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يم خصيالسعا م
 الميزة رفع على دوليا   الممولة التنموية المشاريع أثرالتعرف على  هذه الدراسة إلى هدفت

 قطاع في االقتصادي االنتعاش" مشروع دراسة تطبيقية على ،العمل سوق في للخريجين التنافسية
وتنفيذ  للتنمية،الممول من الوكالة الدنماركية  "واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا قطاع- غزة

ولتحقيق أهداف الدراسة فقد  ،ع المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسةتبااوقد تم  .أوكسفام
وزعت على مجتمع الدراسة المكون من الخريجين المستفيدين من المشروع من  استبانة،صممت 

 توزيع حيث تم خريجا   (0101) همعدد واالتصاالت، والبالغخريجي قطاع تكنولوجيا المعلومات 
 .لدراسةا عينةعلى  استبانة (053)

 التنموية المشاريع تقدمها التي لبرامجلداللة إحصائية أثر ذو وجود  وخلصت الدراسة الى
أيام التوظيف للخريجين  ،ريجين المهنية والحياتيةخبرامج بناء قدرات الفي ) دوليا  المتمثلة الممولة
 صغيرة للخريجين(برامج احتضان المشاريع ال برامج اإلرشاد الوظيفي والمهني للخريجين، الجدد،
ترتيب المتغيرات  وأظهرت الدراسةكما  التنافسية للخريجين في سوق العمل.رفع الميزة  على

برامج بناء زة التنافسية )المستقلة حسب أهميتها من وجهة نظر الخريجين وأثرها على رفع المي
أيام التوظيف ، نللخريجيبرامج احتضان المشاريع الصغيرة درات الخريجين المهنية والحياتية، ق

 .(والمهني الوظيفي اإلرشاد برامج، للخريجين الجدد

 يتم وأن ،لخريجينا حتياجاتا التدريبية البرامج أن تراعي بضرورةوأوصت الدراسة 
وجود أوصت بضرورة كما  .متطلبات سوق العمل والقطاع الخاصو  حاجة على بناء تصميمهما

 التشغيل عملية وتدعم ترعى التي الفاعلة وطنيةال والجهات ،األطراف كافة بين فعال تنسيق
 ومتكاملة مترابطة شطةوتقديم أن منها،لكي تحقق األهداف المرجوة  ،فالتحضير أليام التوظيو 

باإلضافة إلى الحاجة إلى  برامج التدريب على رأس العمل. وأهمها الخريج، كفاءة رفع في تساهم
 مما اإلنجليزية،الشخصية للخريجين بما فيها اللغة  االهتمام بالبرامج الخاصة بتطوير المهارات

 يساهم في منح الخريجين قدرات تنافسية عالية في سوق العمل.
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ABSTRACT 

This research aimed at identifying the impact of internationally 

funded development projects on raising the graduates competitiveness in 

the Labour market, applied research on economic recovery project in the 

Gaza Strip-the Information and communication technology  (ICT) sector 

funded  by the Danish Agency for development and implementation of 

Oxfam. This research used the descriptive analytical approach, in order to 

achieve the research objectives, a questionnaire has been designed and 

were distributed to the research population of beneficiaries graduates 

from the project of ICT sector graduates, totaling 1070 graduates. 350 

questionnaire were distributed to the research sample.  

The research concluded that there is statistically significant impact 

for the programs internationally funded by development projects of (soft 

skills and vocational Graduates capacity building, Fresh Graduates 

employment days, Vocational job advising programs for graduates, 

Graduates small projects incubation programs) on raising the graduates 

competitiveness in the Labour market. Also the study concluded that 

order of importance independent variables from the graduates perspective 

and its impact on raising the graduates competitiveness as follows (soft 

skills and vocational Graduates capacity building, projects incubation 

programs, , Fresh Graduates employment days, Vocational job advising 

programs for graduates). 

 The study recommended that the training programs should 

consider the graduates needs, and should be designed regarding to Labour 

market and private sector requirements. Also recommended to establish 

effective coordination between all the parties and the effective national 

parties that supporting employment activities and preparation of 

employment days, in order to achieve the desired objectives. Moreover, 

present interrelated and integrated activities such on-job training. In 

addition to the need for considering personal skills development 

including English language which enhance the competitiveness capability 

of the graduates in the Labour market. 
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  17 المشاريع التنموية التي تستهدف الخريجين لخلق فرص العمل 

   برنامج خلق فرص العملJob creation 19 

   23 مؤسسة ميرسي كور –برنامج الخبرة العملية لتدريب وتشغيل الخريجين 

  20 إنقاذ الطفل مؤسسة-برنامج تدريب وتشغيل الخريجين 

  20 مؤسسة التعليم من أجل التوظيف 

  العمل وسوق والمهني التقني والتدريب التعليم تعزيز برنامج TVET 25 
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   06 إنجازات المشروع في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

  ي14يالمبحثيالعابع:يالسعا ا يال ابقميوال ع  قيع  ها
  41 ات المحليةالدراس 
  47 الدراسات العربية 
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يالمقسمم:ي7.7

 واالجتماعية االقتصادية التنمية في االستراتيجية العناصر أهم من البشري العنصر يعتبر
 هذا تطوير إلى واالقتصادية السياسية أنظمتها اختالف على لدولا كل تسعى مجتمع لذا ألي

 مخزون من يزيدان اللذانوالتدريب  التعليم على أساسا معتمدة والطرق، الوسائل بكل العنصر
حاليا  في بيئة تتسم بالتغير بصورة دائمة  نعيشونظرا  ألننا  .البشري رأسمالها ومهارات معارف

أمام تحد دائم للتكيف  واألفراد المؤسساتيا  أو خارجيا  مما يضع جميع وبشدة المنافسة سواء داخل
المتاحة لكسب ودعم المزايا  لوسائلفإنه تزداد الحاجة الستغالل كل اوعليه  ،مع تلك المتغيرات

 .تمتاز باإلبداع واالبتكارالتي التنافسية 

تطببببببوير العنصببببببر البشببببببري تنميببببببة و وتلعببببببب المشبببببباريع التنمويببببببة الممولببببببة دوليببببببا  دورا حيويببببببا فببببببي 
ودفببببببع عجلبببببببة النهضبببببببة وذلبببببببك نتيجبببببببة لمجموعبببببببة مبببببببن العوامبببببببل المترابطبببببببة والتبببببببي مبببببببن أهمهبببببببا 
مسببببباهمة تلبببببك المشببببباريع فبببببي تطبببببوير القبببببدرات الفنيبببببة وبنببببباء الخببببببرات ألفبببببراد المجتمبببببع وت هيبببببل 
وبنبببببباء البنببببببي التحتيببببببة واإلمكانببببببات والتببببببي تسبببببباهم بشببببببكل كبيببببببر فببببببي إحببببببداث نقلببببببة نوعيببببببة فببببببي 

 . بشكل عام وللفئات المستهدفة في المشاريع بشكل خاصالمجتمع 

العديبببببد مبببببن المؤسسبببببات الدوليبببببة التبببببي قبببببدمت والزالبببببت تقبببببدم الكثيبببببر مبببببن  فبببببي فلسبببببطين تتواجببببدو 
المشبببباريع ذات الطببببابع التنمببببوي، فببببي مجبببباالت مختلفببببة منهببببا المشبببباريع التببببي تعمببببل علببببى بنبببباء 

وقبببببببد  إيجابيبببببببا ، أثبببببببرا مجتمعيبببببببا   وتحسبببببببين مهببببببباراتهم، وتببببببب هيلهم بمبببببببا يحقبببببببقالخبببببببريجين قبببببببدرات 
علبببببببى ونفبببببببذت تلبببببببك المشببببببباريع مبببببببن خبببببببالل عبببببببدة أنشبببببببطة مختلفبببببببة منهبببببببا مبببببببن ركبببببببز  صبببببببممت

 اهتمبببببببببت ومشببببببببباريع أخبببببببببر التشبببببببببغيل المؤقبببببببببت للخبببببببببريجين واخبببببببببر  للتبببببببببدريب الفنبببببببببي واإلداري 
 بالتبببببدريب علبببببى رأس العمبببببل وأخبببببر  حاولبببببت البببببربط ببببببين الخبببببريجين والمؤسسبببببات المشبببببغلة مبببببن

  يف المختلفة.خالل أيام التوظ

المشبببباريع تلبببك األنشبببطة التبببي نفببببذت مبببن خببببالل  دوروعليبببه فإنبببه البببببد مبببن البحببببث والنظبببر فببببي 
ومبببببد  خاصببببة الخبببببريجين مبببببنهم  المجتمبببببع المحلبببببي وعلببببى بنببببباء قبببببدرات األفبببببرادعلبببببى  اوت ثيراتهبببب
المجتمعيبببببة بشبببببكل  لتحقيبببببق التنميبببببة والوطنيبببببة الهادفبببببةببببببالخطط المحليبببببة  تلبببببك المشببببباريعارتبببببباط 
 عام.
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يمشك ميالسعا م:ي7.5

المشاركين في القو  العاملة الخريجين الحاصلين على مؤهل لقد بلغ معدل البطالة بين 
حسب بيانات  ،1102في الربع األول لعام  %93.3علمي دبلوم متوسط ف على في قطاع غزة 

اهم في قطاع غزة من قلة توفر فرص العمل وس ويعاني الخريجين لإلحصاء،المركز الفلسطيني 
وذلك معاناة الخريجين في البحث عن فرصة عمل  ازديادالحصار المفروض على قطاع غزة في 

وتوقف للوضع االقتصادي المتردي وعدم استيعاب القطاع الخاص لمزيد من الخريجين  نتيجة
 الضروري من وعليه فقد أصبح العام عن التوظيف نتيجة للظروف الراهنة التي يمر بها. القطاع
 .القدرة على السيطرة وعدم تفاقمها قبل بطالة الخريجين لمشكلة لحلو  وضع

عملت العديد من  عليها ومحاولة للسيطرة الخريجين لدي البطالة قضية ولمعالجة
المؤسسات الدولية من خالل مشاريعها التنموية على اقتراح مجموعة من األنشطة والتدخالت 

، وتنوعت تلك تنافسية للخريجين في سوق العمل لرفع الميزة الذات العالقة في محاولة منها 
تطوير المهارات المختلفة لزيادة الكفاءة والفاعلية للخريجين لتمكينهم من المنافسة بين  التدخالت

فنية ، وأخر  لبرامج التدريب  واالنخراط في سوق العمل وذلك عن طريق تنفيذ برامج تدريبية
م للتوظيف التي تجمع الخريجين مع أرباب العمل في ، وأيا) التشغيل المؤقت( على رأس العمل

، وبرامج أخر  لإلرشاد الوظيفي وغيرها العديد الحتضان المشاريع الصغيرة مكان واحد، وبرامج 
ويمثل مشروع االنتعاش االقتصادي أحد أهم المشاريع الدولية التي تم تنفيذها في  من البرامج،

والتي جمعت أنشطته معظم تلك  1102 عام حتى 1100 في الفترة من عامقطاع غزة بين 
 اختيارهالتدخالت آنفة الذكر واستهدف قطاعات واسعة من الخريجين في قطاع غزة ، حيث تم 

في جسر الفجوة  وذلك بهدف معرفة رأي الخريجين في أثر تلك التدخالتكدراسة حالة للمشروع 
 .وبين متطلبات سوق العمل ما يمتلكونه من مهارات بين

تم طرحها من خالل مشروع  التي والتدخالت األنشطة الدراسة حول طبيعة مشكلةتتمحور و 
ومد  ي،الدوليةالممولة من الجهات المانحة  التنموية لمشاريعاالنتعاش االقتصادي كمثال ل

وت هيلهم وتطوير قدراتهم لالنخراط في  ،في رفع الميزة التنافسية للخريجين األنشطة مساهمة تلك
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التي  األنشطة ما مد  ت ثير: العئ سيال اليعن مشكلة الدراسة السؤال  . وينبثقملسوق الع
 ؟رفع الميزة التنافسية للخريجين في سوق العمل علىالمشاريع الممولة دوليا   تنفذها

يو  فععيمنيال ؤا يالعئ سيال  اؤال يالفعع ميال ال م:

 إكساب الخريجين علىحياتية وال المهنية الخريجين قدرات بناء برامجما مد  ت ثير  -0
 ومعرفة أفضل لسوق العمل؟ مطلوبة مهارات

 مطلوبة مهارات إكساب الخريجينفي أيام التوظيف للخريجين الجدد ما مد  ت ثير  -1
 ومعرفة أفضل لسوق العمل؟

 مطلوبة مهارات إكساب الخريجينفي  برنامج اإلرشاد الوظيفي والمهنيما مد  ت ثير  -9
 عمل؟ومعرفة أفضل لسوق ال

 مهارات إكساب الخريجينفي للخريجين  الصغيرة المشاريع احتضان ما مد  ت ثير برامج -4
 ومعرفة أفضل لسوق العمل؟ مطلوبة

يأهسافيالسعا م:ي1.3

 تحليل أثر الحلول التي تطرحها المشاريع الدولية في رفع الميزة التنافسية للخريجين -0

ها المشاريع الدولية في إطار خلق التحقق من رضا المستفيدين من األنشطة التي تطرح -1
 فرص عمل مستدامة.

 التحقق من مد  مساهمة المشاريع الدولية في بناء القدرات المحلية البشرية والمادية -9

االقتصادي في قطاع  الوضع يهدف إلى تحسيندراسة حالة واقعية لمشروع دولي  -4
 األهلية.تكنولوجيا المعلومات ويستفيد منه مجموعة من المؤسسات المحلية 
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يأهم ميالسعا م:يي1.4

الجدد  وبخاصة الخريجين تعالج قضية مهمة ومؤثرة في حياة الشعب الفلسطيني الحالية الدراسة
وهي المنح  تتعامل مع مصدر هام من مصادر التمويل في المجتمع الفلسطينيمن الشباب و 

 من نوعها التي تسلطل من الدراسات االوائحيث تعد الدراسة  من مصادرها المختلفة الدولية
رفع الميزة التنافسية للخريجين في سوق  علىالممولة دوليا التنموية  المشاريعأثر الضوء على 

التي تطرحها تلك المشاريع في جسر فجوة المهارات  ، ومد  مساهمة التدخالت واألنشطة العمل
صول على نتائج واقعية التي يمتلكها الخريجين وبين متطلبات سوق العمل المحلي ، وعليه وللح

بالشراكة مع عدد من  التي تم تنفيذها في قطاع غزة الكبر أحد اهم المشاريع الدولية  اختيارتم 
المؤسسات األهلية واألكاديمية في قطاع غزة كدراسة حالة يمكن من خاللها استطالع رأي 

د  مساهمتها في الخريجين المستفيدين من تلك األنشطة ودراسة أثر تلك األنشطة عليهم وم
 تقديم بدائل واقعية تساعد الخريجين على امتالك وقدرات تقربهم من االنخراط في سوق العمل. 

 جهات:/ ةون مل أن تكون الدراسة ذات فائدة لخمس

: ستساهم الدراسة في توجيه الخريجين نحو تطوير قدراتهم في مجاالت مطلوبة الخع جون-0
 في البرامج األكثر فاعلية من وجهة نظر المشغلين. ومساعدتهم لالنخراط العمل،لسوق 

ستساهم الدراسة في توجيه المشغلين نحو المشاركة في تحديد ووضع سياسات  :المشغ ون-1
 واضحة وبرامج تدريب فعالة لت هيل الخريجين لالنخراط بسرعة في السوق.

ممولة على الخريجين حيث تساهم هذه الدراسة في التعرف على أثر المشاريع ال :الممولون-9
يجاد حلول أكثر مالئمة حسب  مما يكون له الدور في تطوير برامج وأنشطة تلك المشاريع وا 

 لخريجين.اأولويات 

: من الم مول أن تشكل هذه الدراسة مصدرا مهما  للباحثين في هذا المجال في ظل الباحثون-4
ثراء ال مكتبة العربية بدراسة تكون نواة لدراسات ندرة الدراسات المحلية والعربية في هذا المجال وا 

 جديدة في هذا المجال.
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ييالسعا م:م غ عا يي1.5

مشعوعييأ ا  ا يعم باالع ماسيع ىييبوا طميالباحثي)جعس(يم غ عا يالسعا مي7.7شك يعق ي)
يوالسعا ا يال ابقم(ياالن عاشياالق صاسي

ي

 

 

ي

ي

ي

ي

ي

يالسعا م:ييفعض ا ي1.6

ي:مالسعا فعض ا ييي7.6

ي يالفعض م يي:ا ولىالعئ  م ييوذيأثع وجس ي)ي حصائ مساللم يم  وى يα≤0.05عنس  مشاع عيل(
 ال نمو ميالممولميسول ا يع ىيعفعيالم   يال ناف  ميل خع ج نيفيي وقيالعم .

تبببببببب ثيرا  إيجابيببببببببا  ذا داللببببببببة والحياتيببببببببة  المهنيببببببببة الخببببببببريجين قببببببببدرات بنبببببببباء بببببببببرامجتببببببببؤثر  -0
رفببببببع الميببببببزة التنافسببببببية للخببببببريجين فببببببي سببببببوق فببببببي  α ≤0.05إحصببببببائية عنببببببد مسببببببتو 

   العمل.

تبببببببب ثيرا  إيجابيببببببببا  ذا داللببببببببة إحصببببببببائية عنببببببببد  أيببببببببام التوظيببببببببف للخببببببببريجين الجببببببببددتببببببببؤثر  -1
  رفع الميزة التنافسية للخريجين في سوق العمل.في  α ≤0.05مستو 

 التابعالمتغير 

برامج بناء قدرات  .1

الخريجين المهنية 

 والحياتية
أيام التوظيف  .2

 للخريجين الجدد
إلرشاد برنامج ا .0

 الوظيفي والمهني
احتضان برامج  .4

المشاريع الصغيرة 

 للخريجين

 

اكتساب مهارات  .1

مطلوبة لسوق 

 العمل
معرفة أفضل  .2

بمتطلبات سوق 

 العمل

 المتغير المستقل

الميزة التنافسية للخريجين في  دوليا الممولةالمشاريع التنموية 

 سوق العمل
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تببببببب ثيرا  إيجابيبببببببا  ذا داللبببببببة إحصبببببببائية عنبببببببد  والمهنبببببببي البببببببوظيفي اإلرشببببببباد ببببببببرامجتبببببببؤثر  -9
   رفع الميزة التنافسية للخريجين في سوق العمل.في  α ≤0.05مستو 

تببببببببب ثيرا  إيجابيبببببببببا  ذا داللبببببببببة  للخبببببببببريجين الصبببببببببغيرة المشببببببببباريع احتضبببببببببان ببببببببببرامجتبببببببببؤثر  -4
 رفع الميزة التنافسية للخريجين.في  α ≤0.05إحصائية عند مستو 

ب نييα ≤0.05 فعوقا يذا يساللمي حصائ ميعنسيم  وىيي وجسي:الثان مالعئ  ميالفعض مي
المشاع عيال نمو ميالممولميسول ا يوأثعهايع ىيعفعييسوعم و طا يا  جابميالمبحوث نيحو ي

يال ناف  ميل خع ج نيفيي وقيالعم ي ع ى يالعمع،ي)يالشخص ميع وما ل ميالم    الجنس،
 (.المؤه يالع مي،ي نميال خعج،يحالميالعم 

ي:الساع م منهج مي1.7

 الوصفي التحليلي المنهج استخدام تم تحقيقها إلى سعت التي افواألهد الدراسة طبيعة بناء  على
وصفا  بوصفها ويهتم الواقع في توجد كما الظاهرة دراسة على يعتمد والذي ،منهج دراسة الحالة –

 :للمعلومات أساسين مصدرين الباحث ستخدماو  وكميا ، كيفيا   تعبيرا ويعبر عنها دقيقا  

 :الثانو م المصاسع.0

 في تتمثل والتي البيانات الثانوية مصادر إلى للبحث النظري اإلطار معالجة في داالستنا تم
 واألبحاث والمقاالت والتقارير، والدوريات العالقة، ذات واألجنبية العربية ب والمراجعالكت

 .المختلفة اإلنترنت في مواقع والمطالعة والبحث الدارسة، موضوع تناولت التي السابقة والدراسات

  :ا ول م صاسع.الم5

 ك داة االستبانة من خالل األولية البيانات إلى للبحث التحليلية الجوانب معالجة في االستناد تم
 الجهات مع ومقابالت القيام بزيارات إلى باإلضافة الغرض، لهذا خصيصا صممت للبحث رئيسة
شعوعيملمشروع ممول من قبل مؤسسة دولية وهو  كانتودراسة الحالة  االختصاص ذات

يقطاعي ي خص ص يو   يل  نم م يالسنماعك م يالوكالم يقب  يمن يالممو  ياالق صاسي االن عاش
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 وذلك وت ثيره على المستفيدين وعلى المجتمع المحلي، اال صاال يو كنولوج ايالمع وما يل سعا م
 .خلق فرص عمل مستدامة للخريجينأثر تلك المشاريع في  التعرف أجل من

 مج معيالسعا م:ي1.8

 :من على مشكلة الدراسة وأهدافها فإن مجتمع الدراسة المستهدف يتكون بناء  

قطةةةةةاعياال صةةةةةاال ي-الم ةةةةة ف سونيمةةةةةنيمشةةةةةعوعياالن عةةةةةاشياالق صةةةةةاسيالخع جةةةةةوني .7
يوه يع ىيالنحويال الي:/ي(7111ي)عسسي:و كنولوج ايالمع وما 

أصببببببحاب المشبببببباريع الصببببببغيرة التببببببي تببببببم احتضببببببانها وت سيسببببببها مببببببن خببببببالل الخريجببببببون  .أ
  عالمشرو 

  الخريجون المستفيدون من برامج التدريب الفني والمهني .ب

  الخريجون المستفيدون من برنامج اإلرشاد الوظيفي .ت

 أيام التوظيف الخريجون المستفيدون من  .ث

مببببببن خببببببالل  مببببببن مشببببببروع االنتعبببببباش االقتصبببببباديقببببببوائم المسببببببتفيدين تببببببم الحصببببببول علببببببى 
مركبببببببز  بيكتبببببببي، تطبيقيبببببببة،الالجامعيبببببببة للعلبببببببوم  )الكليبببببببةمشبببببببروع فبببببببي مؤسسبببببببات المنسبببببببقي 

 .على عينة منهم االستبانة توزيع( ، ومن ثم تم SECالمؤسسات الصغيرة 

بحيببببببث تغطببببببي المببببببرحلتين  1102إلببببببى  1100الفتببببببرة الزمنيببببببة مبببببنالف ةةةةةةع يال من ةةةةةةميل سعا ةةةةةةم:ي
ياألولى والثانية لمشروع االنتعاش االقتصادي في قطاع غزة 

ي عع فا :ي1.9

 المشعوعيال نموي

موعة من األنشطة المترابطة التي تؤدي إلى تحقيق هدف واضح يعمل على تنمية عبارة عن مج
 المجتمع ويحده إطار زمني وميزانية وهيكل تنظيمي.
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 مصلحة ذات منظمة هي( NGO) حكومية غير نظمةالم: غ عيالحكوم مالمؤ  ا يا ه  مي
 مساعدات تتلقى أو تتعاون أن ذلك يمنع وال. دولية لمؤسسة وال لحكومة تخضع ال وهي عامة

 للعمل األهلي العام ولها استقالليتها المالية. وتنشط ت سست ولكنها. الحكومات من وتمويالت

الفرد القادر على العمل ويرغب في  حالة البطالة على أنها منظمة العمل الدوليةتعرف  :البطالم
 .زقالعمل ويبحث عن فرص عمل وال يجد فرص العمل المطلوبة وليس له مورد ر 

ي.على اإلجازة العلميةوحصل طالب الذي أكمل متطلبات الجامعة ال :الخع ج

 .العمال على العمل أرباب ويتنافس فيه الوظائف على العمال فيه يتنافس سوق هو :العم ي وق

 منافسةى وجود إل باإلضافة كافية، غير سوق العمل في المتاحة الوظائف عدد :العم  فجو يفعص

 .المتوفرة الوظائف على قوية

يالمهاعا فجو ي

 وحزمبة العاملبة القبو  تقبدمها التبيوالكفايات  المهارات حزمة بين للقياس القابل التطابق/التوافق عدم

 .العمل أرباب عنها يبحث التيالمهارات 

يم خصيالفص :ي1.10

أثبره حيبث ببدأ الباحبث بمقدمبة تظهبر أهميبة التمويبل البدولي و قدم هذا الفصل إطبارا عامبا للدراسبة، 
موضببحا المشببكلة التببي بنيببت علببى أساسببها الدراسببة واألهميببة علببى بنبباء قببدرات العنصببر البشببري ، 

حيبث ي مبل الباحبث أن تكبون الدراسبة  عن غيرها من الدراسات السابقة هايميز  للدراسة وماالنوعية 
التبببي  والمنهجيبببةباإلضبببافة لخطبببة العمبببل ذات فائبببدة للمشبببغلين، الخبببريجين، الممبببولين والبببباحثين ، 

وكيبف سبيتم الوصبول سيتم إتباعها في الحصول على المعلومات، والفئات المستهدفة من الدراسبة 
 لعينة الدراسة.
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يالثانيالفص ي

يل سعا مالنظعييا طاعي
ي

يالمشاع عيال نمو ميالمع بطميبالخع ج نيوخ قيفعصيالعم ي:ا و المبحثي

يوفجو يالمهاعا يع ج نل خيالم   يال ناف  مالع قميب نيي:الثانيالمبحثي

قطةةةةةاعياال صةةةةةاال يو كنولوج ةةةةةاي-مشةةةةةعوعياالن عةةةةةاشياالق صةةةةةاسي:يالثالةةةةةثالمبحةةةةةثي
يالمع وما 

يالمبحثيالعابع:يالسعا ا يال ابقميوال ع  قيع  ها

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي
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ي:يالمشاع عيال نمو ميالمع بطميبالخع ج نيوخ قيفعصيالعم ا و المبحثي

يمقسمم:ي5.7.7

لنسببببببة للبببببدول الناميبببببة مبببببوردا اقتصببببباديا هامبببببا يسببببباعدها فبببببي تنميبببببة تعبببببد المسببببباعدات الدوليبببببة با
ُبناهببببببا التحتيببببببة وتحقيببببببق أهببببببدافها االسببببببتراتيجية وفقببببببا لالحتياجببببببات الوطنيببببببة المطلوبببببببة، وهنبببببباك 
الكثيببببببر مببببببن الببببببدول العربيببببببة وغيببببببر العربيببببببة تعتمببببببد بشببببببكل أساسببببببي علببببببى المببببببنح والمسبببببباعدات 

ات الدوليبببببببة االقتصبببببببادية كالبنبببببببك البببببببدولي، والقببببببروض الدوليبببببببة، التبببببببي تُقبببببببدم لهبببببببا مبببببببن المؤسسببببببب
وصبببببببندوق النقبببببببد البببببببدولي، باإلضبببببببافة إلبببببببى المسببببببباعدات التبببببببي تقبببببببدمها البببببببدول الغنيبببببببة كبببببببدول 

 االتحاد األوروبي، والواليات المتحدة، وفق اتفاقيات ثنائية.

