية كالعلمية كلـ يبخؿ ّ
ِ
يف بعظيـ الفضؿ كال ور كالعرفاف بعد اهلل سبحانو كتعالى في إنجاز ىذه الرسالة كاخراجيا بالصكرة
وما أد ُ
المرجػػكة  ،إلػػى التتدكتور الضي تتل و تتود و تتد صتت رة الػػذم أمػػدني بالػػدعـ كالعػػكف كالت ػػجيع  ،كال ػػور
كاالمتناف مكصكؿ إلى الدكتور يي ر وسين أ و يي

جعلو اهلل منارة للعلـ كالعلمال .

كأتقدـ بال ور كالتقدير ألساتذة اسـ االاتصاد و هؿ باسمو كلقبو
وما ال يفكتني أف أ ور حاضنة العلـ كالعلمال جامعة األزىر الارال
كأتقدـ بال ور كالعرفاف إلى أستاذة اللاة العربية ميسكف أبكعكدة زكجتي .....التي منحتني كاتيا كجيدىا
منتظرة بفارغ الصبر ثمرة عطائي  ،كالتي واف ليا المراجعة كالتدايؽ النحكم كاإلمالئي .
كختامان أساؿ اهلل العلي القدير أف يوكف ىذا العمؿ خالصان لكجيو  ،كأف يجعلو علمان نافعان ،كيسيّؿ لي بو
طريقان إلى الجنة .
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عسفت معها معىن احلياة  ..........إىل شوجتي احلبيبت

إىل مهجت القلب ومبعث الفسح واحلنان  ......إىل أوالدي األفراذ قصي ..
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ً
إىل أحبتي مجيعا أهدي مثسة حبثي

الباحث
ت

الدرسة
مخص ا
ىػ ػػدفت الد ارسػ ػػة إلػ ػػى معرفػ ػػة مػ ػػدل ماللمػ ػػة مخرجػ ػػات التعلػ ػػيـ العػ ػػالي كاحتياجػ ػػات سػ ػػكؽ العمػ ػػؿ

الفلسػػطيني  -حالػػة د ارسػػية وليػػات التجػػارة فػػي اطػػاع ،ػزة  ،لػػذلؾ اػػاـ الباحػػث باسػػتخداـ المػػني الكصػػفي
التحليلي .كتـ تصميـ ثالث استبانات مختلفػة

ػملت عناصػر م ػولة الد ارسػة المتمثلػة فػي االجامعػات ،

الم اليف  ،الطػالب ك التػي تمثػؿ مجتمػع الد ارسػة مػف خريجػي وليػات التجػارة فػي الجامعػات الفلسػطينية
في اطاع ،زة  ،حيث تـ اختيار عينة مف الطػالب خريجػي وليػات التجػارة مػف اجامعػة األزىػر ،الجامعػة
اإلسالمية  ،جامعة القدس المفتكحة  ،جامعة األاصى  ،جامعة فلسطيف  ،جامعة ،زة  ،كبلغ حجـ ىذه

العينة 275طالبان كطالبػة ،ك ػملت عينػة الد ارسػة بعػض الم ػرفيف األوػاديمييف العػامليف فػي وليػات التجػارة
فػػي ىػػذه الجامعػػات كتمثلػػت ىػػذه العينػػة بعػػدد 50م ػرفان ،بينمػػا ػػملت عينػػة الم ػػاليف عػػدد 50م سسػػة
م الةاالقطاع العاـ كالقطاع الخاص كالقطاعات األخرل التػي مموػف أف يعمػؿ بيػا خريجػك وليػات التجػارة
المتمثلػػة فػػي ا دي ػكاف المػػكظفيف العػػاـ  ،بعػػض الػػك ازرات ،البنػػكؾ  ،ػػروات الت ػ ميف  ،ػػروات الص ػرافة ،
ال روات التجارية كالصناعية  ،مواتب است ارات كتدايؽ  ،بعض الم سسات األىلية  ،كتبيف أف ال راوة

بػػيف القطػػاع العػػاـ كالخػػاص مػػع الجامعػػات ضػػعيفة بحاجػػة لتطػػكير  ،لتسػػاعد الخ ػري فػػي سػػكؽ العمػػؿ ،
كاتضح مف خالؿ ىذه االسػتبانة أف الخػري بحاجػة لتطػكير ميا ارتػو فػي اللاػة االنجليزيػة  ،كاػد خلصػت

الدراسة إلى عدة نتائ منيا أف نسبة البطالة في وليات التجػارة حسػب عينػة الد ارسػة ااربػت،.%62كوانػت
اعلي نسبة بطالػة فػي تخصصػات المحاسػبة كالماليػة كالعلػكـ المصػرفية ،يلييػا تخصػص االاتصػاد كوانػت

نسبة البطالة بدرجة أاؿ في تخصص اإلدارة كاإلحصال كالتسكيؽ ،كىذه تعتبر نسبة وبيرة جدان كخصكصػان

أف معظ ػػـ ى ػػذه البطال ػػة م ػػف فئ ػػة ال ػػباب ، 25-22ض ػػعؼ اىتم ػػاـ الس ػػلطة بت ػػكفير ف ػػرص عم ػػؿ ،كرس ػػـ
سياسات كتخطيط حجـ كنكعية االحتياجات المستقبلية مػف العمالػة ،كعػدـ كجػكد د ارسػات جكىريػة لتحديػد

حاجة سكؽ العمؿ مف ابؿ الجامعات الفلسطينية ،حيث يكجد ضعؼ في التنسيؽ مع الحوكمػة بخصػكص
ى ػػذا ال ػ ػ ف  ،كخاص ػػة ك ازرة التربي ػػة كالتعل ػػيـ كك ازرة العم ػػؿ ،كع ػػدـ كج ػػكد ءلي ػػة تكجي ػػو للط ػػالب بم ػػا ي ػػتاللـ

كحاجػػات سػػكؽ العمػػؿ .أكصػػت الد ارسػػة يضػػركرة زيػػادة التعػػاكف بػػيف القطػػاع العػػاـ كالخػػاص كالجامعػػات

الفلسطينية لتساعد الخري في سكؽ العمؿ ،كضركرة تكفير فرص عمؿ جديدة السػتيعاب البطالػة المنت ػرة
مف خالؿ التعاكف بيف مختلؼ القطاعات ،كتكجيو عملية التعلػيـ مػف م ارحػؿ الد ارسػة االكلػي ،حتػي يتسػني
لوؿ طالػب التكجػو للتخصػص الػذم يريػد كالعمػؿ الػذم يريػده فػي المسػتقبؿ  ،كتوػكف وػؿ القطاعػات االعػاـ

،الخ ػاص ،اخػػرم م ػػاروة فػػي ىػػذه األليػػة ،حتػػي اإلعػػالـ ،ومػػا أكصػػت بضػػركرة ترويػػز الجامعػػات علػػي
الدراسة باللاة االنجليزيػة خصكصػان فػي وليػات التجػارة كضػركرة ترويػز البػرام علػي النػكع كالجػكدة كلػيس

الوـ.

ث

Abstract
The study aimed to determine the suitability of outputs of higher education and the
needs of the Palestinian labor market - a case study of commerce colleges in the Gaza Strip,
so the researcher using descriptive and analytical approach. It was three different
questionnaires included elements of the study of the problem in the (universities, operators,
students), which represents a study population of graduates of commerce colleges at
universities in the Gaza Strip, where he was selected a sample of graduates students of
commerce colleges of the (Al-Azhar University, the Islamic University , Al-Quds open
University, Al-Aqsa University, the University of Palestine, Gaza University), and the
volume of this sample of 275 male and female students, the study included a sample of some
of the supervisors involved in commerce faculties at these universities this sample consisted
number 50 supervisor, while a sample of operators included the number 50 operator
Foundation (sector the public and the private sector and other sectors as possible to work with
graduates of commerce colleges of (the General personnel Council, some of the ministries,
banks, insurance companies, exchange companies, commercial and industrial companies,
consulting offices and audit, some NGOs), showing that the partnership between the public
sector and private with universities weak need to develop, to help graduates in the labor
market, and it became clear through this resolution that graduates need to develop his skills in
the English language, the study concluded several conclusions, including that unemployment
rate in commerce colleges according to the study sample nearly 62%. The highest
unemployment rate in the accounting and finance and banking sciences disciplines , followed by
specialization economy and the unemployment rate to a lesser degree majoring in management,
statistics and marketing This is a very large percentage, especially that most of these

unemployment Alchaabab22-25 category, double the interest of power by providing
employment opportunities, and the development of policies and planning of the size and
quality of the future needs of the labor, and the lack of fundamental studies to determine the
needs of the labor market by Palestinian universities, where there is a weakness in the
coordination with the government regarding this matter, and especially the Ministry of
Education and the Ministry of Labour, and the lack of guidance for students to suit the needs
of the labor market mechanism. Recommended Adharorh study increased cooperation
between the public and private sector and the Palestinian universities to help graduates in the
labor market, and the need to create new jobs to absorb scattered through cooperation
between different sectors, guiding the learning process of the stages of study, the first of
unemployment, so that each student orientation to specialize, who wants to work that he
wants in the future, and be all sectors (public, private, and other) participate in this
mechanism, even the media, also recommended that the concentration of universities to study
in the English language, especially in commerce colleges and programs need to focus on the
type and quality rather than quantity.
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الضصل األول  :اإلطير العيم لمدراسة

دى الء ة خرييت التعميم العيلي واوتييييت سوق الع ل الضمسطي ي
أوالً  :خطة الدراسة :

قد ة :
يلعب التعليـ العالي دك ار ميما في عملية النيكض ال امؿ بالمجتمعات  ،كيساىـ فػي زيػادة الوفػالة
للعنصر الب رم لما يوتسبو مف ميارات علمية كعملية  ،تساعده في عمليػة التنميػة االاتصػادية كالسياسػية
كاالجتماعيػػة  ،كمػػف ىنػػا تنبػػع االىميػػة القصػػكل لعمليػػة التعلػػيـ كمخرجاتيػػا  ،كمػػدم تكافقيػػا مػػع احتياجػػات
سكؽ العمؿ .
كىذا يعني أف التعليـ العالي يكاجو تحديات وثيرة  ،تفرضيا عليو مجمكعة مف التايػرات كالتحػكالت
العالمية ،كالتطػكر كالعكلمػة  ،كسػرعة التكاصػؿ التقنػي كالمعلكمػاتي  ،كال يموػف فصػؿ ىػذه التحػكالت عمػا
يحػػدث فػػي م سسػػات التعلػػيـ  ،كمػػا يػػنجـ عنيػػا مػػف م ػػاوؿ خطي ػرة مثػػؿ البطالػػة ،بسػػبب االعػػداد الوبي ػرة
للخريجيف ،كعدـ ماللمة تخصصاتيـ كاحتياجات سكؽ العمؿ ،فنجد اف معظـ الطالب يميلكف الي دراسة
العلػػكـ االنس ػػانية  ،كبع ػػض الم سس ػػات التعليمي ػػة ى ػػدفيا الربحيػػة كمتدني ػػة الوف ػػالة  ،كع ػػدـ تبل ػػكر تخط ػػيط
اسػػتراتيجي مػػف ابػػؿ الدكلػػة للعمليػػة التعليمػػة  ،بػػالتكافؽ كالتػزامف مػػع عػػدـ وفايػػة االنفػػاؽ التػ ىيلي كالتربػػكم،
أسكة بالدكؿ المتقدمة  ،التػي تنفػؽ جػزل وبيػر مػف مكازناتيػا لعمليػة التعلػيـ كالبحػث العلمػي كيضػاؼ لػذلؾ
م ولة عدـ المكالمة ،بيف مخرجات التعليـ كاحتياجات سكؽ العمؿ كالتي ت رؽ الم اليف مف الحوكمػة أك
القط ػػاع الخ ػػاص  ،كى ػػذا م ػػا جع ػػؿ الوثي ػػر م ػػف الب ػػاحثيف يفس ػػركف البطال ػػة ،عل ػػي أني ػػا ع ػػدـ ماللم ػػة ب ػػيف
مخرجات التعليـ كاحتياجات سكؽ العمؿ .كىذا ما يسمي بطالة ىيولية

شكمة الدراسة :
زادت أعػػداد البطالػػة فػػي االاتصػػاد الفلسػػطيني مػػف خريجػػي الجامعػػات كتراومػػت عبػػر السػػنيف الع ػػر
الماضػػية التػػي تلػػت االنقسػػاـ السياسػػي الفلسػػطيني .ى ػ الل الخ ػريجيف لػػـ يحص ػلكا علػػي أم كظػػائؼ أك أم
فرصػػة عمػػؿ كذلػػؾ بعػػد اف حصػػلكا علػػي التعلػػيـ العػػالي ر،ػػـ تواليفػػو المرتفعػػة ،كعػػدـ جيكزيػػة الخ ػريجيف
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لسػػكؽ العمػػؿ ك وفػػالة مخرجػػات التعلػػيـ العػػالي ،كالػػذم تبػػيف م ػػولة الد ارسػػة التػػي يموػػف صػػيا،تيا فػػي
الس اؿ الرئيسي التالي :
م ػػا م ػػدم ماللم ػػة مخرج ػػات التعل ػػيـ كاحتياج ػػات س ػػكؽ العم ػػؿ الفلس ػػطيني  ،كى ػػؿ المي ػػارات الت ػػي اوتس ػػبيا
الخريجكف أثنال دراستيـ في الجامعات ت ىليـ لسكؽ العمؿ؟

أﻫ ية الدراسة :
تك ن أﻫ ية الدراسة في ال قيط التيلية:
 .1تبياف اليات تكجيو التعليـ العالي على أساس تنمكم م َ َىؿ لسكؽ العمؿ.
 .2تكضيح أىمية الماللمة بيف مخرجات التعليـ كاحتياجات سكؽ العمؿ.
 .3العمؿ على تحفيز الطالب الختيار تخصصات تناسب سكؽ العمؿ.

أﻫداف الدراسة :
ي كن إ راز األﻫداف التي يط ح لهي ال يوث يل قيط التيلية:
 .1إلقال الضكل علي عملية التعليـ العالي كتقييـ مخرجاتيا.
 .2الو ؼ عف طبيعة العالاة بيف مخرجات التعليـ كسكؽ العمؿ.
 .3تحديد المعلكمات كالميارات التي يحتاجيا الخريجيف لسكؽ العمؿ.
 .4مساعدة متخذم القػ اررات فػي كضػع سياسػات تػكائـ بػيف مخرجػات التعلػيـ كاحتياجػات سػكؽ العمػؿ
كااتراح بعض الحلكؿ للم اوؿ التي تنت مف عدـ المكالمة اف كجدت.

فر ييت الدراسة :
يء عمى السؤال الرئيسي ي كن صييغة الضر ييت التيلية:
ً
 .1يكجد عالاة طردية بيف مخرجات التعليـ كاحتياجات سكؽ العمؿ .
 .2ىنػػاؾ تكافػػؽ بػػيف احتياجػػات الحوكمػػة كالقطػػاع الخػػاص كاحتياجػػات سػػكؽ العمػػؿ مػػف مخرجػػات
التعليـ.
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 .3يكجد عالاة طردية بيف أعداد الخريجيف مف وليات التجارة في اطاع ،زة كنسبة البطالة.
 .4يكجد عالاة بيف الميارات كالمعارؼ المتكفرة في الخري كاحتياجات سكؽ العمؿ.

هيية الدراسة :
اعتمد الباحث المني الكصفي التحليلي مف أجؿ تكضػيح مػدم ماللمػة مخرجػات التعلػيـ العػالي
كاحتياجات سكؽ العمؿ  ،باإلضافة إلى التحليؿ مف خالؿ استخداـ استبياف

ودود الدراسة :
الودود ال كي ية :وليات التجارة في اطاع ،ػزة المتمثلػة فػي جامعػة األزىػر ،الجامعػة االسػالمية  ،جامعػة القػدس المفتكحػة ،
جامعة األاصى  ،جامعة فلسطيف  ،جامعة ،زة .

الصعو يت التي وايهت ال يوث :
 -1عدـ تعاكف بعض الم سسات كاألفراد في تعبئة االستمارة الخاصة بالدراسة الميدانية .
 -2صعكبة الكصكؿ الي مجتمػع العػيف كال سػيما عينػة الخػريجيف لحػرص المعنيػيف علػي عػدـ اعطػال
بيانات عنيـ
ثي ييً  :الدراسيت السي قة :
الدراسيت العر ية:
 -1دراستتتة ناأل صتتتيري  ") 2001وتتتو شتتتراكة استتتتراتييية تتتين القطتتتيعين العتتتيم والختتتيص وتتتتدريب
وتوظيف الداخمين اليدد لسوق الع ل " :
تمحكر مكضكع الدراسة حكؿ تدريب كتكظيؼ الداخليف الجدد لسكؽ العمؿ الخليجي كايجػاد صػياة
ل ػػراوة اسػػتراتيجية بػػيف القطػػاعيف العػػاـ كالخػػاص مػػف أجػػؿ التقليػػؿ مػػف حجػػـ ىػػذه الم ػػولة .كلقػػد ناا ػػت
الدراسة مفيكـ التدريب مف خالؿ األدبيات المختلفة كتـ التكصػؿ الػى تعػدد التعػاريؼ كالمفػاىيـ التػي تػدكر
حػػكؿ التػػدريب ككصػكال لتحقيػػؽ أىػػداؼ ىػػذه الد ارسػػة لقػػد تػػـ مناا ػػة االتجاىػػات العالميػػة الحديثػػة نحػػك ربػػط
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عمليػػات التػػدريب بػػالتكظيؼ كاػػد اتضػػح بػ ف الػػدكؿ المتقدمػػة تعمػػؿ لخلػػؽ نمػػاذج تدريبيػػة لتلبيػػة احتياجػػات
سكؽ العمؿ ،كفي نفػس الكاػت تػتاللـ مػع بيئاتيػا حيػث تػـ عػرض تجػارب المانيػا كامريوػا كبريطانيػا .مػف
جانب ءخر تـ استعراض سياسات التدريب كالت ايؿ في دكؿ العينػة االخلػي العربػي  .كلقػد أظيػرت نتػائ
الدراسة ب ف ىناؾ فجكة بيف سياسات التدريب كالتكظيؼ في الدكؿ المتقدمة كتلػؾ المتبعػة فػي دكؿ الخلػي
العربيػػة  .كلقػػد اكصػػت الد ارسػػة باألخػػذ بػػبعض التكصػػيات كالتػػي اػػد توػػكف بمثابػػة األسػػس العامػػة لنمػػكذج
تدريبي يسد ىذه الفجكة كيعمؿ على التقليؿ مػف نسػبة البػاحثيف عػف عمػؿ فػي الػدكؿ الخليجيػة كيػتاللـ مػع
بيئاتي ػػا كف ػػي نف ػػس الكا ػػت يتما ػػى م ػػع االتجاى ػػات العالمي ػػة الحديث ػػة فيم ػػا يتعل ػػؽ بعملي ػػات رب ػػط الت ػػدريب
بالتكظيؼ .
 -2دراسة نال ك الدولي  " ) 2010رايعة لسييسيت التعميم الوط ية والتعميم العيلي في صر" .:
تقػػدـ ىػػذه الد ارسػػة استع ارضػػا مسػػتقال لنظػػاـ التعلػػيـ العػػالي فػػي مصػػر ،كتروػػز علػػى المجػػاالت التػػي
تستدعي اىتماـ كاضػعي السياسػات كأصػحاب المصػلحة ،كىػي ت ػمؿ تسػيير النظػاـ كالحكومػة الم سسػية،
كاتاحػػة التعلػػيـ الع ػػالي للطػػالب ،كجػػكدة التعل ػػيـ كوفالتػػو ،كالبحػػث كالتنمي ػػة كاالبتوػػار ،كالجكانػػب المالي ػػة.
كتتضػػمف الد ارسػػة تحلػػيال للنظػػاـ كتكصػػيات ت ػػوؿ بػػالنظر إلييػػا مجتمعػػة برنامجػػا ضػػخما إلج ػرال تطػػكير
ىيولي كثقافي للتعليـ العالي المصرم خالؿ العقد المنتيي بسنة  2222ـ .
إف مف

ف وتاب مراجعات لسياسات التعلػيـ الكطنيػة :التعلػيـ العػالي فػي مصػر أف يجتػذب اىتمػاـ

كاضعي السياسيات المصرييف كالعامليف في مجاؿ التعلػيـ – فضػال عػف ،يػرىـ مػف الم ػارويف -فػي رسػـ
سياسات التعليـ العالي كالبحث العلمي في مصر.
كبالنسبة للحوكمة ،تقدـ االتفااات مزايا محتملة بفتح جسػر أمػاـ سياسػة عامػة أوثػر اسػتدامة كأطػكؿ
أجػػال كادارة عمليػػة تطػػكير السياسػػات بتػػكفير مػػا يلػػي :محػػرؾ للت ػػاكر مػػع الجامعػػات كأصػػحاب المصػػلحة
اآلخريف ،كحكافز الختالؼ ترويز الرساالت ،ككسيلة لتيسير التويؼ مف التطبيقات السياساتية القديمة إلى
الجديدة ،كأسلكب لكضع بذكر المبادرات االستراتيجية كتنميتيا دكف االضطرار إلى كضع جميػع التفاصػيؿ
مسبقان.
كبالنسػػبة للجامعػػات كالم سسػػات األخػػرل ،تتػػيح الم ػػاروة فػػي نمػػكذج متفػػؽ عليػػو الم ازيػػا التاليػػة:
تموينيػا مػف ػاؿ موانػة اسػػتراتيجية مػف أجػؿ مسػتقبؿ أوثػر تنافسػػية ،كافسػاح المجػاؿ أماميػا لالنتقػاؿ إلػػى
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مجاالت جديدة أك تلبيػة التايػر فػي ر،بػات الطػالب ،كمنحيػا فرصػة الخػركج مػف االناػالؽ التػاريخي الػذم
لف يضيؼ ايمة إلى خدماتيا في المستقبؿ
 -3دراسة نوزارة الخيريية والتخطيط  " )2010الخرييون وسوق الع ل "
ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصال م ولة الخريجيف في اطاع ،زة وما كنكعػا  ،كاػد اػاـ البػاحثكف
بتحليؿ الم رات الراميػة المتعلقػة بػالخريجيف كسػكؽ العمػؿ ،ومػا كظّفػكا مجمكعػة مػف االسػتبانات لقيػاس
مجمكعة مف المتايرات في مجاؿ التعليـ العاـ ،كالتعليـ الجػامعي كسػكؽ العمػؿ ،كاػد خلصػت الد ارسػة إلػى
مجمكعة مف النتائ كالتكصيات الميمة:
 ،كاد ت اركحت نسبة البطالة بيف % 35ك %52بيف خريجي التخصصات مف مثؿ العلكـ التربكية كاعداد
المعلمػػيف ،الحاسػػكب  ،الصػػحافة كاإلعػػالـ ،العلػػكـ االجتماعيػػة ك السػػلكوية كالميػػف اليندسػػية كالمعماريػػة،
كوانػػت نسػػبة البطالػػة فػػي تخصػػص األعمػػاؿ التجاريػػة كاإلداريػػة .%3556كاػػد سػػاىمت العديػػد مػػف العكامػػؿ
في تفااـ ىذه الم ولة كالتي ترجع بالدرجة األكلى إلى تراجع مستكيات التخطيط للحقػؿ التعليمػي كسػكؽ
العمػػؿ مػػع ت ارجػػع كاضػػح فػػي جػػكدة التعلػػيـ الجػػامعي كالتعلػػيـ العػػاـ ،كفػػي مجػػاؿ التعلػػيـ الجػػامعي جػػالت
درجػػات المكافقػػة متدنيػػة حػػكؿ تضػػميف التخطػػيط االسػػتراتيجي للجامعػػات بنػكدا تتعلػػؽ بػػالخري الجػػامعي
بنسػػبة ، % 6655ك فػػي مجػػاؿ ارتبػػاط اإلر ػػاد األوػػاديمي بحاجػػات سػػكؽ العمػػؿ فوانػػت درجػػات المكافقػػة
متدنيػة ايضػان بنسػػبة  ، % 62كفيمػا يتعلػؽ بالتوامليػػة بػيف الجامعػات الفلسػػطينية حػكؿ البػ ارم األواديميػػة
المقدمػػة جػػالت المكافقػػة متدنيػػة بنسػػبة  ، % 65كحػػكؿ مػػدل التفػػاىـ بػػيف الجامعػػات علػػى تو ػرار الب ػرام
األواديميػػة جػػالت المكافقػػة متدنيػػة بنسػػبة  ، % 55ممػػا يػػدؿ علػػى ،يػػاب دكر التعلػػيـ العػػالي فػػي تكجيػػو
م سسات التعليـ العالي نحك تسويف البرام األواديمية.
أمػػا فيمػػا يتعلػػؽ بسػػكؽ العمػػؿ الفلسػػطيني أ ّوػػد  % 49مػػف الخ ػريجيف العػػامليف أنيػػـ لػػـ يوػػف لػػدييـ
تصكر حكؿ طبيعة الكظيفة التػي سي ػالكنيا ابػؿ التخػرج ،كجػالت ميػا ارت اللاػة اإلنجليزيػة كىػي ميػا ارت
أساسية الزمة لسكؽ العمؿ المحلي كاإلاليمي كالدكلي متدنية كىػي األاػؿ مػف كجيػة نظػر العمػدال كر سػال
األاساـ مف حيث تكفرىا في الخري  ،حيػث بلاػت درجػة المكافقػة  %48كاػد أكصػت الد ارسػة إلػى ضػركرة
االىتماـ بتجكيد العملية التعليمية سكال في مجاؿ التعليـ العاـ أك التعلػيـ الجػامعي ،كذلػؾ بإوسػاب الخػري
الميارات الالزمة لسكؽ العمػؿ ومػا أكصػت بضػركرة ايػاـ الجامعػات بتضػميف التخطػيط االسػت ارتيجي لبنػكد
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تتعلؽ بالخري  ،كضركرة تطكير الب ارم األواديمية في ضكل احتياجات سكؽ العمؿ ،وما أكصت بضػركرة
تميػػيف الخػري فػػي ضػػكل المعػػايير اإلاليميػػة كالعالميػػة مػػف أجػػؿ تيسػػير دخػػكؿ العػػدد اليائػػؿ مػػف الخػريجيف
للسكؽ اإلاليمية كالعالمية وعنصر مزكد بالميا ارت كالمعارؼ الالزمة.
 -4دراسة نالزع ون واشتيه  ")2011ال طيلة ين صضوف خرييي اليي عيت الضمسطي ية"
ىػدفت الد ارسػػة الػػي الو ػؼ عػػف االسػػباب الحقيقيػة الوامنػػة كرال ظػػاىرة بطالػة الخػريجيف كاسػػتمرار
معػػدؿ البطالػػة كتكصػػلت الد ارسػػة الػػي اف الم ػػولة سػػتتفااـ مسػػتقبالن ب ػػوؿ وبيػػر  ،كت ػػير التقػػديرات أف
األعداد ستتضاعؼ خالؿ العقديف القادميف  ،كسيبلغ عػدد الخػريجيف حػكالي  25222خػري سػنكيان بحلػكؿ
عػػاـ  ، 2222كأف ىنػػاؾ دكر للم سسػػات التعليميػػة كك ازرة التعلػػيـ كالحوكمػػة ألنيػػا لػػـ تعمػػؿ خطػػط طكيلػػة
األمػػد تسػػاىـ فػػي جسػػر اليػػكة بػػيف مخرجػػات التعلػػيـ كسػػكؽ العمػػؿ كاكصػػت الد ارسػػة بإيجػػاد حلػػكؿ للعجػػز
الم ػػالي المتػ ػراوـ كتػ ػكافر مػ ػكارد مالي ػػة للجامع ػػات  ،كتع ػػديؿ المن ػػاى كالتخصص ػػات لتو ػػكف أوث ػػر ماللم ػػة
كالترويػػز علػػي الجانػػب الميػػاراتي  ،كاموانيػػة إعػػارة كانتسػػاب أعضػػال ىيئػػة التػػدريس للعمػػؿ فػػي القطاعػػات
االنتاجية.
 -5دراسة نالسطري  " )2011دور التعميم العيلي في الت ية االقتصيدية في فمسطين "
ىػػدفت الد ارسػػة الػػي د ارسػػة كمعرفػػة مصػػادر تمكيػػؿ التعلػػيـ العػػالي كالبحػػث العلمػػي كالبحػػث عػػف
مصادر بديلة مف اجؿ تخفيؼ العبل المالي عف واىؿ السػلطة الفلسػطينية كوػذلؾ تخفيػؼ العػبل المػالي
عػف العػػائالت الف التعلػػيـ يسػػاىـ فػي عمليػػة التنميػػة كيػ دم الػػي تخفيػؼ م ػػولة البطالػػة كالفقػػر كتكصػػلت
الد ارسػة إلػػي اف م سسػػات الػػتعلـ العػػالي تعتمػػد اعتمػادان وبيػ انر علػػي الرسػػكـ الد ارسػػية لتلبيػػة احتياجاتيػػا ،اف
الدعـ المالي الحوكمي المقدـ للتعلـ العالي ليس وافيا كعدـ كجكد ميزانيات خاصػة للبحػث العلمػي ك،يػاب
الحػ ػكافز المادي ػػة كالمعنكي ػػة لت ػػجيع البح ػػث العلم ػػي  ،كأكص ػػت الد ارس ػػة ب ػػاآلتي  :عل ػػى الجامع ػػات القي ػػاـ
بالتنسيؽ فيما بينيا لعمؿ أبحاث علمية م تروة لتطكير التعليـ العالي كاستخداـ الوكادر التعليمية كاإلدارية
بوفػػالة أوثػػر للحصػػكؿ علػػي جػػكدة أوبػػر كوػػذلؾ العمػػؿ علػػى تقػػدير طلػػب السػػكؽ المحلػػي كالخػػارجي علػػي
خريجي التعليـ العالي علي المدل الطكيؿ.
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-6دراستتة نالعتي تتي " )2011توميتتل الء تتة خريتتيت التعمتتيم العتتيلي الوتيييتتيت ستتوق الع تتل
السعودي"
ىدفت ىػذه الكراػة إلػى كصػؼ كتحليػؿ كت ػخيص م ػولة عػدـ المكالمػة أك التكافػؽ بػيف مخرجػات
التعل ػػيـ الع ػػالي بالمملو ػػة كاحتياج ػػات س ػػكؽ العم ػػؿ ،كف ػػي نف ػػس اإلط ػػار تي ػػدؼ الكرا ػػة إل ػػى التع ػػرؼ عل ػػى
متطلبات اطاع األعماؿ مف م سسات التعليـ العالي.
اتبعػػت ىػػذه الكراػػة المػػني الكصػػفي التحليلػػي .كاػػد خلصػػت الد ارسػػة إلػػى أىميػػة تػػكفير و ػكادر ذات
اػػدرات مياري ػة مناسػػبة ألف تػػكفير القػػدرات التخصصػػية لكحػػدىا ال يفيػػد بػػؿ يجػػب تخ ػري الطالػػب الم ىػػؿ
ل ػاؿ الكظيفػػة المسػػنكدة إليػو فػػي م سسػػات القطػػاع الخػاص .كعليػػو يموػف تلخػيص تكصػػيات الد ارسػػة الػػى
ضػركرة الترويػػز علػى مكالمػػة مخرجػات التعلػػيـ العػالي مػػع متطلبػات سػػكؽ العمػؿ كاالىتمػػاـ بالتخصصػػات
العلمية كالتخصصػات فػي اللاػة اإلنجليزيػة كالحاسكب.كضػركرة االىتمػاـ بػالجكدة النكعيػة للطػالب بتخػري
وكادر ذات ادرات كميارات مناسبة .وما اكصت بضركرة إعادة النظػر فػي المنػاى الحاليػة فػي الجامعػات
كبالتنسيؽ مع القطاع الخاص عند كضع الخطط التعليميػة كضػركرة إ ػراؾ القطػاع الخػاص فػي الد ارسػات
التػػي تجػػرم لمعرفػػة متطلبػػات سػػكؽ العمػػؿ .كأف تنقػػؿ الم سسػػات التعليميػػة االتجاىػػات الحديثػػة فػػي ميػػداف
العمؿ إلى داخؿ أركاتيا حتى ال يضطر القطاع الخاص إلى تعديؿ كصقؿ كتجديد ميارات الخريجيف.
-7دراستتة ن و تتد " )2011ال واء تتة تتين خريتتيت ر تتي ج االدارة وستتوق الع تتل فتتي دولتتة اال تتيرات
العر ية ال تودة .دراسة ويلة خرييي كمية ادارة االع يل يي عة عي ين لمعموم والتك ولوييي
ىدؼ ىذا البحث الػي تقيػيـ أدال مخرجػات تخصػص اإلدارة – وليػة إدارة األعمػاؿ – مقػر الفجيػرة  ،كالػى
ميارتيػػا مػػع متطلبػػات سػػكؽ العمػػؿ كمػػف ثػػـ إوسػػاب الطػػالب الجػػدد ميػػا رات جديػػدة
ا
أم مػػدل تتناسػػب
تساعدىـ في سرعة الحصكؿ على فرصة عمؿ.

صحة فركض البحث جميعيا كىي  :ميارات خريجي
تكصلت الدارسة إلى نم رات تنثبت ن
تخصص اإلدارة  ،تحتاج الي رفعيا حتي تتناسب مع متطلبات سكؽ العمؿ كىناؾ حاجة إلضافة
مسااات جديدة كمطلكبة في سكؽ العمؿ ككجكب إعادة ترويبة برنام بوالكريكس اإلدارة مف حيػث عػدد
المسػػااات كنكعيػػا فػػي كمتطلبػػات الدرجػػة كالجامعػػة كالوليػػة  .أكصػػت الد ارسػػة بزيػػادة جرعػػة التطبيقػػات
الحاسػػكبية فػػي مسػػااات اإلدارة كذلػػؾ ب ػ ف كاحػػدة مػػف موكنػػات أم مسػػاؽ يػػدرس خاصػػة كأف الوليػػة لػػدييا
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مقررات تونكلكجية متقدمػة كمكاػع تعلػيـ الوتركنػي .كضػركرة إدخػاؿ أسػاليب وميػة جديػدة تسػاعد فػي اتخػاذ
القرار كاالستعانة بالبرمجيات المساعدة في ىذا الخصكص ك زيادة مسااات التخصص كذلؾ ضمف العػدد
الول ػػي للس ػػاعات الحالي ػػة كذل ػػؾ واس ػػتقطاع ج ػػزل م ػػف متطلب ػػات الجامع ػػة كالولي ػػة لت ػػدخؿ ض ػػمف س ػػاعات
التخصص  ،كاالبقال على اجمالي عدد الساعات المعتمدة الحاليػة  ،كاإلبقػال علػى تػدريس البرنػام باللاػة
اإلنجليزيػػة كذلػػؾ لطبيعػػة كحاجػػات سػػكؽ العمػػؿ بدكلػػة االمػػارات للتعامػػؿ باللاػػة اإلنجليزي ػة فػػي المعػػامالت
اليكمية ك تايير ىيولة البرنام ليتـ الترويز على مسااات التخصص كانقاص ساعات متطلبات الجامعػة
كالوليػػة ضػػمف العػػدد الولػػي للسػػاعات المعتمػػدة .كضػػركرة ان ػػال مجلػػس است ػػارم بالتعػػاكف مػػع من ػ ت
األعماؿ للمساعدة في التطكير كفقا لمتطلبات سكؽ العمؿ .
 -8دراستتة ن زيتتن العي تتدين  ) 2012ال واء تتة تتين خريتتيت ر تتي ج اإلدارة وستتوق الع تتل فتتي دولتتة
اال تتتيرات العر يتتتة ال توتتتدة  -دراستتتة ويلتتتة لخرييتتتي كميتتتة إدارة األع تتتيل  -يي عتتتة عي تتتين لمعمتتتوم
والتك ولوييي  -قر الضييرة إعداد د .أو د زين العي دين أو د و د :
ى ػػدفت ى ػػذه الد ارس ػػة ال ػػى تقي ػػيـ أدال مخرج ػػات تخص ػػص اإلدارة – ولي ػػة إدارة األعم ػػاؿ – مق ػػر
الفجيرة – جامعة عجماف للعلكـ كالتونكلكجيا بدكلة االمارات العربية المتحدة كالى أم مدل تتنا،ـ
مع حاجات سكؽ العمؿ.
ػارت
كفي الجزل الرابع كاألخير تمت مناا ة النتائ كالتكصيات كالتي دارت حكؿ محػكر زيػادة المي ا

التقنية كالتحليؿ الومي كادخاؿ مسػااات جديػدة تتناسػب مػع متطلبػات سػكؽ العمػؿ لػـ تتطػابؽ مخرجػات
النظ ػػاـ التعليم ػػي كالتو ػػكيني م ػػع متطلب ػػات س ػػكؽ العم ػػؿ ،أكص ػػت الد ارس ػػة زي ػػادة جرع ػػة التطبيق ػػات
الحاسػػكبية فػػي مسػػااات االدارة كذلػػؾ ب ػ ف كاحػػدة مػػف موكنػػات أم مسػػاؽ يػػدرس خاصػػة كأف الوليػػة لػػدييا
مقدرات تونكلكجية متقدمة كمكاع تعليـ الوتركني  ، .كادخاؿ أسػاليب وميػة جديػدة تسػاعد فػي اتخػاذ القػرار
كاالستعانة بالبرمجيات المساعدة في ىذا الخصكص كزيػادة مسػااات التخصػص كذلػؾ ضػمف العػدد الولػي
للساعات الحالية كذلؾ واستقطاع جزل مف متطلبات الجامعة كالولية لتػدخؿ ضػمف سػاعات التخصػص ،.
كالبقال على اجمالي عدد الساعات المعتمدة الحالية .
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 -9دراسة نس وسي  )2012دراسة توميميتة لظتيﻫرة ال طيلتة فتي اليزائتر )  -األست يب – الومتول تن
خالل التطرق الى تييرب دولية( .
ى ػػدفت ى ػػذه الد ارس ػػة ال ػػى اإلجاب ػػة عل ػػى بع ػػض األس ػػئلة الجكىري ػػة الت ػػي تس ػػمح لن ػػا في ػػـ

ظ ػػاىرة البطال ػػة

كخصائصيا في الجزائر ،ثـ تقديـ بعض الحلكؿ المناسبة مف خػالؿ التطػرؽ الػى بعػض التجػارب الدكليػة
اصد مكاجيػة ىػذه الظػاىرة  ،كتكصػلت الد ارسػة الػى أف كجػكد اسػتراتيجيات كاضػحة للت ػايؿ خاصػة بػيف
ال باب ىي ضركرة اصػكل مػف أجػؿ تخفػيض نسػبة البطالػة بػيف ال ػباب علػى المسػتكل الػكطني  ،حيػث
كضػعت الحوكمػة الجزائريػة عػدة تػدابير وانػت ترمػي إلػى حػث ال ػباب البطػاؿ علػى البحػث عػف فرصػة
عمػؿ  ،كخلػؽ م سسػتو الخاصػة مػف خػالؿ منحػو فرصػة منصػب م اػت فػي انتظػار االنػدماج فػي سػكؽ
العمؿ  ،كاد واف ليذه التدابير جانب ايجابي يتمثؿ في تجنب إاصال ال ػباب البطػاؿ مػف عػالـ ال ػاؿ ك
خفض التولفة للبطالة ،كمف بيف أىـ ىذه التدابير المساعدة على خلؽ الم سسات.
كلوف تبقى وؿ ىذه االجرالات كالتدابير التي أخذتيا الحوكمة الجزائرية دكف جدكل .
 -10دراسة نالضقهيء " )2012ت ي استراتييييت الت يز في التعمم والتعميم ودورﻫي في توقيق ال يزة
الت يفسية ال ستدا ة ل ؤسسيت التعميم العيلي :يي عة ال ييح الوط ية ويلة دراسية :
ىدفت الدراسة إلى البحث في دكر تبني استراتيجيات التميز في التعلـ كالتعليـ في تحقيؽ الميزة التنافسػية
المسػػتدامة لم سسػػات التعلػػيـ العػػالي .كاعتبػػرت الد ارسػػة أف المي ػزة التنافسػػية للم سسػػات التعليميػػة تنبػػع مػػف
األثػر الػػذم تحدثػػو علػى مسػػتكل الطالػػب ،كالمكظػؼ ،كالم سسػػة .كاتبعػػت الد ارسػة المنيجيػػة االسػػتطالعية
كالكصػػفية مػػف خػػالؿ مراجعػػة األدب النظػػرم ،كاعتمػػاد تجربػػة جامعػػة النجػػاح الكطنيػػة حالػػة د ارسػػية لوكنيػػا
صاحبة تجربة فريدة في مجاؿ التميز في التعليـ كالػتعلـ .كتكصػلت الد ارسػة إلػى عػدد مػف النتػائ منيػا أف
ىناؾ ارتباطان اكيػان بػيف تبنػي اسػتراتيجيات التميػز فػي الػتعلـ كالتعلػيـ كبػيف تحقيػؽ م سسػات التعلػيـ العػالي
الميزة التنافسية المستدامة مف خالؿ تزكيد الطلبة بتجربة تعليمية متميػزة ،كدعػـ أعضػال الييئػة األواديميػة
بما يمونيـ مف األدال كفؽ معايير الجكدة المرجكة ،كتكفير البيئة الدراسية الداعمة للتنكع كاإلبداع كتصميـ
األن طة التعليمية التي تعزز اإلبداع كالتفوير النااد لػدل جميػع أطػراؼ العمليػة التعليميػة .اػدمت الد ارسػة
عػػددان م ػػف التكصػػيات مني ػػا ضػػركرة تبن ػػي اس ػػتراتيجيات التميػػز ف ػػي الػػتعلـ كالتعل ػػيـ ،كمواف ػ ة التمي ػػز عل ػػى
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المس ػػتكل ال ػػكطني ،كأف تتػ ػابع م سس ػػات التعل ػػيـ الع ػػالي المع ػػايير الخاص ػػة بالم ازي ػػا التنافس ػػية لم سس ػػاتيا
كاياسيا دائما .
 -11دراسة ن أو د

عي ة  )2014واء ة خرييت التعميم العيلي الوتييييت سوق الع ل

دراسة تط يقية توميمية :
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة التعػػرؼ علػػى مكالمػػة مخرجػػات التعلػػيـ العػػالي التقنػػي الطبػػي الحتياجػػات الم سسػػات
الصحية بسكؽ العمؿ في مدينة درنة  ،كذلؾ مػف خػالؿ التعػرؼ علػى مػدل مكالمػة تخصصػات كميػارات
مخرجػػات التعلػػيـ التقنػػي للتخصصػػات كالميػػارات المطلكبػػة فػػي سػػكؽ العمػػؿ  ،كلتحقيػػؽ اىػػداؼ الد ارسػػة تػػـ
اعػػداد اسػػتمارة اسػػتبياف كاسػػتخداميا وػػاداه لجمػػع البيانػػات المتعلقػػة بالد ارسػػة  ،كتكصػػلت  ،الد ارسػػة علػػى
كجػػكد اختالفػػات دالػػة احصػػائيا علػػى ماللمػػة التخصصػػات الحتياجػػات سػػكؽ العمػػؿ ومػػا تكصػػلت علػػى
كجػػكد اختالفػػات دالػػة احصػػائيا علػػى ت ػكافر الميػػارات السػػلكوية كاالساسػػية كالمينيػػة المطلكبػػة للعمػػؿ فػػي
مخرجات التعليـ التقني  ،كأكصت الدراسة بضركرة تفعيؿ م اروة م سسات سكؽ العمؿ في رسـ سياسات
كخطػط التعلػػيـ التقنػػي عػػف طريػػؽ ن ػػاط المجػػالس كاللجػػاف للمنػػاى كالبػرام

-كالعمػػؿ علػػى تطػػكير طػػرؽ

التػػدريس كالمنػػاى بصػػفة دكريػػة كتموػػيف الطالػػب مػػف التػػدريبات العمليػػة فػػي الم سسػػات الصػػحية كالترويػػز
على اوسابيـ الميارات الذىنية كالفنية ك-دراسة االحتياجات الفعلية الحالية كالمسػتقبلية لسػكؽ العمػؿ مػف
التخصصات كالميارات كتكفير ااعدة معلكمات تستحدث بصفة دكرية .
 -12.دراستتة نال اتتدادي  ) 2014العوا تتل ال تتؤثرة فتتي الوصتتول عمتتي فرصتتة ع تتل لخرييتتى كميتتيت
التييرة والعموم االدارية في اال ار ي الضمسطي ية – دراسة ويلة :قطيع غزة
ىػػدفت الد ارسػػة الػػي د ارسػػة العكامػػؿ المػ ثرة فػػي الحصػػكؿ علػػي فرصػػة عمػػؿ لخريجػػي وليػػات التجػػارة فػػي
اطاع ،زة  ،كاتبع الباحث المني الكصفي التحليلػي  ،كتمثػؿ مجتمػع الد ارسػة مػف خريجػي وليػات التجػارة
فػي الجامعػػات الفلسػػطينية فػػي اطػػاع ،ػزة  ،حيػػث تػػـ اختيػػار عينػػة مػف  162ػػخص مػػف أفػراد المجتمػػع ،
كتـ تكزيع االستبانة علي العينة  ،كاد خلصت الدراسة الي النتائ التالية :
ضعؼ اىتماـ السلطة بتكفير فرص عمؿ .كعدـ كجكد دراسة حقيقية لدراسة كمعرفػة حاجػة سػكؽ العمػؿ
مػػف الجامعػػات الفلسػػطينية كال يػػتـ التنسػػيؽ مػػع الحوكمػػة بيػػذا الخصػػكص  .كعػػدـ كجػػكد اليػػة معينػػة لػػدم
الجامعات لمساعدة الخريجيف كالخريجات في البحث عف فرصة عمؿ مػف كجيػة نظػر الخػريجيف .أكصػت
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الد ارسػػة بكجػػكب اتبػػاع سياسػػة تعليميػػة جديػػدة  ،تتناسػػب مػػع متطلبػػات سػػكؽ العمػػؿ كضػػركرة التنسػػيؽ بػػيف
حاجػات السػػكؽ الحاليػة كالمسػػتقبلية مػف القػػكم العاملػة كذلػػؾ بتػكفير ااعػدة بيانػات عػػف حجػـ االحتياجػػات
كبيانات عف مخرجات النظاـ التعليمي .
-13دراسة نالا وصي  " )2014دي التطتي ق تين وظتيئف خرييتي يي عتة الستمطين قتي وس فتي
سوق الع ل الع ي ي وتخصصيتهم االكيدي ية".
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى مػػدل تطػػابؽ الكظػػائؼ التػػي ػػاليا خريجػػك جامعػػة السػػلطاف اػػابكس مػػع
تخصصاتيـ األواديمية ،البالغ عددىـ  7718خريجا كخريجة ،كىـ يمثلكف مجتمع الدراسة ،تموف الباحػث
مف تحليؿ بيانات  5714حالة لصالحية بيانػاتيـ ،كىػ الل يمثلػكف  % 74مػف المجتمػع األصػؿ  ،ك ػملت
متايرات الجنس ،كالولية ،كالتخصص ،كالكظيفة ،كجية العمؿ ،كسنة التخرج  ،كحسبت التو اررات كالنسػب
المئكية ليذه المتايرات ،كمدل عالاتيا بمتاير الكظيفة .كتكصلت الد ارسة إلى عدد مف النتػائ  ،أىميػا مػا
يلػي  :بلاػت نسػبة التطػػابؽ بػيف تخصصػات خريجػػي جامعػة السػلطاف اػابكس كالكظػػائؼ التػي ػالكىا فػػي
سػػكؽ العمػػؿ  ،% 8451بينمػػا بلاػػت نسػػبة عػػدـ التطػػابؽ  ، % 1559أمػػا نسػػبة تكظيػػؼ الخ ػريجيف حسػػب
الجػػنس فقػػد بلاػػت نسػػبة الػػذوكر  % 4858فػػي القطػػاع الحوػػكمي  ،كبلاػػت نسػػبة اإلنػػاث  ،% 5152أمػػا
حسػػب القطػػاع فبلاػػت نسػػبة الػػذوك ر  % 8951فػػي القطػػاع الحوػػكمي ،ك  % 1259فػػي القطػػاع الخػػاص،
بينمػػا لػػدل اإلنػػاث بلاػػت % 7459فػػي القطػػاع الحوػػكمي ،ك  % 2551فػػي القطػػاع الخػػاص ،كفػػي ضػػكل
النت ػػائ أكص ػػت الد ارس ػػة بقي ػػاـ د ارس ػػات ميداني ػػة للتحق ػػؽ م ػػف احتياج ػػات س ػػكؽ العم ػػؿ ف ػػي س ػػلطنة عم ػػاف
كالميػػارات الضػػركرية للكظػػائؼ فيػػو ،كعػػدد السػػنكات التػػي يقضػػييا الباحػػث عػػف العمػػؿ مػػف خريجػػي جامعػػة
السلطاف .