يالم اعسا يالخاعج مي عع في5.7.5

باسبببببببببم المبببببببببنح أو  لقبببببببببد تعبببببببببددت تعريفبببببببببات المسببببببببباعدات الخارجيبببببببببة ومسبببببببببمياتها، فقبببببببببد تسبببببببببمى
المسبببببببباعدات الخارجيببببببببة، والهبببببببببات، والبببببببببعض يعتبرهببببببببا التمويببببببببل الببببببببدولي، ويمكببببببببن أن نببببببببذكر 

 بعض هذه التعريفات:

المبببببنح الرسبببببمية والقبببببروض الحكوميبببببة التبببببي تسبببببتهدف نقبببببل المبببببوارد مبببببن البببببدول المتقدمبببببة هبببببي "
دخل أو إلبببببى البببببدول األقبببببل تقبببببدما ، سبببببواء كبببببان ذلبببببك بهبببببدف المشببببباركة فبببببي التنميبببببة وتوزيبببببع الببببب

 (24: ص1111" )البرادعي، إعادة توزيعه

 التبببببي الببببدول أو الفقيبببببرة، للببببدول الغنيبببببة الببببدول تقببببدمها التبببببي الخارجيببببة والمعونبببببات الهبببببات هببببي"
 واالقتصبببببببادية واألمنيبببببببة اإلنسبببببببانية، ألوضببببببباعها مراعببببببباة   مؤقتبببببببة، دوليبببببببة مسببببببباعدة إلبببببببى تحتببببببباج

 (1110 عبد الفتاح،". )واالجتماعية

 فبببببي تكبببببون أن إمبببببا حاجبببببة ذات متلقيبببببة جهبببببة إلبببببى مانحبببببة جهبببببة مبببببن يمهاتقبببببد يبببببتم أمبببببوال هبببببي"
 إلببببببى موجهببببببة تكببببببون لكنهببببببا تببببببرد ال وهببببببي والمعببببببدات، كبببببباألجهزة عينيببببببة أو ماليببببببة هبببببببة صببببببورة

 بغبببببض األجنبببببدة تلبببببك وفببببق المتلقبببببي وينفقهبببببا المانحبببببة الجهببببة أجنبببببدتها تضبببببع بعينهبببببا مشببببروعات
 (1116 الداية،". )عيةالمجتم المنظومة مع اختالفها أو اتفاقها عن النظر
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يبببببببرادات مصببببببادر عبببببببن عبببببببارة وهببببببي الصبببببببعبة، العمببببببالت مصبببببببادر أحببببببد هببببببي"  يبببببببتم حقيقيببببببة وا 
 والقبببببروض المبببببنح علبببببى وتشبببببتمل للمنحبببببة، المتلقيبببببة البببببدول إلبببببى المانحبببببة البببببدول عببببببر تحويلهبببببا
 (.1111 مقداد،". )االستراتيجية الحلفاء مصالح عدة إلى وتهدف الميسرة،

 هببببذه تشببببغيل أجببببل مببببن مببببا دولببببة عليهببببا تحصببببل التببببي النقديببببة وغيببببر ةالنقديبببب األمببببوال مجمببببوع"
 البببببببببدول منهبببببببببا متعبببببببببددة البببببببببدولي التمويبببببببببل ومصبببببببببادر المختلفبببببببببة، المجببببببببباالت فبببببببببي المصبببببببببادر

 ،، سببببببعود، علببببببيميببببببثمعجببببببام، ". )الخبببببباص والقطبببببباع للحكومببببببات التابعببببببة الدوليببببببة والمؤسسببببببات
1111) 

 التابعبببببة لمنظمبببببة اإلنمائيبببببة ةسببببباعدهبببببذا المجبببببال تعريبببببف لجنبببببة الم ومبببببن التعريفبببببات الهامبببببة فبببببي
ب نهبببببببببببا  اإلنمائيبببببببببببة( ، حيبببببببببببث عرفبببببببببببت المسببببببببببباعدة OECD) التعببببببببببباون والتنميبببببببببببة االقتصبببببببببببادية

التبببببدفقات الماليبببببة والمسببببباعدة التقنيبببببة والبضبببببائع المقدمبببببة مبببببن الحكومبببببات الرسبببببمية أو وكاالتهبببببا 
الرفاهيببببببة إلببببببى الببببببدول الناميببببببة أو لصببببببالحها والتببببببي تهببببببدف إلببببببى تعزيببببببز التنميببببببة االقتصببببببادية و 

االجتماعيبببببببة كهبببببببدف رئيسبببببببي لهبببببببا، وتكبببببببون تلبببببببك المسببببببباعدات علبببببببى شبببببببكل مبببببببنح أو قبببببببروض 
مببببن قيمببببة القببببرض  %12مدعومببببة، وفببببي حالببببة القببببرض فإنببببه يجببببب أن يكببببون مببببا ال يقببببل عببببن 

عببببببببارة عبببببببن منحبببببببة، وتشبببببببمل تلبببببببك المسببببببباعدات أيضبببببببا  ببببببببرامج التنميبببببببة السياسبببببببية واإلنسبببببببانية 
المببببنح أو المسبببباعدات المقدمببببة ألهببببداف غيببببر تنمويببببة  واإلعفبببباء مببببن الببببديون، هببببذا مببببع اسببببتثناء

 . مثببببببببببببببل المعونببببببببببببببة العسببببببببببببببكرية أو األمنيببببببببببببببة واالسببببببببببببببتثمارات األجنبيببببببببببببببة المباشببببببببببببببرة وغيرهببببببببببببببا
(OECD,2012,49) 

 أخبببببر  دولبببببة قببببببل مبببببن مبببببا دولبببببة لصبببببالح يمبببببنح امتيببببباز أي بببببب ن يبببببر  آخبببببر رأي هنببببباك ولكبببببن
 علببببببى القائمببببببة التجاريببببببة تفضببببببيليةال المعاملببببببة مببببببثال ولنببببببذكر خارجيببببببة، مسبببببباعدة اعتببببببباره يمكببببببن
 دولبببببببة قببببببببل مبببببببن مبببببببا دولبببببببة صبببببببادرات لصبببببببالح تخفيضبببببببها أو مبببببببثال   الجمركيبببببببة التعريفبببببببة إلغببببببباء

 خفبببببض فبببببي مسببببباهمته بسببببببب الخارجيبببببة المسببببباعدات ضبببببمن ذلبببببك اعتببببببار يمكبببببن أال مسبببببتور دة،
 (69: ص0333المدفوعات؟ )عورتاني والعمد،  ميزان وضع وتحسين التكاليف

 عببببن عبببببارة هببببي: ب نهببببا والمسبببباعدات للمببببنح شببببامل تعريببببف وضببببع سبببببق يمكببببنوبنبببباءا  علببببى مببببا 
 غيبببببر بشبببببكل أو مباشبببببر بشبببببكل سبببببواء الدولبببببة عليهبببببا تحصبببببل التبببببي النقديبببببة أو العينيبببببة األمبببببوال



10 

 

 أو أفبببببببراد المبببببببانحين هبببببببؤالء يكبببببببون وقبببببببد خارجهبببببببا أو الببببببببالد داخبببببببل فبببببببي مبببببببانحين مبببببببن مباشبببببببر
 وبرامجها التنموية. م موازنتهادع بهدف وذلك مالية أو مصرفية مؤسسات أو هيئات

 

يالم اعسا يالخاعج ميأنواعي5.7.4

 تبعبببببببا   مختلفبببببببة النظبببببببر إليهببببببا مبببببببن زوايببببببا يمكبببببببن حيببببببث الخارجيبببببببة، المسبببببباعدات أشبببببببكال تتنببببببوع
 :للمساعدات المتنوعة األشكال بيان يلي وفيما التقسيم في إليه يستند الذي للمعيار

يلمال م:والم اعسا يغ عيايالم اعسا يالمال مأوال :ي

 الم اعسا يالمال مي:/يو نق  ي لىي

تم يوهي المنح التي تقدم كدعم مباشر لخزينة الدولة بحيث ي:العامممنحيسع يالموا نمي -0
المشاريع والبرامج التنموية الواردة في قانون الموازنة العامة  من خاللها اإلنفاق على

ة بعد أن يتم االتفاق مع لموازنات الوزارات التي ستقوم بتنفيذ مشاريع قطاعية معين
 الجهات المانحة بش نها.

ي -1 يالسول م يالجها  يقب  يمن يمباشع يبشك  ي ساع يوالمانحممنح المنح التي يجري  وهي:
في البلدان  وزارة التخطيط والتعاون الدوليبين الجهات الممولة الدولية و  بش نها اتفاق

استغاللها لتمويل برامج  وبالتنسيق مع الوزارات المعنية على أوجه المتلقية للتمويل
 وتدار من خالل المؤسسات الدولية ذاتها. المشاريع التنموية ذات األولوية

 بهدف المالية وزارة مع بالتنسيق الميسرة القروض على ويتم التعاقد :الم  ع يالقعوض -9
 في الكبر  األولوية ذات التنموية والمشاريع البرامج من لعدد الالزم التمويل توفير
وتمتاز  .وغيرها والتعليم والطاقة، الصحي، والصرف والمياه التحتية، البنية ت مثلقطاعا

 بشروط المانحة والجهات الدول مع الحكومات عليها تتعاقد التي الميسرة القروض
 تتراوح سداد وفترة( %2-%صفر) بين ما تتراوح منخفضة فائدة ب سعار ميسرة، تمويلية

 .سنوات( 0-2) إلى تصل سماح ةفتر  متضمنة سنة( 91-02) بين ما
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ي يالم اعسا  ييالمال مغ ع يفن م(: يأو  بتقديم والتمويلية المانحة والجهات الدول تقوم)ع ن م
 والبعثات التوأمة، وبرامج والمتطوعين، الخبراء استقدام خالل من للدول النامية فنية مساعدات

عداد الدراسية، برامج التدريب اإلقليمية،  من الجزء هذا يهدف حيث. وتحليله تنموية دراسات وا 
وقد  .الحكومية والوزارات المؤسسات من لعدد واإلدارية المؤسسية القدرات رفع إلى المساعدات

 الغذائية المواد مثل استهالكية سلع شكل على عينية مساعدات النقدية غير المساعدات تكون
 إلنشاء تستخدم والتي إنتاجية تمساعدا أو االستهالكية األمور من وغيرها واألعالف واألدوية
 .الصغيرة بالمشاريع تسميتها يتم التي وهي اإلنتاجية المشاريع وتوسيع

ي:ا طعافيم عسس يوم اعسا يثنائ ميم اعسا ثان ا :ي

 المساعدة بتقديم يقومون الذين األطراف عدد حيث من شكل من أكثر المساعدات ت خذ أن يمكن
 (.1111 ،حشيش: )يلي كما ذلك توضيح ويمكن المنحة أو

ي:الثنائ ميالم اعسا 

 بتقديم للمساعدة المقدمة الدول تقوم بحيث أخر ، لدولة دولة تقدمها التي بالمساعدات وتتمثل
 الدول من العديد إلى وفنية مالية ومساعدات منح أو ميسرة، قروض شكل في إنمائية مساعدات
 يتاح ال قد النامية الدول وأن وخاصة ثنائية، اتفاقيات وبموجب متفاوتة، ونسب بمستويات النامية

 الظروف تشجع ال وكما العالمية، المال أسواق في السائدة التجارية للشروط وفقا   االقتراض لها
 تقديم على الدولية المالية المؤسسات النامية الدول بعض في السائدة واالجتماعية السياسية
 السياسية باالعتبارات ارتباطها المساعدات من النوع هذا على يعاب وما لها، تجارية قروض
 .والعسكرية واألمنية

ي:ا طعافيم عسس يالم اعسا 

 أو إقليمية سواء األطراف متعددة المؤسسات بعض تقدمها التي اإلنمائية بالمساعدات تتمثل
 المؤسسات هذه ومن النامية، للدول وتجارية ميسرة وقروض مساعدات بتقديم تقوم بحيث عالمية
 العربي كالصندوق للتنمية اإلقليمية والبنوك الزراعية، للتنمية الدولي والصندوق الدولي، البنك
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 المستلمة النامية للدول األرصدة هذه تقرض أو تمنح بدورها والتي واالجتماعي االقتصادي للنماء
 .القروض لهذه

 األنشطة ارتباط يزداد فإنه ية،السياس باالعتبارات ارتباطها يزداد التي الثنائية المساعدات وبعكس
 األطراف المتعددة المؤسسات إنشاء أد  وقد اإلنسانية، باالعتبارات المتعددة للمؤسسات التمويلية

 تلك قيام إمكانية إلى باإلضافة المتعددة، المصادر من واالقتصادية المالية األنشطة تنسيق إلى
 قدرة أكثر األطراف متعددة المؤسسات عدوتي.وسائط دون األخير المنحة مقدم بدور المؤسسات

 اإلنمائية، للمساعدات المتلقية النامية الدول في االستثمارية البيئة تحليل على الحكومات من
 سرعة من األطراف المتعددة المؤسسات مشروعات به تتميز ما السابقة المزايا إلى ويضاف
 مع الحكومية المشروعات ظل في لمنفذة اتبالمشروع مقارنة نسبيا   أقل وبتكلفة التنفيذ في نسبية
 .منها المستفيدة النامية والدول للمساعدات المانحة المؤسسات أهداف االعتبار في األخذ

يغ عيمشعوطم:يوم اعسا يمشعوطميم اعسا ثالثا :ي

يالم اعسا يالمقسمميبطع قميمشعوطم:

ول المانحة تهبها بشرط ما، مثل قد تكون المنح من قبل الدولة المانحة منحا  مشروطة، أي أن الد
تسهيل إجراءات إدخال بضائعها إلى الدول الممنوحة، أو تشترط إنفاقها في حقل أو خدمة معينة 
دون سواها من الخدمات فمثال  قد تشترط أن يتم إنفاقها ف حقل الطاقة دون حقل الخدمات، 

تفيدة وقد ساد استخدام هذا ويستخدم هذا األسلوب في ظل وجود برنامج تنموي في الدولة المس
األسلوب في عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي وذلك لعدم توفر دوافع جادة في 
ن كان هذا النمط من المساعدات يوفر  الكثير من األحيان لد  بعض الحكومات المتلقية، وا 

 البيئة للدول المانحة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول المستفيدة.
يم اعسا يغ عيالمشعوطم:ال

قد تكون المنح المقدمة من قبل الدولة المانحة منحا  غي مشروطة، أي أن الدول المانحة تهبها 
دون أن تشترط مقابال  لها، أو دون أن تشترط إنفاقها في حقل معين، ويتم هذا األسلوب بناءا  

بعينات من القرن العشرين، على احتياجات الدولة المتلقية، وقد شاع هذا األسلوب في عقد الس
 وهو ال يحقق بصورة دائمة االستخدام األمثل للمساعدات اإلنمائية المقدمة.

يالع مي:يوال مو  يالخاصيال مو  عابعا :ي
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يال مو  يالسولييالخاص:ي

وهو تمويل مقدم من القطاع الخاص على شكل قروض واجبة السداد فترة استحقاقها لكنها ذات 
ة، وتستخدمه الدول ذات الجدارة االئتمانية القوية، ولكن ال تستطيع الدول شروط ائتمانية صعب

األقل نموا  االعتماد عليه وذلك بسبب الشروط الصعبة التي يتطلب االستيفاء بها قبل الحصول 
على التمويل وتعتبر الدول النامية من ناحية الجدارة االئتمانية دول ذات جدارة ائتمانية منخفضة 

 آخر ال تستطيع الحصول على قروض دولية الرتفاع المخاطر االئتمانية لديها.أي بمعنى 
يال مو  يالسولييالع مي:

وهو تمويل يتم تقديمه من قبل الدول والمنظمات الدولية غير الربحية وعادة يكون على شكل  
منح ومساعدات وقروض ذات شروط ميسرة، وتتلقى بعض الدول وخاصة الدول النامية في 

األحيان على هذه المنح من الدول المتقدمة، أو بعض الدول ذات الفائض النقدي مثل بعض 
 اليابان.

 

يالم اعسا يالخاعج ميأهسافي5.7.3

 المتلقية الدول تطلب ما فغالبا   المتلقية، والدول المانحة الدول بين ما المساعدات دوافع تختلف
 االقتصادية التنمية لتعزيز واردالم باستقدام تتلخص اقتصادية لدوافع المساعدات هذه

 ومحاربة والحروب اإلنسانية الكوارث ومواجهة الفقر كمحاربة إنسانية ألغراض أو واالجتماعية،
 تحقق واقتصادية سياسية العتبارات المساعدات تقدم ما غالبا   فهي المانحة، الدول أما .األمراض

 الذاتية. مصالحها خاللها من

 :داف المساعدات الخارجيةألهم أهوفيما يلي ملخص 

يأهسافي ن ان ميأخ ق م:

تركز المساعدات اإلنسانية في معظمها على مساعدة فقراء العالم، ولقد جددت الدول المقدمة 
للمساعدات تبريرها وتسويقها ب ن السالم طويل األمد والرخاء يمكن تحقيقهما من خالل نظام 

 تعوا بمزايا الرخاء واالستقرار.معالمي عادل وكريم يستطيع الجميع فيه أن يت

يأهسافيأخعى:ي

 : منها نذكر األهداف بعض تحقق أن البد تقدمها التي المساعدات أن تجد ومؤسسات دول هناك
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 منفتح، وتجاري مالي لنظام التطوير زيادة خالل وذلك من للتنمية شاملة عالمية شراكة تطوير. 0
 الصالح بالحكم الدول إلزام النظام هذا يتضمن اكم تمييزي، وغير سليمة وقواعد أسس على قائم

 .ودوليا   قطريا   الفقر وتخفيض والتنمية

 تمنع حيث للمساعدات األمريكي النموذج هدف وهو الحلفاء ودعم واالستقرار األمن تحقيق .1
 .المعادية للدول الحليفة الدول عن مساعدة أي

 قواعدها استخدام أو تصويتها كسب أو عينةم دول مواقف لشراء الدولية والرشاو  المجامالت .9
 .وعسكرية اقتصادية مساعدات خالل يتم ذلك كل الجوي ومجالها العسكرية

 أحداث هو جميعا   خلفها الخفي الهدف فإن للمعونات المعلنة األهداف تلك كانت إذا ولكن
 بالصورة الثالث مالعال دول هيكلية إعادة يتم حتى وقوعه، تسريع أو العميق االجتماعي التغيير
 المانحة. الدول في النشطة والجماعات النخبة تفضلها التي

 

يخ قيفعصيالعم ال يي   هسفيالخع ج نيلالمشاع عيال نمو ميي5.7.2
في رفع الميبزة التنافسبية في فلسطين تجارب المؤسسات الدولية  من مجموعة إلىهنا  التطرقسيتم 

لتبببدريب علبببى رأس العمبببل وبنببباء القبببدرات وببببرامج للخبببريجين فبببي سبببوق العمبببل مبببن خبببالل ببببرامج ا
 ودورها في تسهيل اندماجهم في سوق العمل المحلي. يالتشغيل المختلفة وأثرها على الخريجين

 بعنامجي شغ  يالشباب:يمؤ  ميال عاون-7

هو برنامج متكامل تم  YESالب  Youth Employment Programبرنامج تشغيل الشباب 
التعاون يسعى إلى زيادة فرص توظيف وتشغيل الشباب الفلسطيني في تصميمه من قبل مؤسسة 

 األسواق المحلية واإلقليمية والدولية. 

قامت مؤسسة التعاون في بداية البرنامج بتنفيذ البرنامج بإعداد جملة من الدراسات والتي أشارت 
شغيلهم مخرجاتها إلى أن تمكين الشباب الفلسطيني من الحصول على فرص عمل وزيادة ت

بحاجة ماسة إلى تطوير كفاءاتهم المهنية والفنية، وكذلك بحاجة إلى توفر اآلليات والمصادر 
 المناسبة للوصول إلى فرص التوظيف والعمل في األسواق المختلفة.

لذا، تم تصميم برنامج تدريب وتشغيل الشباب الفلسطيني بهدف زيادة فرص تشغيل وتوظيف 
ة الشابة في األسواق المحلية واإلقليمية والدولية وذلك من خالل تعزيز الموارد البشرية الفلسطيني
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كفاءات ومهارات الشباب الفلسطيني لتصبح أكثر قدرة على المنافسة على فرص العمل في 
أسواق العمل المختلفة. كما يسعى إلى تحسين وصول الشباب الفلسطيني للمعلومات والمصادر 

ت مهنية على أسس صحيحة تمكنهم من الحصول على فرص والروابط الالزمة التخاذ قرارا
ت األعمال اإلقليمية والدولية إلنشاء وحدات االستعانة آعمل. وكذلك تسهيل توفير الفرص لمنش

 بمصادر خارجية توظف موارد بشرية فلسطينية.

يعنامجي لىيمشعوع نيعئ    نيوهما:و نق  يالب

يمشعوعيال سع بيع ىيعأسيالعم :-7

المشروع للخريجين الجدد )من الكليات والجامعات( فرصة تدريب عملي لمدة ال تتجاوز يتيح هذا 
في المؤسسات المشغلة )قطاع خاص، مؤسسات اهلية ومؤسسات دولية( تكون مدفوعة  أشهر 6

االجر مناصفة بين مؤسسة التعاون والمؤسسات المشغلة. ويهدف هذا المشروع الى اكساب 
ية متعلقة في مجال دراستهم االكاديمية لتسهل عليهم فرصة الحصول الخريجين الجدد خبرة عمل

 على وظيفة دائمة.

يمشعوعيال  مذ يالمهن م:-5

يتيح هذا المشروع لخريجي المعاهد والكليات المهنية والصناعية وكذلك أصحاب الورش واالعمال 
ريجين داخل هذه الى االستفادة وذلك بتشبيكهم واعطاء فرصة تدريب عملي مدفوعة االجر للخ

الورش تحت اشراف اساتذة متخصصين وبحسب تخصصاتهم، ويقوم المشروع بتغطية جزء من 
 أشهر. 6رواتب المتدربين المهنيين لفترة تصل الى 

من اإلناث  %60مستفيد، منهم  15102البرنامج وقد بلغ عدد المتدربين المستفيدين منذ بداية 
حسب إحصاءات  %66تفيدين الذين أنهوا التدريب وقد بلغت نسبة التوظيف الدائمة للمس

 (portal.blue.ps-http://yes)بوابة تشغيل الشباب، البرنامج. 

 
 

http://yes-portal.blue.ps/
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وكالميغوثيو شغ  يال جئ نيي–(يJob creation Projectبعنامجيخ قيفعصيالعم ي)-5
يالف  ط ن  ني)ا ونعوا(

لق فرص العمل التابع لبرنامج الطوارئ الذي تتبناه وكالة غوث وتشغيل الالجئين يعتبر برنامج خ
الفلسطينيين)األونروا( من أكبر برامج التشغيل المؤقت حيث استفاد من البرنامج حتى عام 

خريج وخريجة من الالجئين، وتتبنى المؤسسة تشغيل الخريجين ضمن  10111أكثر من  1100
شهور، ولكن وفي الفترة األخيرة ونظرا لنقص التمويل والدعم  6لفة لمدة برامجها الداخلية المخت

يالذي تتلقاه الوكالة في السنوات األخيرة فقد تقلصت الفرص التي يتيحها البرنامج بشكل كامل.
المنتشرين بين صفوف الالجئين ييهدف البرنامج بشكل إلى الحد من آثار الفقر والبطالة

دعم األسر الفلسطينية في المخيمات. المستفيدون من البرنامج يتم الفلسطينيين، ويساهم في 
اختيارهم حسب معايير محددة وقائمة لألولويات من خالل نظام "دعم" المحوسب والذي يتضمن 
معالجة للبيانات الخاصة بالمستفيدين في قاعدة البيانات من خالل ربطها بالحالة االقتصادية 

 مؤسساتلمشاريع و )الدليل المرجعي  عية للفئة المستهدفة.ومجموعة من المعايير االجتما
 (61التشغيل، اإلقراض، والتدريب المهني، ص

 :1100برنامج خلق فرص العمل باألرقام حتى عام موضح أدناه 

 22392يييييييفعصيالعم يال يي  ي وف عهاعسسي -

 $351ييييييييييق مميالمكافأ يالشهع ميل م  ف س -

ي$30,000,000يييبعنامجيييييييالم  ان ميالمعصوس يل  -

يمؤ  ميا غاثميا   م م:يي–مشعوعي ه ئميالشبابيو أه  ه يل نسماجيفيي وقيالعم -4

 0364اإلغباثة اإلسببالمية عبر العالم هي منظمة دولية غببير حكببومية ت سبببست في بريطانيا عام 
تعمبل علبى مساعدة المحتباجين  تكرس جهدها للتخفيف من معاناة شعوب العالم األكثر فقرا  حيث

بغببض النبظر عبن العببرق أو الدين أو الجنس، فاإلغباثة اإلسبالمية لها مكباتب وممثلبين في جميبع 
أنحبباء العالبم وتسعببى لتحقيببق رخباء اقتصبادي وتنميبة اجتمباعية في الببالد الفقيبرة عبر برامبج 

غاثيبة باالشتراك مع المجتم عببات المحلية. ببدأت اإلغباثة اإلسالمية بالعبمل في األراضببي تنموية وا 
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بهدف التقليل من وط ة الظروف الصعبة التي تمر بها األراضي  0336الفلسطيبببنية في سنة 
الفلسطينية والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة. وتباشر اإلغاثة اإلسالمية 

ثالثة برامج أساسية وهي: برنامج المشاريع اإلنسانية وبرنامج عملها في فلسطين من خالل 
 التنمية المجتمعية وبرنامج رعاية الطفولة والتعليم.

قامت اإلغاثة اإلسالمية بتنفيذ برنامج تشغيل مؤقت ضمن مشروع تهيئة الشباب 
ربية وت هيلهم لالندماج في سوق العمل والممول من برنامج مجلس التعاون لدول الخليج الع

 1102وحتى  1113إلعادة اعمار قطاع غزة بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية منذ عام 
بهدف توفير فرص عمل مؤقتة للخريجين للمساهمة في تخفيف حدة الفقر عن طريق تشغيل 
مجموعات من الخريجين والمتخصصين في المجاالت ذات العالقة. حيث استفاد من البرنامج 

خريج وخريجة، وتتبنى المؤسسة حزمة مختلفة حسب مدة  2111ر من أكث 1104حتى عام 
شهرا ، وتعتمد في توزيع الخريجين على الطلبات التي تتلقاها  01أشهر وأكثرها  9التشغيل أقلها 

)مقابلة مع مدير مشروع  المؤسسة من الجمعيات والمؤسسات األهلية المختلفة في قطاع غزة.
 التشغيل في المؤسسة(

يمؤ  ميم ع ييكوع:ي-جيالخبع يالعم  ميل سع بيو شغ  يالخع ج نيبعنام-3

ميرسي كور هي منظمة دولية غير ربحية تعمل في مجال االغاثة والتنمية الدولية وهي تخدم 
دولة حول العالم. تتواجد ميرسي كور في الضفة  41مليون شخص في أكثر من  03أكثر من 

لفلسطينيين في الحصول على احتياجاتهم المباشرة وايجاد الغربية وغزة منذ الثمانينات لمساعدة ا
حلول دائمة للمشاكل المزمنة، حيث تنفذ ميرسي كور وعن طريق مكاتبها في القدس الشرقية، رام 

 هللا وغزة مشاريع في كافة االراضي الفلسطينية.

ألمريكية ومن خالل برنامج مساعدة المجتمع الفلسطيني الممول من الوكالة ا 1101منذ عام 
بدأت مؤسسة ميرسي كور ببرنامج الخبرة العملية لتدريب وتشغيل  USAIDللتنمية الدولية 

( تزويد الشباب العاطلين 0الخريجين والذي يهدف الي المساهمة في تحقيق هدفين رئيسين وهما 
حسين ( ت1عن العمل بالخبرة العملية التي ستعزز من تطورهم الوظيفي وزيادة قدراتها المهنية. 



21 

 

وتعزيز القدرات الفنية للمنظمات المحلية الغير الحكومية/ منظمات المجتمع المدني التي تقدم 
 المساعدة والخدمات االجتماعية والتقنية في مجتمعاتهم ومساعدتهم لتوسيع نطاق انتشارها. 

شهور في  2-4من راتب الخريج المفرز لمدة تتراوح من  %011تقوم ميرسي كور بتغطية 
)مقابلة مع مدير مشروع التشغيل في اعات الصحية، التعليمية والقطاع االجتماعي. القط

 المؤسسة(

ي-2 يالخع ج ن يو شغ   يل سع ب يالعم  م يالخبع  يالكاثول ك مي-بعنامج يا غاثم يخسما  مؤ  م
CRSي:ي

ذ خدمات اإلغاثة الكاثوليكية مؤسسة دولية غير ربحية تعمل في القدس، والضفة الغربية، وغزة من
، وتهدف إلى تعزيز التنمية البشرية من خالل االستجابة لحاالت الطوارئ ومحاربة 0360عام 

األمراض والفقر والعمل من اجل بناء مجتمع يعمه السالم والعدل. تنفذ خدمات اإلغاثة 
مشروع تشغيل وتدريب الخريجين/ات ضمن برنامج مساعدة  1100( منذ عام CRSالكاثوليكية )
(. بحيث USAID(، الممول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )PCAPسطيني )المجتمع الفل

يوم عمل شهريا   19أشهر، بإجمالي  2الى  4تكون مدة عمل المستفيدين لد  المشغلين من 
من الراتب الشهري للخريج،  %02ساعات يوميا . وتقوم المؤسسة بتغطية ما نسبته  0ومعدل 

) موقع المؤسسة المتبقية من الراتب الشهري للخريج.  %12بينما يقوم المشغل بدفع 
http://www.crs-pcap.org) 

 

يالف  ط ن مي-6 يا عاضي يفي يالعم  يفعص يوحما م يا  حساث يالف  ط ن  ن: ي شغ   بعنامج
ي:ILOمنظمميالعم يالسول ميي–المح ّ مي) ع   يالحوكمميوالحقوقيفيي وقيالعم (ي

بناء دولة فلسطينية من خالل إنشاء مشاريع مستدامة وتعظيم يهدف المشروع إلى المساهمة في 
فرص النساء والرجال بضمان وظائف ومداخيل الئقة. ويرّكز المشروع على تعزيز الحوكمة في 
سوق العمل، استراتيجية البرنامج لتحسين قابلية االستخدام من خالل تعزيز المهارات وتنمية 

ادة لنمّو القطاع الخاص من خالل تنمية التعاونيات االقتصاد المحّلي وتعزيز ثقافة الري
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والمؤسسات الصغر  والصغيرة والمتوّسطة المنتجة والتنافسية. المشروع بتمويل من المملكة 
 .٨٠٢٢ديسمبر  ٠٠حتى  ٨٠٠٢يناير  0العربية السعودية، حيث بدأ المشروع بتاريخ 

 ومن النتائج التي عمل المشروع على تحقيقها: 

 صندوق الفلسطيني لالستخدام من خالل إنشاء وحدة دعم االستخدام.تفعيل ال -
 إنشاء مرصد لسوق العمل لتوفير المعلومات الدقيقة والمحّدثة بش ن سوق العمل. -
تفعيل مجالس االستخدام المحّلية التي تشمل ممثّلين عن القطاع العام والقطاع الخاص  -

فير التوجيه لردم هّوة العرض والطلب على ومزّودي التدريب المهني واإلدارة المحلية، وتو 
 المهارات في سوق العمل.

رساء الشراكات  - تحديث نظام التدريب المهني الذي يستجيب الحتياجات سوق العمل، وا 
 مع القطاع الخاص.

استحداث فرص عمل جديدة، وحماية فرص العمل المتاحة من خالل تعزيز القدرة على  -
 التنمية المحّلية.

 الستخدام من خالل تعزيز التعاونيات.توليد فرص ا -
تعزيز ثقافة الريادة )توعية المؤسسات وتشجيع المواقف اإليجابية تجاه االستخدام الذاتي  -

كخيار مهني( للفلسطينيين في النظام التعليمي )بما في ذلك التعليم التقني والمهني 
جموعات المستضعفة كمرحلة أولى(، والمتقاعدين وموظفي القطاع العام المسّرحين والم

 )المرحلة الثانية(.
تحسين وصول النساء إلى سوق العمل من خالل نشر المعرفة بش ن تنمية األعمال  -

)موقع  النسائية، والمرأة في القطاع غير النظامي والتدريب لتنمية الريادة النسائية.
 (http://www.ilo.org/beirut/lang--ar/index.htmالمؤسسة 

يجا كايال ابان م:ي–عصي شغ  يالشبابيمنيخ  يال سع بيالمهنييوال قنييمشعوعي و  عيف-1

خريج وخريجة على مستو  كافة الجامعات والكليات في  061قام المشروع بتوفير فرصة لتدريب 
قطاع غزة من العاطلين عن العمل على العديد من المهارات التي تزيد إمكانية المنافسة على 

ء الخريجين وتنمية قدراتهم ومهاراتهم المختلفة في المجاالت اإلدارية فرص التشغيل، وتحسين أدا
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والفنية مثل البرمجة وقواعد البيانات والوسائط المتعددة وتصميم صفحات اإلنترنت وتدريب 
 ساعة في كل برنامج تدريبي. 011العاملين في رياض األطفال، وذلك لمدة 

ي والفني سيتم دمجهم في مجموعة من األنشطة التي وبعد أن يتم الخريجين مرحلة التدريب اإلدار 
تهدف إلى زيادة فرص حصولهم على الوظائف، ومن أبرز هذه األنشطة تنظيم فعالية يوم 
التوظيف والمشاركة في برنامج التدريب من أجل التشغيل، إضافة إلى االستفادة من مركز 

ع عملية التشغيل وفق مجموعة من اإلرشاد الوظيفي وذلك بمشاركة لجنة استشارية تدعم وتتاب
 .(للمشروعالتقرير الختامي ) المعايير والمحددات.

يمؤ  مي نقاذيالطف :ي–بعنامجي سع ةةةبيو شغ  يالخع ج ةةن-8

المنظمة العالمية الرائدة والمستقلة لألطفال، مهمتها الحث على إحراز تقدم  –مؤسسة إنقاذ الطفل 
العالم مع األطفال وتحقيق تغيير فوري ومستدام في حياتهم. هام في الطريقة التي يتعامل فيها 

"برنامج مساعدة المجتمع الفلسطيني" ضمن "مشروع   قامت مؤسسة إنقاذ الطفل ومن خالل
غزة"، والممول من الوكالة األمريكية للتنمية  –إنعاش وتطوير وسائل سبل العيش لد  الشباب 

يجين والخريجات الجدد من الجامعات والكليات (، بتوفير فرص تدريب للخر USAIDالدولية )
والمدارس المهنية والتقنية في قطاع غزة للعمل في الشركات والجمعيات المحلية والدولية 
ومؤسسات القطاع الخاص والمصانع والورش الحرفية العاملة والجامعات و الكليات األهلية ، 

دوالر شهريا ( و بحد  211)حتى عمل المشروع على توفير فرص عمل مؤقتة مدفوعة األجر 
أشهر وذلك لتطوير المهارات الوظيفية والمهنية واالدارية والتشغيلية للخريجين مما  4أقصى لمدة 

وبناء شبكة عالقات مهنية، ومن ثم تحسين فرص الشباب في  يؤهلهم لالندماج في سوق العمل
 مشروع في المؤسسة() مقابلة مع مدير الالحصول على فرص عمل دائمة في المستقبل.

يمؤ  ميال ع   يمنيأج يال وظ ف:-9

مؤسسة التعليم من أجل التوظيف هي مؤسسة دولية غير حكومية تتناول مشكلة بطالة الشباب 
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. تهدف المؤسسة لخلق فرص عمل للشباب من خالل 

صالح ربط التدريب الوظيفي في مكان العمل كما تساهم في  عمل نماذج لخلق فرص عمل وا 
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التعليم والتي يمكن أن تطبقها المؤسسات الحكومية، الخاصة والمؤسسات الغير هادفة للربح. 
تقوم المؤسسة في البداية بالحصول على تعهدات من أصحاب العمل بالحصول على وظيفة 

ظيفة المطروحة وذلك معينة ومن ثم تقوم المؤسسة بتدريب الموظف بطريقة تتالءم مع طبيعة الو 
لسد الفجوة بين التعليم وفرص العمل والمهارات العملية مما يساعد على توظيف الخريجين الجدد 

 ) مقابلة مع مدير مكتب غزة في المؤسسة( والعاطلين عن العمل.

 :مؤسسة التعليم من أجل التوظيفالبرامج والمشاريع التي نفذتها ( يوضح 1.0جدول رقم )

يالفئميالم  هسفمي يالمشعوعمسيالمشعوعي 

0 
برنامج التوظيف والتدريب 

 الناجح
من شهر إلى ثالثة 

 شهور
الشباب العاطلين عن العمل في 

 فلسطين

1 
برنامج التدريب في إدارة 
 مشاريع البناء والتوظيف

من شهر إلى ثالثة 
 شهور

الشباب العاطلين عن العمل في 
 الضفة الغربية

9 
ة برنامج التدريب في إدار 
 األعمال والتوظيف

من شهرين إلى ثالثة 
 أشهر

الشباب العاطلين عن العمل في 
 غزة

4 
برنامج التدريب في إدارة 

 األعمال والتوظيف
1113-1100 

لين عن العمل في الشباب العاط
 ، الخليل وجنيننابلس، بيت لحم

 

 

يمؤ  ميخسما يالكو كع :-ه ئميا صسقاءيا مع ك م-71

رز هي مؤسسة دولية غير هادفة للربح تقدم برامج للشباب إضافة إلى مؤسسة خدمات الكويك
برامج متخصصة باإلغاثة وذلك لتحسين وتعزيز المشاركة المدنية للشباب وتهيئتهم لتحسين 

 ) مقابلة مع مدير المؤسسة في غزة( فرصهم في سوق العمل

 :كرزمؤسسة الكويالبرامج والمشاريع التي نفذتها ( يوضح 1.1جدول رقم )

معا  عياخ  اعيالفئمييالفئميالم  هسفميمس يالمشعوعيالمشعوعي 
يالم  هسفم

عمادة شؤون الطلبة الشباب والشابات من  مستمرمشروع اإلنجاز  0
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الشعبي )تهيئة الشباب 
للحصول والمنافسة 
على الوظائف بشكل 

 أفضل(

سنة في  12-06عمر 
كل من الضفة الغربية، 

 غزة والقدس

في الجامعات 
المؤسسات الشبابية و 

هي التي تختار 
 المستفيدين

ي

ي-77 يا لماني يالسولي يو وقي-GIZال عاون يوالمهني يال قني يوال سع ب يال ع    ي ع    بعنامج
يTVETالعم ي

هو برنامج ممول من االتحاد  TVETبرنامج تعزيز التعليم والتدريب التقني والمهني وسوق العمل 
لتعليم والتدريب المهني والتقني في قطاع غزة" ، والذي يهدف األوروبي "دعم االتحاد األوروبي ل

إلى تحسين جودة التعليم والتدريب المهني والتقني بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص وبما يتوائم 
ضمن برنامجها الشامل "تعزيز التعليم والتدريب المهني والتقني  GIZمع متطلباته. البرنامج تنفذه 

البرنامج إلى زيادة فرص تشغيل الخريجين من التخصصات المهنية التي  وسوق العمل". يهدف
 تم تطويرها من خالل موائمتها مع متطلبات سوق العمل 

ولتحقيق هذا الهدف، يعمل هذا البرنامج على تنفيذ العديد من مبادرات تطوير المهارات المبنية 
لتقني من جهة، والقطاع الخاص على أساس الشراكة بين مؤسسات التعليم والتدريب المهني وا

من جهٍة أخر . جنبا  إلى جنب يقوم الشركاء بتحديد متطلبات سوق العمل وتطوير أفكار تدريبية 
وتعليمية مبدعة، وتقديم التدريب الالزم للمهارات والكفايات المطلوبة تماشيا مع المعايير العالمية. 

حزم تدريبية متطورة وحديثة والتي تشتمل تطوير  البرامج التطويرية التي يتم تنفيذها هي عبارة عن
المناهج، تدريب المدربين، وتحديث المعدات، والتشبيك، وبناء القدرات. وكنتيجة لهذا، ستتحول 
مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني في قطاع غزة إلى مواقع تعليمية وتدريبية جذابة ومحط 

 في المؤسسة( TVETج )مقابلة مع مدير برنام أنظار الطالب.
يمشعوعياالن قا يمنيال ع   ي لىيالعم :-البنكيالسولي-75

يسهل مشروع 'االنتقال من التعليم إلى العمل' عملية انتقال الخريجين من مؤسسات التعليم العالي 
إلى القوة العاملة عن طريق تشجيع الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي وأرباب العمل. حيث 

شروع مؤسسات التعليم العالي على جعل برامج الدراسة أكثر ارتباطا باحتياجات سوق يساعد الم
العمل، والتنمية االقتصادية بالضفة الغربية وقطاع غزة، وأكثر قدرة على المنافسة مقارنة 
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بالمعايير الدولية، اضافة الى مساعدة مؤسسات التعليم العالي على مشاركة أرباب العمل 
 وير المهني للطالب من خالل توفير فرص التعليم أثناء العمل. لإلسهام في التط

كما يساند المشروع عملية إعداد نظام لتتبع الخريج بغرض جمع ورصد معلومات تساعد على 
) موقع . حسن توجيه الطالب وأولياء األمور بش ن اتخاذ قرارات مستنيرة حول دراساتهم مستقبال

 (http://www.albankaldawli.org/ar/country/westbankandgazaالمؤسسة 
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يوفجو يالمهاعا يل خع ج نيالم   يال ناف  مالع قميب نيي:الثانيالمبحثي

يمقسممي5.5.7

 Competitiveنعيش حاليا  في عصر أصبح يسود فيه مفهوم الميزة التنافسية 
Advantage ولكن حيث لم يعد يكفي أي فرد أن يكون مجرد متعلم أو خريج من كلية معينة ،

أصبح من الضروري أن يتميز األفراد، وأن يبحثوا جديا  عن مصادر ومعينات ووسائل تساعدهم 
على تحقيق هذا التميز، وذلك حتى يجدوا لهم مكانا  متميزا  في الحياة، سواء كان هذا المكان 

درة بعمل يتمثل في وظيفة متميزة في شركة أو مؤسسة متميزة يؤدي فيها عمال  متميزا . أو المبا
 مشروع حر يمكّ ن الفرد من التواجد في دنيا األعمال.

التعاريف المختلفة التي أسندت للميزة  من مجموعة إلى التطرق إلى المبحث هذاويهدف 
تعريف جديد للميزة التنافسية للخريجين في سوق العمل من  صياغةالتنافسية، لننطلق بعدها إلى 

لمفهوم فجوة المهارات نظرا لالرتباط الخاص بين  وجهة نظر الباحث، باإلضافة للتطرق
 المفهومين.

يلم   يال ناف  ماي عع في5.5.5

ييM. Porter عع في

تنشبب  الميببزة التنافسببية بمجببرد توصببل المؤسسببة إلببى اكتشبباف طببرق جديببدة أكثببر فعاليببة مببن 
، وبمعنبى تلك المسبتعملة مبن قببل المنافسبين، حيبث يكبون بمقبدورها تجسبيد هبذا االكتشباف ميبدانيا  

 آخر بمجرد إحداث عملية إبداع بمفهومه الواسع.

يال  مييعلي في ععي

القبببدرة التنافسبببية هبببي المهبببارة أو التقنيبببة أو المبببورد المتميبببز البببذي يتبببيح للمنظمبببة إنتببباج قبببيم 
ومنافع للعمالء تزيد عما يقدمه لهم المنافسون، ويؤكد تميزهبا واختالفهبا عبن هبؤالء المنافسبين مبن 

لعمببالء الببذين يتقبلببون هببذا االخببتالف والتميببز، حيببث يحقببق لهببم المزيببد مببن المنببافع وجهببة نظببر ا
 والقيم التي تتفوق على ما يقدمه لهم المنافسون اآلخرون.
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  عع فينب  يمع ييخ   

تعبببرف الميبببزة التنافسبببية علبببى أنهبببا ميبببزة أو عنصبببر تفبببوق للمؤسسبببة يبببتم تحقيقبببه فبببي حالبببة 
 فس. اتباعها الستراتيجية معينة للتنا

إّن التعريبف األول يركببز علبى جببوهر الميبزة التنافسببية أال وهببو اإلببداع، أمببا التعريبف الثبباني فيركببز 
علبببى خلبببق القيمبببة للعميبببل، فبببي حبببين التعريبببف الثالبببث يركبببز علبببى أحبببد مصبببادر الميبببزة التنافسبببية 

 والمتمثل في استراتيجية التنافس.

ة من التصرفات التي تؤدي إلى تحقيق ميبزة وتعرف استراتيجية التنافس على أنها مجموعة متكامل
متواصببلة ومسببتمرة عببن المنافسببين، وهببذه االسببتراتيجية تتحببدد مببن خببالل ثببالث مكونببات رئيسببية، 

 وهي: طريقة التنافس، حلبة التنافس وأساس التنافس. 
 

 وحتى تكون الميزة التنافسية فعالة، يتم االستناد إلى الشروط التالية:

 ية والتفوق على المنافس.تعطي األسبق حاسمة: -1
 يمكن أن تستمر خالل الزمن. االستمرارية: -2

 يصعب على المنافس محاكاتها أو إلغائها. إمكانية الدفاع عنها: -0
 

وعليبه واسببتنادا للتعريفببات السبابقة الخاصببة بببالميزة التنافسبية لمنظمببات األعمببال، يبر  الباحببث أنببه 
 يجين في سوق العمل كما يلي:/يمكن صياغة تعريف جديد للميزة التنافسية للخر 

ي عع فيجس سيل باحثيل م   يال ناف  ميل خع جيفيي وقيالعم :

مجموع ما يمتلكه الخريج من مهارات فنية وشخصية وحياتية وخبرات مهنية تساهم في هي 
إكساب الخريج مهارات مطلوبة لسوق العمل ومعرفة أفضل بمتطلبات السوق، األمر الذي يجعل 

بما يمكنه من الحصول على الوظائف المطروحة في سوق  فضلية على المنافسيناألالخريج له 
 العمل.
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يفجو يا نجا يالعالميي5.5.4

فجوة ” المدير المساعد في مجموعة هارفرد لقيادات التغير( ما اسماه ” )واقنر“حّدد البرفسور 
تقدمه المدرسة ما  الهوة بينوهي ”  The Global Achievement Gap ” ”العالمياالنجاز 

 من تعليم لطالبها حتى في أفضل حالته وبين ما يجب عليهم ان يملكوا من مهارات مستقبلية
تؤهلهم لالنخراط في سوق العمل بشكل سلس. وقد حدد تلك المهارات في سبعة مهارات أساسية 

 (Wagner,2009,4) وهي:

 :مهاعا يال فك عيالناقسيوحّ يالمشك   .7

أكثر أهمية غالبا  من الوصول للحل، وعليه فإن القدرة على تحليل يعتبر تحديد المشكلة 
وتحديد المشكلة يعتبر من المهارات األساسية الواجب توافرها في الخريج لكي يستطيع تلبية 
متطلبات أصحاب األعمال في ظل التنافسية العالية، حيث أن كل الشركات التي تتنافس 

فيها عملية التحسين المستمر للمنتج والخدمة فعلي سبيل عالميا  تقوم بإشراك جميع العاملين 
المثال فإن العامل لدي شركة تويوتا اليابانية إلنتاج وتصنيع السيارات يكون له ثالثة وظائف 

 رئيسية وهي:

 الجانب الفني في صناعة السيارة مع مسؤولية المحافظة على الجودة 
  حول كيفية صناعة سيارة االنخراط في االجتماعات والمحادثات التي تدور

 بمواصفات عالية وأقل عيوب
 االنخراط في االجتماعات حول كيفية صناعة السيارة المستقبلية 

لذلك كل موظف وموظفة في الشركة البد أن يستخدم عقله بشكل نقدي لحل المشاكل 
 والقدرة على الوصول ألفضل الحلول لذلك تويوتا تستفيد من جميع الموظفين.

 :والمخ  فميوق اس يال أث ععيالشبكا يالم نوعميال عاونيعب .5

لقد ظل مفهوم " العمل ضمن فريق" لفترة طويلة مقتصرا على القدرة على العمل مع الزمالء ي
في موقع المؤسسة ولكن في الوقت الحالي أصبح هذا المفهوم مختلفا  بشكل كبير حيث 

يتكون فريق العمل من  سمحت التكنولوجيا بتكوين فرق عمل افتراضية حيث يمكن أن
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أشخاص في أماكن ودول مختلفة حول العالم يتشاركون معا لحل مشكلة دون الحاجة 
لوجودهم في مكان واحد ، ولكنهم يلتقون باستمرار من خالل وسائل االتصال الحديثة عبر 
ل اإلنترنت ، وانطالقا من هذا المفهوم على الخريج أن يكون لديه القدرة على التواصل والعم

 ضمن فريق بالمفهوم الجديد وأن يكون لديه القدرة على قيادة الت ثير باآلخرين.

 والمعونم:يال كّ ف .4

الموظف في أي شركة أو مؤسسة يجب أن يكون لديه المرونة والقدرة على التكيف، حيث 
تقوم معظم الشركات بشكل دوري بإجراء عمليات مثل إعادة الهيكلة والتدوير لكي تحافظ 

مراريتها في ظل المنافسة العالية في السوق، وعليه يجب أن يكون الموظف مستعدا على است
 للتكيف مع كافة الظروف التي تفرضها بيئة العمل.

 :وع اس يا عما المباسع ي .3

دارة إنشاء يقرر الذي الشخص هو Entrepreneur األعمال رائد  أو تجارية مؤسسة أي وا 
 الالزمة والموارد المصادر توفير على معتمدا المهمة بهذه القيام ويتولى صغير ربحي مشروع

 .المشروع هذا من المتوقعة العوائد أو واألرباح المحسوبة المخاطر االعتبار في األخذ مع

 إحياء إعادة أو جديدة مؤسسات إنشاء إلى يؤدي مبتدئ عمل كل الريادة هذه وتمثل
 االجتماعية األشكال كافة ملليش التعريف هذا ويمتد منتجة. تكن لم قديمة لمؤسسات
 داخل األعمال ريادة في نر  ثم ومن األعمال. ريادة بنشاط المتعلقة واالقتصادية والسياسية
 داخل الفرعية المؤسسات مشاريع بها تدفع التي المبادرة روح الكبيرة والشركات المؤسسات

 الكبيرة. الكيانات هذه

 األعمال لريادة العالمي المرصد مؤسس Paul Reynolds رينولدز بول العالم لقول ووفقا
Global Entrepreneurship Monitor. الذين المتحدة الواليات في الرجال نصف فإن 

 أكثر أو عام لمدة لهم أتيحت حر ريادي عمل فترة لديهم يكون ربما التقاعد لسن يصلون
 الحر والعمل األعمال ريادة في انخرطوا منهم أربعة كل من واحدا أن كما عملهم. فترة أثناء
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 األنشطة من تعد جديدة أعمال خلق في المشاركة أن يعني وهذا أكثر. أو سنوات ست لمدة
 المهنية. حياتهم مد  على المتحدة الواليات في العاملين بين الشائعة

 :والمخاطبا يالمك وبمفييالحس ثيياال صا مهاع ي .2

ظيفة وذلك بسبب ما لديهم من يعاني الكثير من الخريجين من صعوبة الحصول على و 
االتصال والتعبير عن الذات وعدم الوضوح والتركيز، إلى جانب قدراتهم  مهاراتفي  صورق

المحدودة في تجهيز وكتابة المخاطبات الكتابية، هذا األمر يفقد الخريج فرص عديده في 
مع  سوق العمل، حيث يركز أصحاب العمل على حاجتهم لموظفين قادرين على التواصل

الجمهور وا عطاء صورة ذهنية جيدة عن المؤسسة بغض النظر عن امتالكهم للمهرات 
 المهنية التي تتطلبها الوظيفة.