الدراسيت األي ية :
)1-MINISTRY OF EDUCATION ،2001
DRAF NATIONAL PLAN FOR HIGHER EDUCATION IN SOUTH AFRIC A

تػػكفر ىػػذه الخطػػة الكطنيػػة التػػي اعػػدتيا ك ازرة التربيػػة كالتعلػػيـ فػػي جنػػكب افريقيػػا إطػػا ار لضػػماف
الفاعلية لنظاـ التعليـ العالي للمساىمة في التحديات التي تكاجو جنكب أفريقيػا فػي القػرف اؿ . 21الاػرض
األساسػػي مػػف الخطػػة ىػػك ضػػماف اف يوػػكف نظػػاـ التعلػػيـ العػػالي يسػػتجيب لمصػػالح ك احتياجػػات المجتمػػع
02

كضػركرة أف يوػػكف متماسػؾ فيمػػا يتعلػؽ بتػػكفير التعلػيـ العػػالي علػى المسػػتكل الػكطني كاسػػتخداـ المػكارد
بوفالة كفعالية ككجكب المساللة عف إنفاؽ األمكاؿ العامة .
جػ ػ ػػكدة الب ػ ػ ػرام األواديميػ ػ ػػة  ،بمػ ػ ػػا فػ ػ ػػي ذلػ ػ ػػؾ التعلػ ػ ػػيـ كاألبحػ ػ ػػاث  ،ك تحسػ ػ ػػيف فػ ػ ػػي النظػ ػ ػػاـ التعليمػ ػ ػػي
كاف يوكف للتعليـ العالي دك ار في التنمية االجتماعية كاالاتصادية .الف التعليـ العالي لو اموانػات ىائلػة

للمسػػاىمة فػػي تكطيػػد الديمقراطيػػة كالعدالػػة االجتماعيػػة ،كنمػػك كتطػػكر االاتصػػاد  ،نظػ انر ل ىميػػة المت ازيػػدة

للميارات رفيعة المستكل في ىذا العالـ الذم تحروو المعرفة .كأودت الخطة علػى ضػركرة تكسػيع التعلػيـ
العالي مف خالؿ دراسات للتايرات الييولية في ااتصاد جنكب افريقيا كالتايرات المرتبطة بيا في اتجاىػات

سكؽ العمؿ في العقكد الثالثة الماضية .
2- Boateng and Sarpong ,2002" an analytical study of the labour market for
tertiary graduates in Ghana.

ىدفت ىذه الدراسة التي ااـ بيا البنؾ الدكلي الي تحليؿ سكؽ العمؿ كخريجي التعليـ العالي

في ،انػا كبينػت اف ىنػاؾ ثالثػة جكانػب رئيسػية لسياسػة التعلػيـ العػالي فػي ،انػا مػف كجيػة نظػر االاتصػاد
كىي تطػكير اػدرات المػكارد الب ػرية لتلبيػة االحتياجػات المحليػة كالدكليػة كتصػميـ مخططػات تمكيػؿ فعالػة
كاعػػادة مكالمػػة الم سسػػات التعليميػػة لتناسػػب االاتصػػاد كسػػكؽ العمػػؿ كتكصػػلت الد ارسػػة اف ىنػػاؾ فجػػكة
بيف العرض كالطلب كىناؾ كفرة في دراسة الفنكف كالعلكـ االنسانية كىناؾ نقص في العلكـ التطبيقية التػي
تناسب سكؽ العمؿ .
3-The University of Melbourne Submission: July 2008) Higher Education in
Transformation

ى ػػدفت ى ػػذه الكرا ػػة المقدم ػػة للمػ ػ تمر األكؿ لمعرف ػػة التح ػػكؿ ف ػػي التعل ػػيـ الع ػػالي كترو ػػز عل ػػى
التحديات التي تكاجو التعليـ في األلفية الجديدة وبعض جكانب تنكيع التعلػيـ العػالي.فػي دكؿ مثػؿ اسػتراليا
كالعديػػد مػػف الػػدكؿ فػػي أكركبػػا ،وانػػت سياسػػة التعلػػيـ العػػالي تعتمػػد علػػي التمكيػػؿ كمسػػاللة الجامعػػات
الحوكميػػة ،.كاف التعلػػيـ العػػالي ي ػػمؿ الجميػػع مػػا بعػػد المدرسػػة المينيػػة كالتقنيػػة كتسػػليميا التعلػػيـ المينػػي
كالتػدريب الم سسػات العامػة كالخاصػة .كاػد أثبتػت الجامعػات إلػى حػد وبيػر مركنػة فػي تاييػر الضػاكط ،
كتوػػكف أوثػػر اػػدرة علػػى التويػػؼ مػػف ،يرىػػا .كمػػع ذلػػؾ تكجػػد تايي ػرات بعيػػدة المػػدل ومػػا الم سسػػات ,.فػػي
مجاؿ التعليـ  -يقكدىا ضركرات السياسة المالية .،ىذا يعنػي إمػا تحػكؿ جػذرم فػي التكجػو لتمكيػؿ سياسػة
للتعلػػيـ العػػالي مػػف العػػرض إلػػى جانػػب الطلػػب  ،مػػع األ ػػواؿ الجديػػدة المصػػاحبة لضػػماف الجػػكدة كحمايػػة
المستيلؾ ،أكصت الدراسة بضركرة الت ويػد علػى الضػكابط كمسػاللة مروزيػة أاػكل علػى وػؿ مػف القطػاعيف
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العػػاـ كالخػػاص عبػػر ترتيبػػات كطنيػػة ،كىنػػاؾ حاجػػة إلػػى إن ػػال أك تعػػديؿ البركتكو ػكالت الدكليػػة المتعلقػػة
بػػالجكائز كالمعػػايير كمعادلػػة الم ػ ىالت .ك االعتمػػاد علػػى منيجيػػة التقيػػيـ المبا ػػر لنتػػائ الػػتعلـ وكسػػيلة
لتحقؽ مف ماللمة الفردية للتعليـ .
Higher Education & Labor

)The American University of Beirut’s 2009

4-

Market Outcomes in Lebanon

ىدفت الدراسة التي أجرتيا الجامعة األميروية في بيركت بالتعاكف مع موتب عالاات الخريجيف

م سسة الحريرم للتنمية الب رية المسػتدامة  .الػى تسػلط الضػكل علػى االاتصػاد اللبنػاني كم ػاوؿ المجتمػع
الرئيسية مثػؿ ت ازيػد الػديف العػاـ كأثػره علػى االسػتثمار كالنمػك ،كالبطالػة كىجػرة ال ػباب ،كنظاميػا التعليمػي.
ىػػك ي ػػبر أيضػػا علػػى بعػػض العقبػػات التػػي تعتػػرض النمػػك ،مثػػؿ ا ػكانيف العمػػؿ كالمحسػػكبية فػػي وػػؿ مػػف
القطاعيف العاـ كالخاص .في باإلضافة إلى ذلؾ ،حرب تمكز  ،2006كاألزمة الماليػة العالميػة فػي أكاخػر
عاـ  2008كاآلثار ،ير المبا رة على االاتصاد اللبناني كالمجتمع .كاد حصؿ ىػذا التقريػر علػي بيانػات
مجمكعة مف الخريجيف لمعرفة  ،وـ مف الكات استارؽ ليـ للعثكر على أكؿ كظيفة ،كوانت النتيجػة أف
ػر بػيف بقيػة العػامليف ،أمػا الميندسػكف الخػريجيف األعلػى
الخريجيف العامليف في مجػاؿ التعلػيـ ىػـ األاػؿ أج أ
أجػرا .ك،ػػالبيتيـ يختػاركف اليجػرة للعمػػؿ فػي الػػدكؿ العربيػػة للحصػكؿ علػػي فػػرص كظيفيػة أفضػػؿ كلبيئػػة
الدرسػػة أيضػػا أف لبنػػاف يخسػػر رأس مالػػو الب ػػرم مػػف مختلػػؼ التخصصػػات أمػػا
عمػػؿ افضػػؿ .كو ػػفت ا
الخريجيف الذيف يبقكا في لبناف ليسكا راضيف ،كيتناكؿ الجزل األخير عدد مف التكصيات المتعلقة بالسياسة
العامػػة التػػي تيػػدؼ إلػػى تسػػليط الضػػكل علػػى الخط ػكات الملمكسػػة التػػي يموػػف أف تسػػاعد فػػي بػػدل النمػػك
االاتصادم الحقيقي كاإلصالح في لبناف على أمؿ جذب القكل العاملة المياجرة.
كت ػػمؿ التكصػػيات ضػػركرة اإلصػػالحات االاتصػػادية الوليػػة الالزمػػة لتكليػػد نمػػك حقيقػػي كمسػػتداـ
في لبناف ،كالذم بدكره سي دم إلى مزيد مف العمؿ كاكصت بإن ال مواتػب اإلر ػاد المينػي فػي الجامعػات
الحوكمية كالخاصة كالمدارس المينية .كت جيع ال روات على اعتماد التدريب للطػالب كالخػريجيف .إن ػال
برنام تعليمي بيف للخريجيف السابقيف كالطالب .للحد مف البطالة مف خالؿ تكفير برنام تدريبي لل باب
كالتي تتطابؽ مع الجميكر ك احتياجات السكؽ
5- Hrinc,2010 ”Higher education and skills for the labor market in Cambodia

ىدفت الدراسة إلى تحديد االحتياجات التعليمية التي يطلبيا سكؽ العمؿ الومبكدم لوػي يسػاعد فػي

عملية النمك االاتصادم كتكصلت الدراسة الي دكر الحوكمة كالقطاع الخاص يجب اف يوكف متنا،ما كال
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يتعارض كيجب تنكيػع القاعػدة االاتصػادية اذا مػا ارادت اف تحػافظ علػي نسػبة النمػك المرجػكة كىػذا يتطلػب
تنكيػػع نظػػاـ التعلػػيـ العػػالي كتقػػديـ دكرات متخصصػػة فػػي مجػػاؿ األعمػػاؿ التػػي يطلبيػػا سػػكؽ العمػػؿ كمػػف

المثيػر للدى ػػة اف مػػا ال يقػػؿ عػػف تسػػعة ك ازرات ككوػػاالت حوكميػػة تػػكفر خػػدمات التعلػػيـ فػػي ومبكديػػا كىػػذا

سػػبب فػػي عػػدـ التنسػػيؽ مػػف حيػػث نطػػاؽ العمػػؿ  ،كأف الطػػالب يميلػػكف الػػي الد ارسػػات األدبيػػة  ،ك لػػيس

لدييـ ميارات تناسب سكؽ العمؿ  ،كأكصت الدراسة بضركرة تحكيؿ ترويزىا مف التكسع في نظاـ التعليـ

العالي الى تحسيف نظاـ التعليـ العالي كلـ يوف ذلؾ ممونا دكف فيـ ر ية الحوكمػة للقػكل العاملػة كمػا
يحتاج ػػو س ػػكؽ العم ػػؿ  ،وم ػػا أكص ػػت بض ػػركرة الصػ ػرامة ف ػػي عملي ػػة ت ػػرخيص الجامع ػػات كالرااب ػػة التام ػػة

باستمرار كأكصت أيضان بضركرة العمؿ مع الخري

.

6- Lynna,karoly,2010”the role of education in preparing graduates for the labor
market in the GCC Countries

ىدفت الدراسة الي معرفة دكر التربية كالتعليـ في اعػداد الخػريجيف لسػكؽ العمػؿ فػي دكؿ مجلػس
التعاكف الخليجي كبينت انو مع التطكر المكجكد حاليا يجب اف توكف مخرجات التعلػيـ مناسػبة لمتطلبػات
سػػكؽ العمػػؿ كيجػػب تط ػكير التعلػػيـ كالقػػكم العاملػػة كأكصػػت بضػػركرة دعػػـ رأس المػػاؿ الب ػػرم كمعالجػػة
التحػديات التػػي تكاجػو التعلػػيـ فػػي دكؿ مجلػس التعػػاكف الخليجػػي كيجػب اف توػػكف نظػػـ تعلػيـ اكيػػة كتعمػػؿ

ب وؿ جيد كتوكف مناسبة لسكؽ العمؿ .
'7- Egbert de weert,2011,”perspectives on higher education and the labor market

ىػػدفت الد ارسػػة الػػي تطػػكير االسػػتراتيجيات للتعلػػيـ العػػالي كمعرفػػة العالاػػة بػػيف التعلػػيـ العػػالي
كسػػكؽ العمػػؿ كىػػذا يتطلػػب اعػػادة النظػػر مػػف منظػػكر الحوكمػػات كأف لوػػؿ دكلػػة سياسػػات خاصػػة بيػػا
كتكصػػلت الد ارسػػة الػػي انػػو يجػػب تكجيػػو العػػرض الومػػي كالنسػػبي مػػف الخػريجيف لمتطلبػػات سػػكؽ العمػػؿ
كأف يوكف تكا ـ في ذلؾ عف طريؽ تحديد ايكد علي اختيارات الطالب كأكصت بضركرة االصالحات
في نظاـ التعليـ العالي كىيولة كدرجة الم ىالت كالميارات التػي يوتسػبيا عػف طريػؽ التعلػيـ كاف توػكف
مناسػػبة الحتياجػػات االاتصػػاد كيجػػب تحفيػػز البحػػكث المكجيػػة نحػػك الممارسػػة فػػي الجامعػػات كد ارسػػة
العلكـ التطبيقية .
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8- Migdad, Mohammed, 2011: Unemployment among the Graduates of the
Education System in Palestine

تكضح ىذه الد ارسػة أف ىنػاؾ زيػادة فػي عػدد الم سسػات التعليميػة فػي الضػفة الاربيػة كاطػاع ،ػزة
 ،كأف البيئػػة السياسػػية كاالاتصػػادية فػػي فلسػػطيف ،يػػر مسػػتقرة  ،ممػػا يجعػػؿ مػػف الصػػعب االسػػتقرار فػػي
أسكاؽ العمؿ  ،كفي ىذه الدراسة تـ تصميـ اسػتبانتيف ،األكلػي مكجيػة للخػريجيف كاألخػرل مكجيػة ألربػاب
العمػػؿ كت ػـ اختيػػار عينػػة مػػف الخ ػريجيف كتطػػرؽ ىػػذا البحػػث الػػي عػػدة تجػػارب مػػف أكركبػػا كامريوػػا كدكؿ
عربيػػة كتكصػػلت ىػػذه الد ارسػػة  ،الػػي انػػو ال يكجػػد نظػػاـ تتبػػع الخػريجيف فػػي م سسػػات التعلػػيـ العػػالي  ،كال
يكجػد عمليػػة تخطػػيط للحػػد مػػف ىػػذه الم ػػولة  .كأكصػػت الد ارسػػة بضػػركرة ماللمػػة مخرجػػات التعلػػيـ العػػالي
كاحتياجػػات سػػكؽ العمػػؿ كالعمػػؿ علػػي حػػؿ م ػػولة البطالػػة كضػػركرة التػػدريب للخ ػريجيف حتػػي بعػػد انتيػػال
الدراسة .
)9- ( Al Hayek and. Al Khasawneh 2013
The Suitability of the Accounting Education in Private Universities for the
Requirements of the Jordanian Labor Market: A Field Study from the
Perspective of Accounting

ىػدفت ىػذه الد ارسػة الػػى تحديػد مػدل ماللمػػة التعلػيـ المحاسػبي فػػي الجامعػات الخاصػة لمتطلبػػات
سػػكؽ العمػػؿ األردنػػي ،كايػػاس كااػػع التعلػػيـ المحاسػػبي فػػي الجامعػػات الخاصػػة األردنيػػة ،كتحديػػد تكاعػػات
المحاسػػػبيف لمسػ ػػتقبؿ تعلػػػيـ المحاسػ ػػبة  ،اسػػػتخدمت الد ارسػ ػػة اس ػػتبانة كزعػ ػػت علػػػى عينػ ػػة مػػػف خريجػ ػػي
الجامعات الخاصػة األردنيػة الػذيف يمارسػكف مينػة المحاسػبة .كاػد تكصػلت الد ارسػة إلػى العديػد مػف النتػائ
منيا :أف الكضع الحالي التعليـ المحاسبة ال يتناسب مع متطلبات سكؽ العمؿ ،كأف ىناؾ إموانية لتحقيؽ
تحسػػينات فػػي التعلػػيـ المحاسػػبي كذلػػؾ لمكاوبػػة متطلبػػات سػػكؽ العم ػؿ .اكصػػت الد ارسػػة بضػػركرة ت ػكفير
المساىمات كالخطكط العريضة للباحثيف ك الممارسيف  ،تلخصت في كجػكد إموانيػة لتحقيػؽ تحسػينات فػي
التعليـ مف أجؿ مكاوبة متطلبات سكؽ العمؿ  ،كلوف ىناؾ بعض صعكبات تحكؿ دكف تحقيؽ ذلؾ منيا
عدـ كجكد الدكرات التدريبية التي تقدميا الجامعة  -صعكبة في تعلـ المحاسبة المحكسبة . -ىناؾ فجػكة
بػيف التعلػيـ المحاسػبي ك تونكلكجيػا المعلكمػات . -عػدـ كجػكد أن ػطة تنمكيػة لطػالب المحاسػبة " القػدرات
فػػي ميػػارات االتصػػاؿ.ال تناسػػب مػػع الكضػػع ال ػراىف لتعلػػيـ المحاسػػبة ك متطلبػػات سػػكؽ العمػػؿ .كاكصػػت
بضػػركرة تػػكفير فػػرص التػػدريب لطػػالب المحاسػػبة فػػي ػػروات كجيػػات متخصصػػة  .ككجػػكب أف يوػػكف
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التعليـ مكجيا للتوامؿ مع المناى األخرل مثؿ نظاـ المعلكمات كالتونكلكجيا .كأف يعطى للطالب دراسات
الحالة المتعلقة بحقيقية ال روات .كاف يوكف ىناؾ خطط لدراسة المحاسبة مما يحسف مف وفالة ك ميارات
االتصاؿ عند الطالب .كوذلؾ ضركرة استخداـ التونكلكجيا ك التعلـ اإللوتركني .

تعقيب عمى الدراسيت السي قة :
يتف ػػؽ الباحػػػث مػ ػػع الد ارسػ ػػات السػ ػػابقة التػ ػػي ت ػػػير الػ ػػي ضػ ػػركرة الماللمػػػة ب ػػيف مخرجػ ػػات التعلػػػيـ
كمتطلبػػات سػػكؽ العمػػؿ لمػػا ليػػا مػػف أثػػر ميػػـ فػػي تقكيػػة االاتصػػاد كتحػػد مػػف الم ػػاوؿ االاتصػػادية مثػػؿ
البطالة كالفقر كالعنؼ كتساعد علي التماسؾ االجتماعي كالسياسي .
حيػػث أ ػػارت الد ارسػػات إلػػي كجػػكد عالاػػة متالزمػػة بػػيف مخرجػػات التعلػػيـ العػػالي كاحتياجػػات سػػكؽ
العمؿ كتمت االستفادة مف الدراسات السابقة في تحديد م ولة الدراسة كفرضياتيا كأىدافيا كتحديد م ولة
عدـ المكالمة بيف مخرجات التعليـ العالي كاحتياجات سكؽ العمؿ.
تتزيػػد مػػف عػػاـ آلخػػر  ،لعػػدـ االسػػتفادة مػػف
كفػػي ىػػذه الد ارسػػة الحاليػػة ن وػػد علػػى كجػػكد م ػػولة ا
الد ارسػات كالعثػرات السػػابقة النظريػػة أك التطبيقيػػة منيػػا  ،حيػػث أف ىػػذه الد ارسػػة سػػكؼ تبػػيف إموانيػػة تحليػػؿ
الم ولة التي يطرحيا البحث مف أجؿ العثػكر علػي الحلػكؿ المناسػبة للعالاػة القائمػة بػيف مخرجػات التعلػيـ
كمتطلبػػات سػػكؽ العمػػؿ  ،كفػػي ىػػذه الد ارسػػة المقصػػكد بوليػػات التجػػارة ،الوليػػات التػػي تضػػـ التخصصػػات
االداريػػة كاالاتصػػادية كالماليػػة فػػي الجامعػػات مكضػػكع الد ارسػػة ،ألف أسػػمال ىػػذه الوليػػات مختلفػػة فػػي وػػؿ
جامعة علي حدا  ،كورابط م ترؾ بينيا سميت وليات التجارة .
كفي ضكل إطالع الباحث على الدراسات السابقة تبيف للباحث ب ف جميع الد ارسات السابقة ذات
ايمة علمية كبحثية عالية ،كجميعيػا أوػدت خطػكرة ظػاىرة عػدـ المكالمػة بػيف مخرجػات التعلػيـ كاحتياجػات
سػػكؽ العمػػؿ علػػى  ،كاػػد اسػػتفاد الباحػث مػػف الد ارسػػات السػػابقة فػػي معرفػػة ػػاملة عػػف مكضػػكع الد ارسػػة ،
وما تبيف الباحث أف ىذه الدراسات تعتمد علي استقصال ارال أطراؼ م ولة البحث عبر االستبانات التي
تـ تصميميا كتحويميا عبر نخبة مف الخبرال األواديمييف .كبالرجكع إلى أىػـ مػا تناكلتػو الد ارسػات السػابقة
ػارت
 ،فقد اتفؽ الباحث مع معظـ الدراسات فمثالن مع دراسة امحمػد ، 2211،كالػى أم مػدل تتناسػب مي ا
الطػػالب مػػع متطلبػػات سػػكؽ العمػػؿ كمػػف ثػػـ إوسػػاب الطػػالب الجػػدد ميػػا رات جديػػدة تسػػاعدىـ فػػي سػػرعة
الحصكؿ على فرصة عمؿ .
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صحة فركض البحث جميعيا كىي  :ميارات خريجي
فقد تكصلت فييا الدارسة إلى نم رات تنثبت ن
تخصص اإلدارة تحتاج الي رفعيا حتي تتناسب مع متطلبات سكؽ العمؿ كىناؾ حاجة إلضافة مسػااات
جديدة كمطلكبة في سكؽ العمؿ ككجكب إعادة ترويبة برنام بوالكريكس اإلدارة مف حيث عدد المسااات
كنكعي ػػا .أكص ػػت الد ارس ػػة بزي ػػادة جرع ػػة التطبيق ػػات الحاس ػػكبية ف ػػي مس ػػااات اإلدارة  ،كذل ػػؾ بػ ػ ف إدخ ػػاؿ
أساليب ومية جديدة تساعد في اتخاذ القرار كاالسػتعانة بالبرمجيػات المسػاعدة فػي ىػذا الخصػكص ك زيػادة
مسااات التخصص كذلؾ ضمف العدد الولي للساعات الحالية كذلؾ واستقطاع جزل مف متطلبات الجامعة
كالولية لتدخؿ ضمف ساعات التخصص .ك االبقال على اجمالي عدد الساعات المعتمدة الحالية ك اإلبقػال
على تدريس البرنام باللاة اإلنجليزيػة كذلػؾ لت ػابو أسػكاؽ العمػؿ فػي المحليػة كالدكليػة فػي متطلباتيػا مػف
الخػريجيف  ،كوػػذلؾ يتفػػؽ الباحػػث مػػع د ارسػػة الفقيػػال كالتػػي ىػػدفت إلػػى البحػػث فػػي دكر تبنػػي اسػػتراتيجيات
التميز في التعلـ كالتعليـ في تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة لم سسات التعلػيـ العػالي .كاعتبػرت الد ارسػة
أف المي ػزة التنافسػػية للم سسػػات التعليميػػة تنبػػع مػػف األثػػر الػػذم تحدثػػو علػػى مسػػتكل الطالػػب ،كالمكظػػؼ،
كالم سسػػة  ،كاعتمػػاد تجربػػة جامعػػة النجػػاح الكطنيػػة حالػػة د ارسػػية لوكنيػػا صػػاحبة تجربػػة فريػػدة فػػي مجػػاؿ
التميػػز فػػي التعلػػيـ كالػػتعلـ .ومػػا كيتفػػؽ الباحػػث مػػع مػػا تكصػػلت الد ارسػػة منيػػا أف ىنػػاؾ ارتباطػان اكيػان بػػيف
تبني استراتيجيات التميز في التعلـ كالتعليـ كبيف تحقيؽ م سسات التعليـ العالي الميزة التنافسية المستدامة
مف خالؿ تزكيد الطلبة بتجربة تعليمية متميزة ،كدعـ أعضال الييئة األواديمية بما يمونيـ مف األدال كفؽ
معػػايير الجػػكدة المرجػػكة ،كتػػكفير البيئػػة الد ارسػػية الداعمػػة للتنػػكع كاإلبػػداع كتصػػميـ األن ػػطة التعليميػػة التػػي
تعزز اإلبداع كالتفوير النااد لدل جميع أطػراؼ العمليػة التعليميػة .كوػذلؾ يتفػؽ الباحػث مػع د ارسػة الحايػؾ
كخصاكنة التي ىدفت الى تحديد مدل ماللمة التعليـ المحاسبي في الجامعات الخاصة لمتطلبات سكؽ
العمؿ األردني ،كاياس كااع التعليـ المحاسبي في الجامعات الخاصة األردنية ،كتحديد تكاعات المحاسبيف
لمستقبؿ تعليـ المحاسبة  .كيتفؽ الباحث مع مػا تكصػلت إليػو الد ارسػة منيػا :أف الكضػع الحػالي التعلػيـ
المحاسبة ال يتناسب مع متطلبات سكؽ العمؿ ،كأف ىناؾ إموانية لتحقيؽ تحسينات في التعلػيـ المحاسػبي
كذلػػؾ لمكاوبػػة متطلبػػات سػػكؽ العمػؿ ومػػا اكصػػت الد ارسػػة بضػػركرة تػكفير المسػػاىمات كالخطػػكط العريضػػة
للباحثيف ك الممارسيف  ،تلخصت في كجكد إموانية لتحقيؽ تحسينات في التعليـ مف أجؿ مكاوبة متطلبات
سكؽ العمؿ .
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تختلؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة :
 -1أجريت على وليات التجارة في اطاع ،زة.
 -2اسػػتعملت الد ارسػػة فػػي عمليػػات التحليػػؿ ث ػالث اسػػتبانات للحصػػكؿ علػػى كجيػػات نظػػر االط ػراؼ
الثالثة في سكؽ العمؿ ك ىـ ا وليات التجارة ،الطالب ،الم اليف .
 -3الفترة الزمنية التي أعدت فييا الدراسة  ،وانت الكحيدة في ىذا المجاؿ في عاـ2216ـ.

09

الفصن الثاٌي
سوق العىن الفمشطيين
 أوالً  :خصائص وتطىل لىق عنل ف
 ثاىًاً  :تحايا

طًين .

يت تى جه لىق عنل .

 ثا ثاً  :أهنً ال ل لىق عنل .
 ل بعاً  :ذلاا

لىق عنل ف

طًين .

 خام ًا  :متط با لىق عنل مً تع ًه عا ٌ .
 لاال ًا  :لتخالص .

الضصل الثي ي  :سوق الع ل الضمسطي ي
قد ة :
فػػي ظػػؿ األكضػػاع التػػي نعي ػػيا فػػي فلسػػطيف مػػف احػػتالؿ إس ػرائيلي  ،كفػػي ظػػؿ ضػػعؼ الم ػكارد
االاتصادية  ،كضػعؼ القطاعػات اإلنتاجيػة  ،كحالػة االنقسػاـ السياسػي الػذم ىرمنػا كنحػف ننتظػر انتيائػو
كما نت عنو مف م اوؿ تي  ،مما أثر على ىيوؿ العمالة في سكؽ العمؿ  ،كمػع كجػكد األعػداد اليائلػة
مػف الخػريجيف العػاطليف عػػف العمػؿ لفتػرات اػد يوكنػكا فقػدكا بعػػض الميػارات العلميػػة التيػتـ اوتسػػابيا خػػالؿ
الدراسة  ،يتطلب ذلؾ الماللمة مع متطلبات سكؽ العمؿ .كىذا يتطلب منا تحليؿ العمػؿ كذلػؾ للتكصػؿ
إلى تحديد الميارات التي يجػب تكافرىػا فػي الخػريجيف  ،ألف مخرجػات التعلػيـ ىػي أحػد الجكانػب األساسػية
لع ػػرض العمالػػػة ف ػػي سػػػكؽ العمػ ػػؿ  ،ف ػػإف تخطػ ػػيط الق ػػكل العامل ػػة ضػ ػػركرم للكا ػػكؼ علػ ػػى االحتياجػ ػػات
المستقبلية مف العمالة كالعمؿ على تكفيرىا .
أولا  :خصائص وتطور سوق العمل الفلسطٌنً :
 : 1.1تعريف سوق الع ل :
سوق العمل " :هو املكان الذي جتمتم يه وو العز

االلب اخلاص بالعم ل  ،أا ال

ص

خدمات العمل لهس بضزارة أن يكون سوق حسي".ارجب كساركنو1433،ق:ص 2كىذا التعريؼ ال ي خذ
فػػي اعتبػػاره سػػكم خػػدمات العمػػؿ المقدمػػة كالمطلكبػػة مػػف أف ػراد ككظػػائؼ  ،كيعتب ػره اخػػركف أنػػو" الم سسػػة
التنظيميػػة االاتصػػادية التػػي يتفاعػػؿ فييػػا عػػرض العمػػؿ كالطلػػب عليػػو  ،أم يػػتـ فييػػا بيػػع خػػدمات العمػػؿ
ك ار ىا ا كبالتالي تسعير خدمات العمؿ ا كديع  ،ص ، 3فسكؽ العمؿ تتضمف م تريف كبائعيف كلو
أصكؿ كاكاعد كأسعار .وما اف ىذا التعريؼ يعتبر العمؿ سلعة تباع كت ترم  ،كيعرفو أخركف "ىػك االليػة
الذم يجمع روال االنتاج  ،الػذم يضػـ العمػاؿ كاألفػراد كالم سسػات االنتاجيػة التػي يوػكف ليػا أثػر كاضػح
علػػى األدال االاتصػػادم "اانػػدرياني ك،زاكنػػو : 2212،ص. viiكىػػذا التعريػػؼ يتعامػػؿ مػػع طالػػب العمػػؿ
و ريؾ في العملية االنتاجية كادارة الم سسات  ،كيموننا أف نستخلص التعريؼ االجرائي التالي ،يعد سكؽ
العمؿ تلؾ االلية التي يلتقي فييا روال عناصر االنتاج ليتضػامنكا إلنتػاج سػلعة معينػة يموػف تػداكليا فػي
السكؽ.
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 : 1.2ضيﻫيم و صطمويت تعمقة سوق الع ل :
تعػػد المفػػاىيـ كالمصػػطلحات التاليػػة مػػف المفػػاىيـ األساسػػية كال ػػائعة فػػي اسػػتعماؿ د ارسػػات سػػكؽ
العمؿ  ،ا الجياز المروزم لإلحصػال الفلسػطيني  ، 2215 ،مسػح القػكل العاملػة  :دكرة اتمػكز -أيلػكؿ –
 2215الربع الثالث  ، 2215 ،تقريرصحفي لنتائ مسح القكل العاملة  ،راـ اهلل – فلسطيف  :ص7
القكل الب رية  :ىـ جميع األفراد الذيف أتمكا  15سنة ف وثر .
فترة اإلسناد  :األسبكع الذم ينتيي بيكـ الجمعة الذم يسبؽ زيارة الباحث الميداني ل سرة
القػػكل العاملػػة االن ػػيطكف ااتصػػاديان  :ىػػـ جميػػع األف ػراد الػػذيف ينتمػػكف لسػػف العمػػؿ ا  15سػػنة ف ػ وثر
كينطبؽ علييـ مفيكـ العمالة أك البطالة .
العامػػؿ  :ىػػك الفػػرد الػػذم عم ػره  15سػػنة ف ػ وثر كالػػذم با ػػر عم ػالن معين ػان كلػػك لسػػاعة كاحػػدة خػػالؿ فت ػرة
اإلسػػناد الزمنػػي سػكال وػػاف لحسػػاب الايػػر بػ جر أك لحسػػابو أك بػػدكف أجػػر أك فػػي مصػػلحة للعائلػػة أك وػػاف
،ائب عف عملو ب وؿ م ات ا بسبب المرض  ،عطلة  ،تكاؼ م ات  ،أك أم سبب ءخر .
األفراد خارج القكل العاملة  :ت مؿ ىذه الفئة مف السواف جميع األفػراد الػذيف ينتمػكف لسػف العمػؿ ااضػمف
القكل الب رية كلونيـ ال يعملكف كال يبحثكف عف عمؿ كال حتى مستعديف للعمؿ سكال بسبب عدـ ر،بتيـ
في العمؿ أك الستانائيـ عف التوسب عف طريؽ العمؿ أك ألسباب أخرل .
 -1.3تطور سوق الع ل الضمسطي ي لخرييي التعميم العيلي:
يتبػػيف لن ػا أف الطلػػب علػػي عمليػػة التعلػػيـ يػػزداد مػػف عػػاـ ألخػػر  ،ألف التعلػػيـ اساسػػي كضػػركرم فػػي
عمليػػة التطػػكير ال خصػػي كالمجتمعػػي كال ػػدكلي ،كىػػك كسػػيلة للعمػػؿ كالتكظ ػػؼ بعمػػؿ الئػػؽ يلبػػي ر،ب ػػات
كتطلعػػات صػػاحبو  ،كىػػذ سػػي دم الػػي تطػػكير ااتصػػادم كاجتمػػاعي كنيضػػة ػػاملة فػػي جميػػع النػ ػكاحي
الحياتية كالعملية ،كلوف ل سؼ كفي ظؿ ىذه االعداد التي يبينيػا الجػدكؿ راػـ ا 1نالحػظن أف معظػـ ىػذه
االعداد عاطلكف عف العمؿ عبر سنيف متالحقة كتزداد نسبة بطالتيـ باستمرار مف عاـ ألخر .
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يدول رقم ن )1التوزي ال س ي لألفراد ن 15س ة فأكثر) وسب الويلة التعمي ية وال طقة
والي س 2014-2000 1995 1997
فلسطيف
الحالة التعليمية كالسنة

ذور أنثى

الضفة الاربية
وال

الجنسيف

ذور أنثى

وال

الجنسيف

اطاع ،زة
ذور أنثى

وال

الجنسيف

1995
دبلكـ متكسط

4.8 6.1

4.5 5.9 5.5

5.5 6.5 5.2

6.0

بوالكريكس ف على

2.4 6.1

2.5 5.4 4.3

2.1 7.4 4.0

4.8

1997
دبلكـ متكسط

4.9 5.6

4.9 5.9 5.3

4.9 5.3 5.4

5.1

بوالكريكس ف على

3.1 7.8

3.2 7.3 5.5

3.0 8.8 5.3

5.9

2000
دبلكـ متكسط

4.5 5.4

4.6 5.7 5.0

4.4 4.8 5.2

4.6

بوالكريكس ف على

3.6 7.6

3.6 7.0 5.6

3.2 8.8 5.5

6.0

2001
دبلكـ متكسط

4.0 4.9

4.1 5.2 4.4

3.7 4.4 4.7

4.0

بوالكريكس ف على

4.1 8.7

4.3 8.2 6.5

3.8 9.5 6.2

6.6

2002
دبلكـ متكسط

4.5 5.0

4.7 5.5 4.8

4.0 4.0 5.1

4.0

بوالكريكس ف على

4.1 8.8

4.2 8.3 6.4

3.8 9.6 6.3

6.7

2003
دبلكـ متكسط

4.4 4.5

4.6 4.8 4.4

3.9 3.9 4.7

3.9

بوالكريكس ف على

4.7 9.4

5.0 9.1 7.1

4.3 10.0 7.0

7.2

2004
دبلكـ متكسط

4.5 4.8

4.6 4.8 4.6

4.2 4.6 4.7

4.4

بوالكريكس ف على

5.4 9.2

5.6 8.7 7.3

5.0 10.1 7.2

7.6

2005
دبلكـ متكسط

4.4 4.8

4.5 4.9 4.6

4.4 4.7 4.7

4.6

بوالكريكس ف على

5.8 9.2

5.7 8.3 7.5

5.9 10.8 7.0

8.4

2006
دبلكـ متكسط

4.6 5.1

4.9 5.3 4.8
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4.1 4.7 5.1

4.4

بوالكريكس ف على

6.1 9.6

6.2 8.6 7.8

5.9 11.4 7.4

8.7

2007
دبلكـ متكسط

4.6 4.9

4.6 5.2 4.7

4.5 4.5 4.4 4.9

بوالكريكس ف على

6.7 10.0

6.7 9.3 8.4

9.0 6.8 11.2 8.0

2008
دبلكـ متكسط

4.8 5.0

4.9 4.9 4.9

4.7 5.2 4.9

5.0

بوالكريكس ف على

7.6 9.9

7.5 9.2 8.8

7.9 11.1 8.3

9.5

2009
دبلكـ متكسط
بوالكريكس ف على

4.8 4.9

4.9 4.8 4.8

8.6 10.4 10.1 8.9 11.2

4.5 5.1 4.8

4.8

11.2 9.5 12.8 9.5

2010
دبلكـ متكسط
بوالكريكس ف على

4.6 4.4

4.6 4.3 4.5

4.5 4.7 4.5

4.6

11.0 8.8 13.1 10.0 9.4 10.6 10.4 9.2 11.5

2011
دبلكـ متكسط
بوالكريكس ف على

4.6 4.9

4.4 4.6 4.8

5.1 5.4 4.5

5.2

12.5 10.7 14.3 10.5 10.4 10.7 11.3 10.5 12.0

2012
دبلكـ متكسط
بوالكريكس ف على

5.2 5.1 5.2

4.8 4.7 4.8

5.9 5.8 5.9

13.4 12.0 14.8 10.8 10.9 10.7 11.7 11.3 12.2

2013
دبلكـ متكسط
بوالكريكس ف على

5.0 5.0 5.0

4.5 4.7 4.3

5.9 5.7 6.2

14.2 13.1 15.2 10.8 11.0 10.7 12.1 11.7 12.4

2014
دبلكـ متكسط
بوالكريكس ف على

5.1 5.1 5.1

4.4 4.6 4.2

6.2 5.9 6.5

14.5 13.8 15.1 11.4 11.6 11.1 12.5 12.4 12.5

الجدول من تجمٌع الباحث  -الجهاز المركزي االحصاء الفلسطٌنً2215م،النسب المذكورة نسب%

نالحظ أف اعداد الخريجيف في تزايد تراومي مستمر  ،مما ادم الى كجكد نسبة بطالة وبيرة في ظؿ ح
الكظائؼ كفرص العمػؿ  ،كفػي ظػؿ االنقسػاـ السياسػي  ،ليػذا ال بػد مػف كجػكد أليػة للحػد مػف ىػذه الظػاىرة
كذلؾ بتوامؿ الجيكد بيف جميػع القطاعػات كاالفػراد ،ككضػع الخطػط المسػتقبلية لػذلؾ بال ػراوة بػيف جميػع
الم سسات المعنية لحؿ م ولة ىذه البطالة.
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 -1.4خصيئص سوق الع ل الضمسطي ي :
يخضػػع سػػكؽ العمػػؿ لت ػريعات كايػػكد محػػددة كتقنيػػات مختلفػػة  ،حيػػث يػػتـ فػػي السػػكؽ تخصػػيص
المكارد الب رية للكظائؼ عند معدالت أجر توكف محددة  ،كىذا التخصػيص ل فػراد ال يوػكف بصػفة فرديػة
بيف العامػؿ كرب العمػؿ  ،بػؿ يوػكف بصػفة مجتمعيػة  ،حيػث يػتـ تخصػيص المػكارد الب ػرية بػيف المن ػ ت
كالصناعات كالميف كاألااليـ  ،كبذلؾ يوكف " الطلب على العمؿ طلب م تؽ أم ىك طلب مف أجؿ انتاج
سلع كخدمات يتـ بيعيا " ا كديع  ،ص ، 4فالم سسات كالت ريعات التي تحدد كتػنظـ ءليػة سػكؽ العمػؿ
البد كأف ت مف ب لي االتصاؿ بيف البائعيف كالم تريف لخدمات العمػؿ كتبػادؿ المعلكمػات كاجػرال التعااػدات
 ،كلذلؾ حدد الباحث عددان مف الخصائص التي يتمتع بيا سكؽ العمؿ كىي واآلتي :
 -1يتمتع سكؽ العمؿ الفلسطيني بكجكد كفرة مف الميارات كالوفالات العلمية.
 -2يتمتع بكجكد بوة معلكماتية ال ب س بيا مقارنة مع بعض الدكؿ الفقيرة .
 -3يتميز سكؽ العمؿ الفلسطيني بكجكد اعداد وبيرة مف ال باب ينتظركف فرصة عمؿ.
 -4يتمتع سكؽ العمؿ الفلسطيني بمعدؿ نمك سواني مرتفع جدان.
 -5يتمتع بارتفاع معدؿ الخصكبة للسواف.
 - 1.5خصيئص القوى العي مة في فمسطين :
تع ػػد خص ػػائص الق ػػكم العامل ػػة أح ػػد الم ػ ػرات الراىن ػػة ف ػػي فلس ػػطيف  ،حس ػػب االجي ػػاز المرو ػػزم
لإلحصال الفلسطيني  : 2215 ،ص. 5والتالي:
نسبة الم اروة في القكل العاملة بيف األفراد  15سنة ف وثر
 بل ػ ػغ عػ ػػدد الم ػػػارويف فػ ػػي القػػػكل العاملػ ػػة  1323922ػػػخص خػ ػػالؿ الربػ ػػع الثالػ ػػث  2215ـ  ،مػ ػػنيـ 831422ػػخص ف ػػي الض ػػفة الاربي ػػة ك 472522ػػخص ف ػػي اط ػػاع ،ػ ػزة  .كتع ػػزم ى ػػذه االع ػػداد ال ػػي
اال،الؽ ال امؿ في اطاع ،زة بفعؿ الحصار كالة فرص العمؿ المتاحة .
 بلات نسبة الم اروة في القكل العاملة في الضػفة الاربيػة  % 46.1مقابػؿ  % 4553فػي اطػاع ،ػزة ،كمػػف الكاضػػح أف الفجػػكة فػػي الم ػػاروة بػػيف الػػذوكر كاإلنػػاث فػػي القػػكل العاملػػة ما ازلػػت وبي ػرة حيػػث بلاػػت
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 % 7251للذوكر مقابؿ  % 1858لإلناث  .كنالحظ أف ىناؾ فجكة في م ػاروة النسػال فػي القػكم العاملػة
 ،كيرجع ذلؾ الي العكامؿ الثقافية كاالجتماعية كالت ريعية كطبيعة العمؿ نفسو .
معدؿ البطالة بيف الم ارويف في القكل العاملة :
بلػػغ عػػدد العػػاطليف عػػف العمػػؿ حسػػب تعريػػؼ منظمػػة العمػػؿ الدكليػػة  3575322ػػخص فػػي الربػػع
الثالث  2215ـ بكااع 2215922في اطاع ،زة ك 1555422في الضفة الاربية .
 ما يزاؿ التفاكت وبي انر في معدؿ البطالة بيف الضفة الاربية كاطاع ،زة حيث بلغ المعدؿ في اطاع ،ػزة % 4257ف ػػي الرب ػػع الثال ػػث  2215ـ مقاب ػػؿ  % 1857ف ػػي الض ػػفة الاربي ػػة خ ػػالؿ نف ػػس الفتػ ػرة أم ػػا عل ػػى
مستكل الجنس فقػد بلػغ المعػدؿ  % 2357للػذوكر مقابػؿ  % 4158لإلنػاث خػالؿ نفػس الفتػرة .ىػذه االراػاـ
تكضح حجـ الحصار كاال،الؽ كالة الكظائؼ المتاحة بسبب ضعؼ سكؽ العمؿ كالقطاعات االنتاجية.
سجلت أعلى معدالت بطالة للفئة العمرية  24-22سنة حيػث بلاػت  % 4552فػي الربػع الثالػث  2215ـ
 ،أما على السنكات الدراسية فقد سجلت اإلناث اللكاتي أنييف  13سنة دراسية ف وثر أعلػى معػدالت بطالػة
 % 5254مف إجمػالي اإلنػاث الم ػاروات فػي القػكل العاملػة ليػذه الفئػة .كىػذا الجػدكؿ التػالي يبػيف التكزيػع
النسبي للقكم العاملة  15سنة ف وثر حسب الحالة التعليمية.
 : 1.5.1ال طيلة عمى ال ستوى الكمي :
معظـ المجتمعات تعاني مف البطالة  ،كتضع السياسات للحد كالتخلص مف ىذه الظاىرة،
" أف العاطليف عف العمؿ ىـ ى الل الذيف ف لكا في التويؼ مع سػكؽ العمػؿ كظػركؼ المنافسػة كالعكلمػة ،
كليذا يجب اف يتحملكا عبل الم ولة كأف يبحثكا عف حؿ ليا " ازوي  ،ص12
"ىناؾ رطاف أساسياف كيجتمعاف معان لتعريؼ العاطؿ حسب االحصالات الرسمية كىما "
 -1أف يوكف ااد انر على العمؿ .
 -2أف يبحث عف فرصة عمؿ .
كت سيسػان علػػى ذلػػؾ يجمػع االاتصػػادييف كالخبػرال حسػػب مػا أكصػػت بػػو منظمػػة العمػؿ الدكليػػة علػػى تعريػػؼ
العامػػؿ ب نػػو  :وػػؿ مػػف اػػادر علػػى العمػػؿ ك ار،ػػب فيػػو كيبحػػث عنػػو كيقبلػػو عنػػد مسػػتكل األجػػر السػػائد دكف
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جدكل  .كينطبؽ ىذا التعريؼ على العاطليف الذيف يدخلكف سكؽ العمؿ ألكؿ مرة  ،كعلى العاطليف الػذيف
سبؽ ليـ العمؿ كاضطركا لتروو ألم سبب مف األسباب " ا زوي  ،ص15-14
في الكضع الفلسطيني الخاص نجد أف الوثيػر مػف العػاطليف عػف العمػؿ ىػـ مػف خريجػك الجامعػات
كأصحاب الم ىالت العلميػة العاليػة ،الػذيف ينتظػركف حقيػـ فػي الحصػكؿ علػي كظػائؼ أك الحصػكؿ علػي
أعمػػاؿ مناسػػبة لطمكحػػاتيـ بعػػد مرحلػػة التعلػػيـ ال ػػااة التػػي ولفػػتيـ الوثيػػر مادي ػان كمعنكيػان  ،لوػػي يسػػتطيعكا
القياـ بدكرىـ كعيش حياتيـ  ،كفي اليدول التيلي مقي ظرة عمي
 : 1.5.2التوزي ال س ي لمش يب وسب العالقة قوة الع ل :
يتميز المجتمع الفلسطيني بخاصية ال بابية حيث أف نسبة ال ػباب فػي الموػكف العمػرم الفلسػطيني
مرتفعػة  ،ومػػا ىػػك مبػػيف فػػي الجػػدكؿ راػػـ ا 2الػػذم يبػػيف التكزيػػع النسػػبي لل ػػباب ا 29-15فػػي فلسػػطيف
حسب العالاة بقكة العمؿ كالجنس .
نالحظ مف الجدكؿ راـ ا 2أف ال باب مف فئة 29-15سنة ىـ الفئة المتعطلة عف العمؿ في فلسطيف ،
حيػث نجػػد المعػػدالت المرتفعػػة خػػارج القػػكم العاملػػة كمعػدالت البطالػػة االعلػػى كبػػاألخص فػػي اطػػاع ،ػزة ،
كايضا عدـ م اروة النسال  ،كتفسير ىذه االرااـ يرجع الى العكامػؿ الرئيسػية المحػددة لسػكؽ العمػؿ ،كىػي
ضعؼ السكؽ  ،ضعؼ الت ريعات القانكنية ،العادات كالتقاليد الثقافية المحددة لعمؿ المرأة كم ػاروتيا فػي
سػػكؽ العمػػؿ  ،ضػػعؼ القطاعػػات االنتاجيػػة ،الحصػػار كاال،ػػالؽ الػػذم يفرضػػو االحػػتالؿ االس ػرائيلي علػػي
فلسػطيف ب ػػوؿ عػاـ  ،ضػػعؼ النظػاـ كالبيئػػة التعليميػة فػػي فلسػطيف الم ىلػػة لسػكؽ العمػػؿ كأخيػ ار المعضػػلة
االىـ كىي االنقساـ السياسي الذم حدث عاـ 2227ـ .
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يدول رقم ن )2التوزي ال س ي لمش يب ن )29-15في فمسطين وسب العالقة قوة الع ل والي س
ت وز-ايمول 2015م