 و ح   ها:المع وممييوالوصو يالىالسخو ي .6

الواحد والعشرون يجب أن يكون لديهم القدرة على إدارة الكميات الكبيرة  الموظفون في القرن
لهم اليومي، فهناك الكثير من المعلومات المتوفرة والتي يمكن من المعلومات المتدفقة في عم

أن يكون حجمها أكبر من الالزم ولكن األهمية تكمن في معالجة تلك المعلومات وتحليلها 
 على نحو فعال وبسرعة كافية لخدمة المؤسسة.

 ويتمثل ذلك في قدرة الخريج على يوال خ  يالخّ ق:الفضو ي .0

  اإلبداع القدرة علىو التفكير خارج الصندوق.  

  باستمرار على كل جديد وحب التعرف والبيئة المحيطةالتفاعل مع الزمالء 

  انجاز األعمال والتقليدية فيالخروج عن النمطية 
 

يوفجو يالمهاعا يل خع ج نيالعبطيب نيمفهومييالم   يال ناف  مي5.5.3

، وتعد والموارد المتميزةمهارات اثنين للميزة التنافسية، هما ال نهناك مصدري يمكن القول ب ن
المؤسسات الناجحة هي التي تهتم بالتجميع  حيث أنلميزة التنافسية المعرفة من أهم مصادر ا
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فيما يطلق عليه اآلن رأس المال الفكري،  تتمثلوهي المنظم للمعرفة من المصادر المختلفة، 
مهارات  الهوة بينولعل  ،نظرياتالذي يشمل مختلف المنتجات الفكر اإلنساني من تقنيات، 

ترتبط بشكل كبير ومهم والتي تم تعريفها كفجوة المهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل 
بالميزة التنافسية والتي تمثل المعرفة والتعلم أهم مصادرها األساسية ، فكالهما مرتبطان 

للخريجين والعكس فكلما انحسرت فجوة المهارات كلما زادت الميزة التنافسية  بع قميعك  م
 بالعكس.
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ياال صاال يو كنولوج ايالمع وما قطاعي-:يمشعوعياالن عاشياالق صاسيالثالثالمبحثي

يعنيالمشعوعيمقسممي عع ف مي5.4.7

 للتنمية الدنماركية الوكالةممول من  االنتعاش االقتصادي في قطاع غزة هو مشروع مشروع
في الفترة من  سنوات ثالث لمدة غزة اعقط في أوكسفام مؤسسة نفذته ،(DANIDA) الدولية
 الفلسطيني التجارة مركز إيطاليا، أوكسفام مؤسسة مع بالشراكة وذلك ،1104حتى  1100

(PalTrade)، واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا الفلسطينية الحاضنة (PICTI)، مركز جمعية 
 العمل لجان اتحاد ،(UCAS) التطبيقية للعلوم الجامعية الكلية ،(SEC) الصغيرة المؤسسات
 (.UAWC) الزراعي

 الغذائية الصناعات األلبان، منتجات: وهي غزة قطاع في ثالثة مجاالت المشروع هذا ويستهدف
من  الشباب قدرات تطويريهدف المشروع إلى  .واالتصاالت المعلومات وتكنولوجيا الزراعية،
 سوق في منتجاتهم تسويق فرص تحسين أجل من األعمال تطوير بخدمات تزويدهمخالل 
 فرص من وتزيد المحلي االقتصاد تنمية في تساهم التي واألنظمة السياسات تعزيزو  .العمل

 .عالية جودة ذات صغيرة بمشاريع البدء خالل من الوطني االقتصاد تحسين في الشباب مشاركة
(Oxfam GB Report,2014,12) 

يالمشعوع:يشعكاءي5.4.5

 DANIDAميالسنماعك ميل  نم ميالوكالالجهميالممولمي:/ي

إشراف  وذلك تحتركية للتنمية الدولية )دانيدا( تعمل في مجال التعاون اإلنمائي االوكالة الدنم
 من خالل مكافحة الفقر للتنمية إلى الدنمارك سياسةوتهدف وزارة الشؤون الخارجية في الدنمارك. 

نمارك واحدة من خمس دول في العالم والنمو االقتصادي، حيث تعتبر الد تعزيز حقوق اإلنسان
 من إجمالي الدخل القومي للمساعدات اإلنمائية. %01ساهمت بما يزيد عن 

ي

ي
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ي

يOXFAMأوك فا ي:/ييالمنفذ الجهمي

 أوكسفورد لجنة" اسم تحت ،0341 سنة صغيرة خيرية كمؤسسة بداياتها منذ أوكسفام منظمة
 الخيرية المنظمات أكبر إحد  اليوم لتصبح كبيرا   نموا   أوكسفام نمت ،"المجاعة من لإلغاثة
 منظمة 02 يضم دولي كاتحاد اليوم أوكسفام وتدار. والتنمية اإلغاثة مجالي في المستقلة الدولية
 بلد 31 من أكثر في كلها تعمل( وآسيا والوسطى، الشمالية وأمريكا أوروبا، في مراكزها) زميلة
 المساعدات عن وفضال  . للفقر دائمة حلول إلى التوصل أجل من شريكة محلية منظمات مع

 باألساس وذلك الوعي، ولرفع اإليجابي، للتغيير بحمالت أوكسفام تقوم التنموي، والعمل اإلنسانية
 وتتبنى. دينية أو سياسية انتماءات أي للمنظمة وليس. بالفقر المرتبطة القضايا يخص فيما

 للشعوب المنحازة المواقف العالم، حول ديقةص ومنظمات المحليين شركائها مع أوكسفام، منظمة
 وتشارك المتحدة األمم في المعنية الهيئات مع أوكسفام تتشابك فعالميا  . الدولية المحافل في الفقيرة
 المثال سبيل علي منها أخر  دولية عديدة منظمات مع وكذلك الدولية اجتماعاتها في بانتظام
 السنوي المتحدة األمم ومؤتمر العالمي، االقتصادي نتد والم العالمية، التجارة منظمة مؤتمرات

 تؤثر التي العالمية السياسات في للت ثير جهدها قصار  أوكسفام وتبذل. المناخي التغير حول
 .العالم فقراء على

يالشعكاءيالمح  ون:

يالك  ميالجامع ميل ع و يال طب ق م:-7

 العالي والتعليم التربية وزارة بإشراف تعمل ميةأكادي مؤسسة هي التطبيقية للعلوم الجامعية الكلية
 كلية اسم الفلسطيني تحت للمجتمع والمهني التقني التعليم خدمة لتقدم 0336 العام في أنشئت
 درجتي تمنح جامعية كلية إلى 1110 العام في ثم تحولت والتطبيقية، المهنية العلوم مجتمع

 الكلية وتسعى .المجاالت مختلف في ختصاصاا 41 من ألكثر المتوسط والدبلوم البكالوريوس
 والثقافي األكاديمي التعاون من جسور إقامة خالل العالمية من إلى بالوصول رؤيتها تحقيق إلى
 .واإلقليمي الدولي المستو  على المختلفة واألكاديمية التعليمية المؤسسات مع
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يك ي(ب واال صاال ي)الف  ط ن ميل كنولوج ايالمع وما ييالحاضنم-5

بيكتي( هي مؤسسة فلسطينية مستقلة واالتصاالت )الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات 
بيتا إلى دعم نمو قطاع تكنولوجيا  والمؤسسة الشريكةفي غزة. تسعى بيكتي  ولها فرعمقرها البيرة 

ين، الذين المعلومات في فلسطين من خالل تقديم خدمات أعمال مهنية لرياديي األعمال الفلسطيني
 واالتصاالت.في مجال تكنولوجيا المعلومات  ومنتجات إبداعيةلديهم مفاهيم ناضجة لخدمات 

 SECجمع ميمعك يالمؤ  ا يالصغ ع ي-4

لدعم وتطوير قطاع األعمال  1119في عام  (SEC)ت سست جمعية مركز المؤسسات الصغيرة 
غير  كمنظمة مستقلةمركز تم تسجيل ال 1116 وفي عامالصغيرة والمتوسطة في فلسطين، 

في السلطة الفلسطينية. ويهدف المركز  الخيرية والهيئات األهلية الجمعيات لقانونوفقا  ربحية
القطاع الخاص وذلك من خالل توفير المعلومات والخدمات التقنية للمؤسسات  تطويرإلى 

 الصغيرة والمتوسطة في فلسطين.

 أوك فا ي  طال ا-3

سسة إيطالية غير حكومية تعمل في مجال مكافحة الفقر والظلم منذ أكثر أوكسفام إيطاليا هي مؤ 
بتنفيذ العديد من البرامج في مجال الزراعة  0336من ثالثين عام، حيث تقوم المؤسسة منذ عام 

من أجل دعم السكان المحتاجين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتسعى المؤسسة إلى تعزيز 
والبيئية ر مهاراتهم وفق منهج متكامل يعالج جميع الجوانب الفنية قدرات األسر الفقيرة وتطوي

 .والمالية

يUWAC  حاسيلجانيالعم يال عاعيي-2

.  زراعيين ومهندسين متطوعين مجموعة قبل من أهلية كمؤسسة الزراعي العمل لجان اتحاد ت سس
 تلك في الهشة ةواالقتصادي االجتماعية المزارعين لظروف استجابة 0366 العام في القدس في

 االحتالل سياسات بسبب للمزارعين واالجتماعي االقتصادي الوضع بهشاشة اتصفت والتي الفترة
 المزارعين مصالح في لتضر الثمانيات بداية في تعززت التي والمياه االرض مصادرة في
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 مة،االع الهيئة تضمنت حيث التنظيمي، هيكله من االتحاد طور 0339 العام في والفلسطينيين.
 مشاريعكما ركز على  .والقطاع الضفة في تنفيذيين ومديرين م،االع المدير االتحاد، إدارة مجلس
 المجتمعية لالحتياجات استجابة للمزارعين االنتاج مدخالتوتوزيع  جديدة، عمل فرص لتوفير
 . يفيةالر  األسر دخل وزيادة الغذائي األمن مشاريع على برامجه في االتحاد ركزحيث  .الطارئة

يبال ع س:-معك يال جاع يالف  ط ني-6ي

 على قائمة ربحية غير كمؤسسة. 0336 عام( تريد بال) الفلسطيني التجارة مركز ت سس 
 االقتصادي للنمو رئيسية كقوة الصادرات تطوير على تقوم قيادية وطنية رؤية ذات العضوية،
 التجاري التنافس بتطوير زم المركزحيث يلت ومشجعة تنافسية عمل لبيئة يروج المركز. المستدام

 .القدرات وبناء السوق ودراسة بالتصدير االرتقاء خالل من

 لقدراتهم العنان إطالق خالل من الفلسطينيين المصدرين أمام الرؤية توضيح علىالمركز  عملي
مكانياتهم  بتزويدهم ويقوم. مجتمعاتهم ازدهار في تسهم كي بمشاريعهم والنهوض التصديرية وا 
 :التالية الرئيسية العمليات خالل من وذلك لهم نموا   تحقق التي بالفرص

 .التجارية المهارات على والتدريب والترويج التسعير: التجارية الخدمات

 .واإلسناد والمناصرة والدعم التجارية، بالسياسة المتعلقة بالبيانات ،المنفذين: للسياسات تزويد

 .المالئمة بالفرص وربطهم سواق،واأل الشركاء مع العالقات: توطيد

 السوق، في المستهلكين وتوقعات آراء واستطالع مسح تشمل: التجارية المعلومات توفير
 .السوقية والتوجهات

ي نجا ا يالمشعوعيفييقطاعياال صاال يو كنولوج ايالمع وما :ي5.4.4

 :الك  ميالجامع ميل ع و يال طب ق م .7

طوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع تركزت الكلية من خالل المشروع على 
 تقديم العديد من األنشطة في هذا المجال والتي أهمها:من غزة، 
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 خريج  61لعدد  تقديم برنامج تدريبي متكامل مصمم بناء على احتياجات سوق العمل
ا بالمهارات اإلدارية والتقنية المطلوبة في قطاع تكنولوجيهم من أجل تزويدوخريجة 

على موضوعات منتقاة في  التدريبي البرنامج اشتملالمعلومات واالتصاالت، حيث 
الى موضوعات  باإلضافةاالنجليزية،  ومهارات اللغةوتسويق الذات،  اإلدارةمجال 

 في وذلكتخصصية فريدة تم اعتمادها بناءا على دراسة واقعية لمتطلبات سوق العمل، 
 ، والوسائط المتعددة.ت الموبايلوتطبيقامجال تصميم وتطوير الويب، 

 تجهيز وت ثيث الغرفة الذكية في الكلية الستخدامها في الورش التدريبية ضمن البرنامج 

  احتضان األفكار اإلبداعية في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتقديم الدعم
 .اللوجستي والفني المطلوب من أجل تجسيدها كشركات خاصة على أرض الواقع

  إلى أغسطس  1109ذلك خالل الفترة من مايو و مشاريع ريادية  01تم احتضان
موزعة على جولتين ، خمس مشاريع محتضنة في كل جولة ، مدة جولة  .1104

 شهور. 6االحتضان 

 :تدعم الحاضنة المشاريع الريادية من خالل تقديم الخدمات التالية 

 وبةتوفير بيئة عمل مناسبة مجهزة باللوجستيات المطل .0
 2111توفير التمويل األساسي للمشاريع: توفير مبلغ مالي لكل مشروع بقيمة تصل إلى  .1

دوالر حسب طبيعة وحاجة المشروع لتغطية االحتياجات األساسية والتي تشتمل على: 
أجهزة ومعدات، تدريب تقني متخصص، تكاليف جمع معلومات، تطوير برمجيات، 

 دعاية وتسويق ومطبوعات
اد اإلداري والتقني: توفير مرشدين متخصصين في المجاالت المختلفة برنامج اإلرش .9

)االدارية، المالية، التسويقية، التقنية( لتجهيز الخطط والوثائق الالزمة لتطوير مجال 
 عمل المشروع، باإلضافة الى تجهيز المنتج النهائي باستخدام الوسائل التقنيات الحديثة

  .هائيةتنفيذ حملة تسويقية للمنتجات الن .4
تقديم الدعم الالزم للمشاريع للمشاركة في المعارض التكنولوجية والمسابقات المحلية  .2

 والدولية
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متابعة المشاريع بعد انتهاء فترة االحتضان ومساعدتهم في تجهيز مكان عمل لشركاتهم  .6
الناشئة حتى تتمكن هذه الشركات من االستمرار في العمل وتصبح قادة على تحقيق 

 الية مناسبةإيرادات م

  إنشاء مركز اإلرشاد الوظيفي بالتعاون مع بلدية غزة، حيث يتم إنشاء هذا المركز في
مركز رشاد الشوا الثقافي. ويسعى مركز اإلرشاد الوظيفي الى خدمة الخريجين من 

 مختلف الجامعات والكليات من خالل تحقيق األهداف التالية:

 وتسخيرها فيتصاالت في عمل المركز تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات واال 
 مجاالت التدريب وزيادة المهارات والقدرات للخريجين.

 .تنمية قدرات ومهارات الخريجين لالنخراط في سوق العمل 

 .ايجاد حلقة وصل قوية بين مختلف األطراف األساسية في عملية التوظيف 

  يزه لزيادة فرص عمله.قدرة الخريج وتم وتسخيرها لرفعتعزيز البحث العلمي وأدواته 

  تنفيذ مشاريع وبرامج تنموية ذات جودة عالية والتركيز على استحداث انشطة تساهم في
 ادامة المركز واستمرار خدمته لفترات مستقبلية.

 .تعزيز سبل حصول الخريجين من مختلف التخصصات على فرص عمل 

 الحاضنميالف  ط ن مي)بك ي( .5

 بب: قامت بيكتي من خالل هذا البرنامج

أفكار مشاريع قابلة للتنفيذ في مجال التكنولوجيا خالل عامي  01احتضان أفضل     –
1101  ،1109 

دارتها،    –  تدريب نوعي للرياديين والرياديات حول ت سيس المشاريع وا 

 تقديم حزمة متكاملة من خدمات تطوير األعمال من خالل االحتضان وتسريع النجاح.    –
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المكتبي، الدعم الفني، التشبيك، كذلك مساعدة الرياديين في تطوير خطط توفير الحيز     –
 األعمال والتسويق والخدمات القانونية وغيرها.

 

ساهم المركز في تقديمات خدمات تدريبية ودراسات متكاملة الصغ ع :يمعك يالمؤ  ا ي .4
  لخدمة القطاع وهي:

 أوال:يأنشطمي سع ب ميوبناءيالقسعا :ي 

د عدد من الدورات التدريبية وجلسات المتابعة واإلرشاد بهدف بناء القدرات قام المركز بعق
للمستفيدين في القطاعات الثالثة المستهدفة، شمل التدريب على مواضيع مهارات 

البرامج  هذهالتسويق، إدارة المشاريع، التخطيط، ونماذج األعمال التجارية، استفاد من 
مستفيد خالل العام  121 ستفاد منها عددافيما  1101مستفيد خالل العام  461
1109. 

ي سع بيخع جييأنظمميالمع وما يواال صاال 

 :UCAS أ. تدريب

هدف التدريب لبناء قدرات خريجي أنظمة المعلومات وتعزيز فرصهم في سوق العمل، 
 .6/01/1101ولغاية  10/00/1101عقد التدريب في الفترة 

 :PICTI ب. تدريب

ب تعزيز تنافسية المشاريع المعدة من الخريجين في مجال المنافسة كان الهدف من التدري
حيث شمل التدريب مواضيع ذات عالقة مثل نماذج  ةعلى المشاريع التي وفرتها الحاضن

التدريبات قرابة  هذهمن  األعمال، اعداد خطة العمل، مهارات اإللقاء وغيرها، واستفاد
 .1109و  1101خريج خالل العامين  911
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 ين ا:يالسعا ا يوا نشطميالبحث م:ثا
ي.ي ق   يالفجو يلخسما ي طو عيا عما يفييقطاعيغ  .7

قام المركز بإجراء دراسة تهدف إلى تقييم الفجوات في الخدمات التجارية المقدمة من 
الشركات االستشارية ومؤسسات دعم األعمال التجارية للشركات العاملة في القطاعات 

اسة على مسح ميداني وزع بين أصحاب األعمال. كما تم الثالث. واستندت الدر 
استضافة جلسات نقاش بين مجموعة من المختصين، ومقابالت الخبراء، والرجوع 
للتقارير المنشورة بهدف تقديم تحليل معمق لنتائج المسح. تم وضع مجموعة من 

 ة.التوصيات واقتراح فرص للتدخل لرفع مستو  خدمات دعم األعمال في قطاع غز 
ي.ي طو عيأسا ي شخ ص ميلمععفميحالميا عما يال جاع م:5

في ضوء الفجوة الموجودة في خدمات تطوير األعمال في القطاع قام المركز بتطوير 
أداة تشخيصية تساعد مقدمي خدمة تطوير األعمال في فهم أعمق لحالة األعمال 

 التجارية وتحديد التدخل المناسب والتوصيات.
ة المستخدم سواء كان من مقدمي خدمات تطوير األعمال أو حتى األدا  هذهتساعد 

لتسليط الضوء على المعوقات التي تواجه  التقييميةأصحاب األعمال بسلسة من األسئلة 
المشروع والفرص المتاحة للتطوير. وبمجرد تحديد المعوق الرئيسي في المشروع تبدأ 

لمشكلة وتحديدها مما يساعد في األداة في طرح المزيد من األسئلة للوصول لجذور ا
 توليد حلول وأفكار للعقبات.

 :)يييثالثا:يأنشطميأخعىي)ال شب ك،يسع ياال  عا  ج ا ي..ي لخ
أ. زيادة الوعي من أصحاب األعمال فيما يتعلق بخدمات تطوير األعمال في القطاعات 

 ، منتجات األلبان والتصنيع الغذائي(ICTالثالثة )
هم المشاكل التي تواجه رجال األعمال في القطاعات الثالثة ب. تسليط الضوء على أ 

 BDS ومناقشتها مع مقدمي خدمات
ج. المساهمة في تقاسم قواعد البيانات بين الجانبين رجال األعمال ومقدمي خدمات 

 تطوير األعمال.

ي
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يالمبحثيالعابع:يالسعا ا يال ابقميوال ع  قيع  ها

يالسعا ا يالمح  مي5.3.7

 سوعي مو  يالمشعوعا يالصغ ع يفيي حق قيال نم مياالق صاس م،بعنوان:ييج    عأطعوحميما-7
ي5174أكاس م ميا ساع يوال  ا ميل سعا ا يالع  ا،يغ  ،يي–يو ا يأكع يالعم ويل باحثي

ظمات غير الدراسة إلى التعرف على دور تمويل المشروعات التي تقدمه المنفت هد
لتنمية االقتصادية من ووجهة نظر العاملين في المنظمات في تحقيق االحكومية في قطاع غزة 

غير الحكومية، وكذلك التعرف على المعوقات التي تقف حائال أمام المنظمات غير الحكومية 
 لصغيرة.صادية من خالل تمويل المشروعات افي تحقيق التنمية االقت

الشامل لضمان استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت أسلوب الحصر 
( فردا، واستخدمت 001الحصول على نتائج تمثل المجموع الكلي ألفراد مجتمع الدراسة والبالغ )

( وكانت %011االستبانة ك داة لجمع البيانات، حيث تم توزيعها على مجتمع الدراسة بنسبة )
 (.%31نسبة االسترداد )

تساهم بإعطاء النصائح خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: المشروعات الصغيرة 
وتحليل المشاكل ودراسة آفاق المستقبل، وأنها ال تسعى إلى تقديم حلول إبداعية من خالل 
استغالل مواد خام معاد تدويرها، كذلك فإن المشروعات الصغيرة تساهم في خلق وظائف جديدة، 

لى أن اعتداءات وأنها ال تساعد في الوصول إلى عدد كبير من المعطلين عن العمل باإلضافة إ
االحتالل اإلسرائيلي تؤثر سلبا على المشروعات االقتصادية وبخاصة المشروعات الصغيرة، كما 

 أن ضعف السمات القيادية لد  أصحاب المشروعات يؤدي لفشل المشروع وانهياره.

خرجت الدراسة بعدد من التوصيات كان أبرزها على الصعيد الحكومي ضرورة إيجاد 
سمح بتقليص أثر اإلجراءات اإلسرائيلية على بيئة األعمال في األراضي الفلسطينية منافذ جديدة ت

وتحديدا  في مجال توفير المواد الخام والتسويق وكذلك تطوير البيئة القانونية والتشريعية التي 
تخدم المشروعات الصغيرة، أما على صعيد المنظمات غير الحكومية فهي ضرورة السعي 

  .ليب التمويل اإلسالمي بما يتناسب مع الوضع االقتصادي للفردلتطبيق إحد  أسا
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يبعن-5 يبحث م يسعا م يغ  ،وان: يقطاع يفي يالعقمي يل ق صاس يالعم  ي وق مؤ  مي اح  اجا 
ي5174،يغ  م ع ييكوعيمنيخ  يبعنامجيم اعس يالمج معيالف  ط ني،ي

لمعلومات العمل في قطاع تكنولوجيا ا وتحر  فرصاستطالع  إلىسة هدفت الدرا
سوق العمل.  والعاملين في على القائمين-غزة من وجهة نظر  واالتصاالت المتوافرة في قطاع

قطاع تكنولوجيا  والمستقبلية فيالحالية  وفرص التوظيف وتستكشف آفاقسة تستطلع الدرا
 .واالتصاالتالمعلومات 

راعة والكفاءة مسؤولين بشكل متزايد عن اكتساب الب الخريجينوخلصت الدراسة إلى أن 
يجب تكنولوجيا المعلومات لكي يستطيعوا المنافسة في سوق العمل، كما أن الجامعات  قطاع في

على تعليم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كعلم تطبيقي، من أجل إعداد خريجين  أن تركز
وجيا إلى التكنولوجيا من منظور أرباب العمل غير العاملين في مجال تكنول قادرين للنظر
لشركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تكون واقعية كما أنه البد . واالتصاالتالمعلومات 
ت ار ب ن العديد من مهار االخريجين الجدد، مع اإلقر  ت لدياتوقعاتها لمستو  المهار  ومنطقية في

لديهم هذه  والخبرة لتنضجالوقت  األعمال تتسم بالتعقيد مما يلزم هؤالء الخريجين الكثير من
وجهة إلى الجهات المانحة ومن ضمن التوصيات الم المطلوب. وتصبح بالمستو ت االمهار 

والخريجين وأساتذة الطالب  ، أكدت الدراسة على ضرورة تمكينالحكومية والمؤسسات غير
المؤهالت المحددة و  ، بحيث يتمكنوا من توقع توجهات السوقوتزويدهم بالمعلومات الجامعات
ت، بحيث تبدأ اتعالج فجوة المهار  ومشاريع تجريبيةمج تعليمية اتصميم بر  مع لكل وظيفة.الالزمة 

ت التي يتطلع اليها االخريجون من اكتساب المهار  بمدخالت صاحب العمل، حتى يتمكن
ت امج تدريبية متكاملة تدمج بين المهار االت سيس لبر مع ضرورة  أصحاب العمل المستقبليون.