العالاػ ػ ػػة المنطقة كالجنس ،النسب المذوكرة ىي نسبة%
بقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكة فلسطيف

العمؿ

ذوكر

داخ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ 64.2

الق ػ ػ ػ ػ ػ ػػكل

الضفة الاربية
اناث
17.9

المجمكع ذوكر
41.5

65.4

اناث
17.0

اطاع ،زة
المجمكع ذوكر
41.8

62.2

اناث

المجمكع

19.3

41.1

العاملة

خ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارج 35.8

الق ػ ػ ػ ػ ػ ػػكل

82.1

58.5

34.6

83.0

58.2

37.8

80.7

58.9

العاملة
المجمكع 100

100

100

100

100

100

100

100

100

العمال ػ ػ ػػة 62.4

36.8

57.1

72.8

51.4

65.5

45.1

16.6

38.5

عمال ػ ػ ػ ػ ػػة 3.0

0.8

2.5

3.5

0.8

3.0

2.1

0.8

1.8

التامة

نااص ػ ػ ػػة

متصػ ػ ػػلة
بالكات

البطالة

34.6

المجمكع 100

62.4

40.4

23.7

47.8

28.5

52.8

82.6

59.7

100

100

100

100

100

100

100

100

الجياز المروزم لإلحصال مسح القكم العاملة دكرة تمكز2015

األﻫ ية ال س ية لمخرييين في سوق الع ل ال ومي :
يعتبر الخريجكف مف الجامعػات كالوليػات الجامعيػة  ،عنصػر أساسػي فػي عمليػة اسػتيعابيـ فػي سػكؽ
العمؿ  ،كذلؾ بعد ادكـ السلطة الكطنية الفلسطينية كاياميا بتكفير فرص عمؿ حقيقية فػي القطػاع العػاـ ،
كمػػا رافقػػو مػػف فت ػرة اسػػتقرار نسػػبى زاد مػػف فػػرص التكظػػؼ فػػي القطػػاع الخػػاص أيض ػان فػػي حػػيف وػػاف ابػػؿ
مجيئ السلطة الفلسطينية سكؽ العمؿ ضعيفان  ،كواف معظـ الخريجكف يياجركف الي البلػداف العربيػة التػي
وانت تكفر ليـ فرص العمؿ التي تلبي ر،باتيـ كاحتياجاتيـ " ،كبالتػالي وػاف الخيػار الطبيعػي ىػك تصػدير
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الجزل األوبر منو للدكؿ العربية كاألجنبية حيث وػاف يػتـ اسػتيعابيـ بسػيكلة نسػبية " ا عكرتػاني كءخػركف ،
ص " ، 63كبعػػد حػػدكث االنتفاضػػة الثانيػػة كمػػا رافقيػػا مػػف ا،ػػالؽ كحصػػار للمنػػاطؽ الفلسػػطينية  ،كمػػا
تالىا مف االنقساـ السياسي  2227كخركج أجياؿ واملة فقدت حقيا في العمؿ كالحصكؿ علي الكظائؼ ،
كنالحظ ايضان أف معظـ ى الل ال باب ىـ خريجكف جامعيكف تقطعت بيـ السبؿ .
 : 1.5.3أس يب طيلة الخرييين :
في ظؿ ضعؼ سكؽ العمؿ الفلسطيني  ،كفي ظؿ ضعؼ االموانيات كجكدة الجامعات الفلسطينية كعدـ
كجكد ثقة بيف ىذيف النظاميف  ،أدم ذلؾ الى كجكد بطالة منت رة مف الخريجيف .
"كالػػيالن مػػا يوػػكف العيػػب فػػي حالػػة البلػػداف الناميػػة فػػي أحػػد النظػػاميف كفػػي الحالػػة العامػػة ىػػي أف القطػػاعيف
،ير مترابطيف " ا جكرج العبد  ،ءخركف  : 1989 ،ص . 231
إف التفسػػير المنطقػػي ليػػذه الظػػاىرة ىػػك أف ،يػػر المػػتعلـ ال يبحػػث عػػف نػػكع معػػيف مػػف العمػػؿ بػػؿ يلتحػػؽ
مبا رة ب كؿ فرصة عمؿ تتاح لو في القطاع ،ير الرسمي ،كيفضؿ حتي أف يعمؿ لمػدة يػكـ كاحػد فقطفػي
األسبكع علي أف يظػؿ بػدكف عمػؿ ،علػي العوػس مػف حػاملي المػ ىالت العليػا حيػث ير،بػكف فػي االلتحػاؽ
بالعمػػؿ الػػذم يتناسػػب مػػع مسػػتكاىـ العلمػػي كيوػػكف لػػو صػػفة االسػػتم اررية ،كالسػػبب اآلخػػر المنطقػػي ىػػك أف
نات نظاـ التعليـ بيذه الدكؿ ال يتناسب نكعان أك ومان مع المتكافر أك المطلكب مف فرص العمؿ بالسػكؽ ،
كبالتالي يحدث نكع مف عػدـ التوػاف بػيف متطلبػات الكظػائؼ كالخبػرة التعليميػة لػدم ىػ الل المتعلمػيف كىػذا
البعػ ػ ػ ػػد يعتبػ ػ ػ ػػر مػ ػ ػ ػػف األبعػ ػ ػ ػػاد الحديثػ ػ ػ ػػة لم ػ ػ ػ ػػولة البطالػ ػ ػ ػػة كيحتػ ػ ػ ػػاج لكسػ ػ ػ ػػائؿ فعالػ ػ ػ ػػة كاكيػ ػ ػ ػػة لعالجػ ػ ػ ػػو"
اب.تكدارك:2226،ص ، 326كنالحظ أف البطالة سمة منت رة في ىذا العػالـ فنجػدىا فػي الػدكؿ المتقدمػة
كالقكيػػة ااتصػػاديان ،فينػػاؾ صػػعكبة بالاػػة فػػي الكصػػكؿ الػػي عمليػػة التكظػػؼ الوامػػؿ كىػػذا لػػو تبري ارتػػو ،فعنػػد
"التكظؼ الوامؿ  ،فػإف بعػض األفػراد يوػكف فػي م ارحػؿ تاييػر كظػائفيـ  ،فمثػؿ ىػ الل األفػراد يطلػؽ علػييـ
البطالػػة االحتواويػػة ومػػا أف ىنػػاؾ بعػػض األف ػراد لػػيس لػػدييـ ميػػارة للعمػػؿ أك أنيػػـ فػػي مكاػػع خػػاطئ كال
يستطيعكف الحصكؿ على أعماؿ ميما واف الركاج كالوفالة التي يعمؿ بيا االاتصػاد القػكمي  ،مثػؿ ىػ الل
يطلؽ علييـ البطالة الييولية " اخليؿ  : 1994 ،ص. 62 -59
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" يذا يع ي التوظف الكي ل ؟
يموف القكؿ أنو عند مستكل التكظؼ الوامؿ يوػكف معػدؿ البطالػة السػائد ىػك حاصػؿ جمػع معػدلي البطالػة
االحتواوية كالبطالة الييولية  ،كىك ما يطلؽ عليو أحيانان معدؿ البطالة الطبيعي " ازوي  ،ص. 32
البطالة  :احسب مقاييس كمعػايير منظمػة العمػؿ الدكليػة  :ت ػمؿ ىػذه الفئػة جميػع األفػراد الػذيف ينتمػكف
لسف العمؿ ا  15سنة ف وثر كلـ يعملكا أبدان خالؿ فترة اإلسناد في أم نكع مػف األعمػاؿ  ،كوػانكا خػالؿ
ىػػذه الفتػرة مسػػتعديف للعمػػؿ كاػػامكا بالبحػػث عنػػو خػػالؿ اؿ 4أسػػابيع الماضػػية بإحػػدل الطػرؽ مثػػؿ مطالعػػة
الص ػػحؼ  ،التس ػػجيؿ ف ػػي موات ػػب االس ػػتخداـ  ،سػ ػ اؿ األص ػػداال كاألا ػػارب أك ،ي ػػر ذل ػػؾ م ػػف الط ػػرؽ  .ا
الجيػػاز المروػػزم لإلحصػػال الفلسػػطيني  ، 2215 ،مسػػح القػػكل العاملػػة  :دكرة اتمػػكز -أيلػػكؿ – 2215
الربع الثالث  ، 2215 ،تقريػر صػحفي لنتػائ مسػح القػكل العاملػة  ،راـ اهلل – فلسػطيف  :ص " 7بلاػت
نسػػبة الم ػػاروة فػػي القػػكل العاملػػة ل ف ػراد  15سػػنة ف ػ وثر  %46فػػي فلسػػطيف  %76 ،للػػذوكر ك%19
لإلناث  ،أما في الضفة الاربيػة فقػد بلاػت نسػبة الم ػاروة حػكالي  %73 ، %47للػذوكر ك %19لإلنػاث
في حيف بلات نسبة الم اروة فػي اطػاع ،ػزة حػكالي  %68 ، %44للػذوكر ك %20لإلنػاث " اعػكض ،
 : 2014ص. 1
في حيف ال ي مؿ النمك االاتصادم تلقائيان نمكان مماثالن في معدالت الت ايؿ  ،فإف خلؽ الكظائؼ ي وؿ
عنص انر محكريان في تحقيؽ ىدؼ إنيال الفقر كتعزيػز الرخػال الم ػترؾ علػى نحػك اابػؿ لالسػتمرار  ،كت ػوؿ
الكظائؼ بالنسبة للفقرال كالضعفال الطريؽ الكحيد للخركج مف براثف الفقر " االتقرير السنكم للبنؾ الػدكلي،
 ، 2215ص. 16
يرم الباحث أف تفااـ أزمة بطالة الخريجيف ترجع إلي :
 -1االنقسػػاـ السياسػػي الػػذم أثػػر سػػلبا علػػي ءليػػة خلػػؽ الكظػػائؼ الحوكميػػة فػػي اطػػاع ،ػزة  ،ممػػا تػػرؾ
استحقاؽ ع ر سنكات خريجيف عاطليف دكف عمؿ.
 -2حرماف العماؿ مف العمؿ داخؿ الخط األخضر .
 -3تراجع الم اريع الصناعية كالبنى التحتية  ،السيما في اطاع ،زة .
 -4تجريؼ األراضي الزراعية باستمرار
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طرؽ حؿ م ولة البطالة :
 -1انيال االنقساـ .
 -2إعادة تمكيؿ الم اريع الصناعية كالتجارية التي تساىـ في الحد مف البطالة .
 -3خلؽ برام فرص عمؿ للفلسطينييف  ،سكال أواف التمكيؿ عربيان أـ دكليان .
ثي ييً  :التودييت التي تؤثر عمى سوق الع ل :
إف أبرز التحديات التي يكاجييا سكؽ العمؿ الفلسطيني ىي ارتباطو الكثيؽ مع سكؽ العمؿ االسرائيلي ،
فنجد أف أعدادان وبيرة مػف العمػاؿ تعتمػد علػى العمػؿ داخػؿ اسػرائيؿ  ،كبسػبب اال،ػالؽ كالحصػار أصػبحكا
عػػاطليف عػػف العمػػؿ  ،كىػػذا ػػوؿ عبئ ػان اضػػافيان علػػى االاتصػػاد الفلسػػطيني  ،كخصكصػان أنيػػـ أربػػاب أسػػر
كلػػدييـ أبنػػال كمتطلبػػات كحاجػػات مسػػتمرة كمت ازيػػدة  ،لػػذلؾ " فػػإف الت ػ ثير االس ػرائيلي علػػى حروػػة العمػػؿ
الفلسطينية واف تقكيضان لمقكمات العيش الفلسطيني  ،كتقليصان لمكارده  ،كتعكيقان للحروة الطبيعيػة كالبيئػة
االاتص ػ ػػادية كاالجتماعي ػ ػػة ا عثم ػ ػػاف  : 2014 ،ص ، 6كى ػ ػػذا جميع ػ ػػو أدل إل ػ ػػى ض ػ ػػعؼ االاتص ػ ػػاد
الفلسطيني الضعيؼ أصالن في ىياولو كمقكماتو  ،مما أدل إلى ضعؼ االستثمارات الحقيقية في ظػؿ ىػذه
الظػػركؼ السػػائدة التػػي سػػاىمت فػػي " ت ارجػػع حروػػة العمالػػة الفلسػػطينية فػػي إس ػرائيؿ  ،كوػػذلؾ خلػػؽ منػػاخ
استثمارم ملكث صاحبو تلكث في الن اط االستثمارم العاـ كالخاص ا بسيسك  : 2004 ،ص34
 كفي ظؿ عدـ القػدرة علػى تطبيػؽ سياسػات خاصػة للسػلطة الفلسػطينية بسػبب االعتمػاد علػى السياسػاتاالسػرائيلية كاالتفااػػات مػػع اسػرائيؿ  ،أدل ذلػػؾ إلػػى ضػػعؼ االعتمػػاد علػػى ااتصػػاد مفتػػكح كحػػر يعػػزز مػػف
القػػدرة االاتصػػادية للدكلػػة الفلسػػطينية  ،حيػػث إف اليياوػػؿ السياسػػية كالم سسػػاتية للضػػفة الاربيػػة كالقطػػاع
تلعب دك انر ميمان في صيا،ة السياسات  ،كنظ انر ل كضاع الجيكسياسية في الضفة الاربية كالقطاع يصعب
االعتماد على اآللية التقليدية لالاتصاد المفتكح ا أندرياني  ،ك،زاكنة : 2010 ،ص 35
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 ارتفػػاع معػػدؿ النمػػك السػػواني حيػػث بلػػغ " عػػدد السػػوف الفلسػػطينييف ح ػكالي  12.10مليػػكف فلسػػطيني ، 4.62مليكف في دكلة فلسطيف كحكالي  1.46مليكف فلسػطيني فػي اسػرائيؿ كمػا يقػارب  5.34مليػكف فػي
الدكؿ العربية كنحك  675ألؼ في الدكؿ األجنبية " ا عػكض  ،تقريػر االحصػال الفلسػطيني نيايػة 2014
ـ  ،حيث بلغ عدد السواف في الضفة الاربية كاطاع ،زة حسب االحصال حكالي "  2.83مليكف نسمة
في الضفة ك  1.79مليكف في اطاع ،زة  ،كحيػث معػدؿ الخصػكبة الولػي خػالؿ الفتػرة 2013 – 2011
بلػػغ  4.1مكلػػكد " كفػػي ظػػؿ ىػػذه األراػػاـ يتضػػح أف ىنػػاؾ صػػعكبة فػػي تلبيػػة مػػا تحتاجػػو ىػػذه األعػػداد مػػف
كظائؼ كتكفير فرص عمؿ  ،بسبب ىذه المعدالت المتزايدة  ،كالتي ال تقدر على تلبيتيا دكؿ أوبر حجمػان
كاموانيات مف الدكلة الفلسطينية .
 ضعؼ م اروة المرأة يعتبر تحديان إضافيان للم اروة في سكؽ العمؿ مقارنة بمثيالتيا في الدكؿ األخرل،كحتي إف كجد عمؿ للمرأة يوػكف فػي ميػف محػددة مثػؿ التعلػيـ كالتمػريض كبعػض الم سسػات االجتماعيػة
حيث " يبرز عمؿ المرأة في المن ت في مجاالت العمؿ المػاىر  ،كفػي الكظػائؼ االداريػة المتخصصػة ،
كنتعػػرؼ علػػى المجػػاالت الاالبػػة لعمػػؿ الم ػرأة تبػػرز م ػػاروة النسػػال فػػي ثػػالث مجػػاالت رئيسػػية التعلػػيـ ،
كالصناعة التمكيلية  ،كالصحة كالعمؿ االجتماعي " اك ازرة العمؿ  : 1997 ،ص28
 : 2.1شكالت سوق الع ل الضمسطي ي :
يعتبػر االحػتالؿ االسػرائيؿ مػف أوبػػر الم ػاوؿ التػي تكاجػو سػكؽ العمػػؿ الفلسػطيني ،لمػا يقػكـ بػو مػػف
احتالؿ المناطؽ كالحصار كاال،الؽ األمر الذم يفقد االاتصاد الفلسطيني الوثير مف مكارده التػي بإموانػو
االعتمػػاد علييػػا مثػػؿ ا المنػػاطؽ المحتلػػة – ج -فػػي الضػػفة الاربيػػة  ،كمثػػؿ الاػػاز الطبيعػػي الموت ػػؼ منػػذ
عػػاـ2222ـ ابالػػة س ػكاحؿ  ،ػزة ،ممػػا أدم الػػي ضػػعؼ االاتصػػاد الفلسػػطيني كضػػعؼ م سسػػاتو كبالتػػالي
ضػػعؼ سػػكؽ العمػػؿ "،فػػي حالػػة المنػػاطؽ المحتلػػة االفتقػػار للتػزامف بػػيف سػػكؽ العمػػؿ كنظػػاـ التعلػػيـ يتفػػااـ
ب ػ ػ ثر سياسػ ػػات كممارسػ ػػات االحػ ػػتالؿ االس ػ ػرائيلي كبالعالاػ ػػة مػ ػػع التنميػ ػػة االاتصػ ػػادية " ا جػ ػػكرح العبػ ػػد ،
كءخركف : 1989 ،ص. 231
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كمػػف الم ػػاوؿ التػػي تكاجػػو سػػكؽ العمػػؿ أيض ػان  ،ضػػعؼ االدال الحوػػكمي كالقطػػاع الخػػاص كالقطاعػػات
األخرل باإلضافة الي االنقساـ السياسي أدت ىذه العكامؿ مجتمعة الي الم اوؿ المستمرة في سكؽ العمؿ
كازدياد ظاىرة البطالة كالسيما بطالة الخريجيف.
يموف القكؿ أف تكاضع األدال الحوكمي  ،كضعؼ أدال القطاع الخاص  ،كوذللؾ سيطرة نتػائ االنقسػاـ
الفلسطيني علي الحالة الفلسطينية  ،أدل إلى محدكدية القطاع العاـ على استيعاب المزيد مف العمالة .
كمف خالؿ ذلؾ يرل الباحث ب ف ىناؾ تبايف في عرض العمؿ كالطلب عليو باطراد فػي وػؿ مػف الضػفة
الاربيػػة كاطػػاع ،ػزة  ،كىػػذا يػ دم إلػػى ت ارجػػع اػػدرة االاتصػػاد الفلسػػطيني علػػى اسػػتيعاب الخػػرجيف المت ازيػػدة
أعدادىـ مع مركر الكات .كلذلؾ يجب كضػع خطػط عمػؿ مناسػبة ليسػاىـ الجميػع فػي عمليػة التنميػة ،فػال
بد مف ضركرة تخصيص مكارد لخطة عمؿ تيدؼ إلى تعزيز الكعي المجتمعي عامة  ،سكال واف ذلػؾ
مف الناحية االاتصادية أك مف ناحية تحقيؽ الذات .

ثيلثيً  :أﻫ ية دراسة سوق الع ل :
 تنبػػع أىميػػة د ارسػػة سػػكؽ العمػػؿ فػػي رسػػـ السياسػػات المسػػتقبلية للدكلػػة  ،كذلػػؾ عػػف طريػػؽ تقيػػيـكمعرفػػة مخرجاتي ػػا لت ػػتاللـ مػػع الظ ػػركؼ المس ػػتقبلية الت ػػي تط ػ أر  ،كخصكصػ ػان كض ػػعنا الفلس ػػطيني
االستثنائي عف بقية دكؿ العػالـ كنحتػاج فػي رسػـ خططػا بمػا يػتاللـ مػع الكضػع العربػي كاالاليمػي
كربمػػا العػػالمي فلػػذلؾ نحػػف بحاجػػة الػػى ميثػػاؽ عربػػي لتتوامػػؿ سياسػػات العمػػؿ العربػػي كتكجيييػػا
كتوكف أىداؼ ىذا الميثاؽ محددة واآلتي  :ا حلبي  : 2215 ،ص13
-

االنتقاؿ بسياسات العمؿ مف نطاؽ االدارة الكطنية إلى ادارة تتجاكز الحدكد الكطنية

 ادارة تدفؽ األيدم العاملة بيف الدكؿ كفي داخليا مكالمة التعليـ مع الميارات االزمة لفرص العمؿ المنتجة ترويز االستثمار في القطاعات ذات الوثافة في الكظائؼ كفي تطكير الم اريع تطكير برام سكؽ العمؿ الفعاؿ "يػػرم الباحػػث أف ىػػذا الميثػػاؽ ميػػـ جػػدان الف بإموانػػو الحػػد مػػف ظػػاىرة البطالػػة عبػػر عمليػػة تكجيػػو
التعليـ كالسياسات المحددة كفؽ ما تحتاجو أسكاؽ العمؿ المحلية كالدكلية .
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 -3.1أﻫداف دراسة سوق الع ل :
دراسة سكؽ العمؿ ليا الوثير مف االىػداؼ المرجػكة  ،حيػث تفيػدنا فػي عمليػة تحديػد االحتياجػات
لسكؽ العمؿ  ،كمف ثـ بنال الخطػط المسػتقبلية التػي تخػدـ مختلػؼ ػرائح المجتمػع علػي سػبيؿ المثػاؿ فػي
ى ػػذه الد ارس ػػة نس ػػتطيع أف نر ػػد الط ػػالب كتحفيػ ػزه عل ػػي اختي ػػار تخصص ػػات تالئ ػػـ س ػػكؽ العم ػػؿ المحل ػػي
كالدكلي ،كنستطيع مساعدتيـ بمعرفة الميارات الضركرية التي يحتاجيا الخري في سكؽ العمؿ .كتستطيع
د ارسػػة سػػكؽ العمػػؿ تكجيػػو كالمسػػاعدة فػػي عمليػػة الػربط كال ػراوة بػػيف م سسػػات سػػكؽ العمػػؿ كالم سسػػات
التعليميػػػة  ،كوػػػذلؾ المسػ ػػاعدة للخ ػ ػريجيف كمتػ ػػابعتيـ بعػػػد التخػ ػػرج عبػ ػػر التكاصػ ػػؿ فيمػػػا بي ػػنيـ عبػ ػػر نظػ ػػـ
المعلكمات الحديثة كالمتطكرة.
دكر فعػاالن فػي
عملية تكجيو التعليـ العالي ليا أىميػة وبيػرة للحوكمػات كالم سسػات كاألفػراد  ،حيػث تلعػب ان
رسـ المسارات المستقبلية للدكؿ كالمجتمعات  ،كازدادت أىميتو الرتباطو بمفاىيـ العكلمة كأنظمة االتصػاؿ
كالمعلكم ػػات  ،الت ػػي أدت إل ػػى خل ػػؽ م ػػا يس ػػمى ب ػػالمجتمع المعرف ػػي كالمعلكم ػػاتي ال ػػذم ن ػػيد م ػػف خالل ػػو
المنافسة العالمية بيف سكؽ العمػؿ العػالمي كالفلسػطيني علػى كجػو الخصػكص بػيف ال ػروات  ،كم سسػات
التعليـ العالي بطريقة مبتورة كمبدعة للحصكؿ على مردكدات مالية أعلى.
لذلؾ يتكجب على م سسات التعليـ العالي مكاوبة التطكر في التعلػيـ العػالمي  ،لتنػت منتجػات تسػاعد فػي
سكؽ العمؿ المحلي  ،كذلؾ عف طريؽ تميزىا عف الجامعات التعليمية المحلية األخرل  ،عف طريؽ تقيػيـ
نفسيا  ،كالمنافسة كتقديـ خدماتيا ب فضؿ جكدة ممونة  ،مف خالؿ االستجابة إلى احتياجات سػكؽ العمػؿ
المحلي .
يرم الباحث أف مخرجات التعليـ بحاجة الي اعادة تقييـ مف الجيات المس كلة ككضع اليات جديدة
ػدال مػػف عمليػػة الت ػراخيص القانكنيػػة  ،كءليػػات ابػػكؿ الطػػالب ،كاختيػػار الم ػرفيف  ،كالمنػػاى الد ارسػػية
ابتػ ن
لتتناسب مع العصر الحديث ،كتوكف منافسة محليان كدكليان لتخرج أجياالن م ىليف وفػ يف اػادريف علػي حمػؿ
أعبال المستقبؿ ل جياؿ القادمة ،كتوكف ىذه المخرجات متناسبة مع االحتياجات الفعلية لسكؽ العمؿ .
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 -3.2يوا ب سوق الع ل :
العوا ل ال وددة لمطمب عمى الع ل :
عدد السواف  ،نكع النظاـ االاتصادم السائد  ،التونكلكجيا كاالنتاج  ،الت ريعات كسف القكانيف للعمؿ ،
العكامؿ االجتماعية كالعادات كالتقاليد السائدة بوؿ مجتمع كالظركؼ السياسية المحيطة.

العوا ل ال وددة لعرض الع ل :
حجـ السواف كىجرة السواف .

يدول رقم ن  )3عدل سيعيت الع ل االس وعية و عدل اييم الع ل الشهرية و عدل االيرة اليو ية لم ستخد ين
عمو ي االير في ي ي ال يطق نفمسطين) لألعوام5991و4152م

ال شيط االقتصيدي

عتتتتدل ايتتتتيم الع تتتتل

عتتتتتتتدل ستتتتتتتيعيت

الع ل االس وعية الشهرية
4152
5991 4152
5991
5.61
5365 3363
الزراعتتتتتة والصتتتتتيد والورايتتتتتة وصتتتتتيد 3.62

عتتتتتتتتتدل االيتتتتتتتتتور

اليو ية
5991
3.61

4152
3364

االس يك

التعتتتتتتتتتدين وال وتتتتتتتتتيير والصتتتتتتتتت يعة 2364

2362

416.

4361

1263

.164

التوويمية

ال يء والتشييد

3363

2163

5.63

5.64

346.

5126.

التييرة وال طيعم والض يدق

2361

1163

4469

426.

1264

3269

ال قل والتخزين واالتصيالت

2.6.

2363

4564

4362

1.63

..63

الخد يت والضروع االخري

2262

2.69

4363

436.

.261

9.64

ال صدر :س ة  5991وسب ي ورد

ن دائرة االوصيء ال ركزية الضمسطي ية سمسمة تقرير سح القوي العي مة1رقم)5

و يي يت س ة 4152وسب تي ورد عتن اليهتيز ال ركتزي لءوصتيء

ستح القتوي العي متة دورة ت توز - 4151تن إعتداد

ال يوث .

الباحث يبيف التطكر الحاصؿ في سكؽ العمػؿ عبػر بعػض الم ػرات الرئيسػية التػي ي ارىػا مناسػبة

لتكضػػيح الطلػػب علػػي العمػػؿ مثػػؿ معػػدؿ سػػاعات العمػػؿ االسػػبكعية كمعػػدؿ ايػػاـ العمػػؿ ال ػػيرية كاالجػػر
اليكمي للعماؿ حسب الن اط االاتصػادم كاخترنػا للمقارنػة سػنة0995ـ كسػنة  2104ـ احػث احصػائية تػـ

ن ػرىا مػػف ابػػؿ الجيػاز المروػػزم لإلحصػػال الفلسػطيني2105ـ كىػػذه االراػػاـ تبػيف الفػػرؽ الطفيػػؼ منػػذ 21
عاـ كىذا يدؿ علي ضعؼ االاتصاد الفلسطيني كيدؿ علي كجكد خلؿ يجب معالجتو
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يدول رقمن )2توزي العيطمين عن الع ل في ال ضة الار ية وقطيع غزة وسب الس وات الدراسية
والي س لألعوام5991و4152م

عدد الس وات الدراسية

4152

5991
ذكور
46.
4163

ا يث
165
.69

ال ي وع
469
4463

ذكور
16.
5361

ا يث
164
564

ال ي وع
161
961

9-3

4362

.6.

426.

4263

462

5363

54-51

3162

4963 4164

2163

364

3162

53+

5263

5969 1261

456.

.961

2569

1
.-5

ال صدر :س ة  5991وسب ي ورد

ن دائرة االوصيء ال ركزية الضمسطي ية سمسمة تقرير سح القوي العي مة1رقم)5

و يي يت س ة 4152وسب ي ورد عن اليهيز ال ركزي لءوصيء

سح القوي العي مة دورة ت وز4151م .

كلتبياف التطكر في سكؽ العمؿ ايضا عبر تكضيح حجػـ البطالػة التػي يعػاني منيػا المجتمػع حسػب الحالػة

الدراسية كنالحظيا انيا مرتفعة جدان للذوكر كاالناث الحاصليف علي عدد سنكات دراسية اوثر مف  03سنة
كر،ػػـ المقارنػػة النسػػبية بػػيف عػػاـ 0995ـ كعػػاـ2104ـ نالحػػظ زيػػادة عػػدد العػػاطليف عػػف العمػػؿ كىػػـ فػػي

زيػػادة مسػػتمرة كال يكجػػد لػػدينا سياسػػات كاضػػحة مػػف الجيػػات المعنيػػة للحػػد مػػف ىػػذه الم ػػولة  ،التػػي نحػػف
بحاجة لكضع حلكؿ جذرية ليا اااتصادية  ،سياسية ،ت ريعية ،ثقافية ،اخالاية ك،يرىا مف الحلكؿ.

يدول رقم ن )1توزي العي مين في ال ضة الار ية وقطيع غزة وسب عدد سيعيت الع ل االس وعية
وال شيط االقتصيدي والي س لألعوام  5991و4152م

ال شيط االقتصيدي
كال الي سين

عتتتتتتتتتتتدد ستتتتتتتتتتتيعيت الع تتتتتتتتتتتل عتتتتتتتتتتدد ستتتتتتتتتتيعيت الع تتتتتتتتتتل
االس وعية5991
-5

52
الزراعتتتتتة والصتتتتتيد والورايتتتتتة وصتتتتتيد 526.

-51
32
3161

االس وعية4152
31+
1163

52-5
116.

31+ 32-51
5169

.6.

االس يك

التعتتتتتتتتتدين وال وتتتتتتتتتيير والصتتتتتتتتت يعة 269

5.64

3.69

.62

556.

5261

التوويمية

ال يء والتشييد

16.

3161

.363

.6.

5369

5361

التييرة وال طيعم والض يدق

265

5162

.16.

5562

5561

4263

ال قل والتخزين واالتصيالت

164

4563

3364

361

369

.62

الخد يت والضروع األخرى

46.

516.

.563

526.

3964

3565

ال صتتتتدر :ستتتت ة  5991وستتتتب تتتتي ورد

تتتتن دائتتتترة االوصتتتتيء ال ركزيتتتتة الضمستتتتطي ية سمستتتتمة تقريتتتتر ستتتتح القتتتتوي

العي مة1رقم )5و يي يت س ة 4152وسب ي ورد عن اليهيز ال ركزي لءوصيء
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سح القوي العي مة دورة ت وز4151

يدول رقم ن ).عدل سيعيت الع ل االس وعية واييم الع ل الشهرية وااليرة اليو ية يلشيكل
لم ستخد ين عمو ي االير 51س ة فيكثر وسب كين الع ل ألعوام ختمضة .

الس ة5991

ال ضة الار ية
قطيع غزة

اسرائيل وال ستوط يت

عتتتتتدل الستتتتتيعيت

االس وعية
2361
2364
3.69

عتتتتدل ايتتتتيم

عدل االيترة

الع تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل اليو يتتتتتتتتتتتتتتتة

الشهرية
4461
4563
2261

يلشيكل
1.61
2261
.561

ال ي وع

الس ة4111

ال ضة الار ية

قطيع غزة

اسرائيل وال ستوط يت

5361
256.
2361
2361

436.
4263
5963
4463

.963
1365
55161
3.6.

ال ي وع
الس ة4113

ال ضة الار ية

قطيع غزة

اسرائيل وال ستوط يت

256.
3969
2362
2562

4464
4363
5969
4464

3364
.165
53161
.569

ال ي وع

الس ة4152

ال ضة الار ية

قطيع غزة

اسرائيل وال ستوط يت

2265
3363
246.
2462

4461
4369
4161
4462

9169
.369
5.361
5156.

ال ي وع
ال صدر :س ة  5991وسب ي ورد

ن دائرة االوصيء ال ركزية الضمسطي ية سمسمة تقرير سح القوي العي مة

1رقم )5و يي يت س ة 4152وسب ي ورد عن اليهيز ال ركزي لءوصيء

سح القوي العي مة دورة ت وز4151م .

ى ػػذا الج ػػدكؿ يب ػػيف الم ػ ػرات الرئيس ػػية الت ػػي ح ػػدثت ف ػػي س ػػكؽ العم ػػؿ من ػػذ الع ػػاـ 0995ـ كحت ػػي

عػػاـ 2104كمػػا تخلػػؿ ىػػذه الفتػرات مػػف أكضػػاع سياسػػية كانقسػػاـ سياسػػي كحػػركب اثػػرت سػػلبان علػػي مجمػػؿ
االاتصاد الفلسطيني الضعيؼ اساسا الف مجمػؿ ااتصػادنا ،يػر منػت مبنػي علػي المسػاعدات االاتصػادية
السياسية كالسياسات التي تفرضيا الدكؿ المانحة كوذلؾ االحتالؿ اإلسرائيلي .
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يدول رقم ن )3س ة ال شيركة في القوي العي مة وسب التعريف ال وس
و عدل ال طيلة لس وات ختمضة .

الس ة وال طقة
5991
فمسطين
ال ضة الار ية

قطيع غزة

ستتت ة ال شتتتيركة فتتتي القتتتوي العي متتتة وستتتب
التعريف ال وس
.163ع يلة تي ة 4565ع يلة ودودة

عتتتتتتتتدل ال طيلتتتتتتتتة وستتتتتتتتب
التعريف ال وس
5.63

.163ع يلة تي ة  4163ع يلة ودودة

5369

2.6.ع يلة تي ة  4461ع يلة ودودة

4962

السن وال طقة4115

فمسطين

ال ضة الار ية

قطيع غزة

3.61
3162
2369

2161
2.6.
2569

السن وال طقة4112

فمسطين

ال ضة الار ية

قطيع غزة

3461
49615
2161

2361
2169
3961

الس ةوال طقة4113
فمسطين

ال ضة الار ية

قطيع غزة

4.65
4263
3164

2162
2363
2565

السن وال طقة4155
فمسطين

ال ضة الار ية

قطيع غزة

416.
4463
3365

216.
2.61
2561

السن وال طقة4152
فمسطين

ال ضة الار ية

قطيع غزة

2363
2.62
2.62

ال صدر :س ة  5991وسب ي ورد

496.
416.
2.64
ن دائرة االوصيء ال ركزية الضمسطي ية سمسمة تقرير سح القوي العي مة

1رقم )5و يي يت س ة 4152وسب ي ورد عن اليهيز ال ركزي لءوصيء

سح القوي العي مة دورة ت وز4151م .

 -3.3عالقة التعميم العيلي سوق الع ل :
تعػد القػػكل العاملػػة مػػف خريجػػي الجامعػػات ىػي النػكاة االساسػػية للتقػػدـ العلمػػي كالثقػػافي كالحضػػارم
لل ػػعكب ،وم ػػا أني ػػا تع ػػد الكس ػػيلة للمحافظ ػػة عل ػػى مجتم ػػع حػ ػديث كمتحض ػػر يكاج ػػو متطلب ػػات كتح ػػديات
المس ػػتقبؿ  ،كف ػػي عص ػػر التط ػػكر التقن ػػي كالمعلكم ػػاتي  ،فإنن ػػا نحت ػػاج ال ػػى مكاوب ػػة ى ػػذا التط ػػكر  ،كن ػػتعلـ
38

الميارات كالمعرفة الالزمة لسكؽ العمؿ  ،كذلؾ بربط م سسات التعليـ العالي كم سسػات سػكؽ العمػؿ مػف
القطػػاع العػػاـ أك الخػػاص ،كذلػػؾ بالتنسػػيؽ التػػاـ فيمػػا بيػػنيـ مػػف تحديػػد االحتياجػػات االحتياجػػات المتبادلػػة
ككضػػع الخطػػط المناسػػبة التػػي ت ػ دم للحػػد مػػف م ػػولة البطالػػة  ،ألننػػا بحاجػػة ضػػركرية كذلػػؾ عػػف طريػػؽ
عمليػػة الد ارسػػات فيمػػا بيػػنيـ مػػف ربػػط كتقيػػيـ مخرجػػات العمليػػة التعليميػػة باسػػتمرار كاموانيػػة تػػدريب ى ػ الل
الخريجػػكف فػػي م سسػػات س ػكؽ العمػػؿ كاموانيػػة اس ػػتيعابو بعػػد التخػػرج مبا ػرة  ،لتوػػكف ىنػػاؾ جػػكدة ف ػػي
الم سس ػػات التعليميػ ػػة كمخرجاتيػ ػػا مػ ػػثالن علػػػى مسػػػتكل الج ػػكدة كالنكعي ػػة " رفػػػع مس ػػتكل القبػػػكؿ فػػػي ىػػػذه
التخصصات إلى  72وحد أدنى في التكجييي " ا نخلة : 2225 ،ص. 42كيجب االستفادة مف تجارب
الػػدكؿ المتطػػكرة فنج ػد الم سسػػات التعليميػػة أعػػدت وثي ػ انر حتػػي كصػػلت الػػي مػػا ىػػي عليػػو االف مػػف تطػػكر
كراػػي " ،فػػإف جامعػػات النخبػػة العالميػػة مثػػؿ جامعػػة ىارفػػارد كسػػتانفكرد كوػػامبردج ال يحػػدث ع ػػية ليلػػة
أكضػحاىا ،فالقضػػية ال تتصػؿ بػػاألمكاؿ ،فخلػؽ ثقافػػة التميػز كتحقيػػؽ مخرجػات ذات جػػكدة مرتفعػة تتطلػػب
سػنكات عديػػدة مػػف العمػػؿ الجػػاد ،ومػػا أف ىنػػاؾ متطلبػات علػػى المسػػتكل الػػكطني ،كعلػػى مسػػتكل الم سسػػة
فييػػا ،فقيػػادة الم سسػػة ،كر ييػػا ،كأىػػدافيا ،كممارسػػة التميػػز فػػي البحػػث كالتػػدريس ،كءليػػات تحقيػػؽ البعػػد
العالمي للجامعة ،كتكفير الدعـ لويفية اياس النجاح ،كم رات مخرجات التعليـ وليا متطلبات ىامة على
المستكل الم سسي  .االفقيال  : 2012،ص 11
الجدكؿ التالي يبيف مدم اندماج مخرجات التعليـ في سكؽ العمؿ  ،مكضحان التكزيػع النسػبي للعػامليف مػف
حيث الم ىؿ العلمي ليـ.
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يدول رقم ن )8التوزي ال س ي لمعي مين  15س ة فيكثر ن فمسطين وسب وال ه ة وال ؤﻫل العم ي
ت وز-ايمول2015م
ال ه ة

ال ؤﻫل العم ي
إعدادي فأقل

ثي وي

د موم توسط

كيلوريوس فأعمى

ال ي وع

فمسطين
ال شرفون و وظضو االدارة العميي

29.6

14.8

11.2

45.4

100

الض يون وال تخصصون وال سيعدون وال كت ة

16.1

11.4

16.9

55.6

100

ع يل الخد يت وال يعة في االسواق

58.2

25.2

6.2

10.4

100

الع يل ال هرة في الزراعة والصيد

72.9

19.1

2.7

5.3

100

العي مون في الورف و ي غيرﻫي ن ال هن

77.8

16.4

3.8

2.0

100

71.0

19.2

5.3

4.5

100

ال هن االولية

78.6

15.

2.0

3.5

100

ال ي وع

66.2

17.0

7.8

20.0

100

شامو اآلالت و ي وعهي

ال ضة الار ية
ال شرفون و وظضو االدارة العميي

31.9

16.6

10.1

41.4

100

الض يون وال تخصصون وال سيعدون وال كت ة

15.7

10.7

17.7

55.9

100

ع يل الخد يت وال يعة في االسواق

60.7

24.5

5.8

9.0

100

الع يل ال هرة في الزراعة والصيد

74.7

17.9

2.8

4.6

100

العي مون في الورف و ي غيرﻫي ن ال هن

78.3

16.3

3.5

1.9

100

72.7

19.4

4.3

3.6

100

ال هن االولية

79.8

15.0

1.7

3.5

100

ال ي وع

69.8

16.7

6.9

16.8

100

شامو اآلالت و ي وعهي

قطيع غزة
ال شرفون و وظضو االدارة العميي

16.9

8.6

14.8

59.7

100

الض يون وال تخصصون وال سيعدون وال كت ة

16.6

12.3

15.9

55.2

100

ع يل الخد يت وال يعة في االسواق

53.5

26.5

6.9

13.1

100

الع يل ال هرة في الزراعة والصيد

61.5

26.3

2.2

10.0

100

العي مون في الورف و ي غيرﻫي ن ال هن

74.7

17.1

5.6

2.6

100

65.1

18.6

8.8

7.5

100

ال هن االولية

74.6

18.8

2.9

3.7

100

ال ي وع

44.0

17.8

10.0

28.2

100

شامو اآلالت و ي وعهي

المصدر :الجياز المروزم لإلحصال الفلسطيني-ايلكؿ2015ـ

مف الجدكؿ راـ ا 8نالحظ أف نسب العامليف الحاصليف علػي مػ ىالت علميػة مرتفعػة  ،كنجػد أف
بعض الميف التي ال تحتاج الي م ىالت علمية  ،نجد العامليف فييا متعلمػيف كحاصػليف علػي بوػالكريكس
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مثػػؿ عمػػاؿ الخػػدمات كالباعػػة فػػي االس ػكاؽ  ،اك العػػامليف فػػي الز ارعػػة كالصػػيد  ،كنالحػػظ أف ىػػذه النسػػب
مرتفعػػة فػػي اطػػاع  ،ػزة  ،كىػػذا نػػاجـ عػػف الػػة فػػرص العمػػؿ كالحصػػار كاال،ػػالؽ كاالنقسػػاـ السياسػػي الػػذم
خلؼ أجياالن فاادة ل مؿ كما يعانكه مف أزمات متالحقػة  ،كاالعتػدالات االسػرائيلية المتوػررة ،يػرم الباحػث
ضػػركرة االس ػراع فػػي انيػػال االنقسػػاـ كاالتفػػاؽ علػػي برنػػام كاحػػد لنسػػتطيع انت ػزاع حقكانػػا المسػػلكبة مػػف
االحتالؿ ،كبعدىا بنال االاتصاد كالدكلة.
ار عيً  :وددات سوق الع ل :
 : 4.1العوا ل التي تؤثر في سوق الع ل :
 أكؿ العكامػػؿ التػػي ت ػ ثر علػػي سػػكؽ العمػػؿ ىػػي العكامػػؿ الديمارافيػػة السػػوانية  ،كوػػذلؾ العكامػػؿاالاتصادية كالسياسية كاالجتماعية كالثقافية  " ،وما تتحدد نكعية عرض العمؿ بعدد مف العكامؿ
مػػف أىميػػا مسػػتكل التعلػػيـ كالميػػارات العلميػػة كالفنيػػة كالمسػػتكل الصػػحي للقػػكل العاملػػة فػػي البلػػد
المعني " ا أبك ور  : 1996 ،ص. 5
-

يتػ ػ ثر س ػػكؽ العم ػػؿ بمع ػػدؿ النم ػػك الطبيع ػػي للس ػػواف ال ػػذم ى ػػك عن ػػدنا ف ػػي فلس ػػطيف يعتب ػػر م ػػف
المعدالت المرتفع مقارنة مع الدكؿ األخرل  " ،كارتفاع معدؿ النمك الطبيعي للسواف الفلسطينييف
يعكد إلى ارتفاع معدالت الخصكبة كالمكاليد كانخفاض معدؿ الكفيات "
اأبك ور  : 1996 ،ص. 14

 للتونكلكجيا دك انر ميمان في التػ ثير علػي سػكؽ العمػؿ  ،حيػث تػكفر الكاػت كالجيػد كحريػة الكصػكؿالي المعلكمات المتعلقة بسكؽ العمؿ بسيكلة ،كتساعد علي تقػدـ العمليػة التعليميػة لتتناسػب مػع
االحتياجػػات المتجػػددة لسػػكؽ العمػػؿ" ،يػػر أف التعلػػيـ اإللوتركنػػي فػػي الػػدكؿ العربيػػة يصػػطدـ
بالعديد مف المعكاات ،وما أف تجارب بعض الػدكؿ العربيػة فػي ىػذا المجػاؿ ال تػزاؿ حديثػة العيػد
كمحت مة.االيجرم  :ص21
 كنجد أيضان أف م ػاروة المػرأة فػي سػكؽ العمػؿ تػ ثر ب ػوؿ وبيػر فػي زيػادة االنتػاج إذا مػا أردنػاأف نحذك حذك الدكؿ القكية ااتصاديان التي توكف فييا مساىمة المرأة مقاربة لمساىمة الرجاؿ في
القكم العاملة .فلذلؾ يتكجب علينا  ،كضع ر يػة أوثػر ػمكلية مػف كضػعنا الفلسػطيني كحسػب ،
فال بد مف كضع اتفاايات عربيػة –عربيػة  ،عربيػة –دكليػة تسػاعد فػي تطػكر سػكؽ العمػؿ كتحػد
مف اليجرات الداخلية كالخارجية في الدكؿ المعنية " ،حيث يموف المنطقة العربية أف تتحػكؿ إلػى
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ػال علػػى المصػػالح الكطنيػػة كاػػكل
سػػكؽ عمػػؿ فعالػػة  ،متسػػاكية كم ػػتروة  ،سػػكؼ يخطػػط ليػػا بنػ ن
السػػكؽ لت ػ ثر فػػي خلػػؽ كظػػائؼ ذات انتاجيػػة عاليػػة عبػػر القطاعػػات كفػػي داخليػػا كفػػي مختلػػؼ

البلػػداف  ،كلوػػف للقيػػاـ بػػذلؾ يتكجػػب علػػى السياسػػات التػػي تعػػال مسػػائؿ الػػنظـ العالقػػة منػػذ فت ػرة
طكيلة أف تعمؿ جنبان إلى جنب مع مصػالح العػامليف فػي المنطقػة  ،بمػا يسػمح بتحػكؿ ذك منفعػة
م تروة ل يدم العاملة كاالنتاجية " ا حلبي  : 2215 ،ص. 13
إف كضع السياسات االاتصادية يعتمد على البيانات الجيدة  ،فالتحسػينات فػي مػدل تػكافر البيانػات
المعنية باألجكر كمدة التكظيؼ كالبطالة يمثؿ مطلبان ضركريان لمراابة كتنفيذ سياسػات سػكؽ العمػؿ  .وػذلؾ
نجػػد أف تقيػػيـ فعاليػػة االنفػػاؽ العػػاـ علػػى بػرام التعلػػيـ كالمسػػاعدة فػػي البحػػث عػػف العمػػؿ كالتػػدريب سػػكؼ
يتطلب أيضا مستكل أفضؿ مف البيانات " ا خبرال صندكؽ النقد الدكلي : 2213 ،ص. 35
خي سيً  :تطم يت سوق الع ل ن خرييي التعميم العيلي :
تلعػ ػػب وليػ ػػات التجػ ػػارة فػ ػػي الجامعػ ػػات الفلسػ ػػطينية دك انر محكري ػ ػان فػ ػػي المجتمع ػ ػات مػ ػػف خػ ػػالؿ
إسياماتيا المتميزة في امدادىـ بوكادر اادريف على تلبية احتياجات أسكاؽ العمؿ المحلية كالدكلية ،النيـ
لدييـ اابلية علي التطكر الحديث الذم يحصؿ في العالـ كيتطلب علي ىذه الوليات أف تتحسف باستمرار
محليا كدكليا  ،كال توتفي بالتعليـ فقػط كانمػا يوػكف ليػا دك ار محكريػا فػي التػدريب حتػي بعػد تخػرج الطػالب
كتسػػاعدىـ علػػي الحص ػكؿ عل ػػي االعمػػاؿ التػػي تلي ػػؽ بيػػـ  .كتقػػيـ مخرجاتيػػا باس ػػتمرار بمػػا يتناسػػب م ػػع
تطكرات سكؽ العمؿ المحلي كالدكلي .
" تتحمؿ الجامعة جزلان وبي انر مػف م ػولة تػكفير القػكل العاملػة فيػي الم سسػة المسػ كلة الرئيسػية عػف تنميػة
المكارد الب رية كتدريبيا ،كىي أيضا المس كلة عف تخري أعداد ىائلة مف العاطليف " االربيعي  ،ص2
سيدسيً  :استخالص :
تعد م ولة البطالة مرض مػزمف فػي فلسػطيف  ،حيػث أف معظػـ العػاطليف عػف العمػؿ ىػـ خريجػكف
جامع ػػات  ،كنج ػػد س ػػكؽ العم ػػؿ مح ػػدكد ج ػػدان بفع ػػؿ ض ػػعؼ القطاع ػػات االاتص ػػادية كاإلداري ػػة كالت ػ ػريعية
كالحصػػار كاالنقس ػػاـ  ،ألف معظ ػػـ ى ػػذه الق ػػكل العامل ػػة و ػػانكا ص ػػاا انر من ػػذ زم ػػف االنقس ػػاـ كل ػػذلؾ علين ػػا ،
المساىمة ادر اإلمواف في العمػؿ علػى اسػتقطاب ىػذه القػكل العاملػة كذلػؾ مػف خػالؿ التكظيػؼ الػذاتي ،
أك الحو ػ ػػكمي  ،أك الخ ػ ػػاص  ،كعلين ػ ػػا المب ػ ػػادرة كاإلب ػ ػػداع لم ػ ػػاريع االس ػ ػػتقطاب الص ػ ػػايرة كذل ػ ػػؾ ب ا ػ ػػؿ
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االموانيػػات المتاحػػة  ،كنلاػػي ثقافػػة عػػدـ العمػػؿ التػػي نجػػدىا وثي ػ ار فػػي ال ػػباب  ،كليبػػد كا ب نفسػػيـ أكالن
كي تي بعدىا الدكر علي القطاعات األخرل في تكفير ما تستطيع مف فرص عمؿ  ،كنرم أف عملية الػربط
بيف الم سسات التعليمية كم سسات سكؽ العمؿ  ،كخصكصان في عملية كضػع الخطػط المناسػبة بالتعػاكف
فيمػا بينيػػا مػػف عمليػة التػػدريب  ،كاالبتعػػاث كالتطػكع فػػي م سسػػات سػكؽ العمػػؿ  ،مػف ػ نو المسػػاىمة فػػي
الحد مف البطالة  ،كظاىرة عدـ الماللمة بيف مخرجات التعليـ العالي كاحتياجات سكؽ العمؿ.
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الفصن الثالث
خمرجات التعميي العالي واحتياجات سوق العىن
 أوالً  :تع ًه عا ٌ واوله يف تينً .
 ثاىً ًا  :أهنً تع ًه عا ٌ .
 ثا ث ًا  :تحايا يت تى جه تع ًه عا ٌ .
 ل بعاً  :جتالب بعض اول يف ملالءم بني رل جا
عنل.
 خام ًا  :لتخالص .

تع ًه عا ٌ ولـىق

الضصل الثيلث :خرييت التعميم العيلي واوتييييت سوق الع ل
قد ة :
ػػيد التعلػػيـ العػػالي فػػي فلسػػطيف نقلػػة نكعيػػة كوميػػة  ،فػػازدادت أعػػداد الجامعػػات كالوليػػات كالطلبػػة
الملتحقيف فييا ب وؿ وبير  ،أدل إلى زيػادة التخصصػات كتنػكع الوليػات كتطػكر المنػاى كأسػاليب البحػث
العلمي  ،حيث تعد الجامعات كالمعاىد كالوليات النكاة األساسية كالقاعدة الصلبة للتنمية الب رية  ،كت ػوؿ
النيضة التنمكية ال املة كخاصة في المجػاؿ االاتصػادم  ،فيػذه النقلػة العلميػة جػالت اسػتجابة لمتطلبػات
التحكؿ كالتطكر السريع في المجتمع المحلي .
التعليـ ىك عنكاف الحضارة كالرفعة كالراي  ،العلـ ىك السػالح الػذم ال ييػزـ صػاحبو كيوفػي أف أكؿ
أيػػة تنزلػػت علػػي رسػػكلنا الو ػريـ محمػػد صػػلي اهلل عليػػو كسػػلـ "اا ػرأ" كوثي ػرة ىػػي اآليػػات كاألحاديػػث النبكيػػة
كاألاكاؿ الم ثكرة كالحوـ التي تحث علي العلـ  ،كتبيف دكره في البنػال كالتنميػة . .كلػذلؾ اف الد ارسػات عػف
التعليـ ضركرية جدان  ،كيجب االستفادة مف تجارب االخريف  ،الف تقدـ العمليػة التعليميػة ىػي م ػر اػكم
لق ػػكة الدكل ػػة الت ػػي تي ػػتـ كترع ػػي ابنائي ػػا ،ف ػػالمتعلمكف ى ػػـ أس ػػاس النيض ػػة العلمي ػػة كاالاتص ػػادية كالثقافيػػػة
كالحضارية كالتنمكية كبالتالي القضال علي الم اوؿ االجتماعية مثؿ الفقر  ،البطالة  ،التخلؼ كالتطرؼ .
أوالً  :التعميم العيلي ودوره في الت ية :
في ظؿ الػة المػكارد كاالموانيػات المتكاضػعة لالاتصػاد الفلسػطيني بفعػؿ العكامػؿ الداخليػة كالخارجيػة
التػػي يفرضػػيا االحػػتالؿ االس ػرائيلي كعلػػى الػػر،ـ مػػف اآلثػػار السػػلبية المتراومػػة عبػػر السػػنيف الط ػكاؿ "يبقػػي
التعليـ مف الدعائـ األساسية التي يموف االستناد إلييػا فػي عمليػة التنميػة الب ػرية ،خاصػة إذا مػا كجػد ىػذا
القطاع الرعاية كاالىتماـ الوافييف إلعادة اكلبتو كجعلو ااد ار على استيعاب التايػرات اليائلػة فػي المجػاالت
التونكلكجيػػة كالمعلكماتيػػة .كاػػد أثبتػػت التجربػػة الفلسػػطينية فػػي السػػابؽ صػػحة ىػػذا التكجػػو فػػي الفت ػرة التػػي
أعقبػػت النوبػػة الفلسػػطينية عػػاـ  ،1948حيػػث أنػػو وػػاف ينظػػر إلػػى التعلػػيـ ومصػػدر مػػف مصػػادر الػػدخؿ
اآلمػػف كاالعتمػػاد عليػػو فػػي تعػػكيض الػػنقص فػػي الػػدخؿ النػػات عػػف احػػتالؿ  %80مػػف أ ارضػػي فلسػػطيف
التاريخية مف ابؿ إسرائيؿ .االخطيب . 2005،
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مف الم ود أف عملية التنميػة بمفيكميػا ال ػامؿ لػف تتحقػؽ دكف الترويػز علػى اضػايا التنميػة الب ػرية ،
كالتن ئة االجتماعية  ،كتطكير أنظمة التعليـ كالتدريب بما يتيح للتعليـ العربي فرص االستفادة مف ميارات
كخبػرات أبنائػػو " احسػػيف  : 2012 ،ص 13كعليػػو يتكجػػب علينػػا أف نعمػػؿ علػػي تقكيػػة جامعاتنػػا التػػي
تمدنا بالطااات الالزمة لعملية التحرر الكطني في المستقبؿ ،كىذا مف

نو رفع القدرات المعرفية كالعلميػة

للطػػالب  ،كيتضػػح ذلػػؾ جليػػا فػػي أىػػداؼ العمليػػة التعليميػػة ومػػا تحػػددت فػػي د ارسػػة امحمػػكد ،كاػػدكرم :
ص 263-262كوانت والتالي :
 -1التزكيد بالمعرفة ا درجة التموف مف الفيـ
 -2تزكيد الميارة ا درجة تموف العمؿ
 -3تزكيد الحومة ادرجة التموف مف كضع األكلكيات
 -4التزكيد بم ىؿ علمياإعداد أعضال محترميف مكثكؽ بيـ في بنال المجتمع

 -1.1ل وة تيريخية ل و قطيع التعميم في فمسطين :
انت ػر التعلػػيـ فػػي فلسػػطيف فػػي العيػػد المملػػكوي  ،حيػػث تكسػػعت منػػاى الد ارس ػة ك ػػملت محػػاكر
العلكـ الدينية كاللاة العربية كاالدب  ،كوذلؾ الحساب كالجبر كالمنطؽ كالطب  .فقد بلغ عدد المدارس في
فلسػػطيف  56مدرسػػة كفػػي العيػػد العثمػػاني التروػػي فػػي أكاسػػط القػػرف التاسػػع ع ػػر صػػدر اػػانكف يػػدعك إلػػى
مبدأ التعليـ المجػاني كاالل ازمػي  ،حيػث تػـ البػدل بت سػيس عػدد مػف المػدارس االبتدائيػة فػي المػدف كالقػرل .
كفػػي المػػدارس االبتدائيػػة يػػدرس الطلبػػة م ػكاد اللاػػة الترويػػة كالق ػرءف كالخػػط كالحسػػاب  .كمػػدة الد ارسػػة فييػػا
ثػػالث سػػنكات  .كفػػي المػػدارس االعداديػػة يػػدرس الطلبػػة اللاػػات ا الترويػػة كالعربيػػة كالفارسػػية كالفرنسػػية
كالتػػاريو كالجارافيػػا كالرياضػػيات كعلػػـ النبػػات كالحيػكاف كالميوانيوػػا  .كاػػد بقيػػت اللاػػة الترويػػة ىػػي الرسػػمية
حتػػى عػػاـ 1912ـ  .باإلضػػافة إلػػى المػػدارس الحوكميػػة  ،انت ػػر فػػي فلسػػطيف ثالثػػة أن ػكاع مػػف المػػدارس:
الم ػػدارس األجنبي ػػة  ،كم ػػدارس الطكائ ػػؼ  ،كالم ػػدارس األىلي ػػة  .كف ػػي عي ػػد االنت ػػداب البريط ػػاني تعرض ػػت
فلسػػطيف إلج ػرالات عسػػورية كااتصػػادية كاجتماعيػػة مػػف أجػػؿ ااامػػة الويػػاف االس ػرائيلي كوػػاف مػػف أبرزىػػا
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السػػماح بػػاليجرة الييكديػػة إلػػى فلسػػطيف  .كلػػـ يتطػػكر التعلػػيـ فػػي ىػػذه الفت ػرة " ا أبػػك الحمػػص : 2226 ،
ص. 37
دكافع إاامة م سسات التعليـ العالي المحلية :
نجـ عف كاكع االحتالؿ االسرائيلي تحػكالت أساسػية كجكىريػة فػي ظػركؼ العػرض كالطلػب بالنسػبة
لخريجي الجامعػات كمعاىػد المعلمػيف  ،فقػد ارتبطػت ىػذه التحػكالت بظػركؼ االحػتالؿ ب ػوؿ وبيػر  " ،إال
أف تايػرات ىامػػة نجمػػت أيضػان عػػف تحػكالت تدريجيػػة كتراوميػػة تتعلػػؽ بتوػػاليؼ التعلػػيـ فػػي الػػدكؿ المضػػيفة
للطلبة الفلسػطينييف  ،كوػذلؾ بالنسػبة النعواسػات العالاػات السياسػية لمنظمػة التحريػر الفلسػطينية فػي تلػؾ
الدكؿ على مدل استعدادىا لقبكؿ الطلبة الفلسطينييف " ا عكرتاني  ،كءخركف  : 1998 ،ص11

.

كعلػػى الػػر،ـ مػػف تلػػؾ الصػػعكبات التػػي تكاجػػو الطلبػػة الفلسػػطينييف فػػي الحصػػكؿ علػػى القبػػكؿ فػػي
الجامعات العربية  ،إال أف أىالي الطلبػة الفلسػطينييف بػدأكا يفقػدكف حماسػيـ إلرسػاؿ أبنػائيـ إلػى الخػارج ،
كيعػكد ذلػؾ " ب ػوؿ رئيسػي للمخػاطر األمنيػة التػػي أصػبح يتعػرض ليػا ال ػباب الفلسػطينيكف فػي الخػػارج ،
كباإلضافة لذلؾ فقد أصبحت الدراسة في الخارج ت وؿ بدايػة السػتقرار الطلبػة خػارج الػكطف بعػد التخػرج ،
كىك ما يحاكؿ األىؿ تجنبو ادر المستطاع " ا عكرتاني  ،كءخركف  : 1998 ،ص. 12
 -1انطالا ػػة التعل ػػيـ الج ػػامعي " ل ػػـ يو ػػف ف ػػي الض ػػفة ك،ػ ػزة ع ػػاـ  1967ـ إال ع ػػدد مح ػػدكد م ػػف دكر
المعلميف – سنتيف بعد الدراسة الثانكية  ،كمع تخرج ءالؼ الطلبػة مػف الثانكيػة العامػة فػي ظػركؼ
االحػػتالؿ  ،لػػـ يعػػد يسػػتطيع العديػػد مػػنيـ االلتحػػاؽ بػػالتعليـ العػػالي باسػػتثنال المقتػػدريف ماليػان الػػذيف
ياادركف إلى دكؿ عربية مجاكرة  ،أك دكؿ أكركبا ال راية فػي حينػو نتيجػة انخفػاض رسػكـ التعلػيـ
ىن ػػاؾ  .وم ػػا أف الق ػػدرة االس ػػتيعابية ل ػػدكر المعلم ػػيف مح ػػدكدة كالتخصص ػػات المت ػػكفرة وان ػػت ف ػػي
معظميا تخصصات تعليمية  .كفي أكاسط السبعينات بدأت المبادرات األىلية الفلسػطينية فػي رفػع
مستكل ىذه الولية إلى مستكل جامعي  ،كالات ىذه المبادرات ترحيبان وبي انر مف ال ػعب الفلسػطيني
م ػػف الض ػػفة ك،ػ ػزة ألني ػػا ج ػػالت اس ػػتجابة لحاج ػػة المجتم ػػع  ،كو ػػاف االحػ ػتالؿ ص ػػامتان عل ػػى ى ػػذه
المبادرات  ،ألنو اعتبر اف انخراط الطلبة فػي ىػذه الجامعػات المحليػة أاػؿ خطػ انر مػف تػكجييـ إلػى
الخارج  ،كبالتالي االنخراط في العمؿ الكطني  ،كالعكدة إلى الضفة ك،زة ب ثار كطنيػة  .كانطلقػت
ىػػذه الجامعػػات كفػػؽ أسػػس بسػػيطة للاايػػة فػػتـ اسػػتاالؿ المبػػاني المت ػكفرة كىػػي متكاضػػعة نسػػبيان ،
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كبدأت بوليات في معظميا وليتي اآلداب كالعلكـ فقط كىذا مػا يفسػر ،ػ ازرة األعػداد الملتحقػة بيػذه
الجامعػػات فػػي مجػػاؿ التخصصػػات االنسػػانية حتػػى ىػػذا الكاػػت  ،كو ػكادر أواديميػػة تحمػػؿ درجػػات
علميػػة متكاضػػعة أعالىػػا درجػػة الماجسػػتير  ،كنسػػتطيع القػػكؿ  :أف الجامعػػات الفلسػػطينية انطلقػػت
دكف تخطػػيط علػػى المسػػتكل الػػكطني العػػاـ إال أنيػػا وانػػت مبػػادرات ارئػػدة كجريئػػة كفػػي معظمي ػػا
مبادرات محلية ارتوزت في فلسفتيا على بعض المعطيات التي يموف تحليليا على النحك اآلتػي :
ا أبك الحمص : 2226 ،ص. 47-46
 -2المجتمع الفلسطيني في األراضي المحتلة كجد في ىذه الم سسات حالن للم والت المتعلقة بسفر
أبنائيـ للخارج مف أجؿ التعليـ .
 -3الجامع ػػات ل ػػـ تق ػػـ عل ػػى أس ػػاس تخط ػػيط ػػمكلي بق ػػدر م ػػا اام ػػت اس ػػتنادان إل ػػى عكام ػػؿ سياس ػػية
كاجتماعية فرضتيا ظركؼ االحتالؿ .
 -4ض ػػعؼ مقكم ػػات التخط ػػيط عن ػػد ان ػػال ى ػػذه الم سس ػػات م ػػف حي ػػث األبني ػػة كالمن ػػئات كمس ػػاحة
األراضي كالطكااـ الفنية كالميزانية .
 -5التػ ػ ثر الكاض ػػح لي ػػذه الجامع ػػات بالجامع ػػات العربي ػػة المحيط ػػة م ػػف حي ػػث اس ػػتخداـ بػ ػرام تل ػػؾ
الجامعات كنظاميا التعليمي" .

 -1.2تطور عدد ؤسسيت التعميم العيلي في فمسطين :
ن ة م سسات التعليـ العالي ا: 0967 -0951

لقػد وػاف مػف الطبيعػي أف يبػدأ التفويػر بإاامػػة م سسػات محليػة للتعلػيـ العػالي فػي االردف ا بمػا فييػػا

الضفة الاربية كذلؾ لمكاجية االحتياجات المتزايدة مف الخريجيف سكال لسكؽ العمؿ المحلي أك الخليجي
كنظ ػ انر إلػػى أف الحاجػػة وانػػت ماسػػة ألعػػداد وبي ػرة مػػف المعلمػػيف كمػػكظفي األجي ػزة الحوكميػػة فقػػد أعطيػػت
األكلكيػػة إلاامػػة معاىػػد المعلمػػيف  ،كالتػػي وانػػت تقبػػؿ طلبػػة التػػكجييي مػػف أصػػحاب المعػػدالت المناسػػبة

كبالفعػػؿ فقػػد أاػػيـ فػػي سػػنة  0953معيػػدان للمعلمػػات فػػي مدينػػة راـ اهلل  ،ومػػا أاػػيـ فػػي نفػػس السػػنة معيػػد

للمعلميف ن التخصصات الزراعية كالعلميػة  ،كفػي سػنة  0960تػـ تحكيػؿ مدرسػة خضػكرم الزراعيػة فػي

طػػكلورـ إلػػى وليػػة زراعيػػة متكسػػطة  ،كاػػد اسػػتجابت كوالػػة ،ػػكث الالجئػػيف أيضػان للحاجػػة الماسػػة لخريجػػي
وليات المجتمع فقامت بت سيس معيد للمعلميف في راـ اهلل في سنة  0960كتال ذلؾ إاامة معيد للمعلمات

في سنة . 0962
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أمػػا بالنسػػبة إلاامػػة الجامعػػات المحليػػة فإنيػػا تعػػكد لعػػاـ  0964عنػػدما أايمػػت الجامعػػة األردنيػػة فػػي

الجبييػة بػػالقرب مػػف عمػػاف  ،كبػػالطبع فقػػد وػػاف مػػف المفػػركض أف تفػػتح الجامعػػة أبكابيػػا بحريػػة للطلبػػة مػػف
الضػػفة الاربيػػة  ،بصػػفتيا جػػزلان مػػف األردف  ،كىػػذا مػػا حصػػؿ بالفعػػؿ خػػالؿ الفتػرة  0967 -0964إال اف

الكضع تطكر باتجاىات مختلفة بعد كاكع االحتالؿ  .ا عكرتاني كءخركف  : 0998 ،ص00

مػا يميػػز م سسػات التعلػػيـ الفلسػطيني عػػف ،يرىػا فػػي الػدكؿ المجػػاكرة ىػك كجػػكد مفيػكـ الجامعػػة العامػػة ،
الػذم ىػك لػيس حوكميػا كلػيس خاصػا ،فيػي ال تيػدؼ إلػى الػربح  ،كفػي الكاػت نفسػو تتمتػع باسػتقاللية فػػي
اإلدارة  ،كالتعيػػيف ،كالتكظيػػؼ  ،كتتحمػػؿ مس ػ كلية الركاتػػب  ،كالمصػػاريؼ الت ػػايلية األخػػرل .ىػػذه المي ػزة
انفػػردت فييػػا معظػػـ الجامعػػات الفلسػػطينية بحوػػـ ن ػ تيا فػػي ظػػؿ احػػتالؿ اس ػرائيلي ك،يػػاب كجػػكد سػػلطة
كطنية فلسطينية .كلتخفيؼ حدة المنافسة بيف ىذه الجامعات في مجاالت استقطاب أعضال ىيئة التدريس
كأسػس التعيػيف كمػا ػابو ذلػؾ مػػف أمػكر  ،تػـ فػي بدايػة التسػعينيات بلػػكرة مػا يمسػى وػادر مكحػد ،مػف ابػػؿ
مجلس التعليـ العالي المس كؿ في حينو عف اإل راؼ على اطػاع التعلػيـ العػالي حيػث تكحػد سػلـ الركاتػب
كالعالكات ك اإلجازات كتعكيض نياية الخدمة كالتكفير .
بع ػػد كج ػػكد الس ػػلطة الكطني ػػة الفلس ػػطينية ف ػػي أكائ ػػؿ التس ػػعينات أُن ػػئت ك ازرة التعل ػػيـ الع ػػالي كالبح ػػث
العلمػػي عػػاـ  1996لت ػػرؼ كتػػدعـ كتُكجػػو نمػػك التعلػػيـ العػػالي الفلسػػطيني مػػف خػػالؿ مجالسػػيا كىيئاتيػػا
كادارتيا ككحداتيا المختلفة ،كصدر اانكف التعليـ العالي راـ ا 11عاـ  ،1998الذم حػدد أىػداؼ التعلػيـ
الع ػػالي كدكر ال ػػك ازرة كص ػػالحياتيا كمس ػػتكيات التعل ػػيـ الع ػػالي ك ػػياداتو الممنكح ػػة كأنم ػػاط التعل ػػيـ كأنػ ػكاع
.

م سساتو .

دمج ػػت ك ازرة التعل ػػيـ الع ػػالي كالبح ػػث العلم ػػي ف ػػي ع ػػاـ 2002ـ م ػػع ك ازرة التربي ػػة كالتعل ػػيـ ف ػػي ك ازرة
كاحدة ،كبعد عاـ أُعيد تفعيؿ مجلس التعليـ العالي لرسـ السياسات العامة ،كوذلؾ تـ تفعيؿ مجلس البحث
العلمػػي لرسػػـ السياسػػات البحثيػػة ضػػمف إطػػار م سسػػات التعلػػيـ العػػالي ،كتػػـ إن ػػال ىيئػػة االعتمػػاد كالجػػكدة
لتػػرخيص كتقيػػيـ كاعتمػػاد م سسػػات كب ػرام أواديميػػة جديػػدة كاديمػػة ،إضػػافة إلػػى إن ػػال صػػندكؽ إا ػراض
الطالب ،لمساعدة الطلبة في تاطية نفقات تعليميـ.
كاػػد أُعيػػد فصػػؿ ك ازرة التعلػػيـ العػػالي عػػف ك ازرة التربيػػة كالتعلػػيـ فػػي عػػاـ  2012ـ  ،كاسػػتمرت بتنفيػػذ
وافػة أعماليػا كتطػػكير برامجيػا ككسػػائؿ إ ػرافيا كفػؽ خطتيػػا المتكسػطة المػػدل  2013-2011مػف خػػالؿ
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مجالسيا كىيئاتيا كاداراتيا العامة كفريؽ الك ازرة الفني كاإلدارم لمكاجية التحديات العديػدة كتػذليليا كتحقيػؽ
رسالتيا كتقديـ أفضؿ الخدمات ذات الصلة للمجتمع الفلسطيني .ا ك ازرة التربية كالتعليـ العالي 2012 ،
 -1.3ال ؤسسيت ال شرفة عمي ؤسسيت التعميم العيلي الضمسطي ي:

 -1يمس التعميم العيلي الضمسطي ي :
ن

مجلس التعليـ العالي الفلسطيني في أكاخػر السػبعينات لإل ػراؼ علػى م سسػات التعلػيـ العػالي

كالتنسػػيؽ فيمػػا بينيػػا كدعميػػا فػػي تحقيػػؽ أىػػدافيا الرئيسػػية فػػي حينػػو كىػػك التػػدريس كتػػكفير فػػرص االلتحػػاؽ
بػالتعليـ العػالي لل ػباب الفلسػطيني للحػد مػف ىجرتػػو الػى الخػارج .كفػي عػاـ  ،0994صػدر مرسػكـ رئاسػػي
يقضي باستم ارر مجلس التعلػيـ العػالي بػ دال ميامػو فػي التخطػيط كالتطػكير كاال ػراؼ علػى التعلػيـ العػالي
كفؽ تنسيؽ مػع ك ازرة التربيػة كالتعلػيـ العػالي التػي أن ػئت نفػس العػاـ لرعايػة التعلػيـ فػي فلسػطيف .كت ػوؿ
المجل ػػس كفق ػػا للمرس ػػكـ م ػػف رئ ػػيس ،كنائ ػػب رئ ػػيس كمق ػػرر كأعض ػػال يمثل ػػكف ر س ػػال الجامع ػػات كخب ػ ػرال
أواديميكف كتربكيكف .
كبعد ان ال ك ازرة التعليـ العالي كالبحث العلمي عاـ  ،0996استمر مجلس التعلػيـ العػالي بمكاصػلة ميامػو
تحت رئاسة الكزير ،كعند انضماـ ك ازرة التعليـ العالي الى ك ازرة التربية كالتعليـ العالي عاـ  ،2112استمر
أيض ػ ػػا بالعم ػ ػػؿ تح ػ ػػت رئاس ػ ػػة كزي ػ ػػر التربي ػ ػػة كالتعل ػ ػػيـ الع ػ ػػالي ،ليق ػ ػػكـ بالعدي ػ ػػد م ػ ػػف المي ػ ػػاـ أىمي ػ ػػا ااػ ػ ػرار
السياسة العامة للتعليـ العػالي فػي فلسػطيف  ،ككضػع االسػس العامػة المتعلقػة بقبػكؿ الطلبػة فػي م سسػات
التعليـ العػالي كااػرار األسػس العامػة لتخصػيص كتكزيػع الػدعـ المػالي فػي المجػاالت المختلفػة علػى التعلػيـ
العػػالي كتكحي ػد الركاتػػب كالعػػالكات فػػي وػػادر مكحػػد .كحالي ػان ،ىنػػاؾ تكجػػو عػػاـ فػػي الػػك ازرة كفػػي االكسػػاط
االواديمية إلعادة النظر في ترويبة المجلس كميامو .اك ازرة التربية كالتعليـ العالي
.

 -4يمس ال وث العم ي :

تكلي ك ازرة التعليـ العالي البحث العلمي أىمية خاصة كتسعى إلى رفع مستكاه في م سسات التعليـ

العالي كمراوز األبحاث ،كتػ مف أف انخػراط أعضػال الييئػات التدريسػية فػي ن ػاطات البحػث العلمػي الجػاد
كاليادؼ سيساىـ في تحسيف سكية كجكدة التعليـ العالي ،وما كتعتبر الك ازرة البحث العلمي طريقان للكصكؿ

إلى االاتصاد المبني على المعرفة كاالبتوار .

انطالاان مف ىذه الر ية ،اامت الك ازرة بت سيس مجلس البحث العلمي كفقان للمرسكـ الرئاسي الصادر

بتاريو  2103/2/28حيػث اػاـ مجلػس الػكزرال فػي جلسػتو بتػاريو  2103/4/06بتسػمية أعضػال المجلػس
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ػال علػػى تنسػػيب كزيػػر التعلػػيـ العػػالي كالػػذم ي ػرأس ىػػذا المجلػػس كليضػػـ أربعػػة عمػػدال بحػػث علمػػي مػػف
بنػ ن
الجامعػػات الفلسػػطينية كمػػدير مروػػز أبحػػاث إضػػافة إلػػى خمسػػة أعضػػال مػػف القطػػاع الخػػاص كالمجتمػػع
األىلي .كلتمويف المجلس مف أدال المياـ المكولة إليو فقػد اػرر كزيػر التعلػيـ العػالي تخصػيص  21مليػكف
يوؿ مف مكازنة الك ازرة ىذا العاـ لدعـ البحث العلمي .

اك ازرة التربية كالتعليـ العالي

 -1.4واق التعميم العيلي الضمسطي ي :
ااـ الباحث بػاالطالع علػى م ػرات التعلػيـ العػالي ومػا جػالت فػي مكاػع ك ازرة التربيػة كالتعلػيـ العػالي كتػـ
كضعيا في جدكؿ للتكضيح
مخص عيم إلوصيءات ؤسسيت التعميم العيلي الضمسطي ي لمعيم األكيدي ي 2015/2014
أوالً :ال ؤسسيت :
بلغ عدد الم سسات المعتمدة كالمرخصة  52م سسة تعليـ عالي مكزعة والتالي:
 14جامعة تقليدية ،جامعة كاحدة تعليـ مفتكح  19ولية جامعية  18ولية مجتمع متكسطة.
 يكجد في الضفة الاربية  33م سسة تعليـ عالي مكزعة والتالي: 9جامعات تقليدية ااثنتاف حوكمية كستة عامة ككاحدة خاصة
 13ولية جامعية اأربعػة حوكميػة ،سػتة خاصػة ،اثنتػاف عامػة ،ككاحػدة تحػت إ ػراؼ كوالػة ،ػكث كت ػايؿ
الالجئيف
 11ولية مجتمع متكسطة اكاحدة حوكمية ،ستة عامػة ،كثالثػة خاصػة ،ككاحػدة تحػت إ ػراؼ كوالػة ،ػكث
كت ايؿ الالجئيف .
 يكجد في القطاع  18م سسة تعليـ عالي مكزعة والتالي:ا 5جامع ػػات تقليدي ػػة اكاح ػػدة حوكمي ػػة كاثنت ػػاف عامت ػػاف كاثنت ػػاف خاص ػػتاف ا 6ولي ػػات جامعي ػػة اأربع ػػة
حوكميػػة ككاحػػدة خاصػػة ،ككاحػػدة عامػػة ا 7وليػػات مجتمػػع متكسػػطة اثالثػػة عامػػة ،ككاحػػدة حوكميػػة،
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كاثنتاف خاصتاف ،ككاحدة تحت إ راؼ كوالة ،كث كت ػايؿ الالجئػيف  .أمػا التعلػيـ المفتػكح فيكجػد يي عتة
واودة تتكزع مراوزىا ما بيف الضفة ك،زة بكااع  22مروز ،ا 17مروز في الضفة كا 5مراوز في ،زة.
يدول رقمن )9الطم ة اليدد وسب اوصيءات: 2015-2014
عدد ال ؤسسيت
وع
ال ؤسسيت
اليي عتتتتتتتتيت

الطم ة اليدد

غزه

ال ضة

ال ي وع

دكتوراه

1

9

52

4.

د موم

ييستير
433.

كيلوريوس

عيلي
513

35244

د موم

د موم

تأﻫيل

ال

توسط

هي

تر وي

شهيده

223

24

54.1

53.

التقميدية

كميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

.

53

59

1

1

1

5.31

235.

.2

1

1

3

55

5.

1

1

1

1

3524

35

1

1

يي عية

كمية يت
توسطة

*

التعميم ال ضتوح 537393طيل يً هم  5573114كيلوريوس  4532س ة تو يرية  3.5شهيدة تأﻫيل تر وي

ال ي وع

5.

33

14

4.

53

433.

33494

9541

495

223

24

 التعليـ المفتكح ال يكجد اال جامعة كاحدة في فلسطيفاجامعة القدس المفتكحة ك تنت ر في معظـ
أرجال الكطف .

المصدر من تجمٌع الباحث بنا ًء على معلومات منشوره من التعلٌم العالً على موقع الوزارة .

يدول رقم ن )10الطم ة ال سيمون وسب اوصيءات : 2015-2014
عدد ال ؤسسيت
وع
ال ؤسسيت
اليي عتتتتتتتتتتتتتتتيت

الطم ة ال سيمون

غزه

ال ضة

ال ي وع

دكتوراه

1

9

52

21

ييستير
3315

د موم

كيلوريوس

عيلي
592

54511.

د موم

د موم

تأﻫيل

ال

توسط

هي

تر وي

شهيده

.35

12

4.42

523

التقميدية

كمية يي عية

.

53

59

1

1

1

1913

51235

554

1

1

كميتتتتة يت تتتت

3

55

5.

1

1

1

1

5441.

.2

1

1

توسطة

التعميم ال ضتوح* .17431طيل يً هم 137211كيلوريوس  4532س ة تو يرية  .95تأﻫيل تر وي

ال ي وع

5.

33

14

21

592

3315

54.955

414.5

343

المصدر من تجمٌع الباحث بنا ًء على معلومات منشوره من التعلٌم العالً على موقع الوزارة
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.35
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يدول رقم ن )11الطم ة ال تخريون ن ؤسسيت التعميم العيلي وسب اوصيءات : 2015-2014
عدد ال ؤسسيت
وع

ال ي وع

دكتوراه

د موم

ييستير

كيلوريوس

عيلي

د موم

د موم

هي

توسط

تأﻫيل

ال

تر وي

شهيده

1

9

52

1

4314

13

455.3

..3

534

1.9

1

.

53

59

1

1

1

5121

4234

13

1

1

ال ؤسسيت
اليي عتتتتتتتتيت

غزه

ال ضة

الطم ة ال تخريون

التقميدية

كميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
يي عية
كمية يت

3

55

5.

1

1

1

1

35

3524

1

1

توسطة

التعميم ال ضتوح* .134طيل يً هم  3314كيلوريوس  331شهيدة تأﻫيل تر وي

ال ي وع

5.

33

14

1

13

4314

44413

.115

المصدر من تجمٌع الباحث بنا ًء على معلومات منشوره من التعلٌم العالً على موقع

49.

1.9

1

الوزارة .

يدول رقم ن )12العاملكف في ؤسسيت التعميم العيلي وسب اوصيءات :2015-2014
عدد ال ؤسسيت
وع

ال ؤسسيت
اليي عتتتتتتتتيت

غزه

ال ضة

العي مون
ال ي وع

دكتوراه

ييستير

د موم
عيلي

كيلوريوس

د موم

د موم

ثي وية

دون

توسط

هي

عي ة

الثي وية

1

9

52

412.

4111

11

43.3

313

23

291

5159

.

53

59

53.

114

41

.29

43.

2

.9

59.

التقميدية
كميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

يي عية

كمية يت
توسطة

3

55

5.

21

1

432

32.

91

1

34

13

*

التعميم ال ضتوح  5235ن 59أستيذ  14أستيذ شيرك  343أستيذ سيعد  .1وي ر  933درس)
ال ي وع

5.

33

14

43.9

.1

334.

333.

5191

المصدر من تجمٌع الباحث بنا ًء على معلومات منشوره من التعلٌم العالً على موقع

53

23

.55

الوزارة .
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يدول رقم ن )13األكيدي يون التعمي يون العي مون في ؤسسيت التعميم العيلي
وسب اوصيءات : 2015-2014
عدد ال ؤسسيت
وع ال ؤسسيت
اليي عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيت

غزة
5

ال ضة
9

األكيدي يون التعمي يون
ال ي وع

أستيذ

14

215

أستيذ

شيرك

أستيذ

سيعد

وي ر

367

1416

566

التقميدية

درس

غير

دون

رت ة

0 1273

عرف

0

كمية يي عية

6

13

19

5

8

81

297

184

17

357

كميتتتتتتة يت تتتتتت

7

11

18

2

0

13

123

279

23

7

التعميم ال ضتوح

19

52

327

80

937

0

0

ال ي وع

241

427

1837

1066

40 2673

توسطة

364

المصدر من تجمٌع الباحث بنا اء على معلومات منشوره من التعلٌم العالً على موقع الوزارة نوزارة التر ية والتعميم العيلي)

ثي ييً  :أﻫ ية التعميم العيلي :

المكارد الب ػرية ىػي االسػاس فػي عمليػة التنميػة ،بمختلػؼ أ ػواليا كمراحليػا ،كلػذلؾ تحػرص الػدكؿ

المتقدمػػة أف يوػػكف لػػدييا نظػػاـ تعليمػػي اػػكم اػػادر اوسػػاب االفػراد كالم سسػػات الميػػارات العلميػػة كالمعرفيػػة
الالزمة ،كتمد سكؽ العمؿ باالحتياجات المطلكبة في عملية البنال كالتنمية " .في أعقػاب الحػرب العالميػة

الثانية  ،كبعد ىزيمة فرنسا  ،عر الناس بخيبة أمؿ وبيرة كفي ظؿ ىذا الت ا ـ مف حرب خاسرة  ،طرح
ارؿ دياكؿ س االن ذا مازل حيف س ؿ عف أكضاع التعليـ في فرنسا كعف حالة الجامعات كعف القضال ،

ف خبر أف التعليـ كالقضال بخير ،فعلؽ اائالن إذف فرنسا بخير " االيجرم : 2009 ،ص5

يرم االاتصادم "فريدريؾ ىاربسػكف " أف " المػكارد الب ػرية ىػي الموػكف األسػاس لثػركة األمػـ  ،فػرأس

الماؿ كالمكارد الطبيعية ىي عكامؿ سلبية أك علي األوثر عكامؿ مساعدة في العملية اإلنتاجية"
"كيعتبر النظاـ التعليمي الرسمي  ،ىك المحدد األساس لتنمية كاوتساب الميارات كالمعرفة ل فراد ،
وما تعتقد معظـ الدكؿ النامية  ،أف التكسع الومي السػريع للفػرص التعليميػة ىػك مفتػاح التنميػة لتلػؾ الػدكؿ
كالروي ػزة األساسػػية ليػػا .فولمػػا زاد التعلػػيـ كارتفعػػت فرصػػو زادت التنميػػة بمعػػدؿ أسػػرع " كىػػذا ػػيل خػػاطئ
يػ تي بنتػائ عوسػية  ،حيػث يػتـ ذلػؾ علػى حسػػاب الجػكدة كالػة المنافسػة  ،نقػع فػي األزمػات المتتاليػة مػػف
عجز كتدني للحالة التعليمية السائدة .
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ل ػػذلؾ يج ػػب االىتم ػػاـ ب ػػالتعليـ  ،ال ػػذم م ػػف ػ ػ نو أف يرف ػػع م ػػف مس ػػتكل الف ػػرد  ،كيحس ػػف م ػػف العام ػػؿ
االاتصػػادم لديػػو " باإلضػػافة إلػػي أف التعلػػيـ ي ػ دم إلػػي رفػػع مسػػتكيات المعي ػػة ل ف ػراد خاصػػة الفق ػرال ،
وػػذلؾ ي ػ دم أيض ػان إلػػي انت ػػار كاتسػػاع فػػرص التكظػػؼ لجميػػع األفػػراد  ،كمػػف ثػػـ تقلػػؿ نسػػبيان مػػف م ػػولة
البطال ػػة " ا ب.ت ػػكدارك:2226،ص 365كل ػػذلؾ يتطل ػػب م ػػف ال ػػدكؿ مراجع ػػة كتقي ػػيـ مخرج ػػات عمليتي ػػا
التعليمية باستمرار مع التطكرات المعرفية كالتونكلكجية الحاصلة محليان كدكليان.
فػػي زمػػف التطػػكر المسػػتمر فػػي ػػتى مجػػاالت الحيػػاة العلميػػة كالعمليػػة  ،فػػي مختلػػؼ الػػدكؿ المتقدمػػة ،
يتكجب علينا مكاوبة ىذا التطكر كاالستفادة منو  ،كالمساىمة فيػو  ،كخصكصػان أننػا نمتلػؾ القػدرات العلميػة
اليائلػػة حتػػى نوػػكف مػ ثريف محليػان كدكليػان  ،كلنػػا ثقلنػػا االاتصػػادم كالثقػػافي كالحضػػارم كالعلمػػي  ،لػػذلؾ إف
التنػػافس الػػذم يجػػرم ىػػك تنافس ػان تعليمي ػان كمعلكماتي ػان كتونكلكجي ػان  ،لػػذلؾ يتطلػػب منػػا أف نتحػػرؾ " بسػػرعة
كفاعليػة  ،لتلحػػؽ بروػب ىػػذه الثػػكرة  ،كأف مػف يفقػػد فػي ىػػذا السػػباؽ العلمػي كالمعلكمػػاتي موانتػو  ،لػػف يفقػػد
فحسػب صػدارتو  ،كلونػو يفقػػد ابػؿ ذلػؾ إرادتػو " االيجػػرم  : 2229 ،ص  ، 5كنجػد أف أىػـ عنصػر فػػي
ى ػػذا التط ػػكر ى ػػك اإلنس ػػاف فيج ػػب أف يو ػػكف مػ ػ ىالن كج ػػاى انز لمختل ػػؼ الظ ػػركؼ الت ػػي تفرض ػػيا التحػ ػديات
المستقبلية للعمؿ .
 -2.1أﻫداف ر ط التعميم سوق الع ل :
اامت العديد مف الدكؿ المتقدمػة أبرزىػا الكاليػات المتحػدة كاليابػاف كأسػتراليا ببنػال نمػاذج فػي الجػكدة،
عمكمػا كمنيػا التعليميػة علػى كجػو
تستخدـ وػ داة علميػة تعنػى بػالتقكيـ الػذاتي مػف أجػؿ تطػكير الم سسػات
ن
الخصكص ،تتميز ىػذه األنظمػة ب نيػا صػممت خصيصػا لػتاللـ طبيعػة التعلػيـ المينػي كاألوػاديمي ،حيػث
اتصفت بال مكلية في إدارة م سسات التعليـ وكنيا تاطي جميع العمليػات التعليميػة كالخدميػة التػي تجػرم
فييػػا ،كلمػػا تػػكفره ىػػذه النمػػاذج مػػف الم ػرات التػػي تعمػػؿ بمجػػاؿ تنميػػة الم ػكارد الب ػرية ،لي ػدؼ ضػػماف
ديمكمة التطكير فضال عف تقليؿ التعقيدات اإلدارية استيدافا لتحسيف اإلنتاجية ،باإلضافة لتلبيتيا حاجات
كر،بػػات المسػػتفيديف مػػف النظػػاـ التعليمػػي ،وػػؿ ذلػػؾ مػػف أجػػؿ تجػػاكز تػػردم جػػكدة التعلػػيـ كمخرجاتػػو التػػي
تػػنعوس بالنتيجػػة علػػى عػػدة عكامػؿ أىميػػا اإلنتاجيػػة ،كالػػة العائػػد االاتصػػادم كاالجتمػػاعي للتعلػػيـ ،كتف ػػي
البطالة بيف المتعلميف ،مما ي ود ضركرة اإلصالح ابا بكة  ،كالبراكم ،2229،ص. 127
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 -2.2أدوار اليي عة و هي هي :
مػف أىػـ االدكار التػػي تقػكـ بيػا الجامعػػة ىػي تػا ىيػػؿ الطػالب كامػدادىـ بالميػػارات العلميػة كالمعرفيػػة
الم ىلة لسكؽ العمؿ المحلػي كالػدكلي ،كاػدرتيـ مػع التعامػؿ مػع الظػركؼ المتايػرة للعمػؿ " كالمسػاىمة فػي
اسػػتثمار كتكظيػػؼ كتطبيػػؽ المعرفػػة  ،أك العمػػؿ علػػى تطكيرىػػا كمكاوبػػة الحيػػاة المينيػػة " اعبػػد القػػادر ،
 ،2213ص 16كف ػػي ظ ػػؿ ى ػػذا التط ػػكر اص ػػبح ل ازم ػػا علين ػػا أف نع ػػد الخط ػػط كالتق ػػديرات الالزم ػػة مث ػػؿ
"اسػتحداث بػرام تعليميػة متخصصػة  ،كبالتػالي لػـ يعػد ميمػة الجامعػة تقتصػر علػي اإلعػداد األوػاديمي ،
بػػؿ أصػػبحت أيض ػان تيػػتـ بعمليػػة إعػػداد الوفػػالات كالخب ػرات فػػي وافػػة المجػػاالت  ،حيػػث أصػػبحت عمليػػة
البحػػث العلمػػي مػػف أىػػـ الكظػػائؼ كالميػػاـ التػػي تقػػكـ بيػػا الجامعػػات  ،كىػػي كظيفػػة موملػػة لعمليػػة التعلػػيـ
"اأمحمد صالح منصػكر:2213،ص 9كفػي كضػعنا الفلسػطيني الضػعيؼ بإموانياتػو المتكاضػعة فػال بػد أف
يوكف دكر أساسي للجامعػة كاػد حػدد أبػك حطػب عكامػؿ عػدة لتفعيػؿ دكر الجامعػات كالقيػاـ برسػالتيا بينيػا
والتالي :اأبك حطب  ، 2212،تقارير
 -1أف ت وؿ حاضنة معرفية لركادىا كوافة المعنييف بمجتمعاتيا .
 -2ت جيع أفراد المجتمع على زيارة من ئات الجامعة كاستخداـ مرافقيا .
 -3إن ػػال لجػػاف است ػػارية م ػػتروة مػػف الييئػػة العامػػة فػػي الجامعػػة كايػػادات المجتمػػع مػػف ذكم الق ػرار
لتحديد حاجات المجتمع كالتعرؼ على م والتو .
 -4تكجيو األبحاث الجامعية لحؿ الم والت المحلية سعيان كرال خدمة المجتمع كتطكيره .
 -5عقد م تمرات في الجامعة لمختلؼ التخصصات بم اروة وافة موكنات المجتمع .
 -6تقديـ برام لتلبية متطلبات أفراد المجتمع على اختالؼ مستكياتيـ .
 -7م اروة الييئة التدريسية كالطلبة في المجاؿ التطكعي لخدمة المجتمع .
 -8العمؿ كبسرعة على حؿ اضية العجز المالي التي باتت تيد مسيرة التعليـ العالي .
يتطلب مف الدكؿ التي تصبك الي نظاـ تعليمػي اػكم كخػريجيف متعلمػيف يحملػكف ال اريػة فػي المسػتقبؿ
أف يزيدكا مف االنفاؽ علي عملية التعليـ العالي كالمزيد مف االبتعاث الخارجي لطالبيـ في الدكؿ المتقدمة
لوي يستطيعكا نقؿ تجاربيـ لنا كاالستفادة منيا الف المعارؼ كالعلكـ تحتاج الي أثمػاف وبيػرة  "،المعرفػة ال
تتػ ػ تى ب ػػثمف بخ ػػس  ،فال ػػدكؿ المتقدم ػػة تنف ػػؽ م ػػا يق ػػرب  %22م ػػف دخلي ػػا القػ ػكمي ف ػػي اس ػػتيعاب المعرف ػػة
كاوتسػػابيا كن ػػرىا  ،كيسػػتحكذ التعلػػيـ االتعلػػيـ األساسػػي حتػػى االلتحػػاؽ بسػػكؽ العمػػؿ علػػى نصػػؼ ىػػذه
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النس ػػبة  ،و ػػذلؾ تنف ػػؽ الم سس ػػات الص ػػناعية كالتجاري ػػة ف ػػي ى ػػذه ال ػػدكؿ م ػػا ال يق ػػؿ ع ػػف  %5م ػػف دخلي ػػا
االجمػػالي فػػي التنميػػة المينيػػة للعػػامليف بيػػا  ،ك %5-3فػػي البحػػث كالتنميػػة بيػػدؼ انتػػاج معػػارؼ جديػػدة "
احيدر2224 ،
كفي منطقتنا العربية عمكمان نجد انو كبالر،ـ مف االنجازات التي يحققيا التكسع الومي في التعليـ "
إال أف الكضع العاـ ال زاؿ متكاضعان مقارنة باحتياجػات التنميػة  ،فالبلػداف العربيػة تعػاني مػف فجػكة معرفيػة
وبيرة  ،كلف يوكف مف السيؿ التالب علييا ألف المعرفة ىدؼ متحرؾ كحػدكدىا دائمػان فػي تكسػع  ،كلعبػكر
ىذه الفجكة المعرفية  ،أكصى التقرير بضركرة أف تعمؿ الدكؿ العربيػة فػي ثالثػة اتجاىػات ىػي  :اسػتيعاب
المعرفة كتكطينيا كن رىا " اUNDP,2002:5