 ت بشكل عملي.اهذه المهار  رسةوبين مماالمطلوبة 
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ي5175غ  ،ي-حو :يالخع جونيو وقيالعم ،يو اع يالخاعج ميوال خط طيسعا ميبحث م-4

 محاولة في ونوعا كما غزة قطاع في الخريجين مشكلة استقصاء إلى سةراالد هذه هدفت
 لمتعلقةا الرقمية شراتالمؤ  بتحليل الباحثون قام وقد المضمار، هذا في خالّقة حلول لوضع

 في غيراتالمت من مجموعة لقياس االستبانات من مجموعة وّظفوا كما العمل، وسوق بالخريجين
 النتائج من مجموعة إلى سةراالد خلصت وقد العمل، وسوق الجامعي والتعليم العام، التعليم مجال

 :المهمة والتوصيات

 فوق فما المتوسط دبلومال حملة من 2010 العام في العمل عن العاطلين الخريجين عدد بلغ
 بالغ مؤشر وهو  - 34.4 %بطالة بنسبة أي خريج 102,300 أصل من خريج  35,200
 العلوم مثل من التخصصات خريجي بين % %35 - 52البطالة نسبة تراوحت وقد الخطورة،
 هنوالم السلوكية و االجتماعية العلوم ,واإلعالم الصحافة ، الحاسوب المعلمين، واعداد التربوية
 بالدرجة ترجع والتي المشكلة هذه تفاقم في العوامل من العديد ساهمت وقد.والمعمارية الهندسية
 جودة في واضح راجعت مع العمل وسوق التعليمي للحقل التخطيط مستويات تراجع إلى األولى
 .العام والتعليم الجامعي التعليم

 

 التخطيط تضمين حول متدنية الموافقة درجات جاءت الجامعي التعليم جالم فيف
 اإلرشاد ارتباط مجال في و ،%66ي الجامع بالخريج تتعلقدا بنو  للجامعاتاالستراتيجي 

 يتعلق وفيما ،62%بة بنس ية أيضا  متدن الموافقة درجات فكانت العمل سوق بحاجات األكاديمي
 بنسبة متدنية موافقةال جاءت المقدمة األكاديمية مجراالب حول الفلسطينية الجامعات بين بالتكاملية

تكرار البرامج األكاديمية جاءت الموافقة متدنية  على الجامعات بين التفاهموحول مد   % 65
مما يدل على غياب دور التعليم العالي في توجيه مؤسسات التعليم العالي نحو  %55بنسبة 

 أنها على نفتص فقد الجامعية المناهج في تراالمها توفر وحولتسكين البرامج األكاديمية. 
 جاءت فيما ،% 80 حوالي موافقة وبدرجة األقسام ورؤساء العمداء نظر وجهة من نسبيا مرتفعة
 المخالفة راءاآل ودحض المنتج عن والدفاع التجريب تصميم راتمها مثل المهمة تراالمها بعض
 .التوالي على % 60و ،% 68 بلغت متدنية بدرجة

 الخريج راتمها فإن العمل أرباب نظر وجهة من ينيالفلسط العمل بسوق يتعلق فيما أما
 تم مهارة 28 أصل من مهارة 18 أن العمل أرباب أكد حيث المجمل، في متدنية لديهم العامل
 .لديهم يعمل الذي الخريج في % 70 من أقل بدرجة تتوفر قياسها
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 ح ةةةةة ني ةةةةةسفقيالمع ومةةةةةا يبةةةةة نيالجامعةةةةةا يوالشةةةةةبابيو ةةةةةوقييحةةةةةو ي"يبحث ةةةةةميسعا ةةةةةم-3
ي.5171لعم يواالع قاءيبال ع   يو طو عيالقو يالعام م"،يماسي،يا

 مشببببببروع شببببببباب المسببببببتقبل المببببببدعوم مببببببن البنببببببك الببببببدوليجبببببباءت هببببببذه الدراسببببببة ضببببببمن 
مببببببن خببببببالل اسببببببتخدام  العمببببببلإلببببببى  التعلببببببيميعمببببببل علببببببى فحببببببص منحنببببببى االنتقببببببال مببببببن  والببببببذي

ال وسلسبببببببببلة مبببببببببن تكنولوجيببببببببا المعلومبببببببببات واالتصببببببببباالت بمبببببببببا فيهبببببببببا االنترنببببببببت والهببببببببباتف النقببببببببب
المقبببببابالت المهمبببببة والمجموعبببببات البؤريبببببة لفهبببببم إمكانيبببببة االسبببببتخدام فبببببي العمبببببل والعالقبببببة ببببببين 

 هذا ونظام التعليم سواء من الناحية البنيوية أو من ناحية الجودة والنوعية.

سبببببياق الوضبببببع االقتصبببببادي فبببببي األراضبببببي الفلسبببببطينية المحتلبببببة  بدراسبببببة وتببببببدأ الدراسبببببة
يجين فببببي سبببببوق العمبببببل، ويببببدرس بعبببببد ذلببببك طبيعبببببة نظببببام التعلبببببيم فبببببي وأثببببره علبببببى فببببرص الخبببببر 

وأخيببببببببرا  األراضببببببببي الفلسببببببببطينية المحتلببببببببة وأثببببببببره علببببببببى فببببببببرص الخببببببببريجين فببببببببي سببببببببوق العمببببببببل، 
تستكشبببببف المراجعبببببة الطبيعبببببة المخففبببببة للمخببببباطر التبببببي تسبببببهم فيهبببببا خبببببدمات المسبببببيرة المهنيبببببة 

تبببببم مبببببن خبببببالل الدراسبببببة كمبببببا  للمسببببباعدة فبببببي االنتقبببببال مبببببن مقاعبببببد الدراسبببببة إلبببببى سبببببوق العمبببببل.
عقببببد المقببببابالت مببببع األطببببراف المعنيببببة بمببببا فببببي ذلببببك العبببباملين فببببي قطبببباع التعلببببيم والمنظمببببات 

التقريبببببببببر بوجبببببببببود ويفيبببببببببد غيبببببببببر الحكوميبببببببببة وأصبببببببببحاب العمبببببببببل ووزارات السبببببببببلطة الفلسبببببببببطينية. 
قطبببباع االقتصببببادي والتعلببببيم ممببببا سبببببب أثببببارا  سببببلبية علببببى المنتقلببببين الضببببعف فببببي التنسببببيق بببببين 

ببببببببين القطببببببباعين، وذلبببببببك بحكبببببببم غيببببببباب خبببببببدمات المهبببببببن الوسبببببببيطة، واألهبببببببم غيببببببباب الفلسبببببببفة 
التربويببببة فببببي التعلببببيم مببببن أجببببل العمببببل، وذلببببك بببببالرغم مببببن طمببببوح السببببلطة الوطنيببببة الفلسببببطينية 
 فبببببي رفبببببع مسبببببتو  التعلبببببيم والتبببببدريب المهنبببببي بطريقبببببة قياسبببببية تناسبببببب احتياجبببببات سبببببوق العمبببببل.

حويبببببل الخببببببرة العمليبببببة إلببببببى جبببببزء ال يتجبببببزأ مبببببن بببببببرامج وقبببببد كانبببببت أهبببببم التوصبببببيات ضببببببرورة ت
الجامعببببات حيببببث أنهببببا تكمببببل الجببببزء النظببببري والتركيببببز علببببى مفهببببوم التعلببببيم مببببن أجببببل العمببببل، 

 وجسر الفجوة بين مكتب التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل.
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ي لىيوعقميعم ي-2 ي:سبييبعنوان–عم يمخططييال شغ  ييوعشممقسمم يالف  ط ن"  ميال جعبم
ي.5119يآصفي ع س،،يأ.يسي"يل نهوضيبال شغ  

تتنبببببباول هببببببذه الورقببببببة التجربببببببة الفلسببببببطينية للنهببببببوض بالتشببببببغيل حيببببببث تناولببببببت الورقببببببة 
واقببببببع التشببببببغيل فببببببي فلسببببببطين، ومسببببببتويات تطببببببوره فببببببي ظببببببل الظببببببروف االقتصببببببادية الصببببببعبة، 

نسبببببببة  والمشبببببباريع البببببببرامج التببببببي نفببببببذتها وزارة العمببببببل فببببببي السببببببلطة الفلسببببببطينية بهببببببدف خفببببببض
 قيببببببادةالبطالببببببة بببببببين صببببببفوف الخببببببريجين ، وقببببببد كانببببببت أهببببببم التوصببببببيات فببببببي الورقببببببة: ضببببببرورة 

 فبببببي الدوليبببببة المسببببباعدات وتنسبببببيق التشبببببغيل، لتعزيبببببز الموجبببببه والبببببدولي البببببوطني الجهبببببد وتنسبببببيق
 Sector التشببببببغيل لقضببببببايا قطاعيببببببة عمببببببل مجموعببببببة إنشبببببباء خببببببالل مببببببن المجببببببال هببببببذا

Working Group for Employment) مقترحبببات مبببع بجديبببة التعامبببللبببى جانبببب  ، إ 
 مسبببببباعدات وصببببببناديق الشببببببباب، وتشببببببغيل الصببببببغيرة المشبببببباريع بببببببدعم خاصببببببة صببببببناديق إنشبببببباء
 المقببببببول المسبببببتو  إلببببى البطالبببببة معببببدالت لتخفيبببببف واقعيبببببة إمكانيببببة تبببببوفر لعببببدم وذلبببببك. البطالببببة
 تببببباجاإلن أطبببببراف عمببببباده للتشبببببغيل أعلبببببى مجلبببببس تشبببببكيلكمبببببا أوصبببببى الباحبببببث بضبببببرورة  .دوليبببببا

نتاجيتببببه وتببببائره ورفببببع التشببببغيل زيببببادة اجببببل مببببن الجهببببود لتنسببببيق الثالثببببة،  هببببذه خلفيببببة وعلببببى. وا 
 والتعلبببببببيم والتبببببببدريب للتشبببببببغيل محليبببببببة مجبببببببالس ت سبببببببيس علبببببببى حاليبببببببا   العمبببببببل يجبببببببري األولويبببببببة
 للتببببدريب األلمانيببببة والوكالببببة والتعلببببيم والتربيببببة العمببببل وزارتببببي بببببين مببببا بالتعبببباون والمهنببببي التقنببببي
GIZ .العمببببببل سببببببوق اسببببببتدامة فببببببي قببببببدما   المضببببببي إلببببببى المجببببببالس هببببببذه تشببببببكيل يهببببببدف يببببببثح 

 المناسببببببببة للتبببببببدخالت مشبببببببتركة اقتراحبببببببات لتقبببببببديم المحلبببببببي والمهنبببببببي التقنبببببببي والتعلبببببببيم المحلبببببببي
 حبببببببول واالجتمببببببباعيين االقتصببببببباديين الشبببببببركاء ببببببببين متببببببببادل تفببببببباهم إلبببببببى والتوصبببببببل والالزمبببببببة
 الموضوع.

يةيك  ةةةةميوعقةةةةميعمةةةة يمقسمةةةةميفةةةةييالمةةةةؤ معيال-6 ثةةةةانييل  ةةةةسع بيوال ع ةةةة  يالمهنةةةةييوال قنةةةةي
هشةةةةا يحجةةةةاوي،يبعنةةةةوان،يأثةةةةعيال ع ةةةة  يوال ةةةةسع بيالمهنةةةةييل ف  ةةةةا يوالن ةةةةاءيفةةةةييف  ةةةةط ني

ي.5119ع ىيال شغ  يوسخوله يفيي وقيالعم "،ي .يعنس يه  ،ي

الورقببببببة تسببببببتعرض واقببببببع التببببببدريب المهنببببببي للفتيببببببات فببببببي فلسببببببطين و الفببببببرص المتاحببببببة 
ال، ومبببببد  مسببببباهمة ببببببرامج التبببببدريب المهنبببببي فبببببي تسبببببهيل انخبببببراط الفتيبببببات لهبببببم فبببببي هبببببذا المجببببب
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المحلبببببببي  العمبببببببل سبببببببوق تحليبببببببلفبببببببي سبببببببوق العمبببببببل، حيبببببببث ببببببببدأت الورقبببببببة باسبببببببتعراض نتبببببببائج 
خريجبببببات التعلبببببيم تحليبببببل سبببببوق العمبببببل لوسبببببماته وواقبببببع عمبببببل المبببببرأة الفلسبببببطينية فبببببي السبببببوق، و 

تحليببببببببببل و  عامببببببببببةال حصبببببببببباءاتاالتحليببببببببببل بشببببببببببكل خبببببببببباص مببببببببببن خببببببببببالل  و التببببببببببدريب المهنببببببببببي
، ومبببببببن ثبببببببم تمبببببببت  معلومبببببببات نوعيبببببببة مبببببببن الخريجبببببببات والمؤسسببببببباتو  احصببببببباءات المؤسسبببببببات

فبببببرص و  اتجاهبببببات الفتيبببببات للتعلبببببيم و التبببببدريب المهنبببببي و لبببببدخول سبببببوق العمبببببلاإلشبببببارة إلبببببى 
نمببببببببباذج و اسببببببببباليب مسببببببببباندة ، و  بالتبببببببببدريب والتعلبببببببببيم المهنبببببببببي الفلسبببببببببطيني لاللتحببببببببباقالنسببببببببباء 

 ل.ل دخول المرأة لسوق العميبية تسهتعليمية و تدر 

إلبببببببى ضبببببببرورة االهتمبببببببام بببببببببرامج الخبببببببريجين التبببببببي تقبببببببدمها  فبببببببي الورقبببببببة وأشبببببببارت التوصبببببببيات
ات بهبببببدف رببببببط الخبببببريجين بسبببببوق العمبببببل، والتركيبببببز علبببببى نمبببببوذج التبببببدريب فبببببي سبببببوق الجامعببببب
باإلضبببببببببببافة  Apprenticeshipواالهتمبببببببببببام بببببببببببببرامج التلمبببببببببببذة المهنيبببببببببببة  Internshipالعمبببببببببببل 

تطبببببببوير ببببببببرامج اإلرشببببببباد والتوجيبببببببه للطلببببببببة المتوقبببببببع تخبببببببرجهم وتطبببببببوير ببببببببرامج للعمبببببببل علبببببببى 
التوعيبببببببة المجتمعيبببببببة والتوعيبببببببة فبببببببي سبببببببوق العمبببببببل، نحبببببببو التبببببببدريب والتعلبببببببيم المهنبببببببي وعمبببببببل 

 النساء.

سعا ةةةميحةةةو ي"نحةةةوي  ا ةةةا يل ع  ةةة يالع ةةةاس يبةةة نيالشةةةبابيفةةةييالضةةةفميالغعب ةةةميوقطةةةاعي-1
 ي"5111غ  ،يمعهسيماس،ي

سبببببة إلبببببى موضبببببوع الريبببببادة فبببببي فلسبببببطين والتعبببببرف علبببببى خصبببببائص تطرقبببببت هبببببذه الدرا
( مببببببن خببببببالل المقببببببابالت والتحليببببببل للبيانببببببات 13-02الشببببببباب الريبببببباديين مببببببن الفئببببببة العمريببببببة )

األوليبببببة والثانويبببببة، والتعبببببرف كبببببذلك علبببببى الببببببرامج التبببببي تهبببببدف إلبببببى إعبببببداد الشبببببباب الريبببببادي، 
مكانيببببببببات المتاحببببببببة لتمكببببببببين الشببببببببباب مثببببببببل النظببببببببام التعليمببببببببي القببببببببائم بمراحلببببببببه المختلفببببببببة، واإل

 الريادي، وتسهيل إقامة األعمال الخاصة.

وأظهبببببرت الدراسبببببة أن الشبببببباب فبببببي األراضبببببي الفلسبببببطينية ال يميلبببببون إلبببببى فكبببببرة إنشببببباء 
أعمببببال خاصببببة بهببببم، ويفضببببلون البحببببث عببببن فببببرص عمببببل لببببد  الغيببببر، إذ أن نسبببببة الريبببباديين 

ود قصبببببور فبببببي جوانبببببب عبببببدة منهبببببا مبببببن الشبببببباب منخفضبببببة، ويعبببببود السببببببب فبببببي ذلبببببك إلبببببى وجببببب
التعلبببببيم والتبببببدريب والتمويبببببل وحتبببببى القبببببوانين ذات العالقبببببة. فقبببببد لبببببوحظ أن نسببببببة الريببببباديين مبببببن 
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، كمبببببا ال يوجبببببد إقببببببال لبببببد  الشبببببابات %04ببببببين الشبببببباب العببببباملين فبببببي االقتصببببباد لبببببم تتجببببباوز 
 فقببببط مبببببن فئببببة الريببببباديين الشبببببباب. %6علببببى إنشببببباء مشببببروعات خاصبببببة بهببببن، حيبببببث نسببببببتهن 

كمببببا خلصببببت الدراسببببة إلببببى أن أسببببلوب التعلببببيم ال يببببزال يعتمببببد علببببى التلقببببين والحفببببظ بببببدال  مببببن 
أسبببببلوب تفاعبببببل الطبببببالب، والتبببببزال مراحبببببل التعلبببببيم العبببببالي تركبببببز حصبببببريا  علبببببى إعبببببداد الطالبببببب 
لشببببق طريقببببه فببببي مجبببباالت التوظيببببف فببببي سببببوق العمببببل، وال تركببببز علببببى إعببببدادهم للببببدخول فببببي 

خاصببببببة بهبببببببم، وبعببببببدم وجبببببببود أي مسبببببباق فبببببببي الجامعببببببة يبببببببدرس مجببببببال إنشببببببباء أعمببببببال رياديبببببببة 
الريببببادة ومببببا يببببرتبط بهببببا مببببن مببببواد التجببببارة، وأن هنبببباك تقصببببيرا مببببن الناحيببببة التعليميببببة فببببي هببببذا 

 المجال. 

وقببببببد تببببببم اقتببببببراح سياسببببببات عببببببدة تعببببببالج أهببببببم المشبببببباكل المحيطببببببة بريببببببادة الشببببببباب فببببببي 
التعليميبببببة، وتشبببببجيع البنبببببوك علبببببى األراضبببببي الفلسبببببطينية، ومنهبببببا تشبببببجيع الريبببببادة فبببببي المراحبببببل 

عمبببببل ببببببرامج لتمويبببببل المشببببباريع الرياديبببببة للشببببببباب، وعمبببببل قبببببانون يخبببببتص بالريببببباديين الشببببببباب 
يغطببببببي النببببببواحي التشببببببجيعية واإلعفبببببباءات وغيرهببببببا مببببببن المعيقببببببات التببببببي تببببببواجههم فببببببي عمببببببل 

 مشاريعهم.

يالسعا ا يالععب مي5.3.5

ي-7 يال نم ميو حق قيالفكع ميالبطالميمنيحساليفييال شغ  ي  ا ميسوعسعا ميم سان ميحو :
ي.5171يالج ائعي،يأ.ي  ناسيبوي ح م،يأ.ين  مميبنيساع،الم  سامم

 إلببببببى تسببببببليط الضببببببوء علببببببى موضببببببوع سياسببببببة التشببببببغيل فببببببي الجزائببببببر هببببببدفت الدراسببببببة
 وبالتبببببالي تحقيبببببق التنميبببببة المسبببببتدامة،-خرجبببببي الجامعبببببة–ودوره فبببببي الحبببببد مبببببن البطالبببببة الفكريبببببة 

لبببببى برنبببببامج التشبببببغيل الخببببباص بخرجبببببي الجامعبببببة والمتمثبببببل فبببببي عقبببببود مبببببا ع حيبببببث تبببببم التركيبببببز
البببببذي جببببباء تجسبببببيدا  الجامعيبببببة،قببببببل التشبببببغيل أو مبببببا يعبببببرف حاليبببببا بإدمببببباج حببببباملي الشبببببهادات 

 المسبببببتدامة،وتحقيبببببق التنميبببببة  الفكريبببببة لبرنبببببامج وطنبببببي يهبببببدف باألسببببباس إلبببببى مكافحبببببة البطالبببببة
 .للشباب المتحصل على شهادات وفتح منافذ جديدة للتشغيل تكون موجهة خاصة
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فبببببببي محاولبببببببة لإلجاببببببببة علبببببببى سبببببببؤال  مبحوثبببببببا 43الدراسبببببببة الميدانيبببببببة اشبببببببتملت علبببببببى 
 لشبببببببابل المهنيببببببة الطموحببببببات التشببببببغيل سياسببببببة فببببببي المنتهجببببببة البببببببرامجمتعلببببببق بمببببببد  تحقيببببببق 

 الجامعي، وهل قضت هذه البرامج على البطالة الفكرية للخريجين الشباب.

ينبغببببي علببببى الدولببببة أنببببه  مجموعببببة مببببن التوصببببيات أهمهببببا:وقببببد خلصببببت الدراسببببة إلببببى 
تشبببببجيع التقاعبببببد المبكبببببر  أن تكثبببببف الجهبببببود للقضببببباء علبببببى البطالبببببة الفكريبببببة، وذلبببببك مبببببن خبببببالل

تشبببببببجيع المشبببببببروعات للخبببببببريجين، والعمبببببببل علبببببببى مكبببببببن تبببببببوفير فبببببببرص عمبببببببل جديبببببببدة حتبببببببى ي
زالببببببة كببببببل مببببببا يعترضببببببها مببببببن عق بببببببات. الصببببببغيرة والمتوسببببببطة ومشببببببروعات القطبببببباع الخبببببباص وا 

إعببببادة النظببببر فببببي مكونببببات سياسببببات التعلببببيم العببببالي بحيببببث يلبببببي سببببوق العمببببل كمببببا أنببببه يجببببب 
إلببببببى . التعلبببببيم وجعبببببل المبببببواد الدراسبببببية العمليبببببة أكثبببببر مبببببن النظريبببببة تطبببببويروذلبببببك مبببببن خبببببالل 

 مزايببببا فببببي العقببببود الحكوميببببة وبببببرامج يجببببي الجامعبببباتخر عطبببباء الشببببركات التببببي توظببببف جانببببب إ 
البشبببببرية. باإلضبببببافة لتشبببببجيع الشبببببباب ب صبببببندوق تنميبببببة المبببببوارد حسبببببا ىتبببببدريب لموظفيهبببببا علببببب

جببببببببببراءات الحكوميببببببببببة علببببببببببى وتسببببببببببهيل اإل االسببببببببببتثماراتعلببببببببببى االبتكببببببببببار واالختببببببببببراع وزيببببببببببادة 
 .المستثمر

يال قنييال سع بيلسع يععب ميمباسعا -يالهاشم ميا عسن ميالمم كمي جعبموعقميعم يحو :ي-5
يحو يالععبييالمن سى،يضمنيالم  ساممالحعييالعم يعو شج يل  شغ  يالقاب  ميو  اس يوالمهني
ي5171،يمحمسيالشق عا ،يالع اض،يالعم ي وقيواح  اجا يوالمهنييال قنييال سع ب

مببببببادرات المملكبببببة األردنيبببببة الهاشبببببمية فبببببي إلبببببى تسبببببليط الضبببببوء علبببببى  هبببببدفت الدراسبببببة
تشبببببجيع دعبببببم التبببببدريب المهنبببببي والتقنبببببي وزيبببببادة فبببببرص تشبببببغيل الخبببببريجين فبببببي سبببببوق العمبببببل و 

العمببببل الحببببر، باإلضببببافة السببببتعراض واقببببع سببببوق العمببببل األردنببببي، وقببببد كانببببت التوصببببيات كمببببا 
الت كيبببببد علبببببى تنظبببببيم المواءمبببببة ببببببين العبببببرض والطلبببببب ورببببببط مخرجبببببات التبببببدريب بسبببببوق يلبببببي: 
 والتببببببدريب التعلببببببيم مببببببزودي فعاليببببببات بببببببين التشبببببباركية تعزيببببببز علببببببى العمببببببلإلببببببى جانببببببب  العمببببببل
، باإلضبببببافة إلبببببى العمبببببل علبببببى تسبببببهيل االنتقبببببال  واإلنتببببباج مبببببلالع قطاعبببببات وأصبببببحاب المهنبببببي

العمبببببل علبببببى تشبببببجيع قيبببببام المؤسسبببببات الصبببببغيرة مبببببن مرحلبببببة الدراسبببببة إلبببببى مرحلبببببة العمبببببل ، و 
 بهذه المؤسسات.والمتوسطة ودعمها وتبسيط وتسريع اإلجراءات ذات العالقة 
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يالج ائعي م.يحموسي ع س ،أطعوحميماج    عيبعنوان:يبعامجيال شغ  يوالقوىيالعام ميالجامع-4
ي.5116

االطبببببالع والتعبببببرف علبببببى واقبببببع تشبببببغيل القبببببو  العاملبببببة الجامعيبببببة هبببببدفت الدراسبببببة إلبببببى 
، وقببببد تببببم اختيببببار قببببوة العمببببل المؤهلببببة وذات فببببي الجزائببببرضببببمن بببببرامج التشببببغيل المعمببببول بهببببا 

مببببع المببببؤهالت العلميببببة التببببي  متكببببوين جببببامعي مببببن أجببببل معرفببببة مببببا تببببوفره مببببن مناصببببب تببببتالء
مبببببببد  توافبببببببق المطالبببببببب المهنيبببببببة والبحبببببببث فبببببببي   متلكهبببببببا أي شببببببباب خبببببببريج جامعبببببببة جزائريبببببببة.ي

للمسبببتفيدين مبببع مبببا تبببوفره الببببرامج مبببن فبببرص العمبببل ومبببا يبببرتبط بهبببا مبببن مزايبببا ماديبببة وتكوينيبببة 
لإلطببببارات الجامعيببببة. حيبببببث تببببم القيببببام بدراسبببببة ميدانيببببة تكشبببببف عببببن الخببببدمات التبببببي تقببببوم بهبببببا 

يير بببببببرامج التشببببببغيل مببببببن أجببببببل التخفيببببببف مببببببن البطالببببببة وكببببببذا مكاتببببببب التوظيببببببف المكلفببببببة بتسبببببب
معرفبببببة مبببببا إذا كانبببببت هبببببذه الببببببرامج التشبببببغيلية هبببببي حلبببببول جذريبببببة للبطالبببببة وحبببببل أزمبببببة تشبببببغيل 
القبببببببو  الجامعيبببببببة العاملبببببببة أم هبببببببي حلبببببببول مؤقتبببببببة. وقبببببببد تبببببببم التوصبببببببل إلبببببببى النتبببببببائج التاليبببببببة:/ 

الم الشبببببغل مبببببن حيبببببث ضبببببرورة العمبببببل علبببببى تبنبببببي سياسبببببة تشبببببغيل مرنبببببة تراعبببببي وتستشبببببرف عببببب
اليبببببببد العاملبببببببة ومؤهالتهبببببببا. باإلضبببببببافة لضبببببببرورة صبببببببقل مهبببببببارات الخبببببببريجين بمبببببببا يبببببببؤهلهم مبببببببن 

 االنخراط بسوق العمل بشكل سلس.