 -2.3واق التعميم في الوطن العر ي :
إف كااع التعليـ في فلسػطيف ىػك انعوػاس لكااػع التعلػيـ فػي الػكطف العربػي ب ػوؿ عػاـ ،
الذم يتسـ باآلتي :ا اليجرم  : 2229 ،ص. 8
 -1تدني نكعية التعليـ العربي .
 -2نمطية التعليـ العربي .
 -3ضعؼ مستكل عدد وبير مف المعلميف .
 -4عدـ تكفر البيئة المدرسية .
 -5تف ي األمية ب وؿ وبير .
ثيلثيً  :التودييت التي توايه التعميم الضمسطي ي :
التحػػديات التػػي تكاجػػو التعلػػيـ العػػالي وثيػرة  ،مثػػؿ حريػػة التعلػػيـ للجميػػع  ،نػػرم أف ىنػػاؾ صػػعكبة فػػي
تطبيقػو علػي أرض الكااػػع بسػبب التوػػاليؼ المرتفعػة لعمليػػة التعلػيـ العػػالي  ،فػي ظػػؿ الظػركؼ االاتصػػادية
الصعبة  ،كالتحدم اآلخر ناجـ عف الم سسػات التعليميػة كمػا يتعلػؽ بجػكدة العمليػة األواديميػة كالتربكيػة ،
كوػػذلؾ التحػػديات المتعلقػػة باإل ػراؼ علػػي الم سسػػات التعليميػػة  ،كالتحػػديات المتعلقػػة بالتمكيػػؿ التػػي ىػػي
سبب أساسي في أزمات الجامعات المستمرة التي ت ثر ب وؿ مبا ػر علػي "المجػاؿ االوػاديمي  ...كمجػاؿ
البحػػث العلمػػي" ا ال ػػيو عيػػد: 2214،ص 62كالتػػي ت ػ ثر علػػي جػػكدة الخ ػريجيف ،كوػػذلؾ الم ػػاوؿ مػػف
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ضعؼ تمكيؿ عملية البحث العلمي التي تعتبر أساسية في عملية تطكر التعليـ كوذلؾ تكجد عكامؿ أخرم
مثؿ  :اعبيد  : 2224،ص 22
 التحديات المرتبطة بعكامؿ ديمك،رافية . التحديات المرتبطة بسياسات التكظيؼ في القطاع الحوكمي . "التحديات المرتبطة بسمات العمالة الكطنية كالعمالة الكافدة  ، .كعملية التكسع في التعليـ يجب أفتوػػكف مدركسػػة بعنايػػة حتػػي ال ت ػ تي ب ػ ثر سػػلبي علػػي الخ ػريجيف كالعمليػػة التعليميػػة ب ػػوؿ عػػاـ علػػي
حساب جكدة مخرجاتيا ،حيػث يسػيـ التكسػع فػي التعلػيـ فػي زيػادة النمػك االاتصػادم الولػي مػف خػالؿ
العناصر األربعة اآلتية  :اب.تكدارك:2226،ص384
 -1صنع اكة عاملة أوثر إنتاجية مع إمدادىا بوؿ ما تحتاجو مف معرفة كميارة.
 -2تكفير فرص عمالة كتكظؼ للمدرسػيف كعمػاؿ المػدارس كالبنػال ،كوػذلؾ العمالػة المرتبطػة بالعمليػة
التعليمية.
 -3ت ىيؿ طبقة مف القادة المتعلميف ليحلكا محؿ األجانػب سػكال فػي الحوكمػة أك االتحػادات كالنقابػات
كالم ركعات الخاصة كالمينية.
 -4تكفير نكع مف التدريب كالميارات األساسية كالت جيع علي اكؿ االتجاىات الحديثة للمجتمع .
لقػد أكضػح " االاتصػادم المتخصػص فػي التعلػيـ " john simmonأىميػة التعلػيـ بالنسػبة للفقػرال،
ف ػ ػػالتعليـ السػ ػ ػريع ال ب ػ ػػد من ػ ػػو للفقػ ػ ػرال ف ػ ػػي معظ ػ ػػـ ال ػ ػػدكؿ النامي ػ ػػة ألن ػ ػػو ى ػ ػػك ط ػ ػػكؽ النج ػ ػػاة م ػ ػػف الفق ػ ػػر ".
اتػػكدارك : 2226،ص ، 385كاذا صػػلحت العمليػػة التعليميػػة نسػػتطيع اصػػالح المجتمػػع كيصػػبح مجتمعػػا
متطك ار يبنػي احتياجاتػو علػي اسػس علميػة كمعرفيػة كيموػف اجمػاؿ خصػائص ىػذا المجتمػع المعرفػي "فػي
المعرفػػة التخصصػػية كالعمػػؿ فػػي فريػػؽ  ،كمنظمػػات الػػتعلـ  ،كاالستقصػػال  ،كالػػتعلـ المسػػتمر  ،كتقنيػػات
االتصاؿ كالمعلكمات  ،كالعكلمة  ،كضماف الجكدة " ا. UNDP:2002:6-7
يتكاػػؼ تطػػكير التعلػػيـ الجػػامعي بمػػا يخػػدـ احتياجػػات سػػكؽ العمػػؿ علػػى تطػػكير اإلدارة الجامعيػػة
كتحسػػيف جػػكدة نظػػاـ التعلػػيـ بمػػا يتناسػػب كمتطلبػػات المنافسػػة فػػي عصػػر العكلمػػة .فالتنػػافس ىػػك السػػمة
األساسية ليذا العصر كىي تنعوس على النظاـ الجامعي بحيث نرل الجامعات تتنافس فيما بينيا كاألاساـ
داخػػؿ الجامعػػة تتنػػافس فيمػػا بينيػػا أيضػػا ،باإلضػػافة إلػػى التنػػافس بػػيف أعضػػال الييئػػة التدريسػػية  .كعنػػدما
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يحصؿ ىذا التنافس في ظؿ استقاللية الجامعات كالحرية األواديمية ،ف نو ي دم إلػى بقػال األصػلح كنيايػة
األسػ ػكأ ،كااللتػ ػزاـ بمع ػػايير الج ػػدارة كاالس ػػتحقاؽ ،كال ػػى تو ػػكيف انػ ػكات اتص ػػاؿ ب ػػيف الجامع ػػات كم سس ػػات
المجتمػػع االنتاجيػػة كالخدميػػة ومػػا ىػػك مكجػػكد حاليػػا فػػي مجػػاؿ الطػػب حيػػث يعمػػؿ األسػػاتذة كالطلبػػة فػػي
المست فيات الجامعية ك،يرىا .ا الربيعي  : 2008 ،ص6
ىنػػاؾ العديػػد مػػف الم ػػاوؿ التػػي تكاجػػو الجامعػػات ،يػػر الربحيػػة  ،كتجعليػػا ،يػػر اػػادرة علػػى تقػػديـ
خػػدماتيا علػػى أومػػؿ كجػػو  ،فيػػي تعتمػػد فػػي مكازنتيػػا علػػى القػػركض كالمػػنح الخارجيػػة مػػف الػػدكؿ العربيػػة
كاألجنبيػػة  ،ليػػذا تومػػف ىػػذه الم ػػاوؿ فػػي " عػػدـ كجػػكد مصػػادر تمكيػػؿ مسػػتمرة لضػػماف تقػػديـ خػػدماتيا
ب سػعار مدعكمػة  ،كتعمػؿ ىػذه الم سسػػات علػى الحصػكؿ علػى مكازناتيػػا التطكيريػة مػف خػالؿ مسػػاعدات
كمػػنح مقدمػػة مػػف أف ػراد كم سسػػات كدكؿ عربيػػة كأجنبيػػة خاصػػة فيمػػا يتعلػػؽ بتمكيػػؿ بنػػال المبػػاني ك ػرال
األجيزة  ،في حيف تعتمد علػى تمكيػؿ مكازنتيػا الت ػايلية بالدرجػة األكلػى علػى رسػكـ الطلبػة " ا صػبرم ،
. 2223
ار عيً  :تييرب عض الدول في ال الء ة ين خرييت التعميم العيلي وسوق الع ل :
ال ػدكؿ التػػي ير،ػػب الباحػػث فػػي االسػػتعانة بتجاربيػػا وػػؿ مػػف ألمانيػػا  ،سػػناافكرة ،اليابػػاف كتػػـ اختيػػار ىػػذه
التج ػػارب ألني ػػا تعتب ػػر تج ػػارب ميم ػػة ف ػػي عملي ػػة الػ ػربط كال ػ ػراوة ب ػػيف م سس ػػات القط ػػاع الخ ػػاص كالع ػػاـ
كم سسات سكؽ العمؿ  ،عف طريؽ تقييـ االحتياجات الالزمة لوؿ م سسة كجامعػة ك،يرىػا  ،كيػتـ تكجيػو
الطالب الي دراسات معينة منذ الصار  ،حيػث يوػكف الطالػب لديػو تصػكر للعمػؿ المسػتقبلي لػو ،فيحصػؿ
علػػي التعلػػيـ كالتػػدريب المناسػػبيف ،كىػػذا بالت ويػػد مسػػتقبالن يحػػد مػػف البطالػػة كعمليػػة البحػػث عػػف أعمػػاؿ ال
تناسػػبيـ  ،كىػػذه االليػػة تػػتـ بال ػراوة بػػيف الم سسػػات التعليميػػة كالت ػػايلية كالطػػالب كالعػػامليف كمختلػػؼ
القطاعػػات االنتاجيػػة ،كبمتابعػػة كا ػراؼ الجيػػات المعنيػػة ،كاالويػػد أف ىػػذه التجػػارب حينمػػا نجحػػت ألنيػػا
اػػدرت القيمػػة الحقيقيػػة للقػػكم الب ػرية  ،كيموػػف االسػػتفادة منيػػا فلسػػطينيان فػػي ظػػؿ كجػػكد الػػكفرة فػػي الوػػادر
الب رم ال اب ،كللحد مف م ولة البطالػة ال ازئػدة عبػر تكجيػو التخصصػات للطػالب منػذ التعلػيـ االبتػدائي
كمػا يليػػو ،كحتػػي يصػػؿ الطالػػب للجامعػػة يوػػكف م ىػػؿ كلديػو اػػدرة علػػي الػػدخكؿ فػػي سػػكؽ العمػػؿ بمػػا يخػػدـ
العملية االنتاجية  ،كي خذ الدكر الريادم كتستفيد منو األجياؿ القادمة.
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 -4.1تير ة ال ي يي نالتدريب الث يئي) :
تعتبر ألمانيا مف الدكؿ الرائدة في مجاؿ ربط التدريب بالتكظيؼ مف خالؿ النمط التدريبي التكظيفي
الذم أارتو الحوكمة الفيدرالية كحوكمات الكاليات لنظاـ التعليـ الثنائي رئيسي على ال اروة بيف الم سسات
التدريبية كاطاع األعماؿ  .كلقد أكجد ىذا النظاـ التدريبي تعاكنان كثيقان بػيف الم سسػات التعليميػة كالتدريبيػة
كمن ت سكؽ العمؿ ليس في فترة محددة مف مدة الدراسة بؿ في جميع مراحؿ الدراسة بدل مف أكؿ سػنة
كانتيال بالتخرج .كينتيي ىذا التعاكف بإوساب الطالب ادرات ذات مستكل األمر الذم يضمف ليـ كظػائؼ
دائمة فػي المجػاالت المختلفػة .ءمػا انػو يقلػؿ مػف نسػبة البطالػة بػيف ال ػباب الػى ذلػؾ اف المعاىػد كالوليػات
في المانيا رائدة ليذا النكع مف التعليـ كالذم ي تمؿ على التعلػيـ اإلل ازمػي بمكااػع العمػؿ الفعليػة الػى جانػب
الب ػ ػرام األواديميػ ػػة المكجيػ ػػة الحتياجػ ػػات الكظيفػ ػػة .كالتػ ػػدريب فػ ػػي المانيػ ػػا ي ػ ػػترؾ فيػ ػػو القطػ ػػاع الخػ ػػاص
كالم سسػػات التدريبيػػة الحوكميػػة فػػي تنفيػػذ الخطػػة الد ارسػػية للطػػالب لتلبيػػة احتياجػػات ىػػذه ال ػػروات بيػػدؼ
تكظيػؼ الخػريجيف  .كتتحمػػؿ المن ػ ت مػػع األوػاديمييف فػي الم سسػػات التػدريب مسػ كلية تصػميـ المنػػاى
كاإل راؼ األواديمي على الطالب كتقكيميـ .كييدؼ ىذا النظاـ الي :
 –1توامػػؿ إموانػػات ال ػػروات مػػع اموانػػات الم سسػػات التدريبيػػة الحوكميػػة كتعاضػػد أن ػػطتيا لتخ ػري
طالب على أعلى مستكل مف الت ىيؿ.
 –2االستجابة لمطالب الدكلة في تكفير تدريب مرتبط باالحتياجات الكظيفية العملية.
 –3تخفيػػؼ العػػبل المػػالي علػػى الم سسػػات التدريبيػػة الحوكميػػة فػػي تػػكفير التػػدريب للطػػالب كذلػػؾ عػػف
طريؽ تحمؿ الجيات المستفيدة مف ال روات كالم سسات لجزل مف التولفة .
 –4يموف للطالب نقػؿ تجػاربيـ فػي مكاجيػة الم ػاوؿ العمليػة مػف بيئػة العمػؿ الػى ااعػة التػدريب  .ءمػا
يموف للطالب اختبار مدل ماللمة ما يتلقكنو مف تدريب نظػرم مػع الكااػع العملػي كىػذا مػف ػ نو
ي دم الى حكار بيف الطالب كالمدربيف مف انو اف يساىـ في تطكير المناى التدريبية .
 –5يعمؿ على مكالمة الميارات الموتسبة للطالب مع احتياجات سكؽ العمؿ .
كتعػػد ىػػذه المدرسػػة األلمانيػػة مػػف أاػػكل المػػدارس التػػي ت ػربط الم سسػػات التدريبيػػة بسػػكؽ العمػػؿ .كلوػػف
ىناؾ حقيقة ينباي عدـ تجاىليا كىي اف اروة مف ىذا النكع بحاجة إلى سكؽ عمؿ كاع كاادر فػي نفػس
الكاػػت علػػى ادارة العمليػػة التدريبيػػة كم ػػاروة الم سسػػات التدريبيػػة كالتعليميػػة فػػي تصػػميـ كتنفيػػذ كتطػػكير
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المنػػاى  .تلعػػب من ػ ت القطػػاع الخػػاص دك ار وبيػ ار فػػي ادارة العمليػػة التدريبيػػة حتػػى تبػدك ىػػذه المن ػ ت
كأنيا معاىد اائمة بذاتيا ااألنصارم ،ص453-452
 -4.2تير ة س ايفورة :
اصة نيضة سناافكرة جديرة باالىتماـ كالتكاؼ على الوثير مف جكانبيا .فرئيس كزرائيا كباني نيضتيا
الراحؿ "لي وكاف يك" ،بدل م كاره بػجزيرة صايرة اكاميا حكالي مليكني نسمة ،فقيرة المكارد  ،تعاني مف
الفقر كارتفاع نسبة البطالة  ،لونو تموف مف نقليا إلى أحد أاكل نمكر االاتصاد اآلسيكم كالعالمي ،كجعؿ
منيا دكلة تحتؿ إحدل أعلى ع ر مراوز بيف أ،نى دكؿ العالـ ،حيث يصؿ معدؿ دخؿ الفرد السناافكرم
اليكـ حكالي  56ألؼ دكالر سنكيان ،كنسبة البطالة فييا اآلف تقؿ عف . % 2
واف أكؿ ظيكر للتعليـ في البالد أثنال فترة االستعمار االنجليزم ،فالمستعمر واف بحاجة الستخداـ
السواف المحلييف وعماؿ في مصانعو كمكانئو التي واف يديرىا ،كليسيؿ التخاطب معيـ ،كجد أنو مف
الضركرم تعليميـ لاتو  ،فتـ إن ال أكؿ مدرسة لتعليـ اللاة اإلنجليزية عاـ 1902ـ .
لقد حافظ نظاـ التعليـ على ولو العراي ،فسناافكرة وبقية دكؿ المنطقة ،تت لؼ مف ثالثة أعراؽ رئيسية،
ىي :الماالكية ،كالصينية ،كاليندية .كبما أف االنضماـ إلى المدرسة االنجليزية واف محصك انر على فئة
العماؿ المكظفيف مف االستعمار ،فإف بقية المدارس وانت خاصة بوؿ عرؽ على حدة  ،كما أف كصؿ
"حزب العمؿ ال عبي" للحوـ عاـ 1959ـ ،كجد وكاف يك نفسو مضط انر للتعامؿ مع حساسية تعدد
األعراؽ ىذه ا %76صينيكف % 15 ،مااليك %7 ،ىنكد  .كواف لزاما عليو أف يحافظ على كحدة البالد،
كفي نفس الكات عليو أف يحقؽ لوؿ عرؽ ر،بتو بالمحافظة على لاتو كىكيتو .
فكجد الحؿ في تطبيؽ نظاـ "ثنائية اللاة  ،" Bilingualفجعؿ اللاة اإلنجليزية اللاة التعليمية الرسمية في
وافة مدارس الدكلة ،كفي نفس الكات يحؽ لوؿ فرد أك عرؽ أف يختار لاتو الخاصة واللاة األـ يتخاطب
بيا بيف أارانو .كمع تطبيؽ نظاـ حرية الممارسة الدينية تموف وكاف يك مف خلؽ ىكية دكلة سناافكرة
الحديثة ،المتعددة األعراؽ الخالية مف النزاعات كالخالفات الدينية كالعراية ،كالتي يحظى فييا األالية
بوافة صالحيات كحقكؽ األ،لبية .
كما أف استقر األمر على ذلؾ حتى تكجو إلى تحديد أىداؼ النظاـ التعليمي ،فجعؿ اليدؼ
الرئيسي ىك تطكير إموانيات وؿ طالب مف الناحية الذىنية ،كاألخالاية ،كالبدنية ،كوذلؾ أف يوت ؼ وؿ
طالب مياراتو كادراتو الفردية ،ليطبقيا بالطريقة التي تمونو مف خدمة كطنو كمجتمعو على أومؿ كجو.
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فجعؿ الترويز في التعليـ على التحصيؿ النكعي بعد أف واف مرتو از على التحصيؿ الومي حيث ااـ
بالترويز ب وؿ أساسي على وفالة المعلميف ،كجميع العامليف في اطاع التعليـ  ،بؿ أصبح ُينظر إلى

المعلـ على أنو الرويزة األكلى كاألساسية بيف روائز العملية التعليمية.

لذلؾ تـ الحرص على تنمية ادراتو كمياراتو التعليمية كاإلدارية ،كحرصت الحوكمة على االرتقال بمستكل
وفالة المعلـ عف طريؽ برام تطكيرية كتدريبية مختلفة  ،لدل أعرؽ مراوز التعليـ في وؿ مف أمريوا
كبريطانيا .
يقكؿ البركفيسكر ديفيد ىكجف اأستاذ التربية في جامعة وكينزالندز األسترالية في تقييمو للمعلـ
السناافكرم" :يتمتع المعلـ السناافكرم ب خصيتو القكية في الفصؿ ،فيك مف يدير النقاش ،كيحرص على
أف وؿ محاكر النقاش تدكر حكؿ مكضكع الدرس .كتنبع اكة خصيتو مف تمونو مف تخصصو كاتقانو
لو ،كىذا ما يساعده على إعطال الوثير مف التجارب العملية ،كاألمثلة الكااعية لمكضكع الدراسة .
كبما أف النظاـ التعليمي الذم أسسو وكاف يك يحرص على اوت اؼ وؿ فرد لمياراتو كادراتو ،فقد تـ تقسيـ
المراحؿ التعليمية إلى أربع مراحؿ :االبتدائية ا 6سنكات دراسية  ،ثـ الثانكية ا 5سنكات دراسية  ،ثـ
التحضيرية اسنة أك سنتيف  ،ثـ الجامعية .كاد جعؿ المرحلة االبتدائية مجانية كالزامية على وؿ طفؿ.
كفي نياية ىذه المرحلة يخضع الطالب إلى امتحاف كطني يحدد مف خاللو اىتماماتو كالمساؽ الذم
سينتقؿ

إليو

في

المرحلة

الثانكية،

كذلؾ

حسب

ميكلو

كحسب

نتيجة

االمتحاف.

كمف الجدير ذوره ىنا ،أف وكاف يك لـ يوتؼ بتحديد األىداؼ التعليمية كطرؽ تطبيقيا فحسب،
بؿ واف يبا ر بنفسو اإل راؼ كالت ود مف أف التعليـ يسير في الطريؽ الصحيح .يذور البركفيسكر بيرتؿ
أندرسكف ارئيس جامعة  NTUالسناافكرية اكلو  :واف رئيس الكزرال يقكـ بإجرال زيارات مفاجئة
للجامعات كالمعاىد ،كواف يخصص أكاات عطؿ نياية األسبكع يتفقد فييا طالب السوف الداخلي،
كيستمع إلى طلباتيـ كااتراحاتيـ ،ثـ يكصي بيا إلى إدارة ىذه الجامعات .كفي نفس الكات واف يعقد
ندكات كمحاضرات عامة يخاطب فييا الطلبة مبا رة ،ليذورىـ بالكاجب الكطني الذم ينتظرىـ فكر
تخرجيـ ،كي ارويـ ب فوار كمخططات المستقبؿ  ،كالصعكبات التي اد تكاجو الحوكمة حياؿ تحقيقيا،
كالدكر الذم تتكاعو الحوكمة منيـ .
أما محصلة ىذه التجربة  ،فقد انعوست على التقييـ العاـ لمستكل التعليـ السناافكرم عند مقارنتو
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ببقيػػة دكؿ العػػالـ .فقػػد ن ػػرت منظمػػة االاتصػػاد كالتعػػاكف كالتنميػػة العالميػػة فػػي تقريرىػػا الصػػادر فػػي مػػايك،
ن رت تصنيفا دكليان للتعليـ مؿ مختلؼ دكؿ العالـ .فتكصؿ التقرير إلى أف سناافكرة تحتؿ المروز األكؿ
عالميان .
كأ ػار التقريػر إلػػى أنػو ثمػػة عالاػة طرديػة بػػيف مسػتكل التعلػػيـ كالنمػك االاتصػادم فػػي البلػد .فولمػػا
تحسف المستكل التعليمي لبلد ما ،ولما تحسف أدال ىذا البلد ااتصاديان .ا

1

 -4 3تير ة اليي ين :
تعتبر تجربة الياباف مف أوثر التجارب الناجحة في تعزيػز التػرابط بػيف التعلػيـ كالت ػايؿ  ،حيػث
تقكـ المدارس بتكجيو الطالب بعد أف تصنفيـ كفقان إلنجازاتيـ المدرسية إلى فرص عمؿ .
تقع مس كلية البحث عف فرص عمؿ للطالب على المدارس كعلى عوس بػرام الػتميف األلمػاني ،
فػػإف الطػػالب فػػي اليابػػاف ال يملوػػكف خبػرة عمليػػة وافيػػة وػػذلؾ تسػػعى المػػدارس إلػػى تػػكفير خػػدمات تكظيػػؼ
لطالبيا بفضؿ عالااتيا القكية لمجتمع األعماؿ  ،كىذه التجربة ت بو الي حد وبير تجربة ألمانيا  ،كيتمثؿ
العامؿ الم ترؾ بيف التجربتيف في ادرة النظاميف على زيػادة اابليتػو ت ػايؿ الطػالب كتقلػيص الكاػت الػذم
يحتاجكنػػو للبحػػث عػػف عمػػؿ  ،لونيمػػا فػػي المقابػػؿ يقيػػداف طالػػب العمػػؿ بكظػػائؼ محػػددة كذلػػؾ منػػذ بدايػػة
مسػػيرتيـ المينيػػة األمػػر الػػذم يحػػدد حػػروتيـ الكظيفيػػة كءفػػاايـ المينيػػة فػػي المسػػتقبؿ " االفصػػؿ العا ػػر :
تفعيؿ برام الت ايؿ في الدكؿ العربية amf . org . ae/ar/statistics 213،
يرم الباحث ضركرة االستفادة مف ىذه التجػارب الرائعػة كخصكصػا اف فلسػطيف يكجػد بيػا كفػرة مػف
الوػػادر الب ػػرم ال ػػاب المػػتعلـ  ،كنحػػف بحاجػػة ماسػػة الػػي التقليػػؿ مػػف ظػػاىرة البطالػػة ب ػػوؿ عػػاـ كبطالػػة
الخريجيف علي كجو الخصػكص  ،فػيموف الػربط بػيف الجامعػات كسػكؽ العمػؿ كذلػؾ بالتوامػؿ بػيف مختلػؼ
القطاعػػات  ،كيوػػكف ىنػػاؾ توامػػؿ ككضػػع خطػػط م ػػتروة مػػف ابػػؿ ك ازرة العمػػؿ مػػع ك ازرة التربيػػة كالتعلػػيـ

)(1

ان ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكر الػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديف عبػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد الو ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػريـ  :تجربػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة التعل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػناافكرة.

http://mubasher.aljazeera.net/articlesandstudies/2015/07/2015715963316456
2.htm
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العالي  ،كزيادة الدعـ المقدـ للجامعات ،كدعـ الطالب حديثي التخرج عف طريػؽ خلػؽ الكظػائؼ كت ػجيع
الم ػػاريع الص ػػايرة ال ارئ ػػدة الت ػػي م ػػف ػ ػ نيا الح ػػد م ػػف بطال ػػة الخػ ػريجيف .كلزي ػػادة ال ػػتال ـ ب ػػيف الخػ ػريجيف
كاحتياجات سكؽ العمؿ  ،يتكجب علينا ا تراؾ م سسات االعماؿ في مختلؼ المراحؿ التعليمية كالتدريبية
للجامع ػػات مث ػػؿ اع ػػداد الخط ػػط الد ارس ػػية كبنػ ػال المن ػػاى ،اس ػػتعرض ى ػػذا الفص ػػؿ دكر التعل ػػيـ الع ػػالي ف ػػي
التنميػػة ،كالعالاػػة بينػػو كبػػيف احتياجػػات سػػكؽ العمػػؿ ،كوانػػت مخرجػػات التعلػػيـ العػػالي تمثػػؿ أحػػد جكانػػب
العرض في سكؽ العمؿ .

خي سيً  :استخالص :
واف البد مػف الػربط بػيف سػكؽ العمػؿ كمتطلبػات سػكؽ العمػؿ اجانػب الطلػب  ،لػذلؾ بينػا فػي ىػذا
الفصؿ أىمية ماللمػة التعلػيـ العػالي بسػكؽ العمػؿ  ،كاتضػح أف تحقيػؽ الماللمػة يتطلػب ميػارات وافيػة
مػػف الخ ػريجيف تناسػػب احتياجػػات السػػكؽ ،كستكضػػع الحالػػة الد ارسػػية معرفػػة مػػدل الماللمػػة بػػيف خريجػػي
وليات التجارة كاحتياجات سكؽ العمؿ  ،كمعرفة الميػارات التػي يتمتعػكف بيػا ككضػع التكصػيات المناسػبة
ألطراؼ الماللمة كىػـ الجامعػة كالخريجػكف كسػكؽ العمػؿ  .كيػرل الباحػث ضػركرة إ ازلػة معكاػات المكالمػة
بيف مخرجات التعليـ العالي كاحتياجات سكؽ العمؿ تومف في اآلتي :
 -1عدـ كجكد توامؿ كاضح بيف م سسات سكؽ العمؿ ا القطاع الخاص كالعػاـ كالجامعػات  ،ممػا
يتيح ااعدة بيانات مكحدة تبيف االحتياجات الفعلية لسكؽ العمؿ المتجددة .
 -2نقص عمليات التدريب للوادر الم ىؿ لسكؽ العمؿ .
 -3ضعؼ البرام الدراسية التي تحتاج إلى تطػكر مسػتمر  ،التػي تلبػي االحتياجػات األساسػية لسػكؽ
العمؿ كتمد الخريجيف بميارات الزمة للتطكر المسػتمر فػي سػكؽ العمػؿ مثػؿ الميػارات الحاسػكبية
كميارات اللاة االنجليزية ك،رس ثقافة التطكع كالعمؿ الجماعي.
 -4ضعؼ االاتصاد الفلسطيني ب وؿ عاـ كبالتالي يجب االعتماد على التكظيؼ الذاتي
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الفصن الرابع
اإلجراءات املٍهجية لمدراسة
 مكام .
 ميهس ال ل .
 حاوا ال ل .
 دلتنع وعًي
 خطى

ال ل .

عا ا أا

 ذلتىيا أا
 تصحًح أا

ال ل .

ال ل .
ال ل .

 صاق وثبا أا

ال ل .

 تىزيع طبًعٌ ملتغر

ال ل .

 ألا ًب إلحصائً مل تخام يف ال ل .

الضصل ال ار

 :اإليراءات ال هيية لمدراسة

قد تتتتتتتتة:
إف محاكلػػة الباحػػث لتعميػػؽ كت صػػيؿ الصػػفة العلميػػة تتطلػػب عػػرض كتكضػػيح اإلجػرالات المنيجيػػة
التي اتبعيا في دراستو كما تضمف ذلؾ مف ضكابط كخطػكات .إف البحػث العلمػي المتػيف يقػكـ علػى النظػرة
الفاحصة للظاىرة المدركسة كذلؾ مف خالؿ التعمؽ في أبعادىػا كتحديػد العالاػات بينيػا كمختلػؼ الظػكاىر
األخ ػػرل ،ل ػػذلؾ عل ػػى الباح ػػث ع ػػدـ االوتف ػػال بالجان ػػب النظ ػػرم ال ػػذم يي ػػدؼ إل ػػى تكض ػػيح مجمكع ػػة م ػػف
االفتراضات النظرية حكؿ الظاىرة المدركسة بؿ عليو تدعيـ ذلؾ بجانب ميداني باستخداـ األدكات البحثيػة
المختلفة.
كاػػد تنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ عػػدة خط ػكات تمثلػػت فػػي :مػػني اأسػػلكب الد ارسػػة ،كمجتمػػع كعينػػة الد ارسػػة،
كخصػػائص عينػػة الد ارسػػة ،كأداة الد ارسػػة ااالسػػتبانات  ،كمحػػاكر الد ارسػػة ،كصػػدؽ كصػػالحية أداة الد ارسػػة
كثباتيا ،كأساليب التحليؿ االحصائي التي تـ االعتماد علييا في تحليؿ بيانات الدراسة.
أوالً:

هج الدراسة :
استندت الدراسة على المني الكصفي التحليلي الذم يعتبر بمثابة مظلػة كاسػعة كمرنػة تتضػمف عػددان

مف المناى كاألساليب الفرعية مثؿ المسكح االجتماعية كدراسات الحاالت التطكرية كالميدانية ك،يرىا ،وما
أف ىذا المنياج مف أوثر المناى استخدامان في دراسة الظكاىر االجتماعية كاإلنسانية كألنو يناسب الظاىرة
مكضكع الدراسة ،حيث أف المني الكصفي التحليلي يعتمد على دراسة الظاىرة وما تكجػد فػي الكااػع كييػتـ
بكصفيا كصفان دايقان كيعبر عنيا ويفيان أك وميان ،فػالتعبير الويفػي يصػؼ الظػاىرة كيكضػح خصائصػيا ،امػا
التعبير الومي فيعطييا كصفان رايمان يكضػح مقػدار ىػذه الظػاىرة أك حجميػا أك درجػة ارتباطيػا مػع الظػكاىر
األخرل اعميرة ،1981 ،ص . 96االم كخي. 2002 ،
كمف خصائص المني الكصػفي التحليلػي أنػو ال يقػؼ عنػد حػدكد كصػؼ الظػاىرة مكضػكع البحػث،
كلونو يذىب إلى أبعد مف ذلؾ فيحلػؿ ،كيفسػر ،كيقػارف ،كيقػيـ أمػالن فػي التكصػؿ الػي تعميمػات ذات معنػى
يزيػػد بيػػا رصػػيد معارفنػػا عػػف تلػػؾ الظػػاىرة ،كتسػػيـ فػػي تطػػكير كااػػع الظػػاىرة المقصػػكدة كالكاػػكؼ علػػى أىػػـ
إيجابياتيا كسلبياتيا كمحاكلة تحسيف السلبيات كتطكير اإليجابيات المتعلقة بالظاىرة ايد الدراسة.
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حيػػث أف الباحػػث يعػػرؼ مسػػبقان جكانػػب كأبعػػاد الظػػاىرة مكضػػكع الد ارسػػة مػػف خػػالؿ اطالعػػو علػػى األدب
النظػػرم كالد ارسػػات السػػابقة المتعلقػػة بمكضػػكع البحػػث ،كيسػػعى الباحػػث لد ارسػػة " تتتدى الئ تتتة خريتتتيت
التعميم العيلي واوتييييت سوق الع ل الضمسطي ي نويلة دراسية_ كمييت التييرة في قطيع غزة)".
ثي ييً :ودود الدراسة:
 الودود ال كي ية  :تقتصر ىذه الدراسة على وليات التجارة في جامعات اطاع ،زة ،باإلضػافة الػي
الم رفيف األواديمييف في وليات التجارة ،كأيضان أرباب العمؿ االم اليف .
 الوتتدود ال و تتوعية  :ت ػػمؿ الد ارسػػة فػػي البحػػث علػػى مػػدل مالئمػػة المعػػارؼ كالميػػارات الذىنيػػة
كالعلميػػة المطلكبػػة فػػي خ ػري وليػػات التجػػارة كايض ػان لمعرفػػة مػػدل مالئمػػة جػػكدة المسػػتكل النػػكعي
لخري وليات التجارة ،باإلضافة الي رأل الم رفيف األواديمييف حكؿ كااع التعليـ العالي كالمقررات
الدراسية لوليات التجارة فػي اطػاع ،ػزة ،كوػذلؾ رأم أصػحاب األعمػاؿ فػي القطػاع العػاـ كالخػاص
حػػكؿ مالئمػػة المسػػتكل المعرفػػي كالميػػارم لخريجػػي وليػػات التجػػارة كمتطلبػػات سػػكؽ العمػػؿ .كاػػاـ
الباحػػث بتسػػمية وليػػات التجػػارة و ػرابط م ػػترؾ بػػيف مختلػػؼ الوليػػات االداريػػة كاالاتصػػادية كالماليػػة
،حيث أف ليذه الوليات مسميات مختلفة في الجامعات مكضكع الدراسة مثالن جامعة األزىر تسمي
ولية االاتصاد كالعلػكـ االداريػة  ،الجامعػة اإلسػالمية تسػمي وليػة التجػارة ،جامعػة القػدس المفتكحػة
تسػػمي العلػػكـ اإلداريػػة كاالاتصػػادية ،جامعػػة فلسػػطيف تسػػمي المػػاؿ كاالعمػػاؿ  ،جامعػػة ،ػزة تسػػمي
العلكـ اإلدارية كالمالية  ،جامعة األاصى تسمي اإلدارة كالتمكيؿ.
 الودود ال شرية  :تقتصػر الد ارسػة خريجػي وليػات التجػارة فػي اطػاع ،ػزة باإلضػافة الػي الم ػرفيف
األواديمييف ،كأيضان ارباب العمؿ االم اليف  .ثيلثيً :يت

الدراسة وعي ة الدراسة :

اسػػتيدفت ىػػذه الد ارسػػة ثػػالث فئػػات مختلفػػة لتطبيػػؽ الد ارسػػة الميدانيػػة علػػييـ ،حيػػث تمثلػػت الفئػػة األكلػػى
بالم ػرفيف األوػػاديمييف فػػي وليػػات التجػػارة فػػي الجامعػػات الفلسػػطينية بقطػػاع  ،ػزة كالمتمثلػػيف فػػي ر سػػال
األاساـ كعمدال وليات التجارة ،كااـ الباحث باختيار عينة اصدية موكنة مف ا 50م ػرؼ أوػاديمي كبعػد
تكزيع االستبانات علييـ تـ استرداد ا 48استبانة مف إجمالي عينة الم رفيف كبذلؾ توكف نسبة االسػترداد
ا. %96
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أمػػا الفئػػة الثانيػػة فقػػد تمثلػػت بالم ػػاليف كأصػػحاب الم سسػػات العاملػػة فػػي المجػػاالت اإلداريػػة كالتػػي تحتػػاج
ب وؿ مبا ر لخريجي وليات التجارة ومكظفيف أك وعػامليف فييػا ،كليػذا اػاـ الباحػث باختيػار عينػة اصػدية
موكن ػػة م ػػف ا 50من ػ ػ ة ااتص ػػادية تعم ػػؿ ف ػػي المج ػػاؿ الم ػػذوكر ،كبع ػػد اس ػػترداد االس ػػتبانات المكزع ػػة ت ػػـ
الحصػػكؿ علػػى ا 41اسػػتبانة صػػالحة للبحػػث كالتحليػػؿ كبػػذلؾ توػػكف نسػػبة االسػػترداد مػػف عينػػة الم ػػاليف
ا. %82
أم ػػا الفئ ػػة الثالث ػػة كالت ػػي تمث ػػؿ الفئ ػػة األوب ػػر فق ػػد تمثل ػػت ف ػػي فئ ػػة خريج ػػي ولي ػػات التج ػػارة م ػػف الجامع ػػات
الفلسػػطينية فػػي اطػػاع ،ػزة بمختلػػؼ التخصصػػات االاتصػػادية كاإلداريػػة كالماليػػة كالمحاسػػبية كاإلحصػػائية،
كااـ الباحث بتحديد مجتمع الدراسة بالخريجيف الػذيف تخرجػكا مػف سػنة  2012كحتػى سػنة  2015كوانػت
االعداد حسب اإلحصالات الرسمية وما ىي مكضحة بالجدكؿ التالي:
يدول رقم ن )4.1يو ح توزي اعداد خرييي كمييت التييرة خالل الس وات ن )2015-2012في
اليي عيت الضمسطي ية العي مة قطيع غزة
عدد الخرييين

ال س ة

اليي عة
يي عة االزﻫر

887

19.30%

اليي عة اإلسال ية

1229

26.74%

يي عة القدس ال ضتووة

1268

27.59%

يي عة األقصى

414

9.01%

يي عة فمسطين

703

15.30%

يي عة غزة

95

2.07%

4596

100.0%

ال ي وع

المصدر الدليؿ االحصائي للتعليـ العالي – اعداد مختلفة

كلتحديد حجـ عينة الخريجيف المناسب للدراسة تـ استخداـ معادلػة مػدخؿ رابطػة التربيػة األمريويػة
لػ ويرجسي كمكرجاف ا ، Kergcie & Morgan 1970كذلؾ كفؽ الصياة المكضحة أدناه.
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حيث أف:
n

 :حجـ العينة المطلكب.

N

 :حجـ مجتمع البحث.

ME

 :نسبة الخط الذم يموف التجاكز عنو كأوبر ايمة لو .0.05

 :م ر السواف أك نسبة المجتمع كااتراح ويرجيسي كمكرجاف اف تساكم .0.5

P

.0.05

 :ايم ػػة مرب ػػع و ػػام بدرج ػػة حري ػػة كاح ػػدة

 3.86عن ػػد مس ػػتكل ثق ػػة

 0.95أك مس ػػتكل دالل ػػة

كبع ػػد التع ػػكيض ف ػػي المعادل ػػة الس ػػابقة ت ػػـ التكص ػػؿ ألف حج ػػـ عين ػػة الخػػريجيف ا 356خػ ػري م ػػف أص ػػؿ
ػال عليػو اػػاـ الباحػػث بتكزيػػع االسػػتبانة الخاصػػة بػػالخريجيف ب ػػوؿ ع ػكائي
المجتمػػع المتػػاح ا ، 4596كبنػ ن
كبعد االنتيػال مػف عمليػة جمػع البيانػات تػـ اسػترداد ا 275اسػتبانة مػف أصػؿ االسػتبانات المكزعػة كبػذلؾ

توػػكف نسػػبة االسػػترداد الوليػػة ا %77تقريب ػان ،كتعتبػػر ىػػذه النسػػبة مقبكلػػة كممثلػػة لمجتمػػع الد ارسػػة كيموػػف
االعتماد علييا في استوماؿ إجرالات الد ارسػة ،كيػرل الػبعض أف نسػبة االسػترداد التػي تزيػد عػف  %42أك
 %52تعتبر نسػبة مقبكلػة كيموػف االعتمػاد علييػا ،ومػا أنػو كفقػان لمػا تكصػؿ لػو ا Sekaran,2000فإنػو
يعتبػػر نسػػبة اسػػترداد  %30وحػػد أدنػػى مناسػػبة أل ،ػراض البحػػث ،كالجػػدكؿ التػػالي يكضػػح العينػػة المكزعػػة
كاالستبانات المستردة كنسبة االسترداد حسب وؿ جامعة مف الجامعات التي تـ دراستيا.
يدول رقم ن )4.2يو ح توزي أفراد العي ة عمى اليي عيت واالست ي يت ال ستردة و سب االسترداد
العي ة

االست ي يت ال ستردة

س ة االسترداد

اليي عة
يي عة االزﻫر

69

58

84.06%

اليي عة اإلسال ية

95

78

82.11%

يي عة القدس ال ضتووة

98

77

78.57%

يي عة األقصى

32

25

78.13%

يي عة فمسطين

54

31

57.41%

يي عة غزة

8

6

75.00%

356

275

77.25%

ال ي وع

بنال على ءلية تحديد حجـ العينة باستخداـ مدخؿ رابطة التربية االمريوية بنػال علػى مػا سػبؽ
المصدر مف إعداد الباحث ن
كابؿ تكزيع االستبانات بالوامؿ تـ جمػع بيانػات مػف عينػة اسػتطالعية بعػدد ا 30اسػتبانة باػرض التحقػؽ
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مف صدؽ كثبات أداة الدراسة ،كبعد الت ود مف صدؽ كثبات أداة الدراسة تػـ تكزيػع االسػتبانات علػى العػدد
الولي لعينة الدراسة.
ار عيً :صيدر ال يي يت وال عمو يت :
 اليي ب ال ظري  :كذلؾ مف خالؿ الرجكع الي الوتب كالدراسات كالمقاالت العلمية ذات العالاة.
 اليي تتب ال يتتدا ي  :حيػػث تػػـ تصػػميـ ثػػالث اسػػتبانات لاػػرض جمػػع البيانػػات مػػف مصػػادرىا األكليػػة
كذلؾ في محاكلة لإلجابة على تسا الت الدراسة.
خي سيً :خطوات إعداد أداة الدراسة :
تـ إعداد استبانة لد ارسػة مػدل مالئمػة مخرجػات التعلػيـ العػالي كاحتياجػات سػكؽ العمػؿ الفلسػطيني خػاص
لخريجػػي الجامعػػات ،كوػػذلؾ اسػػتبانة خاص ػة آلرال الم ػرفيف األوػػاديمييف ،كاسػػتبانة مكجيػػة ألربػػاب العمػػؿ
االم ػػاليف  ،كذلػػؾ مػػف خػػالؿ مراجعػػة الد ارسػػات السػػابقة كاالسػػتفادة منيػػا فػػي بنػػال االسػػتبانات ذات الصػػلة
بالمكضػػكع ،كمػػف ثػػـ اػػاـ الباحػػث بإعػػداد مسػػكدة أكليػػة لالسػػتبانات مػػف أجػػؿ تقييميػػا كذلػػؾ بعرضػػيا علػػى
الم ػرفيف ،حيػػث تػػـ النقػػاش معيػػـ حػػكؿ مالئمػػة فق ػرات االسػػتبانات كمتايراتيػػا لقيػػاس مػػا كضػػعت لقياسػػو
كاػػدرتيا علػػى التعبيػػر عػػف مضػػمكف البحػػث ،بعػػد مراجعػػة الم ػرفيف لالسػػتبانات تػػـ إعػػادة ترتيػػب محػػاكر
االستبانات كاعادة صيا،ة بعض الفقرات كفؽ التعديالت التي أبداىا الم رفيف.
كم ػػف ث ػػـ ت ػػـ تص ػػميـ االس ػػتبانات الثالث ػػة المكض ػػحة أدن ػػاه ف ػػي ص ػػكرتيا األكلي ػػة كعرض ػػيا عل ػػى ع ػػدد م ػػف
المحومػػيف مػػف ذكم الخبػرة مػػف دوػػاترة كمختصػػيف ،كالملحػػؽ راػػـ ا 1يبػػيف أسػػمال أعضػػال لجنػػة التحوػػيـ،
كأخي ػ انر فػػي ضػػكل ءرال المحومػػيف تػػـ تعػػديؿ بع ػػض فق ػرات االسػػتبانات مػػف حيػػث الحػػذؼ أك اإلض ػػافة أك
التعديؿ لتستقر االستبانات في صكرتيا النيائية وما في المالحؽ .
سيدسيً :وتوييت أداة الدراسة :
تـ تطكير أدال الدراسة مف خالؿ الكاػكؼ كاالطػالع علػى الجانػب النظػرم لمتايػرات الد ارسػة حيػث توكنػت
أدال الدراسة مف ثالثة استبانات مكضحو فيما يلي:
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 .1است ي ة ويهة لخرييي كمييت التييرة في اليي عيت الضمسطي ية قطيع غزة.
توكنت االستبانة مف اسمييف رئيسػييف ،يتوػكف القستم األول" :خصتيئص أفتراد عي تة الدراستة" كفقػان
للمتايرات الديمك،رافية كالتي تمثلت في االنكع ،التخصص ،مواف العمؿ ،طبيعة العمؿ ،التقدير الجامعي،
العمػػر  ،امػػا القسػػـ الثػػاني " :تايترات الدراستتة" حيػػث يتوػػكف ىػػذا القسػػـ مػػف ا 28فقػرة مكزعػػة علػػى أربعػػة
محاكر رئيسية ،كالجدكؿ راـ ا 4.3يكضح ذلؾ.
يدول رقم ن )4.3يو ح توزي فقرات أداة الدراسة عمى ال ويور ال كو ة لهي
المحاكر
األكؿ

الكصؼ
م ػػدل مالئم ػػة المع ػػارؼ كالمي ػػارات المطلكب ػػة ف ػػي الخػ ػري

عدد الفقرات
مج ػػاؿ

المعرفة كالفيـ

الثاني

مدل مالئمة المعارؼ كالميارات الذىنية المطلكبة في خػري وليػات

الثالث

مدل مالئمة المعارؼ كالميارات العلمية المطلكبة فػي خػري وليػات

الرابع

مدل مالئمة جكدة المستكل النكعي لخري وليات التجارة

التجارة
التجارة

مجمكع الفقرات

6
7
5
10
28

 .2است ي ة ويهة لم شرفين األكيدي يين في اليي عيت الضمسطي ية قطيع غزة.
حيػث توكنػػت االسػػتبانة مػػف اسػػمييف رئيسػييف ،يتوػػكف القستتم األول" :خصتتيئص أفتراد عي تتة الدراستتة" كفقػان
للمتايػرات الديمك،رافيػة كالتػي تمثلػػت فػي االنػكع ،القسػػـ ،موػاف العمػؿ ،المسػػمى الػكظيفي ،الدرجػة العلميػػة،
ع ػػدد س ػػنكات الخبػ ػرة  ،ام ػػا القس ػػـ الث ػػاني :يتمث ػػؿ بػ ػرأم الم ػ ػرفيف األو ػػاديمييف ح ػػكؿ كاا ػػع التعل ػػيـ الع ػػالي
كالمقررات الدراسية لوليات التجارة في اطاع ،زة.
 .3است ي ة ويهة ألر يب الع ل نال شامين).
حيػث توكنػػت االسػػتبانة مػػف اسػػمييف رئيسػييف ،يتوػػكف القستتم األول" :خصتتيئص أفتراد عي تتة الدراستتة" كفقػان
للمتايػرات الديمك،رافيػػة كالتػػي تمثلػػت فػػي االنػػكع ،المسػػمى الػػكظيفي ،اطػػاع العمػػؿ ،سػػنكات الخبػرة ،طبيعػػة
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عمػػؿ المن ػ ة  ،امػػا القسػػـ الثػػاني :يتمثػػؿ ب ػرأم أصػػحاب األعمػػاؿ فػػي القطػػاع العػػاـ كالخػػاص حػػكؿ مػػدل
مالئمة المستكل المعرفي كالميارم لخريجي وليات التجارة كمتطلبات سكؽ العمؿ.
سي عيً :تصويح أداة الدراسة :
استخدـ الباحث تدري خماسي كفػؽ مقيػاس ليوػرت ا Likert Scaleلتصػحيح أداة الد ارسػة "االسػتبانات"،
بحيػػث تعػػرض فق ػرات االسػػتبانات علػػى أف ػراد عينػػة الد ارسػػة كمقابػػؿ وػػؿ فق ػرة خمػػس إجابػػات تحػػدد مسػػتكل
مكافقتيـ علييا كتُعطى فيو اإلجابات أكزاف رامية تمثؿ درجة االجابة على الفقرة ،وما ىك مكضح بالجدكؿ
راـ ا. 454
يدول رقم ن )4.4تصويح اداة الدراسة وفق قييس ليكرت الخ يسي
اإليي ة
الدرية

وافق يداً
1

وافق
2

ال أدري

غير وافق

غ ر وافق اطالقيً

3

4

5

حيث يتضح مف الجدكؿ راـ ا 454أعاله ب ف الفقرة التي يتـ المكافقة جدان علييا ت خذ الدرجة ا ، 5كالفقرة
التي يتـ المكافقة علييا ت خذ الدرجة ا ، 4أما الفقرة التي توكف نتيجػة اإلجابػة علييػا ال أدرم ت خػذ الدرجػة
ا ، 3في حيف أف الفقرة التي توكف اإلجابة علييا ،ير مكافؽ ت خذ الدرجػة ا ، 2كوػذلؾ الفقػرة التػي يجػاب
علييا ،ير مكافؽ اطالاان ت خذ الدرجة ا ، 1كلتحديد مستكل المكافقة على وؿ فقرة مف الفقرات كوؿ محكر
مف محاكر ضمف أداة الدراسة ،تـ االعتماد على ايمة الكسػط الحسػابي كايمػة الػكزف النسػبي كالجػدكؿ راػـ
ا 455أدناه يكضح مستكيات المكافقة استنادان لخمس مستكيات امنخفض جدان ،منخفض ،متكسط ،مرتفع،
مرتفع جدان .
يدول رقم ن)4.5
مستكل المكافقة

منخفض جدان

الكسط الحسابي

أاؿ مف 0881

الكزف النسبي

أاؿ مف %36

ستوييت ال وافقة عمى فقرات و ويور الدراسة
متكسط

منخفض

مرتفع

 2861إل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى  3841إل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى
 0881إلى 2859
4809
3839
 %36إل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى  %52إل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى  %68إل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى
%6789

%5089
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%8389

مرتفع جدان
أوبر مف 4821
أوبر مف %84

كىػػذا يعطػػي داللػػة كاضػػحة علػػى أف المتكسػػطات التػػي تقػػؿ عػػف ا 1582تػػدؿ علػػى كجػػكد درجػػة منخفضػػة
جدان مف المكافقة على الفقرة أك المحكر بمعنى كجكد درجة مرتفعة جدان مف عػدـ المكافقػة ،أمػا المتكسػطات
التػػي تتػراكح بػػيف ا 2559-1582فيػػي تػػدؿ علػػى كجػػكد درجػػة منخفضػػة مػػف المكافقػػة بمعنػػى درجػػة مرتفعػػة
مػػف عػػدـ المكافقػػة علػػى الفق ػرات كالمحػػاكر ،بينمػػا المتكسػػطات التػػي تت ػراكح بػػيف ا 3539-2562فيػػي تػػدؿ
علػػى كجػػكد درجػػة متكسػػطة مػػف المكافقػػة أك كجػػكد درجػػة عػػدـ المعرفػػة "ال ادارم" تجػػاه الفق ػرة أك المحػػكر
المقص ػػكد ،وم ػػا أف المتكس ػػطات الت ػػي تتػ ػراكح ب ػػيف ا 4519-3542ت ػػدؿ عل ػػى كج ػػكد درج ػػة مرتفع ػػة م ػػف
المكافقة ،في حيف أف المتكسطات التي تساكم كتزيد عػف ا 4522تػدؿ علػى كجػكد درجػة مرتفعػة جػدان مػف
المكافقة ،كىذا التقسيـ تـ تحديده كفؽ مقياس ليورت الخماسي الذم تـ اعتماده في تصحيح أداة الدراسة.
ثي يً  :صدق وث يت أداة الدراسة :
أ .صدق أداة الدراسة:
.1الصدق ال رت ط يل وتوى نالصدق الظيﻫري):
يسػػتخدـ أسػػلكب الصػػدؽ الظػػاىرم ،بيػػدؼ الت وػػد مػػف مػػدل صػػالحية أداة الد ارسػػة "االسػػتبانات" كماللمتيػػا
أل،ػ ػراض البح ػػث ،كي ػػتـ ذل ػػؾ م ػػف خ ػػالؿ ع ػػرض أداة الد ارس ػػة عل ػػى مجمكع ػػة م ػػف المحوم ػػيف ذكم الخبػ ػرة
كالمختصيف بالمكضكع ايد البحث ،كيطلب منيـ إبػدال الػرأم فيمػا يتعلػؽ بمػدل صػدؽ كصػالحية وػؿ فقػرة
مف فقرات االستبانة كمدل كماللمتيا لقياس ما كضعت لقياسيو ككصػؼ المكضػكع الػذم اعػدت مػف أجػؿ
البحث فيو ،وما يطلب منيـ إبدال كجية النظر فيما تحتكيػو أداة الد ارسػة كادخػاؿ التعػديالت الالزمػة كالتػي
يركنيا مف كجية نظرىـ.
ػال علي ػػو عرض ػػت االس ػػتبانات عل ػػى ع ػػدد م ػػف المحوم ػػيف م ػػف مختل ػػؼ الجامع ػػات ،حي ػػث ا ػػدـ الس ػػادة
كبن ػ ن
المحوميف العديد مف التعديالت على أداة الد ارسػة "االسػتبانات" ،حيػث اػاـ الباحػث باألخػذ بيػذه التعػديالت

كأعادت صيا،ة االستبانات في ضكل المالحظػات التػي اػدميا المحومػيف ،حتػى أخػذت االسػتبانات ػوليا
النيائي.
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أوالً :است ي ة ال ويهة لخرييي كمييت التييرة في اليي عيت الضمسطي ية قطيع غزة.
.1صدق االتسيق الداخمي:
يقصد باالتساؽ الداخلي مدل اتساؽ وؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع المحكر الذم تنتمي إليو ىػذه الفقػرة،
كيػتـ التحقػػؽ مػف كجػػكد صػدؽ االتسػػاؽ الػداخلي مػػف خػالؿ حسػػاب معػامالت االرتبػػاط بػيف درجػػة وػؿ فقػرة
كالدرجة الولية للمحكر الذم تنتمي إليػو ،كذلػؾ بيػدؼ التحقػؽ مػف مػدل صػدؽ االسػتبانة ووػؿ ،كفيمػا يلػي
عرض لنتائ التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخلي لفقرات االستبانة حسب المحاكر التي تتوكف منيا.
 1.1صدق ويور الدراسة
 1.1.1صتتدق ال وتتور األول " تتدى الئ تتة ال عتتيرف وال هتتيرات ال طمو تتة فتتي الختتريج_ يتتيل ال عرفتتة
والضهم".
يتضح مف خالؿ الجدكؿ راـ ا 4.6أف معػامالت صػدؽ االتسػاؽ الػداخلي لفقػرات المحػكر األكؿ جميعيػا
ذات داللة إحصائية عند مستكل  ،0.05حيث تراكحت ايـ معػامالت صػدؽ االتسػاؽ لفقػرات المحػكر بػيف
ا 0.481للفقرة األكلى التي تنص علػى "ال عرفة يل ار ج واأل ظ تة فتي يتيل التخصتص" ك ا0.831
للفقرة الثانية التي تنص على "أ تمك األسس العم ية وال عيرف ال ظرية في ييل التخصص".
يدول رقم ن )4.6عي الت صدق االتسيق الداخمي لضقرات ال وور األول
رقم

عي ل

الضقرة

االرت يط

ستوى

الداللة

1

المعرفة بالبرام كاألنظمة في مجاؿ التخصص

*0.007 0.481

2

أمتلؾ األسس العلمية كالمعارؼ النظرية في مجاؿ التخصص

*0.000 0.831

3

اإللماـ كالمعرفة بقانكف العمؿ

*0.000 0.718

4

المعرفة األساسية بمبادئ التخطيط كاإلدارة كالجكدة

*0.000 0.727

5
6

*0.001 0.578

تتطابؽ المكاد النظرية مع العمؿ التطبيقي
يتناسب عملي الحالي مع المعرفة كالميارات التي أمتلويا

*دالة إحصائية عند مستكل .0.05
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*0.003 0.521

 1.1.2صتتدق ال وتتور الثتتي ي " تتدى الئ تتة ال عتتيرف وال هتتيرات الذﻫ يتتة ال طمو تتة فتتي ختتريج كميتتيت
التييرة"
يتضح مف خالؿ الجػدكؿ ا 4.7أف جميػع معػامالت صػدؽ االتسػاؽ الػداخلي لفقػرات المحػكر الثػاني ذات
دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتكل ،0.05حي ػػث تراكح ػػت ا ػػيـ مع ػػامالت ص ػػدؽ االتس ػػاؽ لفقػ ػرات المح ػػكر ب ػػيف
ا 0.502للفقرة األكلى التي تنص على "اإلل يم في يتيل التخصتص" ك ا 0.781للفقػرة السادسػة التػي
تنص على "القدرة عمى ال ضي مة ين الوسيئل العم ية ال كن استع يلهي الختيير أ س هي".
يدول رقم ن )4.7عي الت صدق اال تسيق الداخمي لضقرات ال وور الثي ي
راـ

معامؿ

الفقرة

االرتباط

مستكل
الداللة

1

اإللماـ في مجاؿ التخصص

*0.005 0.502

2

القدرة على تحديد احتياجات العمؿ على أسس كميارات علمية

*0.000 0.643

3

أخطط كأدير العمؿ المولؼ بو على أسس كميارات علمية

*0.000 0.727

4

القدرة على تحديد الم اوؿ التي اد تكاجيني كأبتور حلكال ليا

*0.000 0.771

5

تطبيؽ المبادئ العلمية التي تـ اوتسابيا في مجاؿ الدراسة

*0.000 0.628

6
7

الق ػػدرة عل ػػى المفاض ػػلة ب ػػيف الكس ػػائؿ العلمي ػػة الممو ػػف اس ػػتعماليا الختي ػػار

أنسبيا

أعد تقارير كمذورات العمؿ حسب األصكؿ العلمية

*0.000 0.781
*0.000 0.737

*دالة إحصائية عند مستكل .0.05

 1.1.3صتتدق ال وتتور الثيلتتث " تتدى الئ تتة ال عتتيرف وال هتتيرات العم يتتة ال طمو تتة فتتي ختتريج كميتتيت
التييرة"
يتضح مف خالؿ الجدكؿ ا 4.8أف جميػع معػامالت صػدؽ االتسػاؽ الػداخلي لفقػرات المحػكر الثالػث ذات
داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل  ،0.05حيػػث تراكحػػت اػػيـ معػػامالت صػػدؽ االتسػػاؽ لفق ػرات المحػػكر بػػيف
ا 0.581للفقرة األكلى التي تنص على "أستخدم الويسب اآللي في ييل تخصصي" ك ا 0.770للفقرة
الثانية التي تنص على " أ ظم كين الع ل

ي يت يسب وط يعة عالقتي
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ال وظضين والع الء".

يدول رقم ن )4.8عي الت صدق االتسيق الداخمي لضقرات ال وور الثيلث
رقم

عي ل

الضقرة

ستوى

االرت يط

الداللة

1

أستخدـ الحاسب اآللي في مجاؿ تخصصي

*0.581

0.001

2

أنظـ مواف العمؿ بما يتناسب كطبيعة عالاتي مع المكظفيف كالعمالل

*0.770

0.000

3

أاتصد في النفقات كأر د االستيالؾ لتخفيض التواليؼ كرفع معدؿ العائد *0.654

0.000

4

عملي الحالي ضمف تخصصي الذم تخرجت منو

*0.751

0.000

5

يكجد اختالؼ بيف ما تعلمتو في الولية كعملي الحالي

*0.721

0.000

*دالة إحصائية عند مستكل .0.05

 1.1.4صدق ال وور ال ار

" دى الئ ة يودة ال ستوى ال وعي لخريج كمييت التييرة"

يتض ػػح م ػػف خ ػػالؿ الج ػػدكؿ ا 4.9أف جمي ػػع مع ػػامالت ص ػػدؽ االتس ػػاؽ ال ػػداخلي لفقػ ػرات المح ػػكر ال ارب ػػع
جميعيػػا ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل  ،0.05حيػػث تراكحػػت اػػيـ معػػامالت صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخلي
لفقرات المحكر بيف ا 0.507للفقرة الرابعة التي تنص علػى "أت ت

قيم العدل والتسي ح والوك ة وق تول

االختالف في الرأي" ك ا 0.844للفقرة التاسعة التي تنص على "أث ن دور كميتي ويي عتي التي أ دت ي
هيرات عم ية

رورية في ع مي".
يدول رقم ن )4.9عي الت صدق االتسيق الداخمي لضقرات ال وور ال ار
الضقرة

رقم
1

اوتسبت ميارات علمية كعملية ت ىلني إلتقاف عملي فػي بدايػة التعيػيف علػي

2

ادراتي كمياراتي العلمية التخصصية تتاللـ مع ما يحتاجو سكؽ العمػؿ مػف

أسس علمية

ميارات علمية كعملية

عي ل

ستوى

االرت يط

الداللة

*0.555

0.001

*0.702

0.000

*0.640

0.000
0.004
0.002

3

أمتلؾ القدرة العلمية كالعمليػة التػي تسػاعدني علػى تاييػر مينتػي الحاليػة إلػى

4

أتمتع بقيـ العدؿ كالتسامح كالحومة كابكؿ االختالؼ في الرأم

*0.507

5

أتقف ميارات استخداـ الحاسب اآللي التي ال ،نى عنيا داخؿ سكؽ العمؿ

*0.546

مينة أخرم عندما أضطر لذلؾ حسب طبيعة العمؿ
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عي ل

ستوى

االرت يط

الداللة

*0.739

0.000

7

احتجت الي دكرات تدريبية كت ىيلية لرفع مياراتي في العمؿ

*0.712

0.000

8

لدم ميارات التعامؿ مع اآلخريف في محيط العمؿ كخارجو

*0.679

0.000

9

أثمف دكر وليتي كجامعتي التي أمدتني بميارات علمية ضركرية في عملي

*0.844

0.000

10

أعػ ػػرض الم ػ ػػوالت التػ ػػي يموػ ػػف أف ت ػ ػكاجيني فػ ػػي سػ ػػكؽ العمػ ػػؿ كالكسػ ػػائؿ

*0.751

0.000

رقم
6

الضقرة
أتقػ ػػف ميػ ػػارات اللاػ ػػة االنجليزيػ ػػة التػ ػػي أصػ ػػبحت متطلبػ ػػا لمعظػ ػػـ الكظػ ػػائؼ
المتخصصة في سكؽ العمؿ

العلمية التي تساعدني في تجاكزىا

*دالة إحصائية عند مستكل .0.05

ب .ث يت أداة الدراسة:
إن ػػو لم ػػف الض ػػركرم ج ػػدان اس ػػتخداـ مق ػػاييس دايق ػػة كثابت ػػة ف ػػي مج ػػاؿ البح ػػكث الميداني ػػة الت ػػي تعتم ػػد عل ػػى
االسػػتبانة و ػ داة رئيسػػية لجمػػع البيانػػات ،الف المقػػاييس الايػػر ثابتػػة ال تعطػػي صػػكرة صػػاداة عػػف الكضػػع
الراىف مكضكع االىتمػاـ ،أم أف نتػائ المقػاييس الايػر ثابتػة ال تسػاعد الباحػث علػى الكاػكؼ علػى حقيقػة
الظاىرة التي يدرسيا ،مما يجعلو عاج انز عف اتخاذ أم ارار مناسب حياؿ النتائ التي تكصؿ ليا.
كالثبات يختص بمدل الكثكؽ في البيانات التي نحصؿ علييا مف خالؿ تطبيػؽ أداة الد ارسػة علػى
عينػة البحػػث ،بمعنػى أف النتػػائ التػػي يػتـ الحصػػكؿ علييػػا مػف خػػالؿ تحليػػؿ بيانػات أداة الد ارسػػة يجػػب أال
تت ثر بالعكامؿ التي تعكد إلى أخطال الصدفة ،فيك يعني داة أداة الدراسة ،كبصكرة مختصرة يموف كصؼ
الثبػػات ب نػػو ضػػماف الحصػػكؿ علػػى نفػػس النتػػائ تقريب ػان إذا أعيػػد تطبيػػؽ األداة علػػى نفػػس المجمكعػػة مػػف
األف ػراد ،كىػػذا يعنػػي الػػة ت ػ ثير عكامػػؿ الصػػدفة كالع ػكائية علػػى نتػػائ األداة اأبػػك ىا ػػـ حسػػف،2226 ،
ص. 2
كيقػػدـ برنػػام الحزمػػة اإلحصػػائية للعلػػكـ االجتماعيػػة ا SPSSالعديػػد مػػف طػػرؽ حسػػاب ثبػػات أداة
الدراسة ،كفي ىذه الدراسة اعتمد الباحث على الطرؽ التالية في حساب الثبات:
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 .1طريقة التيزئة ال صضية:
يتـ اياس الثبات في البيانات باستخداـ طريقة التجزئة النصفية كذلؾ مف خالؿ تجزئة الفقرات المراد اياس
الثبات ليا إلى نصفيف ،النصؼ األكؿ يضـ الفقرات الفردية كالنصػؼ الثػاني يضػـ الفقػرات الزكجيػة ،كمػف
ثػػـ ي ػػتـ حس ػػاب معامػػؿ االرتب ػػاط ب ػػيف النص ػػفيف اأبػػك ىا ػػـ حس ػػف ،2226 ،ص ، 6كمػػف ث ػػـ ي ػػتـ تعديل ػػو
باسػػتخداـ معادلػػة س ػػبيرماف بػػركاف ا ، Spearman-Brownكالج ػػدكؿ راػػـ ا 4512ادن ػػاه يكضػػح نتيج ػػة
ذلؾ.
يدول رقم ن )4.10ث يت أداة الدراسة يستخدام طريقة التيزئة ال صضية

الرقم

عدد

ال ويور

االرت يط ق ل

االرت يط عد

6

0.695

0.820

7

0.835

0.911

5

0.592

0.750

10

0.877

0.934

28

0.936

0.967

الضقرات

1

م ػ ػػدل مالئم ػ ػػة المع ػ ػػارؼ كالمي ػ ػػارات المطلكب ػ ػػة ف ػ ػػي

2

مدل مالئمة المعارؼ كالميارات الذىنية المطلكبة

3

مػػدل مالئمػػة المعػػارؼ كالميػػارات العلميػػة المطلكبػػة

4

مػػدل مالئمػػة جػػكدة المسػػتكل النػػكعي لخ ػري وليػػات

الخري

في خري وليات التجارة
التجارة

االستبانة ووؿ

عي ل

عي ل

التعديل

التعديل

يالحػػظ مػػف خػػالؿ الجػػدكؿ ا 4.10أف معامػػؿ االرتبػػاط المعػػدؿ باسػػتخداـ معادلػػة سػػبيرماف بػراكف للتجزئػػة
النصفية تراكحت معامالت االرتباط المعدلػة للمحػاكر الرئيسػية مػا بػيف المحػكر الثالػث ا 0.750كالمحػكر
الرابع ا . 0.934كب وؿ عاـ نالحػظ أف معامػؿ سػبيرماف بػركاف المعػدؿ لالسػتبانة ووػؿ بلػغ ا، 0.967
كنستنت مف خالؿ ذلؾ أف معامالت االرتباط المعدلة للمحػاكر الد ارسػة ووػؿ ممتػازة ممػا يػدلؿ علػى كجػكد
درجة مرتفعة مف الثبات في البيانات التي تـ الحصكؿ علييا مف أفراد عينة الدارسة فيما يتعلؽ باالستبانة
المكجية لخريجي وليات التجارة في الجامعات الفلسطينية بقطاع ،زة.
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 .2طريقة ألضيكرو يخ:
تعتمد ىذه الطريقة على االتساؽ في إجابات األفراد على فقرات المقياس ،كعنػدما يوػكف المقيػاس متجانسػان
فإف وؿ فقػرة فيػو تقػيس نفػس العكامػؿ العامػة التػي يقيسػيا المقيػاس ،كيػتـ حسػاب معػامالت الثبػات بطريقػة
االتسػػاؽ الػػداخلي باسػػتخداـ طريقػػة ألفاوركنبػػاخ امحمػػد حسػػف ،2011 ،ص ، 516كالجػػدكؿ راػػـ ا4.11
أدناه يكضح نتائ حساب معامؿ ألفاوركنباخ لقياس الثبات.
يدول رقم ن )4.11ث يت أداة الدراسة يستخدام طريقة ألضيكرو يخ
عدد

عي ل

الضقرات

ألضيكرو يخ

1

مدل مالئمة المعارؼ كالميارات المطلكبة في الخري

6

0.687

2

مدل مالئمة المعارؼ كالميارات الذىنية المطلكبة

7

0.814

3

مدل مالئمة المعارؼ كالميارات العلمية المطلكبة في خري وليات التجارة

5

0.733

4

مدل مالئمة جكدة المستكل النكعي لخري وليات التجارة

10

0.866

االستبانة ووؿ

28

0.936

ال ويور

الرقم

يتضػػح مػػف خػػالؿ الجػػدكؿ ا 4.12السػػابؽ أف معػػامالت الثبػػات بطريقػػة ألفاوركنبػػاخ وانػػت مقبكلػػة ب ػػوؿ
عػػاـ لجمي ػػع مح ػػاكر االس ػػتبانة ،حي ػػث عل ػػى تراكح ػػت مع ػػامالت الثب ػػات م ػػا ب ػػيف المح ػػكر األكؿ ا0.687
كالمحكر الرابع ا ، 0.866كب وؿ عاـ نالحظ أف معامؿ الثبػات الولػي لالسػتبانة بطريقػة ألفاوركنبػاخ بلػغ
ا. 0.936
كت ير جميع النتائ السابقة لكجكد درجة جيدة مف الثبات في البيانات التي تـ جمعيا مػف ابػؿ أفػراد عينػة
الدراسة ،كعليو يموف االعتماد علييا كتحليليا كتفسير نتائجيا كتعميميا على مجتمع الدراسة.
ثي ييً :است ي ة ال ويهة ل شرفين األكيدي يين في كمييت التييرة في قطيع غزة.
أ .صدق االتسيق الداخمي :
 2.1.1صدق االست ي ة "وول واق التعميم العيلي وال قررات الدراسية لكمييت التييرة في قطيع غزة".
يتضػػح مػػف خػػالؿ الجػػدكؿ راػػـ ا 4.13أف معػػامالت صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخلي لفق ػرات االسػػتبانة جميعيػػا
ذات داللة إحصائية عند مستكل  ،0.05حيث تراكحت ايـ معامالت صدؽ االتساؽ لفقرات االستبانة بيف
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ا 0.497للفقرة الثانية التي تنص علػى "توتوي قررات التعميم العتيلي عمتى ال هتيرات العم يتة وال ه يتة
التي تسيعد الخريج عمى الع ل في تخصصه عد التخترج" ك ا 0.777للفقػرة السادسػة التػي تػنص علػى
"الوقت ال خصص لمتدريس كيفي الكتسيب الطالب لم هيرات ال ه ة العم ية".
يدول رقم ن : )4.13عي الت صدق االتسيق الداخمي لضقرات االست ي ة
رقم
1
2

3

عي ل

الضقرة

االرت يط

تحتكم مقررات التعليـ العالي كوليات التجارة على المعارؼ كالمفاىيـ

العلمية كالمينية التي تخدـ تخصص الطالب

تحتػػكم مقػػررات التعلػػيـ العػػالي علػػى الميػػارات العلميػػة كالمينيػػة التػػي

تساعد الخري على العمؿ في تخصصو بعد التخرج

ستوى

الداللة

*0.007 0.690
*0.000 0.497

تػػػتـ عمليػ ػػة إعػ ػػداد الخطػ ػػط الد ارسػ ػػية كتطكيرىػ ػػا مػ ػػف ابػ ػػؿ الجامعػ ػػات

بالتعػػاكف مػػع الوليػػة كالم ػرفيف األوػػاديمييف بمػػا يتناسػػب مػػع المعػػايير *0.000 0.510
المحلية كالدكلية

4
5
6
7

ااعات الدراسة مجيزة ب حدث األجيزة التي تسػاعد فػي أدال العمليػات
التدريسية الخاصة بالتخصص
البرام كاألنظمة التي يدرسيا الطالب حديثة كمتطكرة تتناسب مع ما
يتطلبو سكؽ العمؿ المحلي كالدكلي في مجاؿ التخصص
الكات المخصص للتدريس وػافي الوتسػاب الطػالب للميػارات الميمػة
العلمية كالمينية في مجاؿ تخصصو
ىناؾ فرص متاحة أماـ وؿ طالب لاللتحاؽ بالتخصػص الػذم ير،ػب
فيو كيميؿ إليو

*0.000 0.572
*0.000 0.606
*0.000 0.777
*0.000 0.692

تكج ػػد ف ػػرص تع ػػاكف ب ػػيف الجامع ػػات كم سس ػػات القط ػػاع الخ ػػاص أك
8

9

الحوػكمي كيػػتـ تػػدريب الخػريجيف فػػي ىػػذه الم سسػػات حتػػى تسػػاىـ فػػي *0.000 0.567
الماللمة بيف مخرجات التعليـ كما يحتاجو سكؽ العمؿ

يتـ تفعيؿ دكر الولية وعنصر أساس في تلبية احتياجات سكؽ العمؿ

كذلؾ عف طريؽ التكاصؿ المستمر مع الخريجيف بعد التخرج

*دالة إحصائية عند مستكل .0.05
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*0.000 0.563

ب .ث يت أداة الدراسة:
كفي ىذه الدراسة اعتمد الباحث على الطرؽ التالية في حساب الثبات:
 .1طريقة التيزئة ال صضية:
كب وؿ عاـ نالحظ أف معامؿ سبيرماف بركاف المعػدؿ لالسػتبانة ووػؿ بلػغ ا ، 0.898كنسػتنت مػف خػالؿ
ذلؾ أف معامؿ االرتباط المعدلة لالستبانة ووؿ ممتػازة ممػا يػدلؿ علػى كجػكد درجػة مرتفعػة مػف الثبػات فػي
البيان ػػات الت ػػي ت ػػـ الحص ػػكؿ عليي ػػا م ػػف أفػ ػراد عين ػػة الدارس ػػة فيم ػػا يتعل ػػؽ باالس ػػتبانة المكجي ػػة للم ػ ػرفيف
األواديمييف حكؿ كااع التعليـ العالي في وليات التجارة في اطاع ،زة.
 .2طريقة ألضيكرو يخ:
بلغ معامؿ الثبػات الولػي لالسػتبانة بطريقػة ألفاوركنبػاخ ا ، 0.780كت ػير النتيجػة لكجػكد درجػة جيػدة مػف
الثبػػات فػػي البيانػػات التػػي تػػـ جمعيػػا مػػف ابػػؿ أف ػراد عينػػة الد ارسػػة ،كعليػػو يموػػف االعتمػػاد علييػػا كتحليليػػا
كتفسير نتائجيا كتعميميا على مجتمع الدراسة.
ثيلثيً :است ي ة ال ويهة ألر يب الع ل نال شامين) في قطيع غزة.
أ .صدق االتسيق الداخمي:
 3.1.1صتتتدق االستتتت ي ة "وتتتول تتتدى الئ تتتة ال ستتتتوى ال عرفتتتي وال هتتتيري لخرييتتتي كميتتتيت التيتتتيرة
و تطم يت سوق الع ل".
يتضػػح مػػف خػػالؿ الجػػدكؿ راػػـ ا 4.14أف معػػامالت صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخلي لفق ػرات االسػػتبانة جميعيػػا
ذات داللة إحصائية عند مستكل  ،0.05حيث تراكحت ايـ معامالت صدؽ االتساؽ لفقرات االستبانة بيف
ا 0.417للفقرة الرابعة التي تنص علػى "لدي الخريج هيرة كيفية يلماة اإل يميزيتة" ك ا 0.837للفقػرة
السادسة التي تنص على "ي تمك هيرات التضكير واال تكير والتوميل".
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يدول رقم ن )4.14عي الت صدق االتسيق الداخمي لضقرات االست ي ة
راـ

معام ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ مس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكل

الفقرة

االرتباط

الداللة

1

الخري على دراية وافية بالعلكـ كالمعارؼ المرتبطة بتخصصو

*0.000 0.562

2

يستطيع الخري أدال العمليات األساسية المرتبطة بتخصصو بميارة

*0.002 0.460

3
4
5

ي ػػتقف الخػ ػري اس ػػتخداـ التقني ػػات كالبػ ػرام كاألنظم ػػة الحديث ػػة ف ػػي مج ػػاؿ
تخصصو
لدم الخري ميارة وافية باللاة اإلنجليزية

*0.000 0.576
*0.007 0.417

اػػدرة الخػ ػري عل ػػى أدال الميػػارات العملي ػػة الدايق ػػة حسػػب أس ػػاليب علمي ػػة
اوتسبيا في مجاؿ دراستو

*0.000 0.693

6

يمتلؾ ميارات التفوير كاالبتوار كالتحليؿ

*0.000 0.837

7

يستطيع انجاز األعماؿ بميارة عالية

*0.000 0.822

8

يستطيع التويؼ مع الظركؼ المتايرة للعمؿ

*0.000 0.701

9

يس ػػتطيع التفاع ػػؿ كالتكاص ػػؿ م ػػع اآلخػ ػريف بمي ػػارة علمي ػػة موتس ػػبة أثن ػػال

دراستو

*0.000 0.696

 10يلتزـ بمكاعيد العمؿ

*0.000 0.740

 11يمتلؾ القدرة على تطكير األدال

*0.000 0.820

 12القدرة على حؿ الم والت كاتخاذ الق اررات الالزمة

*0.000 0.776

13

يتـ إ راؾ م سسات القطاع العػاـ كالخػاص فػي تطػكير الخطػط كالبػرام

الدراسية للجامعات بما يساعد الخريجييف في سكؽ العمؿ

*0.001 0.501

*دالة إحصائية عند مستكل .0.05

ب .ث يت أداة الدراسة:
كفي ىذه الدراسة اعتمد الباحث على الطرؽ التالية في حساب الثبات:
 .1طريقة التيزئة ال صضية:
كب وؿ عاـ نالحظ أف معامؿ سبيرماف بركاف المعػدؿ لالسػتبانة ووػؿ بلػغ ا ، 0.944كنسػتنت مػف خػالؿ
ذلؾ أف معامؿ االرتباط المعدلة لالستبانة ووؿ ممتػازة ممػا يػدلؿ علػى كجػكد درجػة مرتفعػة مػف الثبػات فػي
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البيانات التي تـ الحصكؿ علييا مف أفراد عينة الدارسة فيما يتعلؽ باالستبانة المكجية ألصحاب األعمػاؿ
فػ ػػي القطػػػاع العػ ػػاـ كالخػ ػػاص حػ ػػكؿ مػ ػػدل مالئمػػػة المسػػػتكل المعرفػ ػػي كالمي ػػارم لخريجػ ػػي وليػ ػػات التجػ ػػارة
كمتطلبات سكؽ العمؿ.
 .2طريقة ألضيكرو يخ :
بلغ معامؿ الثبات الولي لالستبانة بطريقة ألفاوركنباخ بلغ ا ، 0.893كت ػير النتيجػة لكجػكد درجػة ممتػازة
مف الثبات في البيانات التي تـ جمعيا مف ابػؿ أفػراد عينػة الد ارسػة ،كعليػو يموػف االعتمػاد علييػا كتحليليػا
كتفسير نتائجيا كتعميميا على مجتمع الدراسة.
تيسعيً :األسيليب اإلوصيئية ال ستخد ة في الد ارسة :
اعتم ػ ػػدت ى ػ ػػذه الد ارس ػ ػػة ب ػ ػػوؿ أساس ػ ػػي عل ػ ػػى اس ػ ػػتخداـ الحزم ػ ػػة اإلحص ػ ػػائية للعل ػ ػػكـ االجتماعي ػ ػػة

ا Statistical Package for Social Sciences-SPSS V.22في معالجة كتحليػؿ البيانػات التػي تػـ
الحص ػػكؿ عليي ػػا م ػػف خ ػػالؿ أداة الد ارس ػػة ااالس ػػتبانات  ،كفيم ػػا يل ػػي أى ػػـ األس ػػاليب اإلحص ػػائية الكص ػػفية
كاالستداللية التي تـ استخداميا في معالجة بيانات ىذه الدراسة:

 .1معامؿ ارتباط سبيرماف بركاف ) (Spearman-Brownلقياس الثبات بطريقة التجزئة النصفية.
 .2معامؿ ألفاوركنباخ ) (Cronbach's Alphaلقياس الثبات في البيانات.

 .3النسب المئكية الستجابات مفردات الدراسة على الفقرات كالمحاكر الرئيسية لالستبانة.
 .4الكسط الحسابي ا Meanكذلؾ لمعرفة مدل ارتفاع أك انخفاض استجابات مفردات الدراسة على
الفقرات كالمحاكر الرئيسة لالستبانة.

 .5االنحػراؼ المعيػارم ا : Standard Deviationللتعػرؼ علػى مػدل انحػراؼ اسػتجابات مفػردات
الد ارسػػة لوػػؿ فقػرة مػػف الفقػرات عػػف كسػػطيا الحسػػابي ،إلػػى جانػػب المحػػاكر الرئيسػػة ،فولمػػا ااتربػػت
ايمتو مف الصفر تروزت االستجابات كانخفض ت تتيا.

 .6معامؿ ارتباط بيرسكف ا : Pearson Correlation Coefficientلقياس االتسػاؽ الػداخلي بػيف
الفقرات كالمحاكر المنتمي إلييا.
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الفصن اخلاوص
تفشري ووٍاقشة الٍتائج
 مكام حت ًل لتباى مىجه خل جيٌ ك ًا تجال . ىصف الحصائٌ أف ا عًي ال ل
 ىتائس حت ًل ت اؤال ال ل .
 حت ًل لتباى مىجه نش فني أكااميًني. ىصف الحصائٌ أف ا عًي ال ل
 ىتائس حت ًل ت اؤل لتباى ال ل
 حت ًل لتباى مىجه ألباب عنل ( ملشغ ني). ىصف الحصائٌ أف ا عًي ال ل
 ىتائس حت ًل ت اؤل لتباى

ال ل

.

.
ئً ٌ.
.
ئً ٌ.

الضصل الخي س  :تضسير و يقشة ال تيئج .
قد ة :
ف ػػي ى ػػذا الفص ػػؿ يس ػػتعرض الباح ػػث تحلي ػػؿ البيان ػػات كتحلي ػػؿ تس ػػا الت الد ارس ػػة ،كذل ػػؾ م ػػف خ ػػالؿ
اإلجابة عف تسا الت الدراسة كاستعراض أبرز نتائ االستبانة التي تـ التكصؿ إلييا مف خػالؿ اإلجػرالات
اإلحصائية التحليلية ،وما كتـ كصؼ عينة الدراسة حسب البيانات ال خصية ،كوذلؾ تـ اجرال المعالجات
اإلحصػػائية للبيانػػات المتجمعػػة مػػف اسػػتبانات الد ارسػػة كالمتعلقػػة بفق ػرات كمحػػاكر الد ارسػػة ،إذ تػػـ اسػػتخداـ
برنػػام الحػػزـ اإلحصػػائية للعلػػكـ االجتماعيػػة ا SPSSللحصػػكؿ علػػى نتػػائ الد ارسػػة التػػي تػػـ عرضػػيا
كتحليليا في ىذا الفصؿ.
توميل است ي ة ويهة لخرييي كمييت التييرة :
أوالً :الوصف اإلوصيئي ألفراد عي ة الدراسة
.1توزي عي ة الدراسة وسب ال وع :
يكضح الجدكؿ راـ ا 5.1تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب النكع ،حيث نالحظ ب ف ،البية أفػراد
العينة ىـ مف الذوكر كذلؾ بنسبة ا ، %72.7بينما بلات نسبة االناث ا. %27.3
يدول رقم ن : )5.1وصف عي ة الدراسة وسب ال وع
ال وع

ال س ة %

العدد

ذور

200

72.7

أنثى

75

27.3

اإلجمالي

275

100.0

.2توزي عي ة الدراسة وسب التخصص :
يكض ػػح الج ػػدكؿ را ػػـ ا 5.2تكزي ػػع أفػ ػراد عين ػػة الد ارس ػػة حس ػػب التخص ػػص ،حي ػػث يتض ػػح بػ ػ ف م ػػا نس ػػبة
ا %39.6مف أفراد العينة تخصصػيـ "محاسػبة" ،كمػا نسػبة ا %32مػف أفػراد العينػة تخصصػيـ "ادارة"،
85

بينمػػا بلاػػت نسػػبة ا %10.5مػػف أفػراد العينػػة تخصصػػيـ "ااتصػػاد" ،فػػي حػػيف بلاػػت نسػػبة ا %9.8مػػف
أفػراد العينػػة تخصصػيـ "ماليػػة كعلػكـ مصػرفية" ،ا %5.1مػػف أفػراد العينػػة تخصصػيـ "احصػػال" ،كالنسػػبة
المتبقية مف أفراد العينة تخصصيـ "تسكيؽ".
يدول رقم ن )5.2وصف عي ة الدراسة وسب التخصص
التخصص

ال س ة %

العدد

إدارة

88

32.0

محاسبة

109

39.6

ااتصاد

29

10.5

مالية كعلكـ مصرفية

27

9.8

إحصال

14

5.1

تسكيؽ

8

2.9

اإلجمالي

275

100.0

.3توزي عي ة الدراسة وسب كين الع ل :
يكضح الجدكؿ راـ ا 5.3تكزيع أفراد عينة الد ارسػة حسػب موػاف العمػؿ ،حيػث نالحػظ بػ ف معظػـ
أفراد العينة ال يعملكف كذلؾ بنسبة ا ، %62.2كما نسبة ا %14.5مف أفػراد العينػة يعملػكف فػي القطػاع
األىلي ،بينما بلات نسػبة ا %13.8مػف أفػراد العينػة يعملػكف فػي القطػاع الخػاص ،فػي حػيف بلاػت نسػبة
ا %9.5مف أفراد العينة يعملكف في القطاع العاـ.
يدول رقم ن )5.3وصف عي ة الدراسة وسب كين الع ل
كين الع ل

ال س ة %

العدد

اطاع عاـ

26

9.5

اطاع خاص

38

13.8

اطاع أىلي

40

14.5

ال يعمؿ

171

62.2

المجمكع

275

100.0
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.4توزي عي ة الدراسة وسب ط يعة الع ل :
يكضح الجدكؿ راػـ ا 5.4تكزيػع أفػراد عينػة الد ارسػة حسػب طبيعػة العمػؿ ،حيػث نالحػظ بػ ف معظػـ أفػراد
العينػػة ال يعملػػكف "ال يكجػػد لػػدييـ عمػػؿ" كذلػػؾ بنسػػبة ا %62.2كىػػذه تعتبػػر نسػػبة البطالػػة ليػػذه الوليػػات
حسب عينة الدراسة ،كما نسبة ا %20.4مف أفراد العينة مكظفيف ،بينما بلات نسػبة ا %9.8مػف أفػراد
العينػػة متػػدربيف ،فػػي حػػيف بلاػػت نسػػبة ا %7.6مػػف أف ػراد العينػػة متطػػكعيف ،كلػػك أضػػفنا ىػػذه النسػػبة مػػف
المتطكعيف لنسبة الذيف ال يعملكف االبطالة تصػبح النسػبة ، %70كلػك اارنػا ىػذه النسػبة مػع مػا كرد فػي
الد ارسػ ػػات السػ ػػابقة علػ ػػي سػ ػػبيؿ المثػ ػػاؿ د ارسػ ػػة ك ازرة التخطػ ػػيط  ،2010كالتػ ػػي وانػ ػػت بيػ ػػا نسػ ػػبة البطالػ ػػة
لتخصصات األعماؿ التجارية كاإلدارية حكالي %35لكجػدنا أف العػدد تضػاعؼ فػي ،ضػكف خمسػة أعػكاـ
فقط كىذا يبرز م ولة الدراسة كظاىرة بطالة الخريجيف ب وؿ خاص ،كمعظـ ىذه البطالة ىـ مػف ال ػباب
وما ىك مكضح في جدكؿ راـ ا. 5.6
يدول رقم ن )5.4وصف عي ة الدراسة وسب ط يعة الع ل
ط يعة الع ل

ال س ة %

العدد

مكظؼ

56

20.4

متدرب

27

9.8

متطكع

21

7.6

ال يكجد عمؿ

171

62.2

المجمكع

275

100.0

.5توزي عي ة الدراسة وسب التقدير اليي عي :
يكضح جدكؿ راـ ا 5.5تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب التقػدير الجػامعي ،نالحػظ بػ ف نسػبة ا%49.1
مف أفػراد العينػة تقػديرىـ الجػامعي اجيػد  ،بينمػا بلاػت نسػبة ا %41.8مػف أفػراد العينػة تقػديرىـ الجػامعي
اجيد جدان  ،في حيف بلات نسبة ا %9.1مف أفراد العينة تقديرىـ الجامعي اممتاز .
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يدول رقم ن )5.5وصف عي ة الدراسة وسب التقدير اليي عي
التقدير اليي عي

ال س ة %

العدد

ممتاز

25

9.1

جيد جدان

115

41.8

135

49.1

275

100.0

جيد

المجمكع

.7توزي عي ة الدراسة وسب الع ر :
يكضح جدكؿ راـ ا 5.6تكزيع أفػراد عينػة الد ارسػة حسػب العمػر ،نالحػظ بػ ف نسػبة ا %67.3مػف أفػراد
العينة تتراكح سنكات أعمارىـ ما بيف ا 25-22سنة  ،بينما بلات نسبة ا %26.5مف أفراد العينة تتراكح
سػػنكات أعمػػارىـ مػػا بػػيف ا 30-25سػػنة  ،فػػي حػػيف بلاػػت نسػػبة ا %6.2مػػف أف ػراد العينػػة تزيػػد سػػنكات
أعمارىـ عف  30سنة.
يدول رقم ن )5.6وصف عي ة الدراسة وسب الع ر
الع ر

ال س ة %

العدد

 25-22سنة

185

67.3

 30-25سنة

73

26.5

 30سنة ف وثر

17

6.2

المجمكع

275

100.0

ثي ييً :تيئج توميل تسيؤالت الدراسة :
 .1تومي تل ال تتتيئج ال تعمقتتة يلتستتيؤل األول والتتذي ي ت ص عمتتى " تتي تتدى الئ تتة ال عتتيرف وال هتتيرات
ال طمو ة في الخريج؟"
فيم ػػا يل ػػي ع ػػرض ألى ػػـ نت ػػائ التحلي ػػؿ اإلحص ػػائي لإلجاب ػػة عل ػػى التس ػػا ؿ األكؿ ،حي ػػث ت ػػـ ايج ػػاد نس ػػبة
االستجابة كالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالمتكسط النسبي لوؿ فقرة مف فقرات التسا ؿ كمف ثـ تػـ
حس ػػاب متكس ػػط االس ػػتجابة كالمتكس ػػط الحس ػػابي كاالنحػ ػراؼ المعي ػػارم كالمتكس ػػط النس ػػبي للدرج ػػة الولي ػػة
للتسا ؿ ،كالجدكؿ راـ ا 5.7يكضح نتائ التحليؿ التسا ؿ.
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يدول رقم ن )5.7تيئج التوميل ال تعمقة يلتسيؤل األول
غير موافق
اطالقا ً %
0.7

غير موافق
%
4.0

ال أدري
%
5.5

69.8

0.7

2.2

3.3

74.2

19.6

1.8

6.2

12.0

61.8

18.2

3.9

يدئ التخطيط واإلدارة واليودة

0.4

3.6

6.9

68.0

21.1

4.1

0.7

الع ل التط يقي

3.3

21.1

12.4

44.7

18.5

3.5

1.1

70.8%

1.1

8.0

12.4

60.0

18.5

3.9

0.8

77.4%

1.3

7.5

8.8

63.1

19.3

3.9

0.5

78.3%

الرقم
1
2
3
4
5
6

الفقرة
ال عرفة يل ار ج واأل ظ ة في ييل التخصص
أ تمتتك األستتس العم يتتة وال عتتيرف ال ظريتتة فتتي يتتيل

التخصص

اإلل يم وال عرفة قي ون الع ل
ال عرفة األسيسية

تتطي ق ال واد ال ظرية

يت يستتب ع متتي الوتتيلي ت ال عرفتتة وال هتتيرات التتتي

أ تمكهي

المتوسط العام

موافق%

موافق
جداً %
20.0

المتوسط
الحسابي
4.0

االنحراف
المعياري
0.7

المتوسط
النسبي
80.9%

3

4.1

0.6

82.0%

1

0.8

77.7%

4

81.2%

2
6
5

الترتيب

األوزان ال س ية في اليدول قر ة ألقرب عدد عد الضيصمة.