يالسعا ا يا جنب ميي5.3.4

ي:ي(Finch, Peacock, Levallet,  2015سعا مي)--7

A Dynamic Capabilities View of Employability: Exploring the Drivers 
of Competitive Advantage for University Graduates 

 بين موارد التوظيف إليضاح العالقةهدفت هذه الدراسة الى تصميم نموذج مفاهيمي مقترح ي
اتباع التحليل الوصفي  ، حيث تمالتحليلي  يق الهدف تم اتباع المنهج الوصفيق؛  ولتحالمختلفة

مشغل من نطاق مختلف . وتم اختيار  16مقابلة  تم من خالل اتباع اسلوب المقابلة / حيث 
 بناء على اسلوب العينة القصدية. المشغلين

 وهي:بحيث تم اختيار العينة وفقا لثالث معايير مقبولة 
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 يؤثر على قرار التوظيف بالتوظيف أو. الت كد من ان المشغل له عالقة مباشرة 0

 . ممثل عن قطاع الصناعة1

 ت صغيرة ومتوسطة الحجم. مزيج ما بين الشركا9

ولقد تم تسجيل المقابالت بشكل  مفتوحة،تتضمن اسئلة  مهيكلة حيثولقد تم تصميم مقابلة شبة 
 الفكري، الشخصية، اظهرت النتائج ان التكاملالكتروني ومن ثم تحليل المقابالت حيث 

يف وايصال على تعر  ةقدر  أكثرالجامعات  تجعل خريجيوموارد الوظائف المحددة  والمهارات،
 قيمهم الفريدة ألصحاب العمل المحتملين.

ينبغي على الجامعات  تفاعالتها؛لموارد المصممة من قبل الموظفين وكيفية لبالفهم االفضل 
تصميم مناهجها بشكل افضل بناء على المهارات المتطورة التي يحتاجها الموظفين، ومساعدة 

كين الطلبة قبل التخرج من اظهار الخبرة العملية الطلبة على كيفية تطوير االدوات واالليات لتم
وق العمل. وبذلك يمكن للخريجين من خالل القدرات سوالقيمة لل الشخصية المهمةاتهم وقدر 

 الجامعات ان ينخرطوا بسوق العمل ويجدوا فرصة عمل مناسبة. يمكن لخريجيالديناميكية 

ي:ي(Puhilas, 2010سعا مي)-5

International Business students and graduates placement on the 
Finnish Labour market 

تبببببببم إدمببببببباج طلببببببببة وخبببببببريجين تخصبببببببص " معرفبببببببة كيبببببببف هبببببببدفت هبببببببذه الدراسبببببببة إلبببببببى 
 توقعبببببات الطبببببالب والخبببببريجين الدراسبببببة فبببببي سبببببوق العمبببببل الفنلنبببببدي. وتنببببباقشاألعمبببببال الدوليبببببة" 

جببببراء المقارنببببات الالزمببببةالتوظيببببف الفعلببببي  مببببن هببببو يسببببي آخببببر مببببن البحببببث وهنبببباك هببببدف رئ. وا 
الدراسبببببببة  خبببببببالل فتبببببببرةمهبببببببارات وكفببببببباءات ومبببببببؤهالت تبببببببم تحصبببببببيله مبببببببن مبببببببا  التعبببببببرف علبببببببى

المهبببببارات والمببببؤهالت متوافقبببببة ومببببا إذا كانبببببت هببببذه األكاديميببببة فببببي تخصبببببص األعمببببال الدوليبببببة 
 .حاجة سوق العمل الفعلية مع
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سببببة علببببى حيببببث تعتمببببد الدرا. الكيفببببي فببببي البحببببثسببببلوب اسببببتخدمت الدراسببببة طريقببببة األ
وكببببان المبحببببوثين هببببم طلبببببة السببببنة الدراسببببية األخيببببرة  ،مببببع المبحببببوثين المقببببابالت واآلراء إجببببراء

حيبببببث تبببببم إجبببببراء المقبببببابالت لعبببببدد  عبببببام واحبببببدفبببببي الجامعبببببة والخبببببريجين الجبببببدد حبببببديثي التخبببببرج 
. وكبببببببان السببببببببب فبببببببي اختيبببببببار هبببببببذا النبببببببوع مبببببببن العينبببببببة أن الطبببببببالب خبببببببريجين 4طبببببببالب و 4

 حول دراستهم وكذلك تجاربهم في سوق العمل. حديثة همجهات نظر تزال و  ال والخريجين

أن كبببببل المبحبببببوثين قبببببد حصبببببلوا علبببببى خببببببرة عمليبببببة فبببببي  وقبببببد أظهبببببرت نتبببببائج الدراسبببببة
أو أعمبببببال صبببببيفية ممبببببا  Part-Timeالعمبببببل قببببببل وأثنببببباء دراسبببببتهم مبببببن خبببببالل أعمبببببال مؤقتبببببه 

الوقبببببت البببببالزم  سبببببهل مبببببن وجهبببببة نظبببببرهم االنخبببببراط فبببببي سبببببوق العمبببببل بعبببببد التخبببببرج وقلبببببل مبببببن
شببببببهور. ويببببببر  معظببببببم المبحببببببوثين بببببببان الشببببببهادة  2للحصببببببول علببببببى عمببببببل بعببببببد التخببببببرج إلببببببى 

العلميببببببة والدراسبببببببة األكاديميببببببة متوافقبببببببة مببببببع احتياجبببببببات ومتطلبببببببات سبببببببوق العمببببببل، كمبببببببا يبببببببر  
المبحبببببوثين بببببب ن التبببببدريب علبببببى المهبببببارات الحياتيبببببة مهبببببم جبببببدا لسبببببوق العمبببببل ومتطلباتبببببه والبببببذي 

ل ضببببمن فريببببق ومهببببارة حببببل المشببببكالت، هببببذا إلببببى جانببببب ت كيببببدهم علببببى يتطلببببب مهببببارات العمبببب
 أن مهارات اللغة اإلنجليزية مهمة جدا للحصول على عمل.

ي:ي(Bosscha, 2009سعا مي)-4

The Competitive Advantages of Language Education and Cultural 
Knowledge for Graduates  

 

يببببببزة التنافسببببببية لببببببتعلم اللغببببببات و المعرفببببببة هببببببدفت هببببببذه الدراسببببببة إلببببببى التعببببببرف علببببببى الم
لببببببد  الخببببببريجين الجببببببدد ومببببببد  مسبببببباهمتها فببببببي تسببببببهيل الحصببببببول علببببببى عمببببببل فببببببي  الثقافببببببة 

 إلببببببببى إرسبببببببباله تببببببببم اإلنترنببببببببت عبببببببببر اسببببببببتبيان مببببببببن تكونببببببببت الدراسببببببببةاألسببببببببواق اإلسببببببببكتلندية ، 
رد ،  169حيببببببث تببببببم تحصببببببيل عببببببدد   االسببببببكتلندية الجامعببببببات الجببببببدد مببببببن إحببببببد  الخببببببريجين

 نفبببببس مبببببن التبببببدريس هيئبببببة أعضببببباء مبببببع االسبببببتبيانات طريبببببق عبببببن النتبببببائج هبببببذه سبببببتكملتا وقبببببد
 أفببببببببراد مببببببببن الغالبيببببببببة يعتقببببببببدواالختالفببببببببات ، و  المشببببببببتركة القواسببببببببم تحديببببببببد بهببببببببدف المؤسسببببببببة،

وبخاصببببة اللغببببة اإلنجليزيببببة تليهببببا األلمانيببببة ثببببم الفرنسببببية تعطببببيهم  اللغويببببة المهببببارات ببببب ن العينببببة
يسببببببعي بعببببببض الخببببببريجين الببببببذين لببببببم يدرسببببببوا  كمببببببا ،العمببببببل خاصببببببة وتقببببببربهم مببببببن سببببببوق ميببببببزة
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العلميبببببة إلبببببى االلتحببببباق بببببببرامج تدريبيبببببة لتطبببببوير مهببببباراتهم اللغويبببببة  درجبببببتهم مبببببن كجبببببزء اللغبببببات
 معرفبببببة أيضبببببا لبببببديهم ه إلبببببى جانبببببب معبببببرفتهم بثقبببببافتهم األم فهبببببمب نببببب العينبببببة أفبببببراد وأشبببببار، وقبببببد 

،  واإلسببببببانية واأللمانيبببببة والفرنسبببببية ألمريكيبببببةا الثقافببببباتتليهبببببا  %21بنسببببببة  البريطانيبببببة الثقافبببببةب
كانببببببت األهببببببم بحكببببببم عوامببببببل الجغرافيببببببا ، ومعظببببببم الخببببببريجين  البريطانيببببببة الثقافببببببة معرفببببببةولكببببببن 

 يعملون في إسكتلندا.

ي:ي(Bosscha, 2008سعا مي)-3

Graduate Employability, ‘Soft Skills’ Versus ‘Hard’ Business 
Knowledge: A European Study 

ي
والكفباءات المهبارات الفرديبة والمهبارات المتعلقبة ببإدارة األعمبال تحديبد إلبى الدراسبة  هبدفت

المطلوبة من قبل أرباب العمل من خريجي األعمال واكتشباف مبا إذا كبان التعلبيم العبالي وبرامجبه 
 منظمبةالمقابلبة شببه األكاديمية كافية لتلبية احتياجات السوق األوروبية. استعانت الدراسة بتقنية ال

Semi-Structured ،مببببن  ثالثببببين (،بريطانيببببا، النمسببببا، سببببلوفينيا، رومانيببببامببببن ) خمسببببين لعببببدد
 أرباب العمل. من خريجي األعمال وعشرين

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن المهارات الفنية في مجال األعمال، المهبارات الناعمبة )الشخصبية(، 
حون الخريجين فرص أفضل للدخول لسوق العمل، كما وبينبت والخبرة العملية في سوق العمل يمن

يعتبببر مببن أهببم  Placementالدراسببة مببن وجهببة نظببر الخببريجين أن التشببغيل المؤقببت لمببدة عببام 
األدوات التبببي تكسبببببهم خبببببرة عمليبببة ومهببببارات مطلوبببببة لسببببوق العمبببل، كمببببا يعتبببببر الخريجببببون أن 

لببى جانببب المهببارات الحياتيببة مثببل صببياغة الشببهادة الجامعيببة مهمببة للغايببة وضببرورية للتوظيببف إ
المنهجيببببة، ومهببببارات الكتابببببة، ومهببببارات العببببرض ، مهببببارات العمببببل ضببببمن فريببببق والتببببي اكتسبببببها 
معظمهببم مببن خببالل بببرامج التببدريب المختلفببة. فيمببا يببر  المشببغلون أن الخريجببون يحتبباجون إلببى 

ل، والتفكيبر خبارج الصبندوق، االطالع على ما يدور فبي عبالم األعمبال ومواكببة األحبداث أوال بب و 
كما أن الخريجون يحتباجون لمهبارات كتاببة التقبارير ومهبارات االتصبال والعمبل ضبمن فريبق، كمبا 

 أكد أرباب العمل على أهمية التدريب على رأس العمل في تطوير وبناء مهارات الخريجين.
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يال عق بيع ىيالسعا ا يال ابقم:يي5.3.3

وتنوعبببببببت  متعلقبببببببة بموضبببببببوع الدراسبببببببة دراسبببببببة سبببببببابقة 04تبببببببم فبببببببي هبببببببذا المبحبببببببث اسبببببببتعراض 
الدراسبببببات السبببببابقة ببببببين دراسبببببات محليبببببة وعربيبببببة وأجنبيبببببة، وكبببببان أحبببببدث هبببببذه الدراسبببببات عبببببام 

تلببببببك الدراسببببببات إسببببببتخدام المببببببنهج  (، وقببببببد غلببببببب علببببببى1116(، وكببببببان أقببببببدمها عببببببام )1102)
والتببببي  1109 مببببع دراسببببة مؤسسببببة ميرسببببي كببببور لعبببباموقببببد اتفقببببت الدراسببببة الحاليببببة  الوصببببفي ،

خلصببببت إلببببى أن الخببببريجين مسببببؤولين بشببببكل متزايببببد عببببن اكتسبببباب البراعببببة والكفبببباءة فببببي قطبببباع 
تكنولوجيبببببا المعلومبببببات لكبببببي يسبببببتطيعوا المنافسبببببة فبببببي سبببببوق العمبببببل مبببببع توجيههبببببا المؤسسبببببات 
لتصببببميم بببببرامج مدروسبببببة تعببببالج فجبببببوة المهببببارات، كمبببببا اتفقببببت مبببببع دراسببببة الباحثبببببة رنببببده هبببببالل 

أكببببببدت علببببببى ضببببببرورة تطببببببوير بببببببرامج اإلرشبببببباد والتوجيببببببه للطلبببببببة والتركيببببببز  والتببببببي 1113لعببببببام 
علبببببى ببببببرامج التبببببدريب مبببببن خبببببالل العمبببببل ، وقبببببد جببببباء تعريبببببف الميبببببزة التنافسبببببية للخبببببريجين فبببببي 

 1102لعببببببام  Finichسببببببوق العمببببببل التببببببي قببببببدمها الباحببببببث متوافقببببببا مببببببع التعريببببببف فببببببي دراسببببببة 
يج متكامببببببببل مببببببببن المهببببببببارات الفكريببببببببة والتببببببببي عرفببببببببت الميببببببببزة التنافسببببببببية للخببببببببريجين ب نهببببببببا مببببببببز 

والشخصببببببية والمهببببببارات الفنيببببببة التببببببي تؤهببببببل الخببببببريجين لالنخببببببراط فببببببي سببببببوق العمببببببل ، واتفقببببببت 
والتببببببي أشببببببارت إلبببببى أن التببببببدريب علببببببى المهببببببارات  1101لعبببببام  Puhilasالدراسبببببة مببببببع دراسببببببة 

 الحياتية مهم جدا إلكساب الخريجين مهارات مطلوبة لسوق العمل. 

 أثببببببر تناولببببببتأنهببببببا قببببببد  مببببببا يميببببببز هببببببذه الدراسببببببة عببببببن الدراسببببببات السببببببابقة ويببببببر  الباحببببببث أن 
مبببببببن خبببببببالل المشببببببباريع الدوليبببببببة علبببببببى رفبببببببع كفببببببباءة الخبببببببريجين  األنشبببببببطة المقدمبببببببة للخبببببببريجين

برفببببببع مببببببن خببببببالل بنبببببباء نمببببببوذج انحببببببدار للتنبببببببؤ فببببببي سببببببوق العمببببببل  والمسبببببباهمة فببببببي انخببببببراطهم
ة الممولبببببببة دوليبببببببا . كمبببببببا وأظهبببببببرت الميبببببببزة التنافسبببببببية للخبببببببريجين مبببببببن خبببببببالل المشببببببباريع التنمويببببببب

الدراسبببببة ترتيبببببب األنشبببببطة التبببببي يفضبببببلها الخبببببريجين وهبببببو أمبببببر إيجبببببابي جبببببدا يسبببببهم فبببببي توجيبببببه 
المؤسسببببات الدوليببببة للتركيببببز علببببى دعببببم األنشببببطة التببببي يفضببببلها الخريجببببون مببببن وجهببببة نظببببرهم 
للوصبببببول بشبببببكل أفضبببببل لسبببببوق العمبببببل، وي مبببببل الباحبببببث أن تسبببببهم هبببببذه الدراسبببببة فبببببي إضبببببافة 

ة لمجببببال البحببببث العلمببببي وخاصببببة فببببي موضببببوع المشبببباريع التنمويببببة الممولببببة دوليببببا والتببببي جديببببد
 تستهدف الخريجين.
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ي

ي

يالثالثالفص ي

يالسعا ميال طب ق م
ي

ي جعاءا يومنهج ميالسعا مييالمبحثيا و :

ي ح   يمحاوعيوفعض ا يالسعا ميومناقش هاالمبحثيالثاني:ي

ي

ي
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يم جعاءا يومنهج ميالسعا يالمبحثيا و :

يالمقسمم:ي4.7.7

جراءاتها محورا رئيسا يتم من خالله انجاز الجانب التطبيقي من   الدراسبة،تعتبر منهجية الدراسة وا 
وعن طريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصائي للتوصل إلى النتبائج 

وبالتببالي تحقببق األهببداف  ة،الدراسببالتببي يببتم تفسببيرها فببي ضببوء أدبيببات الدراسببة المتعلقببة بموضببوع 
 التي تسعى إلى تحقيقها. 

وكبببذلك أداة  الدراسبببة،بنببباء علبببى ذلبببك تنببباول هبببذا الفصبببل وصبببفا للمبببنهج المتببببع ومجتمبببع وعينبببة و 
وينتهبببي  وثباتهبببا،ومبببد  صبببدقها  ،وتطويرهببباوكيفيبببة بنائهبببا الدراسبببة المسبببتخدمة وطريقبببة إعبببدادها 

وفيما يلي  النتائج،واستخالص ي تحليل البيانات الفصل بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت ف
 وصف لهذه اإلجراءات.

 :منهجيالساع مي4.7.5

 من الذي يحاول التحليلي الوصفي المنهج باستخدام الباحث قام الدراسة أهداف تحقيق أجل من

 رحتط التي مكوناتها واآلراء بين بياناتها، والعالقة وتحليل الدراسة، موضوع الظاهرة وصف خالله

 .تحدثها التي واآلثار تتضمنها التي والعمليات حولها

"المنهج الذي يسعى لوصف  ب نه التحليلي الوصفي المنهج (011:1116الحمداني ) ويعرف
الظواهر أو األحداث المعاصرة، أو الراهنة فهو أحد أشكال التحليل والتفسير المنظم لوصف 

في الواقع، وتتطلب معرفة المشاركين في  ظاهرة أو مشكلة، ويقدم بيانات عن خصائص معينة
 الدارسة والظواهر التي ندرسها واألوقات التي نستعملها لجمع البيانات". 

يوقسيا  خس يالباحثيمصسع نيأ ا  نيل مع وما :

: حيبببث اتجبببه الباحبببث فبببي معالجبببة اإلطبببار النظبببري للدراسبببة إلبببى مصبببادر المصةةةاسعيالثانو ةةةم .1
فببي الكتببب والمراجببع العربيببة واألجنبيببة ذات العالقببة، والببدوريات البيانببات الثانويببة والتببي تتمثببل 

والمقببباالت والتقبببارير، واألبحببباث والدراسبببات السبببابقة التبببي تناولبببت موضبببوع الدارسبببة، والبحبببث 
 والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.
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البيانبات : لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة لج  الباحث إلى جمبع المصاسعيا ول م .2
لهذا الغرض. االستبانةاألولية من خالل   ك داة رئيسة للدراسة، صممت خصيصا  

ي

ييالسعا م:مج معيي4.7.4

وبنبببببباءا علببببببى  الباحببببببث،مجتمببببببع الدراسببببببة يعببببببرف ب نببببببه جميببببببع مفببببببردات الظبببببباهرة التببببببي يدرسببببببها 
مببببببن  ينالمسببببببتفيد ينالخببببببريجمببببببن يتكببببببون مشببببببكلة الدراسببببببة وأهببببببدافها فببببببان المجتمببببببع المسببببببتهدف 

 ، والبببببببالغ عببببببددهماالتصبببببباالت وتكنولوجيببببببا المعلومببببببات قطبببببباع-االقتصبببببباديروع االنتعبببببباش مشبببببب
)التقريبببببببببر الختبببببببببامي لمشبببببببببروع االنتعببببببببباش  مسبببببببببتفيد مقسبببببببببمين علبببببببببى النحبببببببببو التبببببببببالي (0101)

 :(1104، االقتصادي

ضببببببانها وت سيسببببببها مببببببن خببببببالل الخريجببببببون أصببببببحاب المشبببببباريع الصببببببغيرة التببببببي تببببببم احت .أ
 .المشروع

 .التدريب الفني والمهنين من برامج الخريجون المستفيدو  .ب
 .رنامج اإلرشاد الوظيفيالخريجون المستفيدون من ب .ت
 .فيدون من أيام التوظيفالخريجون المست .ث

 

يع نميالسعا م:ي4.7.3

على  استبانة 053، حيث تم توزيع حسب اإلستجابة العينة العشوائيةقام الباحث باستخدام طريقة 
  .%9305استبانة بنسبة  017مجتمع الدراسة وقد تم استرداد 

ي::(,7003Moore)يال ال مي يح ابيحج يالع نميمنيالمعاسلموقسي 

2

2

Z
n

m

 
  
 

       (1) 

 حيث:

Z  : القيمة المعيارية المقابلة لمستو  داللة معلوم )مثال :Z=1.96  0.05لمستو  داللة .) 

m ّمثال : : الخط  الهامشي: وُيعب( 0.05ر عنه بالعالمة العشرية) 
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 يتم تصحيح حجم العينة في حالة المجتمعات النهائية من المعادلة:
n  =  الُمَعّدل

1 

nN

N n
        (2) 

 تمثل حجم المجتمع Nحيث 
 العينة يساوي: ( نجد أن حجم1باستخدام المعادلة )

2
1.96

384
2 0.05

 
  

 
n  

 :( يساوي2ّدل باستخدام المعادلة )فإن حجم العينة الُمعَ ،  = 1373Nحيث أن مجتمع الدراسة 

n 283 =  الُمَعّدل
13841070

1070384





  

وتم التوزيع عشوائيا  ،األقلعلى  382وبذلك فإن حجم العينة المناسب في هذه الحالة يساوي 
 بدون تحديد نسب.

ي:أسا يالسعا مي4.7.2

المشاع عيال نمو ميالممولميسول ا يوأثعهايع ىيعفعيالم   يال ناف  ميسوعيي" حول استبانةتم إعداد 
يقطاع-غ  ل خع ج نيفيي وقيالعم ي"ي)سعا ميحالم:يمشعوعياالن عاشياالق صاسييفييقطاعي

ي (. كنولوج ايالمع وما يواال صاال

يالساع ميمنيث ثيأق ا يعئ   م:يا  بانم  كوني

ي يا و : المؤهل  العمر، الجنس،) المستجيبينعن  المعلومات الشخصيةوهو عبارة عن الق  
 العمل،سنوات الخبرة في  العمل،مكان  الوظيفية،الحالة  ،العملحالة  التخرج،سنة  العلمي،

 .(ن مشروع االنتعاش االقتصادياألنشطة والبرامج التي شارك المستجيب فيها ضم
ي

يالثاني: يوهو عبارة عن  الق   يالممولم يال نمو م موزع  فقرة، 09ويتكون من  ،سول ا يالمشاع ع
 مجاالت: 4على 

 ( فقرات.13ويتكون من ) ،والح ا  مبعامجيبناءيقسعا يالخع ج نيالمهن مي:يالمجا يا و 
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 ( فقرات.13تكون من )وي ،الجسسأ ا يال وظ فيل خع ج ني:يالمجا يالثاني

 ( فقرات.13ويتكون من ) ،ل خع ج نبعنامجيا عشاسيالوظ فييوالمهنيييالمجا يالثالث:

 ( فقرات.9ويتكون من ) ،ل خع ج نبعامجياح ضانيالمشاع عيالصغ ع ي:يالمجا يالعابع

 رة،فق 19ويتكون من  ،العم الم   يال ناف  ميل خع ج نيفيي وقيوهو عبارة عن  :الثالثالق  ي
 مجالين:موزع على 

 ( فقرات.9ويتكون من ) ،العم اك  ابيالخع ج نيمهاعا يمط وبميل وقي:يالمجا يا و 

 ( فقرات.13ويتكون من ) ،العم مععفميأفض يل خع ج نيبم ط با ي وقي:يالمجا يالثاني

تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان حسب وقد 
 (:001جدول )

يالخما يي(:يسعجا يمق اسيل كع 3.4جسو ي)

 موافق بشدة موافق محايد  غير موافق غير موافق بشدة االستجابة

 5 4 0 2 1 الدرجة
 

ي:اال  بانمبناءييخطوا ي4.7.6

يلمعرفة قام الباحث بإعداد أداة الدراسة  المشاريع التنموية الممولة دوليا  وأثرها على رفع دور "
التنافسية للخريجين في سوق العمل " )دراسة حالة: مشروع االنتعاش االقتصادي في قطاع الميزة 
 االستبانةواتبع الباحث الخطوات التالية لبناء  قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت("، - غزة
:- 

واالسبببتفادة  الدراسبببة،الدراسبببات السبببابقة ذات الصبببلة بموضبببوع و  اإلدارياألدب علبببى  االطبببالع -0
 وصياغة فقراتها. االستبانةها في بناء من

 مجبببباالتاستشببببار الباحببببث عببببددا  مببببن أسبببباتذة الجامعببببات الفلسببببطينية والمشببببرفين فببببي تحديببببد  -1
 .وفقراتها االستبانة
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 .االستبانةتحديد المجاالت الرئيسة التي شملتها  -9
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال. -4
 في صورتها األولية. االستبانةتم تصميم  -2
 مراجعة وتنقيح االستبانة من قبل المشرف.تم  -6

أعضبببباء هيئببببة التببببدريس فببببي الجامعببببة ( مببببن المحكمببببين مببببن 8علببببى ) االسببببتبانةتببببم عببببرض  -0
يببين أسبماء أعضباء  (1)والملحق رقبم  الكلية الجامعية ومحكمين مؤسسات دوليةو  اإلسالمية،

 لجنة التحكيم.
ن حيبببث الحبببذف أو اإلضبببافة مببب االسبببتبانةفبببي ضبببوء أراء المحكمبببين تبببم تعبببديل بعبببض فقبببرات  -6

 (2) رقم قملح ،( فقرة58في صورتها النهائية على ) االستبانة رلتستق والتعديل،
 

 صسقياال  ب ان:ي4.7.1

(، كما 135: 2313صدق االستبانة يعني " أن يقيس االستبيان ما وضع لقياسه" )الجرجاوي،ي
في التحليل من ناحية،  يقصد بالصدق "شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل

ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها" )عبيدات 
 بطريقتين: االستبانة(. وقد تم الت كد من صدق 17922331وآخرون، 

 صسقيالمحكم ني"الصسقيالظاهعي": -1
مجال  في صصينالمتخ المحكمين من عدد ا الباحث يختار أن يقصد بصدق المحكمين "هو

على  االستبانة( حيث تم عرض 137: 2313الدراسة" )الجرجاوي، موضوع المشكلة الظاهرة أو
رقم وأسماء المحكمين بالملحق  المجالفي  متخصصين ثمانيةمن مجموعة من المحكمين ت لفت 

(، وقد استجاب الباحث آلراء المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء 1)
 (.2الملحق رقم ) -قترحات المقدمة، وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية الم

 المق اس:يصسق-7

يInternal Validityأوال:ياال  اقيالساخ يي

مع المجال الذي تنتمي  االستبانةيقصد بصدق االتساق الداخلي مد  اتساق كل فقرة من فقرات 
وذلك من خالل حساب  لالستبانةالداخلي  إلية هذه الفقرة، وقد قام الباحث بحساب االتساق
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، وقد تم والدرجة الكلية للمجال نفسه االستبانةمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت 
 مفردة. 00ذلك على العينة االستطالعية المكونة من 

ي"يالمشاع عيال نمو ميالممولميسول ا يي"يةلن ائجياال  اقيالساخ يي -
برامج بناء قدرات الخريجين "  مجالاالرتباط بين كل فقرة من فقرات  مل( معا002جدول )يوضح 

، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند " والدرجة الكلية للمجال المهنية والحياتية
 .يعتبر المجال صادقا لما وضع لقياسهوبذلك  α ≤0.05 معنوية  مستو 

ي(3.7جسو ي)

"يي"يبعامجيبناءيقسعا يالخع ج نيالمهن ميوالح ا  ممجا ي يمنيفقعا ياالع باطيب نيك يفقعييمعام 
يوالسعجميالك  ميل مجا 

م ييالفقع ي 
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1.  
تعمل برامج التدريب وبناء القدرات على تعزيز فرص تشغيل الخريجين بشكل 

 كبير
.772 *0.000 

2.  
القدرات في اكتساب المعرفة والمهارات التقنية تساهم برامج التدريب وبناء 

 المطلوبة لسوق العمل
.714 *0.000 

0.  
تساهم برامج التدريب وبناء القدرات الحياتية مثل التواصل الفعال والتفكير 

 النقدي وحل المشكالت في اكتساب مهارات مطلوبة لسوق العمل
.698 *0.000 

4.  
لحاسوب على زيادة فرص حصول تعمل برامج تدريب الخريجين على مهارات ا

 الخريجين على عمل.
.471 *0.003 

5.  
تساهم برامج التدريب في مهارات اللغة اإلنجليزية على رفع مستو  التواصل 

 مع المؤسسات الدولية
.541 *0.001 

6.  
تساعد برامج التدريب المهنية على جسر الفجوة بين مهارات الطلبة ومتطلبات 

 سوق العمل
.597 *0.000 

 0.046* 298.طوير مهارات الخريج في مجال المهارات الشخصية يزيد من فرصته إلقناع ت  .7
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 المشغلين بالحصول على وظيفة.