يتضػػح مػػف خػػالؿ الجػػدكؿ راػػـ ا ، 5.7بػ ف المتكسػػط الحسػػابي للدرجػػة الوليػػة للتسػػا ؿ ووػػؿ اػػد بلػػغ ا 3.9مػػف  5بػػانحراؼ معيػػارم مقػػداره ا 0.5كمتكسػػط نسػػبي
 % 78.3كي ير ذلؾ لكجكد درجة مرتفعة مف المكافقة علػى فقػرات التسػا ؿ األكؿ ،كىػذا يجيػب علػى التسػا ؿ األكؿ علػى مالئمػة المعػارؼ كالميػارات المطلكبػة فػي
الخريجيف مف كجية نظرىـ.
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كنسػػتنت ب ػ ف الفقػ ػرة الثانيػػة كالت ػػي تػػنص عل ػػى "أ تمتتتك األستتتس العم يتتتة وال عتتتيرف ال ظريتتتة فتتتي يتتتيل
التخصص" جالت في المرتبة األكلى مف حيث ايمة الكسط الحسابي التي بلاػت ا 4.1مػف  5كبػانحراؼ
معيارم مقداره ا 0.6كمتكسط نسبي  %82كي ير ذلؾ لكجكد درجة مرتفعة مف المكافقة علػى ىػذه الفقػرة
مف كجية نظر الخريجيف.
بينما جالت في المرتبة االخيرة مف حيث ايمة الكسػط الحسػابي الفقػرة الخامسػة التػي تػنص علػى "تتطتي ق
ال تتتواد ال ظريتتتة تتت الع تتتل التط يقتتتي" بكس ػػط حس ػػابي ا 3.5م ػػف  5كب ػػانحراؼ معي ػػارم مق ػػداره ا1.1
كمتكسط نسبي  ،%70.8كت ػير ىػذه القيمػة لكجػكد درجػة مرتفعػة مػف المكافقػة علػى ىػذه الفقػرة كذلػؾ مػف
كجية نظر الخريجيف.
نالحػػظ أف الخ ػري ي ػػعر بضػػعؼ فػػي الفق ػرات ا 3،5،6كيتبػػيف ذلػػؾ مػػف جمػػع درجػػات عػػدـ الت وػػد  ،ال
أدرم ك،ير المكافقة كخصكصان فيما يتعلؽ بتطابؽ المكاد النظرية مع العمؿ التطبيقي .
 .2توميتتل ال تتتيئج ال تعمقتتة يلتستتيؤل الثتتي ي والتتذي ي ت ص عمتتى " تتي تتدى الئ تتة ال عتتيرف وال هتتيرات
الذﻫ ية ال طمو ة في خريج كمييت التييرة؟"
فيمػػا يل ػػي ع ػػرض ألى ػػـ نت ػػائ التحليػػؿ اإلحص ػػائي لإلجاب ػػة عل ػػى التس ػػا ؿ الثػػاني ،حي ػػث ت ػػـ ايج ػػاد نس ػػبة
االستجابة كالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالمتكسط النسبي لوؿ فقرة مف فقرات التسا ؿ كمف ثـ تػـ
حس ػػاب متكس ػػط االس ػػتجابة كالمتكس ػػط الحس ػػابي كاالنحػ ػراؼ المعي ػػارم كالمتكس ػػط النس ػػبي للدرج ػػة الولي ػػة
للتسا ؿ ،كالجدكؿ راـ ا 5.8يكضح نتائ التحليؿ التسا ؿ.
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يدول رقم ن )5.8تيئج التوميل ال تعمقة يلتسيؤل الثي ي
الرقم الفقرة
1
2
3
4
5
6
7

اإلل يم في ييل التخصص

غيرررررررررررررررر غيرررررررررررررررر ال
موافرررررررررق موافرررررررررق أدري
%
اطالقا ً % %
4.4
3.3
0.7

67.3

24.4

4.1

82.3% 0.7

1

0.7

2.5

8.4

68.7

19.6

4.0

80.8% 0.7

5

0.4

3.6

9.1

63.3

23.6

4.1

81.2% 0.7

3

0.4

1.8

12.4

62.3

22.2

4.1

81.0% 0.7

4

1.5

4.4

12.4

61.8

20.0

4.0

78.9% 0.8

7

0.4

0.7

10.9

67.3

20.7

4.1

81.5% 0.6

2

0.7

2.2

13.1

63.6

20.4

4.0

80.1% 0.7

6

0.7

2.6

10.1

64.9

21.6

4.0

80.8% 0.5

القدرة عمى توديد اوتييييت الع ل عمتى أستس و هتيرات
عم ية
أخطتتط وأديتتتر الع تتتل ال كمتتتف تته عمتتتى أستتتس و هتتتيرات
عم ية
القتتدرة عمتتى توديتتد ال شتتيكل التتتي قتتد ت توايه ي وأ تكتتر
وموال لهي
تط يتتتق ال تتتيدئ العم يتتتة التتتتي تتتتم اكتستتتي هي فتتتي يتتتيل
الدراسة
القتتتدرة عمتتتى ال ضي تتتمة تتتين الوستتتيئل العم يتتتة ال كتتتن

استع يلهي الختيير أ س هي

أعد تقيرير و ذكرات الع ل وسب األصول العم ية

المتوسط العام

موافررررررق المتوسررررط االنحرررراف المتوسط
الترتيب
موافق%
جداً  %الحسابي المعياري النسبي

األوزان ال س ية في اليدول قر ة ألقرب عدد عد الضيصمة.

يتضػػح مػػف خػػالؿ الجػػدكؿ راػػـ ا ، 5.8ب ػ ف المتكسػػط الحسػػابي للدرجػػة الوليػػة للتسػػا ؿ ووػػؿ اػػد بلػػغ ا 4مػػف  5بػػانحراؼ معيػػارم مقػػداره ا 0.5كمتكسػػط نسػػبي
 %80.8كي ػػير ذلػػؾ لكجػػكد درجػػة مرتفعػػة مػػف المكافقػػة علػػى فق ػرات التسػػا ؿ الثػػاني ،كىػػذا يجيػػب علػػى التسػػا ؿ الثػػاني علػػى مالئمػػة المعػػارؼ كالميػػارات الذىنيػػة
المطلكبة في خري وليات التجارة مف كجية نظر الخريجيف.
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كنستنت ب ف الفقرة األكلى كالتي تنص علػى "اإلل يم في ييل التخصتص" جػالت فػي المرتبػة األكلػى مػف
حيػػث ايمػػة الكسػػط الحسػػابي التػػي بلاػػت ا 4.1مػػف  5كبػػانحراؼ معيػػارم مقػػداره ا 0.7كمتكسػػط نسػػبي
 %82.3كي ير ذلؾ لكجكد درجة مرتفعة مف المكافقة على ىذه الفقرة مف كجية نظر الخريجيف.
بينما جالت في المرتبػة االخيػرة مػف حيػث ايمػة الكسػط الحسػابي الفقػرة الخػامس التػي تػنص علػى "تط يتق
ال يدئ العم ية التي تم اكتسي هي في ييل الدراسة" بكسط حسابي ا 4مف  5كبانحراؼ معيػارم مقػداره
ا 0.8كمتكسػػط نسػػبي  ،%78.9كت ػػير ىػػذه القيمػػة لكجػػكد درجػػة مرتفعػػة مػػف المكافقػػة علػػى ىػػذه الفق ػرة
كذلؾ مف كجية نظر الخريجيف.
نستنت أف الخري لديو ضعؼ في الفقرات ا 2،3،4،5،6،7كيتبيف ذلؾ مف مجمكع اإلجابات بال أدرم
كعدـ المكافقة
 .10توميل ال تيئج ال تعمقتة يلتستيؤل الثيلتث والتذي يت ص عمتى " تي تدى الئ تة ال عتيرف وال هتيرات
العم ية ال طمو ة في خريج كمييت التييرة؟"
فيمػػا يلػػي عػػرض ألىػػـ نت ػػائ التحليػػؿ اإلحصػػائي لإلجابػػة علػػى التس ػػا ؿ الثالػػث ،حيػػث تػػـ ايجػػاد نس ػػبة
االستجابة كالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالمتكسط النسبي لوؿ فقرة مف فقرات التسا ؿ كمف ثـ تػـ
حس ػػاب متكس ػػط االس ػػتجابة كالمتكس ػػط الحس ػػابي كاالنحػ ػراؼ المعي ػػارم كالمتكس ػػط النس ػػبي للدرج ػػة الولي ػػة
للتسا ؿ ،كالجدكؿ راـ ا 5.9يكضح نتائ التحليؿ التسا ؿ.
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يدول رقم ن )5.9تيئج التوميل ال تعمقة يلتسيؤل الثيلث
الرقم الفقرة
1
2
3

أستخدم الويسب اآللي في ييل تخصصي
أ ظتتتم كتتتين الع تتتل تتتي يت يستتتب وط يعتتتة عالقتتتتي تتت
ال وظضين والع الء
أقتصد في ال ضقيت وأرشد االستتهالك لتخضتيض التكتيليف
ورف

عدل العيئد
ن تخصصي الذي تخريت ه

4

ع مي الويلي

5

يويد اختالف ين ي تعم ته في الكمية وع مي الويلي

المتوسط العام

غيرررررررررررررررر غيرررررررررررررررر ال
موافرررررررررق موافرررررررررق أدري
%
اطالقا ً % %
6.5
2.2
0.0

58.5

32.7

4.2

84.4% 0.7

1

0.0

1.5

8.0

66.2

24.4

4.1

82.7% 0.6

2

0.4

3.6

7.3

61.5

27.3

4.1

82.3% 0.7

3

3.6
2.5

13.8
9.5

9.8
13.5

52.4
54.2

20.4
20.4

3.7
3.8

74.4% 1.1
76.1% 1.0

4
5

1.3

6.1

9.0

58.6

25.0

4.0

80.0% 0.5

موافررررررق المتوسررررط االنحرررراف المتوسط
الترتيب
موافق%
جداً  %الحسابي المعياري النسبي

األوزان ال س ية في اليدول قر ة ألقرب عدد عد الضيصمة.

يتضح مف خالؿ الجدكؿ راـ ا ، 5.9ب ف المتكسط الحسابي للدرجة الولية للتسا ؿ ووؿ اػد بلػغ ا 4مػف  5بػانحراؼ معيػارم مقػداره ا 0.5كمتكسػط نسػبي %80
كي ير ذلؾ لكجكد درجة مرتفعة مػف المكافقػة علػى فقػرات التسػا ؿ الثالػث ،كىػذا يجيػب علػى التسػا ؿ الثالػث علػى مالئمػة المعػارؼ كالميػارات العلميػة المطلكبػة فػي
خري وليات التجارة مف كجية نظر الخريجيف.
كنستنت ب ف الفقرة األكلى كالتي تنص علػى "أستخدم الويستب اآللتي فتي يتيل تخصصتي" جػالت فػي المرتبػة األكلػى مػف حيػث ايمػة الكسػط الحسػابي التػي بلاػت
ا 4.2مػػف  5كبػػانحراؼ معيػػارم مقػػداره ا 0.7كمتكسػػط نسػػبي  %84.4كي ػػير ذلػػؾ لكجػػكد درجػػة مرتفعػػة جػػدان مػػف المكافقػػة علػػى ىػػذه الفق ػرة مػػف كجيػػة نظػػر
الخريجيف.
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بينمػػا جػػالت فػػي المرتبػػة االخيػرة مػػف حيػػث ايمػػة الكسػػط الحسػػابي الفقػرة الخػػامس التػػي تػػنص علػػى "يويتتد
اختالف ين ي تعم ته في الكمية وع مي الويلي" بكسط حسػابي ا 3.8مػف  5كبػانحراؼ معيػارم مقػداره
ا 1كمتكسط نسبي  ،%76.1كت ير ىذه القيمػة لكجػكد درجػة مرتفعػة مػف المكافقػة علػى ىػذه الفقػرة كذلػؾ
مف كجية نظر الخريجيف .
 .11توميل ال تيئج ال تعمقة يلتسيؤل ال ار

والذي ي ص عمى " ي دى الئ ة يودة ال ستوى ال توعي

لخريج كمييت التييرة؟"
فيم ػػا يل ػػي ع ػػرض ألى ػػـ نت ػػائ التحلي ػػؿ اإلحص ػػائي لإلجاب ػػة عل ػػى التس ػػا ؿ ال ارب ػػع ،حي ػػث ت ػػـ ايج ػػاد نس ػػبة
االستجابة كالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالمتكسط النسبي لوؿ فقرة مف فقرات التسا ؿ كمف ثـ تػـ
حس ػػاب متكس ػػط االس ػػتجابة كالمتكس ػػط الحس ػػابي كاالنحػ ػراؼ المعي ػػارم كالمتكس ػػط النس ػػبي للدرج ػػة الولي ػػة
للتسا ؿ ،كالجدكؿ راـ ا 5.10يكضح نتائ التحليؿ التسا ؿ.
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يدول رقم ن )5.10تيئج التوميل ال تعمقة يلتسيؤل ال ار
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الفقرة
اكتس ت هيرات عم يتة وع ميتة تتؤﻫم ي إلتقتين ع متي فتي دايتة
التعيين عمي أسس عم ية

قتتتدراتي و هتتتيراتي العم يتتتة التخصصتتتية تتتتتالءم تتت

تتتي يوتييتتته

سوق الع ل ن هيرات عم ية وع مية
أ تمك القدرة العم ية والع مية التتي تستيعد ي عمتى تاييتر ه تتي
الويلية إلى ه ة أخري ع د ي أ طر لذلك وسب ط يعة الع ل
أت ت

قيم العدل والتسي ح والوك ة وق ول االختالف في الرأي

أتقتن هتتيرات استتتخدام الويستتب اآللتي التتتي ال غ تى ع هتتي داختتل

سوق الع ل

أتقتتتن هتتتيرات الماتتتة اال يميزيتتتة التتتتي أصتتت وت تطم تتتي ل عظتتتم
الوظيئف ال تخصصة في سوق الع ل
اوتيت الي دورات تدري ية وتأﻫيمية لرف
لدي هيرات التعي ل

هيراتي في الع ل

اآلخرين في ويط الع ل وخيريه

أث ن دور كميتي ويي عتي التي أ دت ي هيرات عم ية

في ع مي

ترورية

أعتتترض ال شتتتكالت التتتتي ي كتتتن أن تتتتوايه ي فتتتي ستتتوق الع تتتل
والوسيئل العم ية التي تسيعد ي في تييوزﻫي
المتوسط العام

61.5

22.9

4.0

0.7

80.6%

8

22.2

4.0

0.8

79.7%

9

4.0

0.7

80.9%

6

0.7

83.9%

2

84.8%

1

10

غيرررررر موافرررررق
اطالقا ً %

غيرررررر موافرررررق
%

0.7

2.9

12.0

1.8

4.7

8.7

62.5

0.4

3.3

11.3

61.8

23.3

0.7

0.7

8.0

59.3

31.3

4.2

0.0

0.7

7.3

59.3

32.7

4.2

0.6

1.1

4.0

14.2

58.5

22.2

4.0

0.8

79.3%

0.4

3.6

7.3

64.0

24.7

4.1

0.7

81.8%

4

0.4

0.7

7.6

64.0

27.3

4.2

0.6

83.4%

3

1.5

3.6

12.4

54.9

27.6

4.0

0.8

80.7%

7

0.4

2.5

10.9

61.1

25.1

4.1

0.7

81.6%

5

0.7

2.7

10.0

60.7

25.9

4.1

0.5

81.7%

األوزان ال س ية في اليدول قر ة ألقرب عدد عد الضيصمة.
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ال
%

أدري

موافرررق جرررداً
%

المتوسررررررررررررررررط
الحسابي

االنحررررررررررررررراف
المعياري

المتوسررررررررررط
النسبي

موافق%

الترتيب

يتضح مف خالؿ الجدكؿ راـ ا ، 5.10بػ ف المتكسػط الحسػابي للدرجػة الوليػة للتسػا ؿ ووػؿ اػد بلػغ ا4.1
مػػف  5بػػانحراؼ معيػػارم مقػػداره ا 0.5كمتكسػػط نسػػبي  %81.7كي ػػير ذلػػؾ لكجػػكد درجػػة مرتفعػػة مػػف
المكافقة على فقرات التسا ؿ ال اربػع ،كىػذا يجيػب علػى التسػا ؿ ال اربػع علػى مالئمػة جػكدة المسػتكل النػكعي
لخري وليات التجارة مف كجية نظر الخريجيف.
كنستنت ب ف الفقرة الخامسة كالتي تنص علػى "أتقن هيرات استخدام الويستب اآللتي التتي ال غ تى ع هتي
داخل سوق الع تل" جػالت فػي المرتبػة األكلػى مػف حيػث ايمػة الكسػط الحسػابي التػي بلاػت ا 4.2مػف 5
كب ػػانحراؼ معي ػػارم مق ػػداره ا 0.6كمتكس ػػط نس ػػبي  %84.8كي ػػير ذل ػػؾ لكج ػػكد درج ػػة مرتفع ػػة ج ػػدان م ػػف
المكافقة على ىذه الفقرة مف كجية نظر الخريجيف.
بينمػػا جػػالت فػػي المرتبػػة االخيػرة مػػف حيػػث ايمػػة الكسػػط الحسػػابي الفقػرة السادسػػة التػػي تػػنص علػػى "أتقتتن
هتتيرات الماتتة اال يميزيتتة التتتي أصت وت تطم تتي ل عظتتم الوظتتيئف ال تخصصتتة فتتي ستتوق الع تتل" بكسػػط
حسابي ا 4مػف  5كبػانحراؼ معيػارم مقػداره ا 0.8كمتكسػط نسػبي  ،%79.3كت ػير ىػذه القيمػة لكجػكد
درجة مرتفعة مف المكافقة على ىذه الفقرة كذلؾ مف كجية نظر الخريجيف.
يتبيف أف الخري بحاجة إلي زيادة الجػكدة لديػو كخصكصػان فيمػا يتعلػؽ ب سػئلة الفقػرات ا 1،2،3،6،9ألف
اإلجابات بال أدرم كعدـ المكافقة عالية نسبيان
يدول رقمن )5.11تيئج عالقة التخصص و كين الع ل
مواف العمؿ
التخصص

يعمؿ في اطاع

يعمؿ في اطاع

يعمؿ في اطاع

عاـ

خاص

اىلي

%

التورار

التورار

%

التورار

%

ال يعمؿ
التورار

%

إدارة

16

محاسبة

5

4.6

ااتصاد

3

7 10.3

2 24.1

0

0

4

3 14.8

20 11.1

إحصال

1

7.1

3

3 21.4

7 21.4

50

تسكيؽ

1

1 12.5

2 12.5

4

50

علػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكـ ماليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
كمصرفية

Total
التورار

%

13 18.2

17 14.8

42 19.3

88 47.7

100

10

13

81 11.9

109 74.3

100

6.9

17

29 58.6

100

27 74.1

100

14

100

8

100

9.2

96

25

Total
ايمة معامػؿ مربػع
وام
نتيجة االختبار

26

9.5

38

40 13.8

171 14.5

Sig

*28.235

275 62.2

100

0.020

يكجد عالاة ذات داللة إحصائية بيف مواف العمؿ كالتخصص
*ذات داللة إحصائٌة عند مستوى .2525
المصدر  :مخرجات برنامجspss

نالحػػظ مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ كجػػكد عالاػػة ذات داللػػة احصػػائية بػػيف التخصػػص كموػػاف العمػػؿ ،كيتبػػيف أف
تخصص اإلدارة كاإلحصال ىي أاؿ التخصصات بطالة لػدم الخػريجيف  ،يلييػا تخصػص اإلاتصػاد  ،أمػا
تخصصػػات المحاسػػبة كالماليػػة فيػػي األوثػػر بطالػػة حسػػب عينػػة الد ارسػػة ،كلػػذلؾ ال بػػد مػػف تكجيػػو عمليػػة
التعليـ كاالستفادة منيا ،لتقليؿ نسبة البطالة المرتفعة جدان في ظؿ ح الكظائؼ كاألكضاع السيئة الخاصة
لل عب الفلسطيني.
توميل است ي ة ويهة لم شرفين األكيدي يين :
أوالً :الوصف اإلوصيئي ألفراد عي ة الدراسة :
.1توزي عي ة الدراسة وسب ال وع
يكضح الجدكؿ راـ ا 5.11تكزيع أفراد عينػة الد ارسػة حسػب النػكع ،حيػث نالحػظ بػ ف ،البيػة أفػراد العينػة
ىـ مف الذوكر كذلؾ بنسبة ا ، %93.8بينما بلات نسبة االناث ا. %6.6
يدول رقم ن )5.11وصف عي ة الدراسة وسب ال وع
ال وع

ال س ة %

العدد

ذور

45

93.8

أنثى

3

6.6

اإلجمالي

48

100.0
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.2توزي عي ة الدراسة وسب القسم
يكضح الجدكؿ راـ ا 5.12تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب القسـ ،حيث يتضح ب ف ما نسػبة ا%31.3
مػػف أف ػراد العينػػة تخصصػػيـ "ادارة" ،كمػػا نسػػبة ا %29.2مػػف أف ػراد العينػػة تخصصػػيـ "محاسػػبة" ،بينمػػا
بلات نسػبة ا %20.8مػف أفػراد العينػة تخصصػيـ "ااتصػاد" ،فػي حػيف بلاػت نسػبة ا %12.5مػف أفػراد
العينة تخصصيـ "مالية كعلكـ مصرفية" ،ا %4.2مف أفراد العينة تخصصيـ "تسكيؽ" ،كالنسػبة المتبقيػة
مف أفراد العينة تخصصيـ "احصال".
يدول رقم ن )5.12وصف عي ة الدراسة وسب القسم
القسم

ال س ة %

العدد

إدارة

15

31.3

محاسبة

14

29.2

ااتصاد

10

20.8

مالية كعلكـ مصرفية

6

12.5

إحصال

1

2.1

تسكيؽ

2

4.2

اإلجمالي

48

100.0

.3توزي عي ة الدراسة وسب كين الع ل
يكض ػػح الج ػػدكؿ را ػػـ ا 5.13تكزي ػػع أفػ ػراد عين ػػة الد ارس ػػة حس ػػب مو ػػاف العم ػػؿ ،حي ػػث نالح ػػظ بػ ػ ف نس ػػبة
ا %27.1مػػف أفػراد العينػػة يعملػػكف فػػي جامعػػة اإلسػػالمية ،ا %25مػػف افػراد العينػػة يعملػػكف فػػي جامعػػة
األزىػ ػػر ،كمػ ػػا نسػ ػػبة ا %16.7مػ ػػف اف ػ ػراد العينػ ػػة يعملػ ػػكف فػ ػػي جامعػ ػػة القػ ػػدس المفتكحػ ػػة كوػ ػػذلؾ ايض ػ ػان
ا %16.7مف أفراد العينة يعملػكف فػي جامعػة ،ػزة ،بينمػا بلاػت نسػبة ا %8.3مػف أفػراد العينػة يعملػكف
في جامعة األاصى ،في حيف بلات نسبة ا %6.3مف أفراد العينة يعملكف في جامعة فلسطيف.
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يدول رقم ن )5.13وصف عي ة الدراسة وسب كين الع ل
كين الع ل

ال س ة %

العدد

جامعة األزىر

12

25.0

جامعة اإلسالمية

13

27.1

جامعة القدس المفتكحة

8

16.7

جامعة األاصى

4

8.3

جامعة فلسطيف

3

6.3

جامعة ،زة

8

16.7

المجمكع

48

100.0

.4توزي عي ة الدراسة وسب ال س ى الوظيضي
يكضػح الجػػدكؿ راػػـ ا 5.14تكزيػػع أفػراد عينػػة الد ارسػػة حسػػب المسػػمى الػكظيفي ،حيػػث نالحػػظ بػ ف نسػػبة
ا %68.8مف أفراد العينة محاضريف ،بينما بلات نسبة ا %18.8مف أفراد العينة عمدال وليات تجػارة،
في حيف بلات نسبة ا %12.5مف أفراد العينة ر سال أاساـ.
يدول رقم ن )5.14وصف عي ة الدراسة وسب ال س ى الوظيضي
ال س ى الوظيضي

ال س ة %

العدد

محاضر

33

68.8

رئيس اسـ

6

12.5

عميد

9

18.8

المجمكع

48

100.0

.5توزي عي ة الدراسة وسب الدرية العم ية
يكضح جدكؿ راـ ا 5.15تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب الدرجة العلمية ،نالحظ ب ف معظػـ أفػراد العينػة
حاصػػليف علػػى الدرجػػة العلميػػة "مػػدرس" كذلػػؾ بنسػػبة ا ، %52.1بينمػػا بلاػػت نسػػبة ا %35.4مػػف أف ػراد
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العينػػة حاصػػليف علػػى الدرجػػة العلميػػة "أسػػتاذ مسػػاعد" ،فػػي حػػيف بلاػػت نسػػبة ا %8.3مػػف أف ػراد العينػػة
حاصػػليف علػػى الدرجػػة العلميػػة "أسػػتاذ م ػػارؾ" ،كالنسػػبة المتبقيػػة مػػف أف ػراد العينػػة حاصػػليف علػػى الدرجػػة
العلمية "أستاذ دوتكر".
يدول رقم ن )5.15وصف عي ة الدراسة وسب الدرية العم ية
الدرجة العلمية

العدد

النسبة %

مدرس

25

52.1

أستاذ مساعد

17

35.4

أستاذ م ارؾ

4

8.3

أستاذ دوتكر

2

4.2

المجمكع

48

100.0

.6توزي عي ة الدراسة وسب عدد س وات الخ رة :
يكضح جػدكؿ راػـ ا 5.16تكزيػع أفػراد عينػة الد ارسػة حسػب عػدد سػنكات الخبػرة ،نالحػظ بػ ف معظػـ أفػراد
عينة الدراسة تزيد سػنكات خبػرتيـ عػف  15سػنة كذلػؾ بنسػبة ا ، %45.8كمػا نسػبة ا %20.8مػف أفػراد
العينػػة تقػػؿ سػػنكات خب ػرتيـ عػػف  5سػػنكات ،بينمػػا بلاػػت نسػػبة ا %18.8مػػف أف ػراد العينػػة تت ػراكح سػػنكات
خبرتيـ ما بيف  15-10سنة ،في حيف بلات نسبة ا %14.6مػف أفػراد العينػة تتػراكح سػنكات خبػرتيـ مػا
بيف  10-5سنكات.
يدول رقم ن )5.16وصف عي ة الدراسة وسب عدد س وات الخ رة
عدد س وات الخ رة

ال س ة %

العدد

أاؿ مف  5سنكات

10

20.8

 10-5سنكات

7

14.6

 15-10سنة

9

18.8

 15سنة ف وثر

22

45.8

المجمكع

48

100.0
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ثي ييً :تيئج توميل تسيؤل است ي ة الدراسة الرئيسي :
 .1توميل ال تيئج ال تعمقة تسيؤل الدراسة الرئيسي والذي ي ص عمتى " تي ﻫتو رأي ال شترفين األكتيدي يين وتول واقت التعمتيم العتيلي وال قتررات الدراستة لكميتيت
التييرة في قطيع غزة؟"
فيمػػا يلػػي عػػرض ألىػػـ نتػػائ التحليػػؿ اإلحصػػائي لإلجابػػة علػػى التسػػا ؿ الد ارسػػة الرئيسػػي ،حيػػث تػػـ ايجػػاد نسػػبة االسػػتجابة كالكسػػط الحسػػابي كاالنح ػراؼ المعيػػارم
كالمتكسػػط النسػػبي لوػػؿ فق ػرة مػػف فق ػرات التسػػا ؿ كمػػف ثػػـ تػػـ حسػػاب متكسػػط االسػػتجابة كالمتكسػػط الحسػػابي كاالنح ػراؼ المعيػػارم كالمتكسػػط النسػػبي للدرجػػة الوليػػة
للتسا ؿ ،كالجدكؿ راـ ا 5.17يكضح نتائ التحليؿ التسا ؿ.
جدكؿ راـ ا 5.17نتائ التحليؿ المتعلقة بالتسا ؿ الرئيسي لالستبانة
غيرر موافرق غيرر موافرق ال أدري
%
%
اطالقا ً %

الرقم الفقرة
1

2

3

موافق%

موافررررررررررق المتوسرررررررررط االنحرررررررراف المتوسررررط
النسبي
المعياري
الحسابي
جداً %

الترتيب

توتتتوي قتتررات التعمتتيم العتتيلي وكميتتيت التيتتيرة عمتتى

ال عتتتتيرف وال ضتتتتيﻫيم العم يتتتتة وال ه يتتتتة التتتتتي تختتتتدم

2.1

0.0

2.1

68.8

27.1

4.2

0.7

83.8%

1

تخصص الطيلب

توتوي قررات التعميم العيلي عمتى ال هتيرات العم يتة

وال ه يتتتتة التتتتتي تستتتتيعد الختتتتريج عمتتتتى الع تتتتل فتتتتي

0.0

6.3

2.1

83.3

8.3

3.9

0.6

78.8%

2

تخصصه عد التخرج

تتم ع مية إعداد الخطط الدراستية وتطويرﻫتي تن ق تل

اليي عيت يلتعيون
ي يت يسب

الكميتة وال شترفين األكتيدي يين

0.0

8.3

ال عييير ال ومية والدولية
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14.6

54.2

22.9

3.9

0.9

78.3%

3

4

قيعتيت الدراستتة يهتزة أوتتدث األيهتزة التتتي تستتيعد

في أداء الع مييت التدريسية الخيصة يلتخصص

2.1

37.5

8.3

45.8

6.3

3.2

1.1

63.3%

9

ال تتتت ار ج واأل ظ تتتتة التتتتتي يدرستتتتهي الطتتتتالب وديثتتتتة
5

6
7

و تطورة تت يسب

ي يتطم ته ستوق الع تل ال ومتي

0.0

18.8

6.3

58.3

16.7

3.7

1.0

74.6%

5

والدولي في ييل التخصص

الوقتتت ال خصتتص لمتتتدريس كتتيفي الكتستتيب الطتتالب
لم هيرات ال ه ة العم ية وال ه ية في ييل تخصصه
ﻫ تتتتيك فتتتترص تيوتتتتة أ تتتتيم كتتتتل طيلتتتتب لاللتوتتتتيق

يلتخصص الذي يرغب فيه وي يل إليه

0.0

14.6

4.2

62.5

18.8

3.9

0.9

77.1%

4

4.2

14.6

10.4

50.0

20.8

3.7

1.1

73.8%

6

تويد فرص تعيون ين اليي عيت و ؤسسيت القطتيع

8

الخيص أو الوكتو ي ويتتم تتدريب الخترييين فتي ﻫتذه
ال ؤسستيت وتتتى تستتيﻫم فتتي ال الء تتة تتين خريتتيت

0.0

20.8

16.7

50.0

12.5

3.5

1.0

70.8%

7

التعميم و ي يوتييه سوق الع ل
9

يتتتتم تضعيتتتل دور الكميتتتة كع صتتتر أستتتيس فتتتي تم يتتتة

اوتيييتتتيت ستتتوق الع تتتل وذلتتتك عتتتن طريتتتق التواصتتتل
ال ست ر

0.0

31.3

10.4

54.2

4.2

3.3

1.0

66.3%

الخرييين عد التخرج
المتوسط العام

0.9

16.9

األوزان ال س ية في اليدول قر ة ألقرب عدد عد الضيصمة.
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8.3

58.6

15.3

3.7

0.6

74.1%

8

يتضػػح مػػف خػػالؿ الجػػدكؿ راػػـ ا ، 5.17بػ ف المتكسػػط الحسػػابي للدرجػػة الوليػػة للتسػػا ؿ الرئيسػػي
ووؿ اد بلػغ ا 3.7مػف  5بػانحراؼ معيػارم مقػداره ا 0.6كمتكسػط نسػبي  %74.1كي ػير ذلػؾ
لكجكد درجة مرتفعة مف المكافقة على فقرات التسا ؿ الرئيسي ،كىذا يجيب على التسا ؿ الرئيسػي
حػػكؿ رأم الم ػرفيف األوػػاديمييف حػػكؿ كااػػع التعلػػيـ العػػالي كالمقػػررات الد ارسػػة لوليػػات التجػػارة فػػي
اطاع ،زة مف كجية نظرىـ.
كنستنت ب ف الفقرة االكلى كالتي تنص على "توتوي قررات التعميم العتيلي وكميتيت التيتيرة عمتى
ال عيرف وال ضيﻫيم العم ية وال ه ية التي تخدم تخصص الطيلب" جػالت فػي المرتبػة األكلػى مػف
حيػث ايمػة الكسػط الحسػابي التػي بلاػػت ا 4.2مػف  5كبػانحراؼ معيػارم مقػداره ا 0.7كمتكسػػط
نسػػبي  %83.8كي ػػير ذلػػؾ لكجػػكد درجػػة مرتفعػػة مػػف المكافقػػة علػػى ىػػذه الفق ػرة مػػف كجيػػة نظػػر
الم رفيف األواديمييف.
بينمػػا جػػالت فػػي المرتبػػة االخيػرة مػػف حيػػث ايمػػة الكسػػط الحسػػابي الفقػرة الرابعػػة التػػي تػػنص علػػى
"قيعتتيت الدراستتة يهتتزة أوتتدث األيهتتزة التتتي تستتيعد فتتي أداء الع ميتتيت التدريس تية الخيصتتة
يلتخصتتتتص" بكسػ ػػط حسػ ػػابي ا 3.2مػ ػػف  5كبػػػانحراؼ معيػ ػػارم مق ػػداره ا 1.1كمتكسػ ػػط نسػ ػػبي
 ،%63.3كت ير ىذه القيمة لكجكد درجة متكسػطة مػف المكافقػة علػى ىػذه الفقػرة كذلػؾ مػف كجيػة
نظر الم رفيف األواديمييف.
يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف الجامعات بحاجة إلي تطكير برامجيا كمقرراتيا الدراسية  ،كضركرة
ا تراؾ القطاع الخاص في ذلؾ حتػي يوػكف الطالػب عنػد تخرجػو خيػر ممثػؿ لجامعتػو كي خػذ دكره
الريادم في خدمة المجتمع.
توميل است ي ة ويهة ألر يب الع ل نال شامين) :
أوالً :الوصف اإلوصيئي ألفراد عي ة الدراسة :
.1توزي عي ة الدراسة وسب ال وع :
يكضح الجدكؿ راـ ا 5.18تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب النكع ،حيث نالحظ ب ف ،البيػة أفػراد
العينة ىـ مف الذوكر كذلؾ بنسبة ا ، %92.7بينما بلات نسبة االناث ا. %7.3
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يدول رقم ن )5.18وصف عي ة الدراسة وسب ال وع
ال وع

ال س ة %

العدد

ذور

38

92.7

أنثى

3

7.3

اإلجمالي

41

100.0

.2توزي عي ة الدراسة وسب ال س ى الوظيضي :
يكضػػح الجػػدكؿ راػػـ ا 5.19تكزيػػع أف ػراد عينػػة الد ارسػػة حسػػب المسػػمى الػػكظيفي ،حيػػث نالحػػظ
معظ ػ ػػـ أفػػ ػراد عين ػ ػػة الد ارس ػ ػػة مس ػ ػػماىـ ال ػ ػػكظيفي ام ػ ػػدرال كذل ػ ػػؾ بنس ػ ػػبة ا ، %73.2كم ػ ػػا نس ػ ػػبة
ا %14.6مػػف أف ػراد عينػػة الد ارسػػة مسػػماىـ الػػكظيفي ااخػػرل  ،بينمػػا بلاػػت نسػػبة ا %4.9مػػف
أفػراد عينػػة الد ارسػة مسػػماىـ الػكظيفي اادارم كوػػذلؾ ايضػان نػكاب المػدرال كذلػػؾ بنسػػبة ا، %4.9
في حيف بلات نسبة ا %2.4مف أفراد العينة مسماىـ الكظيفي امساعد مداؽ حسابات .
يدول رقم ن )5.19وصف عي ة الدراسة وسب ال س ى الوظيضي
ال س ى الوظيضي

ال س ة %

العدد

ادارم

2

4.9

مدير

30

73.2

نائب مدير

2

4.9

مساعد مداؽ حسابات

1

2.4

أخرل

6

14.6

المجمكع

41

100.0

.3توزي عي ة الدراسة وسب قطيع الع ل :
يكضح الجدكؿ راـ ا 5.20تكزيع أفراد عينػة الد ارسػة حسػب موػاف العمػؿ ،حيػث نالحػظ
بػ ف معظػػـ أفػراد عينػػة الد ارسػػة يعملػػكف فػي القطػػاع الخػػاص كذلػػؾ بنسػػبة ا ، %68.3بينمػػا بلاػػت
نس ػػبة ا %26.8م ػػف أفػ ػراد عين ػػة الد ارس ػػة يعمل ػػكف ف ػػي اطاع ػػات أخ ػػرل ،ف ػػي ح ػػيف بلا ػػت نس ػػبة
ا. %4.9
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يدول رقم ن : )5.20وصف عي ة الدراسة وسب قطيع الع ل
قطيع الع ل

ال س ة %

العدد

اطاع عاـ

2

4.9

اطاع خاص

28

68.3

أخرل

11

26.8

المجمكع

41

100.0

.4توزي عي ة الدراسة وسب عدد س وات الخ رة
يكضح جدكؿ راـ ا 5.21تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنكات الخبرة ،نالحظ ب ف معظـ
أف ػراد عينػػة الد ارسػػة تت ػراكح سػػنكات خب ػرتيـ مػػا بػػيف  10-5سػػنكات كذلػػؾ بنسػػبة ا ، %48.8كمػػا
نسػػػبة ا %31.7مػ ػػف أف ػ ػراد العينػ ػػة تزيػػػد سػ ػػنكات خب ػ ػرتيـ ع ػػف  15سػ ػػنكات ،بينم ػػا بلاػ ػػت نسػ ػػبة
ا %12.2مػػف أف ػراد العينػػة تت ػراكح سػػنكات خبػرتيـ مػػا بػػيف  15-10سػػنة ،فػػي حػػيف بلاػػت نسػػبة
ا %7.3مف أفراد العينة تقؿ سنكات خبرتيـ عػف  5سػنكات  ،مػف ىػذا الجػدكؿ يتضػح أف معظػـ
الم سسػػات التعليميػػة ال تقػػكـ بعمليػػة تكظيػػؼ لخ ػريجيف جػػدد كىػػذا كاضػػح مػػف خػػالؿ المدرس ػػيف
حسب سنكات خبرتيـ ،كىذا ال يساىـ في حؿ م ولة كمكضكع الدراسة.
يدول رقم ن )5.21وصف عي ة الدراسة وسب عدد س وات الخ رة
عدد س وات الخ رة

ال س ة %

العدد

أاؿ مف  5سنكات

3

7.3

 10-5سنكات

20

48.8

 15-10سنة

5

12.2

 15سنة ف وثر

13

31.7

المجمكع

41

100.0

.4توزي عي ة الدراسة وسب ط يعة ع ل ال شأة :
يكضػػح جػػدكؿ راػػـ ا 5.22تكزيػػع أفػراد عينػػة الد ارسػػة حسػػب طبيعػػة عمػػؿ المن ػ ة  ،نالحػػظ بػ ف
نس ػ ػػبة ا %31.7م ػ ػػف أفػػ ػراد العين ػ ػػة طبيع ػ ػػة عم ػ ػػؿ المن ػ ػ ػ ت "م سس ػ ػػات ص ػ ػػناعية أك تجاري ػ ػػة"،
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ا %29.3مف أفراد العينة طبيعة عمؿ المن ت "م سسات أىلية" ،بينما بلات نسػبة ا%14.6
مف أفراد العينة طبيعة عمؿ المن ت " روات صػرافة" ،فػي حػيف بلاػت نسػبة ا %9.8مػف أفػراد
العينػػة طبيعػػة عمػػؿ المن ػ "بنػػكؾ كمصػػارؼ" ،ا %7.3مػػف أف ػراد العينػػة طبيعػػة عمػػؿ المن ػ ت
"است ارات كتدايؽ" ،ا %4.9مف أفراد العينة طبيعة عمؿ المن ت "م سسات حوكمية" ،كالنسبة
المتبقية مف أفراد العينة طبيعة عمؿ المن ت " روات ت ميف".
يدول رقم ن )5.22وصف عي ة الدراسة وسب ط يعة ع ل ال شأة
طبيعة عمؿ المن ة

النسبة %

العدد

بنكؾ كمصارؼ

4

9.8

روات صرافة

6

14.6

روات ت ميف

1

2.4

است ارات كتدايؽ

3

7.3

م سسة صناعية كتجارية

13

31.7

م سسة حوكمية

2

4.9

م سسة أىلية

12

29.3

المجمكع

41

100.0

ثي ييً :تيئج توميل تسيؤل است ي ة الدراسة الرئيسي :
 .1توميل ال تيئج ال تعمقة يلتسيؤل الدراستة الرئيستي والتذي يت ص عمتى " تي ﻫتو رأي أصتويب
األع تتيل فتتي القطتتيع العتتيم والختتيص وتتول تتدى الئ تتة ال ستتتوى ال عرفتتي وال هتتيري لخرييتتي
كمييت التييرة و تطم يت سوق الع ل؟"
فيما يلي عرض ألىـ نتائ التحليؿ اإلحصائي لإلجابػة علػى التسػا ؿ الد ارسػة الرئيسػي ،حيػث تػـ
ايجاد نسبة االستجابة كالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالمتكسط النسبي لوؿ فقرة مف فقرات
التسا ؿ كمف ثـ تـ حساب متكسػط االسػتجابة كالمتكسػط الحسػابي كاالنحػراؼ المعيػارم كالمتكسػط
النسبي للدرجة الولية للتسا ؿ ،كالجدكؿ راـ ا 5.23يكضح نتائ التحليؿ التسا ؿ.
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يدول رقم ن )5.23تيئج التوميل ال تعمقة يلتسيؤل الرئيسي لالست ي ة
غيرررررررررررررررر غيرررررررررررررررر ال
موافرررررررررق موافرررررررررق أدري
%
اطالقا ً % %

الرقم الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

الختتتريج عمتتتى درايتتتة كيفيتتتة تتتيلعموم وال عتتتيرف ال رت طتتتة
تخصصه
يستتتتتطي الختتتتريج أداء الع ميتتتتيت األسيستتتتية ال رت طتتتتة
تخصصه

هيرة

يتتتتتقن الختتتتريج استتتتتخدام التق يتتتتيت وال تتتت ار ج واأل ظ تتتتة
الوديثة في ييل تخصصه
لدي الخريج هيرة كيفية يلماة اإل يميزية
قدرة الختريج عمتى أداء ال هتيرات الع ميتة الدقيقتة وستب
أسيليب عم ية اكتس هي في ييل دراسته
ي تمك هيرات التضكير واال تكير والتوميل
يستطي ا ييز األع يل
يستطي التكيف

هيرة عيلية

الظروف ال تايرة لمع ل

يستتتطي التضيعتتل والتواصتتل ت اآلختترين
كتس ة أث يء دراسته
واعيد الع ل

10

يمتزم

11

ي تمك القدرة عمى تطوير األداء

هتتيرة عم يتتة

موافررررررق المتوسررررط االنحرررراف الرررررررو
موافق%
جداً  %الحسابي المعياري النسبي

الترتيب

2.4

17.1

2.4

75.6

2.4

3.6

71.7% 0.9

1

2.4

22.0

2.4

68.3

4.9

3.5

70.2% 1.0

2

2.4

36.6

4.9

46.3

9.8

3.2

64.9% 1.1

6

7.3

63.4

2.4

26.8

0.0

2.5

49.8% 1.0

8

2.4

36.6

2.4

53.7

4.9

3.2

64.4% 1.1

7

2.4
4.9
2.4

22.0
29.3
22.0

14.6
12.2
9.8

58.5
51.2
63.4

2.4
2.4
2.4

3.4
3.2
3.4

67.3% 0.9
63.4% 1.0
68.3% 0.9

4
7
3

4.9

24.4

7.3

61.0

2.4

3.3

66.3% 1.0

5

2.4
2.4

22.0
22.0

2.4
7.3

61.6
56.1

12.2
12.2

3.6
3.5

71.7% 1.0
70.7% 1.1

1
2
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12
13

القدرة عمى ول ال شكالت واتخيذ الق اررات الالز ة

2.4

34.1

4.9

56.1

2.4

3.2

64.4% 1.0

7

يتم إشراك ؤسسيت القطتيع العتيم والختيص فتي تطتوير

الخطط وال ار ج الدراسية لميي عيت

ي يسيعد الخرييين

17.1

43.9

12.2

26.8

0.0

2.5

49.8% 1.1

في سوق الع ل

المتوسط العام

4.3

30.4

األوزان ال س ية في اليدول قر ة ألقرب عدد عد الضيصمة.
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6.6

54.3

4.5

3.2

64.8% 0.7

8

يتضح مف خالؿ الجدكؿ راـ ا ، 5.23ب ف المتكسط الحسابي للدرجة الولية للتسا ؿ ووؿ اد بلػغ
ا 3.2مف  5بانحراؼ معيارم مقػداره ا 0.7كمتكسػط نسػبي  %64.8كي ػير ذلػؾ لكجػكد درجػة
متكسػطة مػػف المكافقػة علػػى فقػرات التسػا ؿ الرئيسػػي ،كىػذا يجيػػب علػػى التسػا ؿ الرئيسػػي ىػػك رأم
أص ػػحاب األعم ػػاؿ ف ػػي القط ػػاع الع ػػاـ كالخ ػػاص ح ػػكؿ م ػػدل مالئم ػػة المس ػػتكل المعرف ػػي كالمي ػػارم
لخريجي وليات التجارة كمتطلبات سكؽ العمؿ مف كجية نظرىـ.
كنستنت ب ف الفقرة العا رة كالتي تنص على "يمتزم

واعيد الع ل" جالت في المرتبػة األكلػى مػف

حيػػث ايمػػة الكسػػط الحسػػابي التػػي بلاػػت ا 3.6مػػف  5كبػػانحراؼ معيػػارم مقػػداره ا 1كمتكسػػط
نسػػبي  %71.7كي ػػير ذلػػؾ لكجػػكد درجػػة مرتفعػػة مػػف المكافقػػة علػػى ىػػذه الفق ػرة مػػف كجيػػة نظػػر
الم اليف.
بينما جالت في المرتبة االخيػرة مػف حيػث ايمػة الكسػط الحسػابي الفقػرة الرابعػة كالثالثػة ع ػر التػي
تنصاف علػى "لدي الخريج هيرة كيفية يلماة اإل يميزية" ك" يتم إشتراك ؤسستيت القطتيع العتيم
والخيص في تطوير الخطط وال ار ج الدراسية لميي عيت

ي يسيعد الخرييين فتي ستوق الع تل"

بكسػػط حسػػابي ا 2.5مػػف  5كبػػانحراؼ معيػػارم مقػػداره ا 1.1كمتكسػػط نسػػبي  ،%49.8كت ػػير
ىػػذه القيمػػة لكجػػكد درجػػة منخفضػػة مػػف المكافقػػة علػػى ىػػذه الفق ػرة كذلػػؾ مػػف كجيػػة نظػػر أصػػحاب
األعماؿ "الم اليف".
يتبيف مف الجدكؿ أف ىناؾ فجكة بيف القطاع الخاص كالجامعات فيما يتعلؽ با ػتراويـ فػي كضػع
الخطػػط الد ارسػػية  ،كمعرفػػة الميػػارات التػػي يحتاجكنيػػا لتوػػكف فػػي الطػػالب الخ ػريجيف ،كىػػذا جلي ػان
يتضح مف اإلجابات بال أدرم كعدـ المكافقة.
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ال تيئج:
 -0الم سسػات التعليميػة بحاجػػة الػي تطػػكير مناىجيػا باسػػتمرار لتناسػب سػػكؽ العمػؿ المحلػػي
كالدكلي ،كتحافظ علي موانتيا كجكدتيا.

 -2مف خالؿ الدراسة الميدانية تبيف أف نسبة البطالػة فػي وليػات التجػارة حسػب عينػة الد ارسػة
ااربػػت .%62كىػػذه تعتبػػر نسػػبة وبي ػرة ج ػػدان كخصكص ػان أف معظػػـ ىػػذه البطالػػة مػػف فئ ػػة

ال باب. 25-22

 -3يتبيف أف معظـ الجامعات لـ تقػـ بعمليػات تكظيػؼ منػذ فتػرات طكيلػة  ،كيتضػح ذلػؾ مػف

خػػالؿ عػػدد سػػنكات الخب ػرة للمدرسػػيف كالتػػي تراكحػػت  %21لمػػف لػػدييـ خب ػرة أاػػؿ مػػف 5

س ػػنكات  ،ك %04لم ػػف خبرت ػػو م ػػف 01-5س ػػنكات %ك %45لم ػػف ل ػػدييـ خبػ ػرة  05س ػػنة

ف ػ وثر ،كنجػػد أف معظػػـ الجامعػػات تعتمػػد بنسػػبة وبي ػرة %52علػػي المدرسػػيف الحاصػػليف
علػي الماجسػػتير ،ألف توػػاليؼ عمليػػـ الماديػػة أاػػؿ ممػػف يحملػػكف الػػدرجات العلميػػة أسػػتاذ
مساعد أك أستاذ م ارؾ أك أستاذ دوتكر .

 -4الخري علي دراية بالعمؿ الذم يوكف فيو ألنو اوتسب خبرة علمية كعملية وافيػة ،كلػذلؾ
ىك يحػاج الػي دعػـ عبػر م ػاريع ذاتيػة تيسػرىا الحوكمػة بالتعػاكف مػع الم سسػات العاملػة

ف ػػي سػػػكؽ العمػ ػػؿ  ،كتيسػػػير الحصػػػكؿ علػ ػػي تمكي ػػؿ عب ػػر االا ػ ػراض ب ػػدكف فائ ػػدة كذلػػػؾ

للمساىمة في حدة البطالة .

 -5مف خالؿ الدراسات السابقة يتضح أف الخريجيف يحتاجكف الي تطكير ميػاراتيـ فػي اللاػة
االنجليزية كميارات الحاسب االلي الضركرية لسكؽ العمؿ.

 -6عملية ال ػراوة بػيف م سسػات القطػاع الخػاص كالعػاـ كم سسػات سػكؽ العمػؿ كالجامعػات
ضعيفة.

التوصييت :

 -1تكجيػػو عمليػػة التعلػػيـ مػػف م ارحػػؿ الد ارسػػة االكلػػي ،حتػػي يتسػػني لوػػؿ طالػػب التكجػػو للتخصػػص
الذم يريد كالعمػؿ الػذم يريػده فػي المسػتقبؿ  ،كتوػكف وػؿ القطاعػات االعػاـ ،الخػاص ،اخػرم
م اروة في ىذه األلية ،حتي اإلعالـ.
 -2ضركرة التنسيؽ بيف القطاع الخاص كالعاـ كالجامعة في العمليػة التعليميػة كالمينيػة للخػريجيف
بعد التخرج كمساعدتيـ في الحصكؿ علي كظائؼ عف طريؽ اتاحة الفرص للمتميػزيف مػنيـ
علي االاؿ كتحفيزىـ ليوكنكا خير ممثؿ لم سستيـ التعليمية..
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 -3اعتماد االساليب الحديثة كالمتطكرة في البرام التعليمية كالمينية لتتناسب مع المعايير الدكلية
الم ىلة بقكة لسكؽ العمؿ المحلي كالدكلي.
 -4ضركرة ترويز الجامعات علي الدراسة باللاة االنجليزية خصكصان في وليات التجارة كضركرة
ترويز البرام علي النكع كالجكدة كليس الوـ.
 -5اتبػ ػػاع اليػ ػػة تحفيػ ػػز للطػ ػػالب عػ ػػف طريػ ػػؽ تكظيػ ػػؼ المتميػ ػػزكف مػ ػػنيـ  ،كخصكص ػ ػان أصػ ػػحاب
الم ىالت العليا .
 -6تخصػػيص بػرام خاصػػة للخػريجيف مػػف ابػػؿ الدكلػػة  ،مػػثالن برنػػام

اػػركض بفائػػدة صػػفرية ،

ليعملكا م اريع صايرة خاصة بيـ ،تساىـ في الحد مف م ولة البطالة.
الخيت ة :
تناكل ػػت ىػػػذه الد ارس ػػة مكضػػػكع مي ػػـ كىػػػك معرف ػػة "مػ ػػدم ماللم ػػة مخرجػ ػػات التعل ػػيـ العػػػالي

الفلسطيني كاحتياجات سكؽ العمؿ الفلسطيني – حالة دراسية وليات التجارة في اطاع ،زة ،
كاعتمػػدت الد ارسػػة علػػي منػػاى الد ارسػػات السػػابقة كاخػػذت كجيػػة نظرى ػا عػػف مكضػػكع الد ارسػػة

،كىذه الد ارسػة تتكافػؽ مػع الد ارسػات السػابقة النظريػة كالعمليػة منيػا  ،كتكصػلت خػالؿ الد ارسػة
الميدانيػػة الػػي الكااػػع للحالػػة الد ارسػػية مػػف كجيػػة نظػػر الطػػالب الخريجػػكف  ،مػػف كجيػػة نظػػر

المدرسػػيف األوػػاديمييف فػػي الجامعػػات كأيض ػان كجيػػة نظػػر الم ػػاليف  ،كاتضػػح أف الخ ػريجيف
بحاجة الى تطكير مياراتيـ باللاػة االنجليزيػة ك االلوتركنيػة كتطػكير ميػارات الحاسػكب لػدييـ

كتبػػيف أيض ػان أف المقػػررات الد ارسػػية جيػػدة تناسػػب متطلبػػات ك سػػكؽ العمػػؿ مػػف كجيػػة نظػػر
الم رفيف  ،حيث يتـ كضع كتجديد للخطط الدراسية بالتعاكف معيـ كمع ولياتيـ  ،كاتضح

أف ىناؾ فجكة بيف القطاع العاـ كالخػاص كم سسػات سػكؽ العمػؿ حيػث ال يػتـ ا ػراويـ فػي
كضػػع الخطػػط التعليميػػة كالعمليػػة  ،كلػػذلؾ يجػػب ت ىيػػؿ الطػػالب أنفسػػيـ حسػػب رام الم ػػاليف

كالتحفيز الم اريع الذاتية للتخفيؼ مف حدة البطالة كخصكصان لدم المتعلميف.
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ال راي
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ال راي :
أوالً  :الكتب العر ية :
 -1انػ ػػدرياني  ،لكوػ ػػا ك ،زاكنػ ػػو  ،حنػ ػػيف ،نحػ ػػك سياسػ ػػات تعزيػ ػػز "الثقػ ػػة" فػ ػػي سػ ػػكؽ العمػ ػػؿ
الفلسطيني  ،ط، 1معيد أبحاث السياسات االاتصادية الفلسطيني  ،ماس . 2010،

 -2بسيسك  ،ف اد حمدم  ،محددات مستقبؿ االاتصادم الفلسطيني  ،ط ، 1سلسلة البحػكث
كالدراسات راـ ا ، 1مروز المستقيؿ االاتصادم عماف  2004 ،ـ.

 -3البديرم  ،مكسى  ،تطكر الحروة العمالية العربية فػي فلسػطيف ،مقدمػة تاريخيػة مجمكعػة
كثائؽ.1948/1919

 -4تكدارك  ،مي يؿ ،التنمية االاتصادية  ،دار المريو  ،القاىرة .2009- 2006،

 -5الجعفرم  ،كءخركف  ،دكر البحث كالتطػكير فػي تعزيػز القػدرة التنافسػية للقطػاع الخػاص،
ط ، 1معيد ماس 2008،ـ.

 -6الجنيدم ،سليـ  ،الحروة العمالية في فلسطيف  ،ط ،1دار الجليؿ للن ر ،عماف
 -7الحاج ،محمد علي  ،إجرالات إنعاش الت ايؿ ،ط ،1فلسطيف  2003 ،ـ .

 -8أبػك الحمػػص  ،نعػيـ  ،نحػػك سياسػات تعلػػيـ لتحفيػػز ااتصػاد معرفػػة تنافسػي فػػي األ ارضػػي
الفلسطينية  ،ط ، 1معيد ماس . 2006 ،

 -9خليؿ  ،سامي  ،نظرية االاتصاد الولي الوتاب األكؿ  ،ط ، 1الوكيت .

 -10رجػػ ػ ػػب كسػ ػ ػ ػػاركنو  ،ااتصػػ ػ ػػاديات العمػ ػ ػ ػػؿ  ،ط ، 1جامعػ ػ ػ ػػة اإلمػ ػ ػ ػػاـ محم ػ ػ ػػد بػ ػ ػ ػػف عبػ ػ ػ ػػد
العزيز 1433 ،ق .

 -00ربي ػػع ،أس ػػامة ،التحلي ػػؿ اإلحص ػػائي باس ػػتخداـ برن ػػام  – SPSSالجػ ػزل األكؿ -ولي ػػة
التجارة ،جامعة المنكفية ،الطبعة الثانية 2007ـ8

 -12زوي  ،رمزم  ،االاتصاد السياسي للبطالة  ،عالـ المعرفة  ،الوكيت .1997،
 -13سػػعكد  ،محم ػػد أب ػػك ىا ػػـ حس ػػف ،السػػيد ،الخص ػػائص الس ػػيوكمترية ألدكات القي ػػاس ف ػػي
البحكث النفسية كالتربكية باستخداـ  ،SPSSولية التربية ،جامعة الملؾ سعكد 2006ـ.

 -14سمارة  ،عادؿ  ،ااتصاد تحت الطلب  ،ط ،1مروز الزىرال للدراسات األبحاث.

 -15أبك ور  ،عبد الفتاح  ،الت ايؿ كالبطالة في فلسطيف  ،ط ، 1سلسلة د ارسػات الت ػايؿ
 ،منظمة العمؿ العربية  ،نابلس  ،فلسطيف  1996 ،ـ .

 -16الصكرانى ، ،ازم  ،التعليـ كالتعليـ العالي في فلسطيف  ،ط 2006 ، 1ـ .
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 -17طيبكب ،فائؽ حمدم  ،الحروة العمالية كالنقابية فػي فلسػطيف ،1948/1920-ط، 1
روة واظمة للن ر ،الوكيت 1982،ـ .

 -18العب ػػد  ،ج ػػكرج  ،كءخ ػػركف  ،االاتص ػػاد الفلس ػػطيني – تح ػػديات التنمي ػػة ف ػػي ظ ػػؿ اح ػػتالؿ
مدريد  ،مروز دراسات الكحدة العربية  ،ط ، 1بيركت  1989 ،ـ .

 -19عريقات  ،حربي  ،كءخركف  ،مفاىيـ أساسية في علـ االاتصاد  ،ط ،1دار كائؿ للن ر
 ،عماف  ،األردف  1999،ـ .

 -20عكرتاني  ،ى اـ كءخركف  ،مدل تكافؽ التعلػيـ العػالي مػع سػكؽ العمػؿ المحلػي  ،د ارسػة
تحليليػ ػػة  ،مروػ ػػز البحػ ػػكث كالد ارسػ ػػات الفلسػ ػػطينية  ،سلسػ ػػلة تقػ ػػارير األبحػ ػػاث راػ ػػـ ا9

 1998،ـ .
 -20عميرة إبراهيم ،حتى نفهم البحث التربوي ،القاهرة ،دار المعارف (8)0980
 -22أب ػػك عي ػػدة  ،محم ػػد  ،كءخ ػػركف  ،ت ػػاريو الفو ػػر االاتص ػػادم  ،طبع ػػة  ، 2009من ػػكرات
جامعة القدس المفتكحة  ،عماف  ،األردف  2009،ـ .

 -23القدس ،سليماف  ،سياسات أسكاؽ العمالػة فػي دكؿ مجلػس التعػاكف لػدكؿ الخلػي العربيػة
 ،سلسلة محاضرات  ،مروز االمارات للدراسات كالبحكث االستراتيجية  ،اإلمارات.

ػرة العاملػة
 -24اطامش  ،ربحي  ،اضايا المرأة العاملة الفلسطينية  ،ط، 1اصدار جمعيػة الم أ
الفلسطينية  ،فلسطيف 1999 ،ـ .

 -25محمػػد عبيػػدات ،محمػػد أبػػك نصػػار ،عقلػػة المبيضػػيف ا 1999منيجيػػة البحػػث العلمػػي
القكاعػػد كالم ارحػػؿ كالتطبيقػػات-وليػػة االاتصػػاد كالعلػػكـ اإلداريػػة الجامعػػة البريطانيػػة-دار
كائؿ للطباعة كالن ر ،عماف-األردف8

 -26محمكد  ،صباح فيحاف  ،كاػدكرم  ،فػائؽ م ػعؿ  " ،نحػك ر يػة للتكافػؽ بػيف مكاصػفات
الخري كسكؽ العمؿ "  ،ط ، 1جامعة توريت .

 -27موح ػػكؿ  ،كءخ ػػركف  ،سياس ػػات تحس ػػيف الق ػػدرة االس ػػتيعابية للعم ػػؿ ف ػػي الض ػػفة الاربي ػػة
كاطاع ،زة  ،معيد ماس  2001،ـ

 -28موح ػػكؿ ،باس ػػـ  ،مح ػػددات الق ػػدرة االس ػػتيعابية ف ػػي الض ػػفة الاربي ػػة كاط ػػاع ،ػ ػزة  ،ط،1
اصدارات معيد ماس ،راـ اهلل 2001 ،ـ .

 -29مرسي  ،ف اد  ،الرأسمالية تجدد نفسيا  ،عالـ المعرفة  ،الوكيت  1990 ،ـ .

 -30مسػػلماني ،كءخػػركف  ،األكضػػاع االاتصػػادية كاالنسػػانية فػػي الضػػفة الاربيػػة كاطػػاع  ،ػزة
،1999/1998ط،1مروز دراسات ال رؽ األكسط ،عماف.
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 أكراؽ العمؿ المقدمة إلى ندكة نحك، 1 ط،  إ واالت الت ايؿ في فلسطيف،  ك ازرة العمؿ-31
.  ـ1996-4-18-17 ، سياسة كطنية للت ايؿ المنعقد في راـ اهلل

1 ط، معػالـ كمالمػح أساسػية، ػزة،  سكؽ العمؿ في الضفة الاربية كاطاع،  ك ازرة العمؿ-32
. ـ1997،

 مروػػز األبحػػاث،1948/1981  تػػاريو الطبقػػة العاملػػة الفلسػػطينية،  عبػػدالقادر، ياسػػيف-33
 ـ2004، منظمة التحرير الفلسطينية
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ثيلثيً :رسيئل ال ييستير والدكتوراه :
رسيئل ال ييستير :
 -1الباػػدادم  ،أو ػػرـ  " ،العكامػػؿ المػ ػ ثرة فػػي الحص ػػكؿ علػػي فرص ػػة عمػػؿ لخريج ػػي ولي ػػات
التج ػػارة كالعل ػػكـ االداري ػػة ف ػػي األ ارض ػػي الفلس ػػطينية – د ارس ػػة حال ػػة :اط ػػاع ،ػ ػزة ،،ػ ػزة ،

 2014ـ ،

 -2البن ػػدم  ،عاص ػػـ  " ،مخرج ػػات التعل ػػيـ الث ػػانكم الص ػػناعي كمتطلب ػػات س ػػكؽ العم ػػؿ ف ػػي
مصر -الم سسات المستفيدة بمدينة المحلة الوبرل أنمكذجان  2014،ـ .

 -3حسيف  ،ناصر ميالد أمحمد " ،سياسات المالئمة بيف مخرجات التعليـ العالي كمتطلبات
سكؽ العمؿ في الدكؿ العربية "  ،جامعة الفاتح  ،ولية االاتصاد كالعلػكـ السياسػية  ،ليبيػا

 2012 ،ـ .

 -4الخطيػػب  ،سػػعيد " ،دكر التعلػػيـ فػػي بنػػال رأس المػػاؿ الب ػػرم :األ ارضػػي الفلسػػطينية " ،
معيد ماس  ،سبتمبر  2005 ،ـ .

 -5خلي ػػؿ أحم ػػد محم ػػكد لب ػػد ،ا ، 2005تق ػػكيـ بع ػػض اإلجػ ػرالات المنيجي ػػة المس ػػتخدمة ف ػػي
رسائؿ الماجستير المقدمة لوليات التربية في الجامعات الفلسطينية بازة.

 -6الزعنكف  ،فيصؿ ك ا تية  ،عماد  " ،البطالة بيف صفكؼ خريجي الجامعات الفلسطينية"
 ،مجلة مروز التطكير األدال الجامعي  ،جامعة المنصكرة  ،ع 2011 ، 1ـ .

 -7السطرم  ،مصػطفى " ،دكر التعلػيـ العػالي فػي التنميػة االاتصػادية فػي فلسػطيف"  ،رسػالة
-8

ماجستير ،ير من كرة  ،جامعة األزىر، ،زة  2013ـ .

ػػنف  ،علػػي  " ،دكر التخطػػيط االسػػتراتيجي الجػػامعي فػػي تلبيػػة احتياجػػات سػػكؽ العمػػؿ

الفلسطيني مف القكم العاملة "  ،رسالة ماجستير ،ير من كرة ،الجامعػة اإلسػالمية ، ،ػزة
2011 ،ـ .

 -9ال ػػيو عيػػػد  ،أيمػػػف  " ،ص ػػوكؾ االجػػػارة كدكرىػ ػػا فػػػي تمكي ػػؿ م سسػ ػػات التعل ػػيـ العػ ػػالي
الفلسطيني " ، ،زة  2014 ،ـ.

 -10أبػػك عػػامر  ،ءمػػاؿ  " ،كااػػع الجػػكدة اإلداريػػة فػػي الجامعػػات الفلسػػطينية مػػف كجيػػة نظػػر
اإلداريػػيف كسػػبؿ تطػػكيره "  ،رسػػالة ماجسػػتير ،يػػر من ػػكرة ،الجامعػػة اإلسػػالمية  ، ،ػزة ،

2008ـ .
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 -11عيسى  ،محمكد  " ،االختالالت الييولية في سكؽ العمؿ الفلسػطيني كسػبؿ معالجتيػا " ،
،زة  2013 ،ـ .

 -12الفقيال ،سالـ عبد القادر " ،تبني استراتيجيات التميز في التعلـ كالتعليـ كدكرىا في تحقيؽ
الميػ ػزة التنافس ػػية المس ػػتدامة لم سس ػػات التعل ػػيـ الع ػػالي "  ،جامع ػػة النج ػػاح الكطني ػػة حال ػػة

دراسية .

ار عيً :تقيرير رس ية :
 .1تقارير البنؾ الدكلي .
 .2تقارير الجياز المروزم لإلحصال الفلسطيني .
 .3تقارير سلطة النقد الفلسطينية .
 .4تقارير ك ازرة التربية كالتعليـ الفلسطينية.
 .5تقارير ك ازرة العمؿ الفلسطينية
 .6تقارير UNDP,2002
 .7التقرير االاتصادم العربي المكحد  ،م اروة المرأة العربية في سكؽ العمؿ .
 .8خب ػرال صػػندكؽ النقػػد الػػدكلي  ،اصػػالحات سػػكؽ العمػػؿ لتعزيػػز التكظيػػؼ كاالنتاجيػػة فػػي
مجلس التعاكف لدكؿ الخلي  ،الرياض  2013 ،ـ .
 .9ع ػػكض  ،ع ػػال  ،الكاا ػػع العم ػػالي ف ػػي فلس ػػطيف  2014بمناس ػػبة الي ػػكـ الع ػػالمي للعم ػػاؿ ،
 . 2014بح ػػث ا ػػدـ إل ػػى المػ ػ تمر العرب ػػي األكؿ "اس ػػتراتيجيات التعل ػػيـ الع ػػالي كتخط ػػيط

المػ ػكارد الب ػ ػرية" كال ػػذم عقدت ػػو المنظم ػػة العربي ػػة للتنمي ػػة اإلداري ػػة بالتع ػػاكف م ػػع الجامع ػػة
اليا ػػمية ،كجامعػػة القػػاىرة بجميكريػػة مصػػر العربيػػة ،كاتحػػاد الجامعػػات العربيػػة فػػي الفتػرة

 26-24ابريؿ انيساف  2012في الجامعة اليا مية  -األردف.

 .10ك ازرة التربيػػة كالتعلػػيـ  ،االسػػتراتيجية القطاعيػػة كعبػػر القطاعيػػة للتعلػػيـ ، 2013 -2011
 2010ـ .

 .11موتػب العمػؿ الػدكلي  ،الكثيقػة  – GB 288/ ESP2جنيػؼ  ،لجنػة العمالػة كالسياسػػة
االجتماعية  2003 ،ـ .
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خي سيً  :ال يالت والدورييت :
 -1األنص ػػارم  ،عيس ػػى  " ،نح ػػك ػ ػراوة اس ػػتراتيجية ب ػػيف القط ػػاعيف الع ػػاـ كالخ ػػاص كت ػػدريب
كتكظيػػػؼ الػ ػػداخليف الج ػ ػدد لسػ ػػكؽ العمػ ػػؿ "  ،الم ػ ػ تمر العربػ ػػي الثػ ػػاني فػ ػػي االدارة القيػ ػػادة
االبداعيػػة فػػي مكاجيػػة التحػػديات المعاص ػرة لػػإلدارة العربيػػة مػػف  8-6نػػكفمبر  ،القػػاىرة ،

 2001ـ .

 -2با ػبكة لحسػػف  ،كالبػراكم نػزار " ،نمػػاذج االدارة التعليميػػة المعاصػرة بػػيف متطلبػػات الجػػكدة
ال ػاملة كالتحػكالت العالميػػة-د ارسػة مقارنػػة " ،جامعػػة دلمػكف للعلػػكـ كالتونكلكجيػػا-البحػريف،
المجلة العربية لضماف جكدة التعليـ الجامعي –العدد 2009 - 3ـ .
 -3أبػػك جػػامع  ،نسػػيـ  " ،البطالػػة كءثارىػػا فػػي اطػػاع  ،ػزة  ، "1993/1992مروػػز الد ارسػػات

العمالية  ،اطاع ،زة .

 -4أبك حطب ، ،ساف  " ،أىميػة دكر الجامعػات الفلسػطينية فػي تنميػة المصػادر المجتمعيػة
كضػ ػػماف كصػ ػػكؿ رسػ ػػالة البحػ ػػث العلمػ ػػي كالتعلػػػيـ الجػ ػػامعي للجميػ ػػع "  ،مجلػ ػػة تسػ ػػامح ،

العدديف  2012، 39-38ـ .

 -5حلبػػي  ،سػػامي  " ،نحػػك سياسػػة عمػػؿ متواملػػة فػػي العػػالـ العربػػي "  ،الكراػػة السياسػػية ،
مجلة خمسكف  ،ءذار  2015ـ .

 -6حمػػدم  ،علػػي  " ،تنظػػيـ كتطػػكير أس ػكاؽ العمػػؿ  ،كراػػة عمػػؿ مقدمػػة مػػف منظمػػة العمػػؿ
العربية االمنتدل العربي للتنمية كالت ايؿ "  ،الدكحة  16 -15 ،نكفمبر  2008ـ .

 -7حيدر  ،عبد اللطيؼ حسيف  " :األدكار الجديدة لم سسات التعليـ فػي الػكطف العربػي فػي
ظ ػػؿ مجتم ػػع المعرف ػػة "  ،مجل ػػة ولي ػػة التربي ػػة  ،جامع ػػة االم ػػارات العربي ػػة المتح ػػدة الس ػػنة
التاسعة ع ر  ،ع 2004 ، 21ـ .

 -8الربيعػ ػػي  ،محمػ ػػد  " ،الجامعػ ػػات العراايػ ػػة كاحتياجػ ػػات سػ ػػكؽ العمػ ػػؿ ،الم ػ ػ تمر الػ ػػكطني
العرااي"  2008 - 4-6 ،ـ .

 -9زنينػػي فري ػدة  ،ك ي ػػة ن ػكاؿ  " ،اآلثػػار االاتصػػادية للبطالػػة "  ،المروػػز الجػػامعي خمػػيس
مليانة .

 -10الس ػػرحاف  ،عط ػػااهلل ب ػػف في ػػد  " ،أث ػػر تطبي ػػؽ مع ػػايير الج ػػكدة كاالعتم ػػاد األو ػػاديمي عل ػػى
تسػػػكيؽ مخرجػ ػػات التعلػػػيـ فػ ػػي الجامعػ ػػات السػ ػػعكدية "  ،الم ػ ػ تمر العربػ ػػي الػ ػػدكلي الثػ ػػاني

لضماف جكدة التعليـ العالي  2012 ،ـ .
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 -11سنكسػػي  ،علػػي  " ،د ارسػػة تحليليػػة لظػػاىرة البطالػػة فػػي الج ازئػػر ) األسػػباب – الحلػػكؿ مػػف

خػالؿ التطػرؽ الػى تجػارب دكليػة(" العنػكاف البريػدم ، ali.senoussi10@yahoo.fr :
جامعة المسيلة ،الجزائر .

 -12صبرم  ،نضاؿ ر دم  ،القطاع العاـ ضمف االاتصاد الفلسػطيني  ،الم سسػة الفلسػطينية
لدراسة الديمكاراطية  ،راـ اهلل  ،فلسطيف  2003 ،ـ .

 -13عبد القػادر  ،أمحمػد صػالح منصػكر  " ،دكر التعلػيـ الجػامعي فػي تػكفير احتياجػات سػكؽ
العمؿ الليبػي فػي ضػكل التايػرات المحليػة كالعالميػة "  ،بحػث من ػكر فػي مجلػة علميػة ،

ليبيا  2013 ،ـ .

 -14عبيد  ،أحمد بف سليماف  " ،تحديات سكؽ العمؿ فػي دكؿ مجلػس التعػاكف الخلػي العربيػة
كاموانػػات كاجيتي ػػا "  ،المجل ػػة العلمي ػػة لالاتص ػػاد كالتج ػػارة  ،ولي ػػة التج ػػارة  ،جامع ػػة ع ػػيف
مس  ،القاىرة  2004 ،ـ .

 -15العتيب ػػي  ،منيػ ػػر  " ،تحليػػػؿ ماللمػ ػػة مخرجػ ػػات التعل ػػيـ الع ػػالي الحتياجػ ػػات س ػػكؽ العمػ ػػؿ
السعكدم "  ،جامعة الملؾ سعكد .

 -16عثمػػاف  ،أسػػامة  " ،م سػػاة العمػػؿ فػػي فلسػػطيف "  ،مجلػػة أفػػؽ  ،ع. 2014 ، 28مروػػز
دراسات التنمية بيرزيت .

 -17معيد أبحاث السياسات االاتصادية الفلسطيني ا ماس .

 -18معيػػارم  ،سػػامي  " ،النسػػال العربيػػات فػػي سػػكؽ العمػػؿ "  ،تطبيقػػات تجريبيػػة كاات ارحػػات
لرسـ سياسات عامة  2012 ،ـ .

 -19نخلػة  ،خليػؿ  " ،خطػة عمػػؿ اسػتراتيجية لتطػكير التعلػػيـ العػالي فػي فلسػػطيف "  ،راـ اهلل ،
 2005ـ .

 -20نعيم ػػة  ،أحم ػػد  " ،مكالم ػػة مخرج ػػات التعل ػػيـ الع ػػالي الحتياج ػػات س ػػكؽ العم ػػؿ "  ،د ارس ػػة
تطبيقية تحليلية  ،كراة عمؿ مقدمة للم اروة فػي المػ تمر الػدكلي الثالػث توامػؿ مخرجػات

التعليـ مع سكؽ العمؿ في القطاع العاـ كالخاص ابريؿ –  1مايك عماف – األردف .

 -21اليجػػرم  ،إب ػراىيـ عبػػدهلل  " ،التعلػػيـ فػػي الػػكطف العربػػي أمػػاـ التحػػديات التونكلكجيػػة ط ،
ولية العلكـ  ،جامعة صنعال  2009 ،ـ .

سيدسيً  :واق الكترو ية :
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 تقرير التنمية اإلنسانية العربية-1
http://www.arab-hdr.org/arabic/contents/index.aspx?rid=5
http://www.albankaldawli.org/dataandresearch

 البنؾ الدكلي-2

 التقرير االاتصادم العربي المكحد-3
http://www.amf.org.ae/ar/jointrep
 برام تفعيؿ الت ايؿ في الدكؿ العربية-4
http://www.amf.org.ae/ar/statistics
المكسكعة الحرة،  كيوبيديا،  تجربة التعليـ في سناافكرة،  نكر الديف،  عبد الوريـ-5
https://ar.wikipedia.org/wiki
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المالحق

020

ملحق رقم ( ) 1

أس يء السيدة ال وك ين الست يين الدراسة
-0

أ .د ع دا﵀ و د اله يل

يي عة األزﻫر

-2

أ .د ي ر ا راﻫيم الداعور

جامعة االزىر

-3

د .و ود و د ص رة

جامعة األزىر

-4

أ .د و د ا راﻫيم قداد

الجامعة االسالمية

-5

د .خميل أو د ال روطي

الجامعة االسالمية

-6

د .عالء الدين عيدل الرفيتي

الجامعة االسالمية

-7

د .يالل إس يعيل ش يت

جامعة القدس المفتكحة

-8

د .ع د الوكيم أو د الطالع

جامعة األاصى

-9

د .يي ر وسين أ ويي

ك ازرة التخطيط الفلسطينية
ك ازرة المالية الفلسطينية

 -01د .فيروق وسي دواس
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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
موق رقم ن : )2االست ي ة ال ويهة لخرييي كمييت التييرة في قطيع غزة
يي عة األ زﻫتر – غزة
ع يدة الدراسيت العميي
كميتتتة االقتصيد والعموم اإلدارية
ر ي ج ييستير االقتصيد
أخي الخريج . ../الضي ل
أختي الخريية ../الضي مة
توية طي ة و عد
ال يوتتث يقتتوم دراستتة

ييستتتير فتتي تخصتتص االقتصتتيد – كميتتة االقتصتتيد والعمتتوم االداريتتة  -يي عتتة االزﻫتتر وستتو ة

ع وان :
دى الء ة خرييت التعميم العيلي واوتييييت سوق الع ل الضمسطي ي
ويلة دراسية – كمييت التييرة في قطيع غزة
تهدف ﻫذه الدراسة إلى عرفة دى الء ة خريتيت كميتة التيتيرة واوتيييتيت ستوق الع تل و عرفتة تي ﻫتي ال هتيرات
التي يوتييهي الخريج في ييل الع تل و عرفتة تدى توققهتي فيته يإل تيفة التي إلقتيء ال توء عمتى ال و توعيت التتي
تسيعد في ال الء ة ين ﻫذه ال خرييت وسوق الع ل .
أخي الخريج

يشرف ي تعيو كم ع ي في إت يم ﻫذه الدراسة عن طريق تع ئتكم لهتذه االستت ي ة وذلتك و ت عال تة)√ (

في ا لويلة التي تع ر عن رأيك وتويد خ س استيي يت لذلك وﻫي وافق يدا
إطالقيً

وافق ال أدري غير وافق غيتر وافتق

العمم أن يي يت ﻫذه االست ي ة ستكون سرية وال تستخدم إال لارض ال وث العم ي.
وتض موا ق ول فيئق االوترام والتقدير
ال يوث
و ود صور أ وعودة
إشراف الدكتور :سيم وسن أ ويي
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بيانات عامة :
ذورا

أنثي ا

-

النكع /

-

التخصص  /إدارة ا

-

مواف العمؿ /اطاع عاـ ا

-

طبيعة العمؿ  /مكظؼ ا

-

سنة التخرج ....... /

-

التقدير الجامعي /ممتاز ا

-

العمر /مف  25-22سنة ا

ااتصاد ا

محاسبة ا

اطاع خاص ا
متدرب ا

مالية كعلكـ مصرفية ا

اطاع أىلي ا

ال يعمؿ ا

متطكع ا

جيد جدان ا

جيد ا

 30-25سنة ا

مقبكؿا
 30سنة ف وثر ا

غٌر موافق
الضقرات
م
اطالقا
أكال  :مدل ماللمة المعارؼ كالميارات المطلكبة في الخري – مجاؿ المعرفة كالفيـ

غٌر موافق

1

المعرفة بالبرام كاألنظمة في مجاؿ التخصص

2

أمتلؾ األسس العلمية كالمعارؼ النظرية في مجاؿ
التخصص

3

اإللماـ كالمعرفة بقانكف العمؿ

4

المعرفة األساسية بمبادئ التخطيط كاإلدارة كالجكدة

5
6

تتطابؽ المكاد النظرية مع العمؿ التطبيقي
يتناسب عملي الحالي مع المعرفة كالميارات التي
أمتلويا

ثانيان  :مدل ماللمة المعارؼ كالميارات الذىنية المطلكبة في خري وليات التجارة
1

اإللماـ في مجاؿ التخصص

2

القدرة علي تحديد احتياجات العمؿ علي أسس
كميارات علمية

3

أخطط كأدير العمؿ المولؼ بو علي أسس كميارات
علمية

4

القدرة علي تحديد الم اوؿ التي اد تكاجيني كأبتور
حلكال ليا

5

تطبيؽ المبادئ العلمية التي تـ اوتسابيا في مجاؿ
الدراسة

6

القدرة علي المفاضلة بيف الكسائؿ العلمية المموف
استعماليا الختيار أنسبيا

7

أعد تقارير كمذورات العمؿ حسب األصكؿ العلمية

ثالثا  :مدل ماللمة المعارؼ كالميارات العلمية المطلكبة في خري وليات التجارة
1

أستخدـ الحاسب اآللي في مجاؿ تخصصي

2

أنظـ مواف العمؿ بما يتناسب كطبيعة عالاتي مع
المكظفيف كالعمالل

3

إحصال ا تسكيؽا

أاتصد في النفقات كأر د االستيالؾ لتخفيض التواليؼ
كرفع معدؿ العائد

024

ل أدري

موافق

موافق جدا

4

عملي الحالي ضمف تخصصي الذم تخرجت منو

5

يكجد اختالؼ بيف ما تعلمتو في الولية كعملي الحالي

رابعا  :مدم ماللمة جكدة المستكم النكعي لخري وليات التجارة
1

اوتسبت ميارات علمية كعملية ت ىلني إلتقاف عملي
في بداية التعييف علي أسس علمية

2

ادراتي كمياراتي العلمية التخصصية تتاللـ مع ما
يحتاجو سكؽ العمؿ مف ميارات علمية كعملية

3

أمتلؾ القدرة العلمية كالعملية التي تساعدني علي
تايير مينتي الحالية إلى مينة أخرم عندما أضطر
لذلؾ حسب طبيعة العمؿ

4

أتمتع بقيـ العدؿ كالتسامح كالحومة كابكؿ االختالؼ
في الرأم

5

أتقف ميارات استخداـ الحاسب اآللي التي ال ،نى
عنيا داخؿ سكؽ العمؿ

6

أتقف ميارات اللاة االنجليزية التي أصبحت متطلبا
لمعظـ الكظائؼ المتخصصة في سكؽ العمؿ

7

احتجت الي دكرات تدريبية كت ىيلية لرفع مياراتي في
العمؿ

8

لدم ميارات التعامؿ مع اآلخريف في محيط العمؿ
كخارجو

9

أثمف دكر وليتي كجامعتي التي أمدتني بميارات علمية
ضركرية في عملي

10

أعرض الم والت التي يموف أف تكاجيني في سكؽ
العمؿ كالكسائؿ العلمية التي تساعدني في تجاكزىا

025

موق رقم ن )3است ي ة آراء ال شرفين األكيدي يين وول واق التعميم العيلي في كمييت التييرة في قطيع غزة
يي عة األ زﻫتر – غزة
ع يدة الدراسيت العميي
كميتتتة االقتصيد والعموم اإلدارية
ر ي ج ييستير االقتصيد
الدكتور الضي ل ..........ال وترم
توية طي ة و عد
يسر ال يوث أن يأخذ وي هل ن خ رتكم الازيرة لتع ئة ﻫذه االست ي ة التي ستستخدم لدراستة ييستتير فتي تخصتص
االقتصيد – كمية االقتصيد والعموم االدارية  -يي عة األ زﻫر وسو ة ع وان :
دى الء ة خرييت التعميم العيلي واوتييييت سوق الع ل الضمسطي ي
ويلة دراسية – كمييت التييرة في قطيع غزة
تهدف ﻫذه الدراسة إلى عرفة دى الء تة خريتيت كميتة التيتيرة واوتيييتيت ستوق الع تل و تي ﻫتي ال هتيرات التتي
يإل يفة إلي إلقيء ال وء عمى ال و وعيت التي تسيعد في

يوتييهي الخريج في ييل الع ل و ي دى توققهي فيه

ال الء ة ين ﻫذه ال خرييت وسوق الع ل وفي ﻫذه الدراسة تم تص يم ثالث است ي يت ختمضة االست ي ة األولتي ﻫتي
ين يديكم وﻫي ويهة لم شرفين األكيدي يين في كميتيت التيتيرة فتي قطتيع غتزة واالستت ي ة الثي يتة ويهتة ل ؤسستيت
األع تتيل التتتي

كتتن أن يع تتل هتتي خرييتتو كميتتيت التيتتيرة

تتن قطتتيع عتتيم أو ختتيص و عرفتتة رأيهتتم فتتي الختترييين

و هيراتهم العم ية وال ه ية التي يوتييهي سوق الع ل أ ي االست ي ة األخيرة كي ت ويهتة لمخترييين ل عرفتة القتدرات
وال هيرات التي يت تعون هي .
التتدكتور الضي تتل

يشتترف ي تعتتيو كم

ع تتي فتتي إت تتيم ﻫتتذه الدراستتة عتتن طريتتق تع ئتتتكم لهتتذه االستتت ي ة وذلتتك و ت

عال ة)√ ( في الويلة التي تع ر عن رأيك وتويد خ س استيي يت لذلك وﻫي وافتق يتدا
غير وافق إطالقيً

وافتق ال أدري غيتر وافتق

العمم أن يي يت ﻫذه االست ي ة ستكون سرية وال تستخدم إال لارض ال وث العم ي.
وتض موا ق ول فيئق االوترام والتقدير
ال يوث
و ود صور أ وعودة
إشراف الدكتور :سيم وسن أ ويي
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بيانات عامة :
ذورا

-

النكع /

-

القسـ /إدارة ا

-

مو ػ ػ ػػاف العم ػ ػ ػػؿ /جامع ػ ػ ػػة األزى ػ ػ ػػر ا
جامعة فلسطيفا

أنثي ا
ااتصاد ا

محاسبة ا

مالية كعلكـ مصرفية ا

إحصال ا تسكيؽ ا

الجامع ػ ػ ػػة اإلس ػ ػ ػػالمية ا جامع ػ ػ ػػة الق ػ ػ ػػدس المفتكح ػ ػ ػػة ا

جامع ػ ػ ػػة األاص ػ ػ ػػى ا

جامعة ،زة ا
رئيس اسـ ا

-

المسمى الكظيفي /محاضر ا

-

الدرجة العلمية  /مدرس ا

-

عدد سنكات الخبرة /أاؿ مف  5سنكات ا

عميد ا

أستاذ مساعد ا أستاذ م ارؾ ا أستاذ دوتكر ا
 10-5سنكات ا

 15-10سنة ا  15سنة ف وثر ا

استبانة الدراسة االستو افية عف رأم الم رفيف االواديمييف حكؿ كااع التعليـ العالي ك المقررات الدراسية لوليات التجارة في اطاع ،زة
ـ
1

الفقرة

غٌر موافق اطالقا

تحت ػػكم مق ػػررات التعل ػػيـ الع ػػالي كولي ػػات التج ػػارة عل ػػى
المع ػ ػ ػػارؼ كالمف ػ ػ ػػاىيـ العلمي ػ ػ ػػة كالميني ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػػي تخ ػ ػ ػػدـ
تخصص الطالب

2

تحتػكم مقػررات التعلػػيـ العػالي علػػى الميػارات العلميػػة
كالمينية التي تساعد الخػري علػى العمػؿ فػي تخصصػو
بعد التخرج

3

تػػتـ عمليػػة إعػػداد الخطػػط الد ارسػػية كتطكيرىػػا مػػف ابػػؿ
الجامعػػات بالتعػػاكف مػػع الوليػػة ك الم ػرفيف األوػػاديمييف
بما يتناسب مع المعايير المحلية ك الدكلية

4

ااعػػات الد ارسػػة مجي ػزة ب حػػدث األجي ػزة التػػي تسػػاعد
في أدال العمليات التدريسية الخاصة بالتخصص

5

الب ػ ػ ػرام كاألنظمػ ػ ػػة التػ ػ ػػي يدرسػ ػ ػػيا الطػ ػ ػػالب حديثػ ػ ػػة
كمتطػػكرة تتناسػػب مػػع مػػا يتطلبػػو سػػكؽ العمػػؿ المحلػػي
كالدكلي في مجاؿ التخصص

6

الكا ػػت المخص ػػص للت ػػدريس و ػػافي الوتس ػػاب الط ػػالب
للميارات الميمة العلمية كالمينية في مجاؿ تخصصو

7

ىنػ ػ ػػاؾ فػ ػ ػػرص متاح ػ ػ ػػة أمػ ػ ػػاـ و ػ ػ ػػؿ طالػ ػ ػػب لاللتح ػ ػ ػػاؽ
بالتخصص الذم ير،ب فيو كيميؿ إليو

8

تكجػػد فػػرص تعػػاكف بػػيف الجامعػػات كم سسػػات القطػػاع
الخػػاص أك الحوػػكمي كيػػتـ تػػدريب الخ ػريجيف فػػي ىػػذه
الم سسػػات حتػػي تسػػاىـ فػػي الماللمػػة بػػيف مخرجػػات
التعليـ كما يحتاجو سكؽ العمؿ

9

ي ػ ػػتـ تفعي ػ ػػؿ دكر الولي ػ ػػة وعنص ػ ػػر أس ػ ػػاس ف ػ ػػي تلبي ػ ػػة
احتياج ػ ػات سػ ػػكؽ العمػ ػػؿ كذلػ ػػؾ عػ ػػف طريػ ػػؽ التكاصػ ػػؿ
المستمر مع الخريجيف بعد التخرج

027

غٌر موافق

ال ادري

موافق

موافق جدا

موق رقم ن )4االست ي ة ال ويهة ألر يب الع ل نال شامين)
يتي عتتتتة األ زﻫتر – غزة
ع يدة الدراسيت العميي
كميتتتة االقتصيد والعموم اإلدارية
ر ي ج ييستير االقتصيد
أخي الضي ل ......../ال وترم
توية طي ة و عد
ال يوث يقوم دراسة

ييستير في تخصص االقتصيد – كمية االقتصيد والعموم االدارية  -يي عة االزﻫر وسو ة ع وان :

دى الء ة خرييت التعميم العيلي واوتييييت سوق الع ل الضمسطي ي
ويلة دراسية – كمييت التييرة في قطيع غزة

تهدف ﻫذه الدراسة إلى عرفة دى الء تة خريتيت كميتة التيتيرة واوتيييتيت ستوق الع تل و تي ﻫتي ال هتيرات التتي
يإل يفة الي إلقيء ال وء عمى ال و وعيت التي تسيعد في

يوتييهي الخريج في ييل الع ل و ي دى توققهي فيه

ال الء ة ين ﻫذه ال خرييت وستوق الع تل وفتي ﻫتذه الدراستة تتم تصت يم ثتالث استت ي يت ختمضتة االستت ي ة األولتي
ويهة لم شرفين األكيدي يين في كمييت التييرة فتي قطتيع غتزة واالستت ي ة الثي يتة التتي تين يتديكم ويهتة ل ؤسستيت
األع تتيل التتتي

تتن قطتتيع عتتيم أو ختتيص و عرفتتة رأيكتتم فتتي الختترييين

كتتن أن يع تتل هتتي خرييتتو كميتتيت التيتتيرة

و هيراتهم العم ية وال ه ية التي يوتييهي سوق الع ل أ ي االست ي ة األخيرة كي ت ويهتة لمخترييين ل عرفتة القتدرات
وال هيرات التي يت تعون هي .
أخي الضي ل يشرف ي تعيو كم ع ي في إت يم ﻫذه الدراستة عتن طريتق تع ئتتكم لهتذه االستت ي ة وذلتك و ت عال تة ) √ ( فتي الويلتة
التي تع ر عن رأيكم وتويد خ س استيي يت لذلك وﻫي وافق يتدا

وافتق ال أدري غيتر وافتق غيتر وافتق إطالقتيً

يي يت ﻫذه االست ي ة ستكون سرية وال تستخدم إال لارض ال وث العم ي.
وتض موا ق ول فيئق االوترام والتقدير
ال يوث
و ود

صور أ وعودة

إشراف الدكتور
سيم وسن أ ويي

028

ت العمتم أن

بيانات عامة :
أنثي ا

-

النكع /ذور ا

-

المسمى الكظيفي ............................... /

-

اطاع العمؿ  /اطاع عاـ ا

-

سنكات الخبرة  /أاؿ مف  5سنكات ا

-

طبيعة عمؿ المن ة  /بنكؾ كمصارؼ ا

أُخرلا

اطاع خاص ا

 15 -10سنة ا

 10-5سنكات ا
روات صرافة ا

م سسة صناعية أك تجارية ا

 15سنة ف وثر ا

روات ت ميف ا است ارات كتدايؽ ا

م سسة حوكمية ا

م سسة أىليةا

استبانة الدراسة االستو افية عف رأم أصحاب األعماؿ في القطػاع العػاـ كالخػاص حػكؿ مػدل ماللمػة المسػتكل
المعرفي ك الميارم لخريجي وليات التجارة ك متطلبات سكؽ العمؿ
م
1
2
3
4
5
6
7

الضقرة
الخريج عمى دراية كيفية يلعموم وال عيرف ال رت طة تخصصه
يستتتتطي

الختتتريج أداء الع ميتتتيت األسيستتتية ال رت طتتتة تخصصتتته

هيرة
يتتتتقن الختتتريج استتتتخدام التق يتتتيت وال تتت ار ج واأل ظ تتتة الوديثتتتة فتتتي
ييل تخصصه
لدي الخريج

هيرة كيفية يلماة اإل يميزية

قتتتدرة الختتتريج عمتتتى أداء ال هتتتيرات الع ميتتتة الدقيقتتتة وستتتب أستتتيليب
عم ية اكتس هي في ييل دراسته
ي تمك هيرات التضكير اإل داعي
يستطي إ ييز األع يل

8

يستطي التكيف

9

يستطي التضيعل والتواصل

هيرة عيلية

الظروف ال تايرة لمع ل
اآلخرين

هيرة عم ية كتس ة أث تيء

دراسته

10

يمتزم واعيد الع ل

11

ي تمك القدرة عمى تطوير األداء

12

القدرة عمى ول ال شكالت واتخيذ الق اررات الالز ة

13

يتتتم إش تراك ؤسستتيت القطتتيع العتتيم والختتيص فتتي تطتتوير الخطتتط
وال ار ج الدراسية لميي عيت

ي يسيعد الخرييين في سوق الع ل
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غير وافق

غير

اطالقيً

وافق

ال أدري

وافق

وافق يداً

أعداد الخرييين وسب الدليل االوصيئي ل ؤسسيت التعميم الصيدر عن وزارة التر ية والتعميم العيلي نأعداد ختمضة )
تي ي ال يوث  .ال قصود ب (T)Total
ـ

اسـ الجامعة

العػ ػ ػ ػػاـ الد ارسػ ػ ػ ػػي2014-2013 -2012

2015-2014

T

T

2013

F T

F
1

جامعة األزىر

94

247

109

2

الجامعة اإلسالمية

191

425

174

3

جامعة القدس المفتكحة

86

375

4

جامعة األاصى

64

5

جامعة فلسطيف

26

6

جامعة ،زة

/

124
134

031

F

305
400

118
162

335
404

84

426

133

467

64

105

60

185

44

64 238

331

12

19

29

66