8.  
ساعة( على زيادة كفاءة  41تساعد البرامج التدريبية الطويلة )أكثر من 

 الخريجين في الجوانب العملية والتطبيقية
.620 *0.000 

9.  
اجات الفعلية للخريجين ويتم تصميمهما بناء على تراعي البرامج التدريبية االحتي

 حاجة الخريجين
.540 *0.001 

13.  
يتم إشراك القطاع الخاص وأرباب العمل في تصميم برامج تدريبية تراعي 

 احتياجات السوق
.415 *0.008 

 . α ≤0.05 داللة  مستو االرتباط دال إحصائيا  عند  *

أيام التوظيف للخريجين "  مجالقرة من فقرات االرتباط بين كل ف ( معامل0.0جدول )يوضح 
 معنوية  مستو ، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند " والدرجة الكلية للمجال الجدد
0.05≥ α  يعتبر المجال صادقا لما وضع لقياسهوبذلك. 

ي(3.3جسو ي)

والسعجميالك  مي"ييج نيالجسسأ ا يال وظ فيل خع "يمجا ياالع باطيب نيك يفقع يمنيفقعا ييمعام 
يل مجا 
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 0.000* 658. تعمل أيام التوظيف على تعزيز فرص تشغيل الخريجين بشكل كبير  .1

2.  
تساهم أيام التوظيف في توجيه الخريجين نحو فهم احتياجات أرباب العمل 

 بشكل اوضح
.717 *0.000 

0.  
عد أيام التوظيف على تسهيل الوصول بشكل فاعل إلى المؤسسات تسا

 والشركات التي تحتاج الي خريجين جدد.
.761 *0.000 
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 0.000* 599. تساعد أيام التوظيف على تعريف الخريجين بمتطلبات سوق العمل  .4

 0.000* 798. تساعد أيام التوظيف على إكساب الخريجين مهارات مطلوبة لسوق العمل  .5

6.  
ار أيام التوظيف بطريقة مهنية ومنظمة تساعد في تقريب الخريجين من تد

 المشغلين وأرباب العمل
.775 *0.000 

7.  
تساهم أيام التوظيف في توجيه الخريجين نحو تطوير مهاراتهم وقدراتهم بناء 

 على احتياجات المشغلين.
.791 *0.000 

8.  
م التوظيف بناء على تقوم عملية اختيار الشركات والمؤسسات المشاركة في يو 

 معايير ومواصفات مهنية تساهم في إنجاح أهداف يوم التوظيف
.732 *0.000 

9.  
تساعد المقابالت األولية التي يتم إجراءها في يوم التوظيف على تكوين صورة 

 واضحة عن الخريج وقدراته
.485 *0.002 

13.  
الوطنية تحتاج أيام التوظيف إلى وجود تنسيق بين كافة األطراف والجهات 

 الفاعلة التي ترعى وتدعم عملية التشغيل.
.585 *0.000 

 .α ≤0.05 داللة  مستو االرتباط دال إحصائيا  عند  *

برنامج اإلرشاد الوظيفي "  مجالاالرتباط بين كل فقرة من فقرات  ( معامل004جدول )يوضح 
االرتباط المبينة دالة عند ، والذي يبين أن معامالت " والدرجة الكلية للمجال والمهني للخريجين

 .يعتبر المجال صادقا لما وضع لقياسهوبذلك  α ≤ 0.05          معنوية مستو 

ي

ي

ي

ي

ي
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ي(3.1جسو ي)

"ييبعنامجيا عشاسيالوظ فييوالمهنييل خع ج ن"يمجا ياالع باطيب نيك يفقع يمنيفقعا ييمعام 
يوالسعجميالك  ميل مجا 

م ييالفقع ي 
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1.  
يعمل برنامج اإلرشاد الوظيفي والمهني للخريجين على تعزيز فرص تشغيل 

 الخريجين 
.667 *0.000 

2.  
يساهم برنامج االرشاد الوظيفي والمهني في إبراز وتسويق مهارات الخريجين 

 أمام أصحاب العمل
.664 *0.000 

0.  
ر مهارات الخريجين الحياتية يساهم برنامج االرشاد الوظيفي والمهني في تطوي

 والمهنية للتقدم للوظائف 
.798 *0.000 

4.  
برنامج االرشاد الوظيفي والمهني يعمل على الربط بين أصحاب األعمال 

 والخريجين من خالل برامج التشبيك المختلفة
.641 *0.000 

5.  
يساهم برنامج اإلرشاد الوظيفي في توفير فرص التدريب على رأس العمل 

 ن الجددللخريجي
.532 *0.001 

6.  
يساهم برنامج اإلرشاد الوظيفي في تعريف الخريجين على فرص العمل المتاحة 

 في السوق المحلي
.462 *0.003 

7.  
يساعد برنامج االرشاد الوظيفي والمهني على تعريف الخريجين بمتطلبات سوق 

 العمل
.523 *0.001 

8.  
الخريجين مهارات مطلوبة  يساعد برنامج االرشاد الوظيفي والمهني على إكساب

 لسوق العمل
.657 *0.000 

9.  
يقدم برنامج اإلرشاد الوظيفي أنشطة مترابطة ومتكاملة تساهم في رفع كفاءة 

 الخريج وت هيله لسوق للعمل 
.680 *0.000 

13.  
يساهم برنامج اإلرشاد الوظيفي في جسر الفجوة بين مهارات الطلبة ومتطلبات 

 سوق العمل
.666 *0.000 

 . α ≤0.05 داللة  مستو الرتباط دال إحصائيا  عند ا *
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برامج احتضان المشاريع "  مجالاالرتباط بين كل فقرة من فقرات  ( معامل005جدول )يوضح 
، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند " والدرجة الكلية للمجال الصغيرة للخريجين

 .جال صادقا لما وضع لقياسهيعتبر الموبذلك  α ≤0.05 معنوية  مستو 

ي(3.3جسو ي)

"ييبعامجياح ضانيالمشاع عيالصغ ع يل خع ج ن"يمجا ياالع باطيب نيك يفقع يمنيفقعا ييمعام 
يوالسعجميالك  ميل مجا 
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1.  
عمل  تعمل برامج احتضان المشاريع الصغيرة للخريجين على خلق فرص

 للخريجين بصورة مستدامة
.715 *0.000 

2.  
تساهم برامج احتضان المشاريع الصغيرة في خلق جيل ريادي قادر على إدارة 

 المشروعات الصغيرة
.827 *0.000 

توفر برامج احتضان المشاريع الصغيرة الدعم الفني اإلداري والمالي للرياديين   .0
 بشكل يضمن استمرارية ونجاح مشاريعهم

.756 *0.000 

توفر برامج االحتضان فرصة للخريجين أصحاب المشاريع الصغيرة لعرض   .4
 وتسويق مشاريعهم امام المستثمرين وأصحاب األعمال 

.741 *0.000 

تعتبر فترة احتضان المشاريع الصغيرة لمدة عام كافية لوصول المشروع لمرحلة   .5
 االستقاللية والعمل خارج إطار الحاضنات

.501 *0.002 

قدم برامج االحتضان التمويل الكافي للبدء بالمشاريع الصغيرة بشكل يلبي ت  .6
 احتياجاتها للوصول لمرحلة النضوج

.574 *0.000 

تساعد برامج احتضان المشاريع الصغيرة للخريجين على إكساب الخريجين   .7
 مهارات مطلوبة لسوق العمل

.351 *0.024 

نجاح شركاتهم الخاصةتوفر برامج االحتضان فرصة للخريجين لت سي  .8  0.000* 572. س وا 

9.  
توثر الظروف السياسية واألوضاع االقتصادية على فرص نجاح المشاريع 

 المحتضنة
.537 *0.001 
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 . α ≤0.05 داللة  مستو االرتباط دال إحصائيا  عند  *

ي"يالم   يال ناف  ميل خع ج نيفيي وقيالعم ي"يةن ائجياال  اقيالساخ ييل -
اكتساب الخريجين مهارات "  مجالاالرتباط بين كل فقرة من فقرات  ( معامل006جدول )يوضح 

، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند " والدرجة الكلية للمجال مطلوبة لسوق العمل
 .يعتبر المجال صادقا لما وضع لقياسهوبذلك  α ≤0.05 معنوية  مستو 

ي(3.3جسو ي)

ي"ياك  ابيالخع ج نيمهاعا يمط وبميل وقيالعم مجا يقع يمنيفقعا ياالع باطيب نيك يفيمعام 
يوالسعجميالك  ميل مجا "ي
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يمكن للخريج اكتساب مهارات شخصية من خالل برامج بناء القدرات المهنية   .1
 والحياتية

.517 *0.001 

رات متقدمة في الحاسوب من خالل برامج بناء يمكن للخريج اكتساب مها  .2
 القدرات المهنية والحياتية

.587 *0.000 

0.  
يمكن للخريج اكتساب مهارات فنية تطبيقية من خالل برامج بناء القدرات 

 المهنية والحياتية
.695 *0.000 

4.  
يستطيع الخريج اكتساب مهارات في تجهيز السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية 

 برنامج اإلرشاد الوظيفي والمهني من خالل
.577 *0.000 

5.  
يستطيع الخريج اكتساب مهارات فنية في مجاالت مختلفة من خالل برنامج 

 اإلرشاد الوظيفي والمهني
.584 *0.000 

6.  
يستطيع الخريج اكتساب مهارات في إدارة االعمال والشركات الصغيرة من 

 نخالل برامج احتضان المشاريع الصغيرة للخريجي
.595 *0.000 

7.  
يمكن للخريج اكتساب مهارات متقدمة في مجال بناء خطط األعمال من خالل 

 برامج احتضان المشاريع الصغيرة للخريجين
.604 *0.000 
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8.  
يستطيع الخريج اكتساب مهارات خاصة في التسويق من خالل برامج احتضان 

 المشاريع الصغيرة للخريجين
.739 *0.000 

9.  
حصول على مهارات خاصة في المقابالت الشخصية من يستطيع الخريج ال

 خالل أيام التوظيف
.720 *0.000 

 . α ≤0.05 داللة  مستو االرتباط دال إحصائيا  عند  *

معرفة أفضل للخريجين "  مجالاالرتباط بين كل فقرة من فقرات  ( معامل007جدول )يوضح 
يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند ، والذي " والدرجة الكلية للمجال بمتطلبات سوق العمل

 .يعتبر المجال صادقا لما وضع لقياسهوبذلك  α ≤0.05 معنوية  مستو 

ي(3.2جسو ي)

"ييمععفميأفض يل خع ج نيبم ط با ي وقيالعم "يمجا ياالع باطيب نيك يفقع يمنيفقعا ييمعام 
يوالسعجميالك  ميل مجا 
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1.  
يمكن للخريج التعرف بشكل أفضل على متطلبات القطاع الخاص من خالل 

 برامج بناء القدرات المهنية والحياتية
.541 *0.001 

2.  
يمكن للخريج التعرف بشكل أفضل على متطلبات المؤسسات األهلية من خالل 

 برامج بناء القدرات المهنية والحياتية
.752 *0.000 

تطيع الخريج التعرف على احتياجات المشغلين من خالل المقابالت األولية يس  .0
 التي يتم إجراءها في أيام التوظيف

.785 *0.000 

يستطيع الخريج التعرف على أولويات المشغلين من خالل المقابالت األولية   .4
 التي يتم إجراءها في أيام التوظيف

.845 *0.000 
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5.  
لمتاحة للعمل في السوق المحلي من خالل يستطيع الخريج معرفة الفرص ا
 برنامج اإلرشاد الوظيفي والمهني.

.741 *0.000 

6.  
يمكن للخريج التعرف على المواصفات النموذجية التي يطلبها المشغلون من 

 خالل برنامج اإلرشاد الوظيفي والمهني.
.793 *0.000 

7.  
خالل  يمكن للخريج التعرف على توجهات القطاعين الخاص واألهلي من

 برنامج اإلرشاد الوظيفي والمهني.
.607 *0.000 

8.  
يستطيع الخريج الدخول لعالم األعمال في السوق المحلي من خالل برامج 

 احتضان المشاريع الصغيرة للخرجين.
.671 *0.000 

9.  
يستطيع الخريج الدخول لعالم األعمال في السوق الخارجي من خالل برامج 

 خرجين.احتضان المشاريع الصغيرة لل
.593 *0.000 

13.  
يستطيع الخريج التعرف على متطلبات المستثمرين من خالل برامج احتضان 

 المشاريع الصغيرة للخرجين.
.868 *0.000 

 .α ≤0.05 داللة  مستو االرتباط دال إحصائيا  عند  *

يStructure Validityيالبنائيثان ا:يالصسقي

الذي يقيس مد  تحقق األهداف التي تريد األداة  يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة
 االستبانةارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات   الوصول إليها، ويبين مد

 مفردة. 00وقد تم ذلك على العينة االستطالعية المكونة من 

عند الة إحصائيا  د االستبانة( أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت 008يبين جدول )
 لقياسه. تصادقه لما وضع االستبانةعتبر جميع مجاالت توبذلك  α ≤0.05 معنوية  مستو 

ي

ي

ي
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ي(3.3جسو ي)

يل   بانموالسعجميالك  ميياال  بانمسعجميك يمجا يمنيمجاال ييمعام ياالع باطيب ن

يب ع ونمعام ييالمجا 
يل ع باط

الق ممي
  (.Sig)االح مال م

 0.000* 728. .ات الخريجين المهنية والحياتيةبرامج بناء قدر 

 0.000* 799. .أيام التوظيف للخريجين الجدد

 0.000* 758. .برنامج اإلرشاد الوظيفي والمهني للخريجين

 0.000* 800. .برامج احتضان المشاريع الصغيرة للخريجين

 0.000* 960. .المشاع عيال نمو ميالممولميسول ا ي

 0.000* 900. .مهارات مطلوبة لسوق العملاكتساب الخريجين 

 0.000* 957. .معرفة أفضل للخريجين بمتطلبات سوق العمل

 0.000* 845. .الم   يال ناف  ميل خع ج نيفيي وقيالعم 

 . α ≤0.05 داللة  مستو االرتباط دال إحصائيا  عند *       

  :Reliabilityياال  ب انيثبا ي4.7.8

متتالية،  مرات عدة تطبيقه أعيد إذا النتائج االستبيان نفس يعطي ة هو أنيقصد بثبات االستبان
أو ما  فيها،ويقصد به أيضا إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم 

هي درجة اتساقه وانسجامه واستمراريته عند تكرار استخدامه في أوقات مختلفة 
  مفردة. 00على العينة االستطالعية المكونة من وقد تم ذلك  ،(97: 2313)الجرجاوي،

 Cronbach's Alpha الدراسة من خالل معامل ألفا كرونباخ  استبانةوتحقق الباحث من ثبات 

Coefficient( 009، وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول.) 
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ي

ي(009جسو ي)

ياال  بانممعام يألفايكعونباخيلق اسيثبا ي

عسسييالمجا 
يالفقعا 

ام يألفايمع
يكعونباخ

الصسقي
ي*الذا ي

 0.876 0.768 10 .برامج بناء قدرات الخريجين المهنية والحياتية

 0.936 0.877 10 .أيام التوظيف للخريجين الجدد

 0.909 0.827 10 .برنامج اإلرشاد الوظيفي والمهني للخريجين

 0.900 0.809 9 .برامج احتضان المشاريع الصغيرة للخريجين

 0.948 0.898 39 . عيال نمو ميالممولميسول ا يالمشاعي

 0.897 0.804 9 .اكتساب الخريجين مهارات مطلوبة لسوق العمل

 0.944 0.892 10 .معرفة أفضل للخريجين بمتطلبات سوق العمل

 0.950 0.902 19 .الم   يال ناف  ميل خع ج نيفيي وقيالعم 

 0.959 0.920 58يمعايجم عيالمجاال 

 = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ ذاتيالصدق ال*

( أن قيمببة معامببل ألفببا كرونببباخ مرتفعببة لكببل مجببال 009واضببح مببن النتببائج الموضببحة فببي جببدول )
(. وكبببذلك قيمبببة 0.920) االسبببتبانةلجميبببع فقبببرات  بينمبببا بلغبببت( 0.768,0.902حيبببث تتبببراوح ببببين )

لجميببع فقببرات  بلغببت بينمببا  (0.876،0.950)مرتفعببة لكببل مجببال حيببث تتببراوح بببين  الصببدق الببذاتي
يمرتفع. الثبات( وهذا يعنى أن 0.959) االستبانة

كون الباحث ( قابلة للتوزيع. وي2في صورتها النهائية كما هي في الملحق ) االستبانةتكون بذلك و 
 وصبالحيتها االسبتبانةالدراسة مما يجعله على ثقبة تامبة بصبحة  استبانةقد ت كد من صدق وثبات 

 لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.

 الم  خسمم:يا  ال بيا حصائ مي4.7.9

 Statistical Package forمبن خبالل برنبامج التحليبل اإلحصبائي  االسبتبانةتفريبغ وتحليبل تبم 

the Social Sciences  (SPSS). 
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ي:Normality Distribution Test اخ باعيال و  عيالطب عييي

الختبار  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوف - اختبار كولمجوروف تم استخدام
فبي جبدول ، وكانبت النتبائج كمبا هبي مبينبة ما إذا كانبت البيانبات تتببع التوزيبع الطبيعبي مبن عدمبه

(0013.) 

ي(3.40جسو ي)

يال و  عيالطب عي وضحين ائجياخ باعي

ق ممييالمجا 
ياالخ باع

مال ميالق ممياالح 
(Sig.) 

 0.681 0.718 .برامج بناء قدرات الخريجين المهنية والحياتية

 0.810 0.638 .أيام التوظيف للخريجين الجدد

 0.940 0.531 .برنامج اإلرشاد الوظيفي والمهني للخريجين

 0.356 0.927 .برامج احتضان المشاريع الصغيرة للخريجين

 0.544 0.800 .المشاع عيال نمو ميالممولميسول ا ي

 0.894 0.576 .اكتساب الخريجين مهارات مطلوبة لسوق العمل

 0.629 0.749 .معرفة أفضل للخريجين بمتطلبات سوق العمل

 0.790 0.651 .الم   يال ناف  ميل خع ج نيفيي وقيالعم 

 0.479 0.841يمعايجم عيمجاال ياال  بانم

ت مجببباالجميبببع ل (.Sig)قيمبببة االحتماليبببة ( أن ال0013واضبببح مبببن النتبببائج الموضبببحة فبببي جبببدول )
يتبببع التوزيبببع  تالمجببباال هببذهوببببذلك فببإن توزيبببع البيانببات ل 0.05مسببتو  الداللببة مبببن  أكبببرالدراسببة 
 تم استخدام االختبارات المعلمية لإلجابة على فرضيات الدراسة.  حيث الطبيعي،

ي يا  خسا يا سوا يا حصائ ميال ال م: 

 .الدراسة عينةوصف ل (:Frequencies & Percentages) اتلنسب المئوية والتكرار ا -1

 .والمتوسط الحسابي النسبي واالنحراف المعياري المتوسط الحسابي -2

 .االستبانةلمعرفة ثبات فقرات  ،(Cronbach's Alpha)كرونباخ اختبار ألفا  -0
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مبا  لمعرفبةK-S) )   : Kolmogorov-Smirnov Test سبمرنوف- اختبار كولمجبوروف -4
 .ت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمهإذا كان

( لقيبببباس درجببببة Pearson Correlation Coefficientمعامببببل ارتببببباط بيرسببببون ) -5
والعالقببة  قببد تببم اسببتخدامه لحسبباب االتسبباق الببداخلي والصببدق البنببائي لالسببتبانةاالرتببباط: 

 بين المتغيرات.

ت متوسبط درجبة االسبتجابة ( لمعرفبة مبا إذا كانبT-Test) في حالبة عينبة واحبدة Tاختبار  -6
أم زادت أو قلت عن ذلبك. ولقبد  3وهي  درجة الموافقة المتوسطة )الحياد( ىقد وصلت إل

 تم استخدامه للت كد من داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة.

 -Linear Stepwise Regressionنمبببوذج تحليبببل االنحببببدار المتبببدرج الخطببببي ) -7

Model). 

( لمعرفبة مبا إذا كبان Independent Samples T-Test) ينتبينفبي حالبة ع Tاختببار  -8
 ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة.  تهناك فروقا

( One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبببار تحليببل التببباين األحببادي  -9
ر مبن لمعرفة ما إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية ببين ثبالث مجموعبات أو أكثب

 البيانات.
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ي ح   يمحاوعيوفعض ا يالسعا ميومناقش هاالمبحثيالثاني:ي

يالمقسمم:ي1..32

، وذلك من خالل اإلجابة تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسةيتضمن هذا الفصل عرضا  ل
والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل  االستبانةعن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج 

الجنس، العمر، المؤهل العلمي، )التي اشتملت على المعلومات الشخصية ا، والوقوف على فقراته
، الحالة الوظيفية، مكان العمل، سنوات الخبرة في العمل، األنشطة سنة التخرج، حالة العمل

لذا تم إجراء ، (والبرامج التي شارك المستجيب فيها ضمن مشروع االنتعاش االقتصادي
إذ تم استخدام برنامج الرزم  ،الدراسة استبانةئية للبيانات المتجمعة من المعالجات اإلحصا

للحصول على نتائج الدراسة التي تم عرضها وتحليلها  (SPSS)اإلحصائية للدراسات االجتماعية 
 في هذا الفصل. 

ييالمع وما يالشخص مالسعا ميوفقييلع نمالوصفيا حصائييي...32

 المعلومات الشخصيةوفق  راسةلخصائص عينة الد وفيما يلي عرض

يع نميالسعا ميح بيالجنس و  عي -
يع نميالسعا ميح بيالجنس و  عيي(:3.44جسو ي)

 الن بميالمئو مي% العسس الجنس
 46.4 147 ذكر

 53.6 170 أنثى

 100.0 317يالمجموع

 

. إنبباث %53.6بينمببا  ذكببور، الدراسببة مببن عينببة %46.4( أن مببا نسبببته 0011)يتضببح مببن جببدول 
التوزيببع كببان عشببوائيا بببدون تحديببد نسببب محببددة أو قطاعببات بعينهببا، يعببزو الباحببث ذلببك إلببى أن و 

 كما أن االستفادة من المشروع كانت متاحة لجميع الخريجين دون التركيز على الجنس.
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يع نميالسعا ميح بيالعمع و  عي -
يع نميالسعا ميح بيالعمع و  عيي(:3.47جسو ي)

مي%الن بميالمئو  العسس العمع  

 33.1 105 سنة 11أقل من  -11

 47.3 150 سنة 12أقل من  -11

 19.6 62 سنة فما فوق 12

 100.0 317يالمجموع

من  أقل-11تتراوح أعمارهم من الدراسة من عينة %33.1( أن ما نسبته 0012)يتضح من جدول 
سنة فما  25أعمارهم  %19.6، بينما سنة 12أقل من  -11تتراوح أعمارهم من %47.3 ،سنة 11
سببببنة وهببببم  22أقببببل مببببن -23تتببببراوح أعمببببارهم مببببنوتبلببببغ النسبببببة األكبببببر للخببببريجين الببببذين . فببببوق

الخريجبببون حبببديثو التخبببرج مبببن تخصصبببات البببدبلوم المتوسبببط والبكبببالوريوس وهبببم فبببي العبببادة أكثبببر 
 المشاركين في أنشطة المشاريع الدولية

يع نميالسعا ميح بيالمؤه يالع مي و  عي -
يع نميالسعا ميح بيالمؤه يالع مي  عي ويي(:3.43جسو ي)

 الن بميالمئو مي% العسس المؤه يالع مي
 36.9 117 دبلوم

 58.0 184 بكالوريوس

 5.0 16 ماجستير

 100.0 317يالمجموع

 

 %58.0 مبؤهلهم العلمبي دبلبوم، الدراسة من عينة %36.9( أن ما نسبته 0010)يتضح من جدول 
ويعبزو الباحبث إلبى أن النسببة . مؤهلهم العلمي ماجسبتير %5.0 مؤهلهم العلمي بكالوريوس، بينما

تعدد البرامج التي تطرحها الجامعات في البكالوريوس نظرا ل المشاركين من حملة درجة األكبر من
لدرجة البكالوريوس، وذلبك ببالنظر للببرامج المطروحبة  واالتصاالتتخصص تكنولوجيا المعلومات 
 اع غزة. في الجامعات الفلسطينية في قط
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ي

يع نميالسعا ميح بي نميال خعج و  عيي-

يع نميالسعا ميح بي نميال خعج و  عيي(:3.41جسو ي)

 الن بميالمئو مي% العسس  نميال خعج
1116 22 6.9 

1113 16 5.0 

1101 29 9.1 

1100 29 9.1 

1101 56 17.7 

1109 51 16.1 

1104 37 11.7 

1102 77 24.3 

 100.0 317يالمجموع

 %5.0، 2338تخرجبببوا سبببنة  الدراسببة مببن عينبببة %6.9( أن مبببا نسببببته 0014)تضببح مبببن جببدول ي
، 2312تخرجبببوا سبببنة  %17.7، 2311وسبببنة  2313تخرجبببوا سبببنة  %9.1، 2339تخرجبببوا سبببنة 

. 2315تخرجببوا سببنة  %24.3بينمببا  ،2314تخرجببوا سببنة  %11.7، 2310تخرجببوا سببنة  16.1%
فئبببة الخبببريجين  الهتمبببام وذلبببك 2315مبببن خريجبببي عبببام ويعبببزو الباحبببث ارتفببباع نسببببة المشببباركين 

ورغببببتهم فبببي تطبببوير مهببباراتهم وقبببدراتهم حبببديثي التخبببرج للمشببباركة فبببي أنشبببطة المشببباريع الدوليبببة 
 لالنخراط بسهولة في سوق العمل

يع نميالسعا ميح بيحالميالعم  و  عي -
يع نميالسعا ميح بيحالميالعم  و  عيي(:3.43جسو ي)

ن بميالمئو مي%ال العسس حالميالعم   

 73.8 234 ال أعمل

 17.7 56 أعمل حاليا  
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 8.5 27 عملت لفترة مؤقتة سابقا  

 100.0 317يالمجموع

يعملببون  %17.7 ال يعملببون، الدراسببة مببن عينببة %73.8( أن مببا نسبببته 0015)يتضببح مببن جببدول 
نظبرا  البذين ال يعملبونالخبريجين ينسببةيويرجع ارتفاع. عملوا لفترة مؤقتة سابقا   %8.5حاليا ، بينما 

لمحدودية الفرص المتاحة في سوق العمل والوضع القبائم البذي يشبهد ارتفباع فبي معبدالت البطالبة 
  بين صفوف الخريجين الجدد

يع نميالسعا ميح بيالحالميالوظ ف م و  عي -
ي

يح بيالحالميالوظ ف مل عام  نيع نميالسعا مي و  عيي(:3.43جسو ي)

ن بميالمئو مي%ال العسس الحالميالوظ ف م  

 53.6 30 أعمل بدوام كامل

 46.4 26 أعمل بدوام جزئي

 100.0 56يالمجموع

البببذين يعملبببون أجبببابوا أنهبببم  الدراسبببة مبببن عينبببة %53.6( أن مبببا نسببببته 0016)يتضبببح مبببن جبببدول 
ي . يعملون بدوام جزئي %46.4بينما  ،يعملون بدوام كامل

يع نميالسعا ميح بيمكانيالعم  و  عي -
يح بيمكانيالعم يل عام  نيع نميالسعا م و  عيي(:3.42جسو ي)

 الن بميالمئو مي% العسس مكانيالعم 
 17.9 10 قطاع حكومي

 26.8 15 قطاع خاص )شركة(

 32.1 18 مؤسسة غير ربحية

 7.1 4 وكالة الغوث

 16.1 9 مشروع صغير خاص بي

 100.0 56يالمجموع
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البببذين يعملبببون أجبببابوا أنهبببم  الدراسبببة ن عينبببةمببب %17.9( أن مبببا نسببببته 0017)يتضبببح مبببن جبببدول 
يعملبون بمؤسسبة  %32.1يعملبون بالقطباع الخباص )شبركة(،  %26.8يعملون بالقطاع الحكومي، 

. يعملببون بمشببروع صببغير خبباص بهببم %16.1بينمببا  يعملببون بوكالببة الغببوث، %7.1غيببر ربحيببة، 
ود فبببرص للعمبببل ضبببمن نسببببة العببباملين فبببي المؤسسبببات األهليبببة إلبببى وجببب ارتفببباعويرجبببع الباحبببث 

 المشاريع التي تطرحها المؤسسات األهلية 

 ح بي نوا يالخبع ل عام  نيع نميالسعا مي و  عي -

يح بي نوا يالخبع يل عام  نيع نميالسعا م و  عيي:(3.43جسو ي)

 الن بميالمئو مي% العسس  نوا يالخبع 
 48.2 27 سنوات 9 -أقل من سنة

 39.3 22 سنوات 6-4من 

 12.5 7  كثرسنوات ف 0

 100.0 56يالمجموع

سنوات  الذين يعملون أجابوا أن من عينة الدراسة %48.2ما نسبته ( أن 0018يتضح من جدول )
، سنوات 6-4من تتراوح سنوات خبرتهم  %39.3، سنوات 9 -أقل من سنةخبرتهم تتراوح من 

 .سنوات ف كثر 0سنوات خبرتهم  %12.5بينما 

 نشطميال ييشةاعكيالم ة ج بيف هةايضةمنيمشةعوعياالن عةاشياع نميالسعا ميح بي و  عي -
ياالق صاسي

يا نشطميال ييشاعكع نميالسعا ميح بي و  عيي(:3.43جسو ي)

يالم  ج بيف هايضمنيمشعوعياالن عاشياالق صاسيي

ا نشطميال ييشاعكيالم  ج بيف هايضمنيمشعوعي
 االن عاشياالق صاسي

 الن بميالمئو مي% العسس

 55.1 174 قدرات المهنية والحياتية )التدريب(برامج بناء ال

 34.5 109 يوم التوظيف

 40.8 129 برنامج االرشاد الوظيفي

 13.0 41 برامج احتضان المشاريع الصغيرة
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ببرامج بنباء القبدرات  شباركوا فبي الدراسة من عينة %55.1( أن ما نسبته 0019)يتضح من جدول 
برنببببامج  شبببباركوا فببببي %40.8، يبببوم التوظيببببف شبببباركوا فببببي %34.5 ،المهنيبببة والحياتيببببة )التببببدريب(

ويرجببع الباحببث  .بببرامج احتضببان المشبباريع الصببغيرةشبباركوا فببي  %13.0، بينمببا اإلرشبباد الببوظيفي
ارتفاع نسبة المشاركين في برامج بناء القدارت المهنية والحياتية وذلك نظرا الستيعاب تلك البرامج 

اريع تيلهببببا بببببرامج اإلرشبببباد الببببوظيفي وتحببببل أخيببببرا بببببرامج للعبببدد االكبببببر مببببن المشبببباركين فببببي المشبببب
احتضان المشاريع الصغيرة نظرا العتمادها على النوعية واألفكار اإلبداعية ومرور الخريجين فيها 

واألعبداد الظباهرة  لتصفية حتى تصل لعدد محدود من المشاركين.في سلسة من عمليات التقييم وا
 ة وذلك نظرا لمشاركة بعض الخريجين في أكثر من نشاط.في الجدول تعد أكبر من عدد العين

  ح   يفقعا ياال  بانمي3.7.3

لعينة واحدة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة  Tلتحليل فقرات االستبانة تم استخدام اختبار
 < Sigإذا كانت فأم ال.  0االستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة المتوسطة )الحياد( وهي 

0.05 (Sig فإن 0.05كبر من أ ) متوسط آراء األفراد حول الظاهرة موضع الدراسة ال يختلف
أقل من  Sig < 0.05 (Sig، أما إذا كانت 0وهى ) الحياد( جوهريا  عن موافق بدرجة متوسطة 

، وفي هذه )الحياد(رجة الموافقة المتوسطةعن دآراء األفراد  يختلف جوهريا  ( فان متوسط 0.05
الموافقة د ما إذا كان متوسط اإلجابة يزيد أو ينقص بصورة جوهرية عن درجة الحالة يمكن تحدي

وذلك من خالل قيمة االختبار فإذا كانت قيمة االختبار موجبة فمعناه أن  .)الحياد( المتوسطة
يوالعكس صحيح. )الحياد( المتوسط الحسابي لإلجابة يزيد عن درجة الموافقة المتوسطة

 " مشاع عيال نمو ميالممولميسول ا ياليأوال :ي ح   يفقعا ي"

ي"يبعامجيبناءيقسعا يالخع ج نيالمهن ميوالح ا  مي ح   يفقعا يمجا ي" -
درجة الحياد لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى  Tتم استخدام اختبار 

 (.0023النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 0وهي 
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ي(3.70جسو ي)

بعامجيبناءيقسعا يلك يفقع يمنيفقعا يمجا ي"يي(.Sig)ق ممياالح ما يالم و طيالح ابييوي
ي"يالخع ج نيالمهن ميوالح ا  م
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1.  
تعمل برامج التدريب وبناء القدرات على تعزيز فرص 

 غيل الخريجين بشكل كبيرتش
4.26 0.92 85.27 24.31 *0.000 1 

2.  
تساهم برامج التدريب وبناء القدرات في اكتساب 

 المعرفة والمهارات التقنية المطلوبة لسوق العمل
4.19 0.74 83.75 28.48 *0.000 2 

0.  

تساهم برامج التدريب وبناء القدرات الحياتية مثل 
وحل المشكالت في  التواصل الفعال والتفكير النقدي

 اكتساب مهارات مطلوبة لسوق العمل
3.94 0.79 78.86 21.09 *0.000 3 

4.  
تعمل برامج تدريب الخريجين على مهارات الحاسوب 

 على زيادة فرص حصول الخريجين على عمل.
3.89 0.84 77.78 18.72 *0.000 4 

5.  
تساهم برامج التدريب في مهارات اللغة اإلنجليزية على 

   التواصل مع المؤسسات الدوليةرفع مستو 
3.82 0.87 76.39 16.67 *0.000 6 

6.  
تساعد برامج التدريب المهنية على جسر الفجوة بين 

 مهارات الطلبة ومتطلبات سوق العمل
3.77 0.85 75.39 16.13 *0.000 7 

7.  

تطوير مهارات الخريج في مجال المهارات الشخصية 
ول على يزيد من فرصته إلقناع المشغلين بالحص

 وظيفة.
3.86 0.90 77.15 16.96 *0.000 5 

8.  

ساعة(  41تساعد البرامج التدريبية الطويلة )أكثر من 
على زيادة كفاءة الخريجين في الجوانب العملية 

 والتطبيقية
3.77 0.98 75.30 13.83 *0.000 8 
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9.  
تراعي البرامج التدريبية االحتياجات الفعلية للخريجين 

 على حاجة الخريجين ويتم تصميمهما بناء 
3.67 0.91 73.40 13.07 *0.000 9 

13.  
يتم إشراك القطاع الخاص وأرباب العمل في تصميم 

 برامج تدريبية تراعي احتياجات السوق
3.51 0.97 70.16 9.29 *0.000 10 

  0.000* 30.15 77.32 0.51 3.87يجم عيفقعا يالمجا يمعا ي 

 .α ≤0.05 داللة  تو مسالمتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند * 

 ( يمكن استخالص ما يلي:0023من جدول )

تعمل برامج التدريب وبناء القدرات على تعزيز فرص تشغيل  األولى "للفقرة المتوسط الحسابي  -
 ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكلية من  4.26ساوي ي " الخريجين بشكل كبير

لذلك تعتبر هذه  0.000تساوي ي(Sig).القيمة االحتمالية وأن  24.31ختباراال، قيمة 85.27%
مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه ، α ≤0.05 الفقرة دالة إحصائيا  عند مستو  داللة 

من قبل أفراد العينة على هذه  وهذا يعني أن هناك موافقة 0وهي درجة الحياد الفقرة قد زاد عن 
بين التعليم الجامعي وبين الجانب  جسر الفجوةبرامج التدريبية في مما يدل على أهمية الالفقرة. 

 مما يعزز الفرصة لد  الخريجين للحصول على وظيفة. العمل،العملي ومتطلبات سوق 

يتم إشراك القطاع الخاص وأرباب العمل في تصميم برامج  العاشرة " للفقرةالمتوسط الحسابي  -
، قيمة %70.16أي أن المتوسط الحسابي النسبي  3.51وي ساي " تدريبية تراعي احتياجات السوق

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا   0.000تساوي ي(Sig).القيمة االحتمالية وأن ، 9.29االختبار
عن  زادمما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد ، α ≤0.05 عند مستو  داللة

من )موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  ناكوهذا يعني أن ه 0وهي درجة الحياد 
اشراك ارباب العمل والقطاع الخاص بتصميم  وجود ضعف فيالواضح من اراء المستجوبين 
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ج التدريبية والتي تلبى الحاجة الفعلية لمتطلبات القطاع الخص مما يزيد الفجوة بين مالبرا
 عمل(المخرجات التدريبية وبين ما هو مطلوب لسوق ال

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 3.87بشكل عام يمكن القول ب ن المتوسط الحسابي يساوي  -
لذلك  0.000تساوي ي(Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،30.15 قيمة االختبار، %77.32يساوي 

" دال إحصائيا  عند مستو  داللة  برامج بناء قدرات الخريجين المهنية والحياتية"  يعتبر مجال
 0.05≥ α ، درجة مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريا  عن
 على فقرات هذا المجال.  أفراد العينةمن قبل موافقة وهذا يعني أن هناك  0وهي الحياد 

  

اهتمام الخريجين ببناء مهاراتهم الفنية والحياتية ورغبتهم في تطوير ويعزو الباحث ذلك إلى 
ا يعطيهم قدرات تنافسية مالئمة لسوق العمل، بينما ير  الخريجين إلى أن تلك البرامج قدراتهم مم

واتفقت هذه النتائج مع بعض  يتم إشراك القطاع الخاص بنسبة متدنية في تصميمها وبنائها.
 (2336( ودراسة )سعيد،2310)ميرسي كور،الدراسات كدراسة 

 "يلجسسأ ا يال وظ فيل خع ج نيا ح   يفقعا يمجا ي"ي -
درجببة الحيبباد لمعرفببة مببا إذا كانببت متوسبط درجببة االسببتجابة قببد وصببلت  Tتبم اسببتخدام اختبببار 

 (.0021النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 0وهي 
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1.  
تعمل أيام التوظيف على تعزيز فرص تشغيل الخريجين بشكل 

 كبير
3.86 0.89 77.12 16.90 *0.000 3 

2.  
تساهم أيام التوظيف في توجيه الخريجين نحو فهم احتياجات 

 اوضحأرباب العمل بشكل 
3.85 0.78 77.02 19.31 *0.000 4 

0.  
تساعد أيام التوظيف على تسهيل الوصول بشكل فاعل إلى 

 المؤسسات والشركات التي تحتاج الي خريجين جدد.
3.75 0.93 74.98 14.36 *0.000 6 

4.  
تساعد أيام التوظيف على تعريف الخريجين بمتطلبات سوق 

 العمل
3.71 0.89 74.24 14.24 *0.000 8 

5.  
تساعد أيام التوظيف على إكساب الخريجين مهارات مطلوبة 

 لسوق العمل
3.66 0.92 73.27 12.79 *0.000 9 

6.  
تدار أيام التوظيف بطريقة مهنية ومنظمة تساعد في تقريب 

 الخريجين من المشغلين وأرباب العمل
3.60 0.97 72.05 11.09 *0.000 10 

7.  
و تطوير مهاراتهم تساهم أيام التوظيف في توجيه الخريجين نح

 وقدراتهم بناء على احتياجات المشغلين.
3.73 0.94 74.51 13.70 *0.000 7 

8.  

تقوم عملية اختيار الشركات والمؤسسات المشاركة في يوم 
التوظيف بناء على معايير ومواصفات مهنية تساهم في إنجاح 

 أهداف يوم التوظيف
3.94 0.99 78.79 16.79 *0.000 2 

9.  
الت األولية التي يتم إجراءها في يوم التوظيف تساعد المقاب

 على تكوين صورة واضحة عن الخريج وقدراته
3.78 0.95 75.53 14.39 *0.000 5 

13.  
تحتاج أيام التوظيف إلى وجود تنسيق بين كافة األطراف 
 والجهات الوطنية الفاعلة التي ترعى وتدعم عملية التشغيل.

3.96 0.85 79.11 19.93 *0.000 1 

  0.000* 24.69 75.68 0.57 3.78 م عيفقعا يالمجا يمعا يج 
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 .α ≤0.05 داللة  مستو المتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند * 

 ( يمكن استخالص ما يلي:0021من جدول )

تحتاج أيام التوظيف إلى وجود تنسيق بين كافة األطراف  العاشرة "للفقرة المتوسط الحسابي  -
)الدرجة الكلية من  3.96ساوي ي " تي ترعى وتدعم عملية التشغيلوالجهات الوطنية الفاعلة ال

القيمة االحتمالية وأن  ،19.93االختبار  ، قيمة%79.11 ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي5
.(Sig)0.05 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستو  داللة  0.000تساوي ي≥ α ، مما

وهذا يعني  0وهي درجة الحياد بة لهذه الفقرة قد زاد عن يدل على أن متوسط درجة االستجا
 أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 

تدار أيام التوظيف بطريقة مهنية ومنظمة تساعد في  السادسة " للفقرةالمتوسط الحسابي  -
 ابي النسبيي أن المتوسط الحسأ 3.60 ساويي " تقريب الخريجين من المشغلين وأرباب العمل

لذلك تعتبر  0.000تساوي ي(Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،11.09االختبار ، قيمة 72.05%
مما يدل على أن متوسط درجة ، α ≤0.05 هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستو  داللة 

وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد  0وهي درجة الحياد قد زاد عن االستجابة لهذه لفقرة 
 العينة على هذه الفقرة. 

 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 3.78بشكل عام يمكن القول ب ن المتوسط الحسابي يساوي   -
لذلك  0.000تساوي ي(Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،24.69االختبار، قيمة %75.68يساوي 

، α ≤0.05 ة دال إحصائيا  عند مستو  دالل " أيام التوظيف للخريجين الجدد"   يعتبر مجال
وهي درجة الحياد مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريا  عن 

 وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال.  0
 

أن الخريجين يرون أنه ولكي تحقق أيام التوظيف أهدافها فإنه البد من ويعزو الباحث ذلك إلى 
والجهات الوطنية الفاعلة  المشاركة في التنسيق لتلك األيام بين كافة األطراف فعال نسيقت وجود

، باإلضافة لضرورة أن تدار تلك األيام بمهنية عالية وبتنسيق  التي ترعى وتدعم عملية التشغيل
  محكم حتى يستطيع الخريجين عرض إمكاناتهم بشكل جيد أمام المشغلين.
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 "يبعنامجيا عشاسيالوظ فييوالمهنييل خع ج ني ح   يفقعا يمجا ي" -

درجبة الحيباد  قبد وصبلت إلبىلمعرفبة مبا إذا كانبت متوسبط درجبة االسبتجابة  Tتم اسبتخدام اختببار 
 (.0022النتائج موضحة في جدول ) .0وهي 

ي(3.77جسو ي)
ظ فييبعنامجيا عشاسيالوييلك يفقع يمنيفقعا يمجا ي"ي(.Sig)الم و طيالح ابييوق ممياالح ما ي

ي"والمهنييل خع ج ني

 الفقع   

 طي
م و

ال
بي
 ا
الح

في 
حعا
االن

عي
ع ا
الم

 طيي
م و

ال
بي
ن 
ييال

 اب
الح

ي

باع
الخ 

ميا
ق م

 مي 
مال
الح 

ميا
ق م
ال

(
S

ig
).

 

 ب
 ع 
ال

 

1.  
يعمل برنامج اإلرشاد الوظيفي والمهني للخريجين على 

 تعزيز فرص تشغيل الخريجين
3.90 0.84 77.97 19.02 *0.000 1 

2.  
مج االرشاد الوظيفي والمهني في إبراز يساهم برنا

 وتسويق مهارات الخريجين أمام أصحاب العمل
3.83 0.86 76.52 16.98 *0.000 2 

0.  
يساهم برنامج االرشاد الوظيفي والمهني في تطوير 
 مهارات الخريجين الحياتية والمهنية للتقدم للوظائف

3.74 0.90 74.81 14.64 *0.000 3 

4.  

يفي والمهني يعمل على الربط بين برنامج االرشاد الوظ
أصحاب األعمال والخريجين من خالل برامج التشبيك 

 المختلفة
3.64 0.90 72.78 12.63 *0.000 6 

5.  
يساهم برنامج اإلرشاد الوظيفي في توفير فرص التدريب 

 على رأس العمل للخريجين الجدد
3.57 0.96 71.30 10.48 *0.000 10 

6.  
ظيفي في تعريف الخريجين يساهم برنامج اإلرشاد الو 

 على فرص العمل المتاحة في السوق المحلي
3.61 0.94 72.25 11.54 *0.000 7 

7.  
يساعد برنامج االرشاد الوظيفي والمهني على تعريف 

 الخريجين بمتطلبات سوق العمل
3.60 0.97 71.96 10.93 *0.000 8 

8.  
يساعد برنامج االرشاد الوظيفي والمهني على إكساب 

 ن مهارات مطلوبة لسوق العملالخريجي
3.69 1.02 73.73 12.00 *0.000 5 

9.  
يقدم برنامج اإلرشاد الوظيفي أنشطة مترابطة ومتكاملة 
 تساهم في رفع كفاءة الخريج وت هيله لسوق للعمل

3.58 1.00 71.65 10.39 *0.000 9 
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13.  
يساهم برنامج اإلرشاد الوظيفي في جسر الفجوة بين 

 ات سوق العملمهارات الطلبة ومتطلب
3.70 0.99 74.05 12.63 *0.000 4 

  0.000* 19.88 73.69 0.61 3.68 جم عيفقعا يالمجا يمعا ي 

 .α ≤0.05 داللة  مستو المتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند * 

 ( يمكن استخالص ما يلي:0022من جدول )

المهني للخريجين على تعزيز يعمل برنامج اإلرشاد الوظيفي و  األولى "للفقرة المتوسط الحسابي  -
 ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكلية من  3.90ساوي ي "فرص تشغيل الخريجين 

لذلك تعتبر هذه  0.000تساوي ي(Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،19.02 ، قيمة االختبار77.97%
توسط درجة االستجابة لهذه مما يدل على أن م، α ≤0.05 الفقرة دالة إحصائيا  عند مستو  داللة 

وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه  0وهي عن درجة الحياد الفقرة قد زاد 
 الفقرة. 

يساهم برنامج اإلرشاد الوظيفي في توفير فرص التدريب  الخامسة "للفقرة المتوسط الحسابي  -
، قيمة %71.30لمتوسط الحسابي النسبي أي أن ا 3.57 ساويي " على رأس العمل للخريجين الجدد

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا   0.000تساوي ي(Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،10.48االختبار
عن  زادمما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد ، α ≤0.05 عند مستو  داللة 

 قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  من وهذا يعني أن هناك موافقة 0وهي درجة الحياد 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 3.68بشكل عام يمكن القول ب ن المتوسط الحسابي يساوي  -
لذلك يعتبر  0.000تساوي ي(Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،19.88، قيمة االختبار%73.69يساوي 
، α ≤0.05 عند مستو  داللة  إحصائيا   دال "يبرنامج اإلرشاد الوظيفي والمهني للخريجين " مجال 

 0وهي عن درجة الحياد المجال يختلف جوهريا   مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا
 المجال.  وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا

في تزويدهم  أن الخريجين يرون ب ن برنامج اإلرشاد الوظيفي يساهمويعزو الباحث ذلك إلى 
كتابة السيرة الذاتية ومهارات ناعمة وت هيلهم للدخول بمهارات مطلوبة لسوق العمل مثل مهارة 

للمقابالت ولكنهم يرون ب ن تلك البرامج ال تساهم بالقدر الكافي في توفير فرص عمل مؤقتة او 
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 قيرات)ش واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسةفرص للتدريب على رأس العمل 
،2313) 

 "يبعامجياح ضانيالمشاع عيالصغ ع يل خع ج ني ح   يفقعا يمجا ي" 

 درجبة الحيباد قبد وصبلت إلبىلمعرفبة مبا إذا كانبت متوسبط درجبة االسبتجابة  Tتم اسبتخدام اختببار 
 (.0020النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 0 وهي

ي(3.73جسو ي)

بعامجياح ضانيالمشاع عيي"قع يمنيفقعا يمجا يلك يفي(.Sig)الم و طيالح ابييوق ممياالح ما ي
ي"يالصغ ع يل خع ج ن
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1.  
تعمل برامج احتضان المشاريع الصغيرة للخريجين على 

 مةخلق فرص عمل للخريجين بصورة مستدا
3.88 0.91 77.59 17.11 *0.000 4 

2.  
تساهم برامج احتضان المشاريع الصغيرة في خلق جيل 

 ريادي قادر على إدارة المشروعات الصغيرة
3.83 0.99 76.57 14.88 *0.000 5 

0.  

توفر برامج احتضان المشاريع الصغيرة الدعم الفني 
اإلداري والمالي للرياديين بشكل يضمن استمرارية ونجاح 

 اريعهممش
4.02 0.98 80.32 18.48 *0.000 1 

4.  

توفر برامج االحتضان فرصة للخريجين أصحاب المشاريع 
الصغيرة لعرض وتسويق مشاريعهم امام المستثمرين 

 وأصحاب األعمال
3.96 0.82 79.24 20.87 *0.000 2 

5.  
تعتبر فترة احتضان المشاريع الصغيرة لمدة عام كافية 

ستقاللية والعمل خارج إطار لوصول المشروع لمرحلة اال
3.75 0.90 75.06 14.89 *0.000 9 
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 الحاضنات

6.  
تقدم برامج االحتضان التمويل الكافي للبدء بالمشاريع 
 الصغيرة بشكل يلبي احتياجاتها للوصول لمرحلة النضوج

3.79 0.86 75.81 16.32 *0.000 7 

7.  
تساعد برامج احتضان المشاريع الصغيرة للخريجين على 

 الخريجين مهارات مطلوبة لسوق العمل إكساب
3.80 0.90 75.94 15.63 *0.000 6 

8.  
نجاح  توفر برامج االحتضان فرصة للخريجين لت سيس وا 

 شركاتهم الخاصة
3.78 0.95 75.53 14.49 *0.000 8 

9.  
توثر الظروف السياسية واألوضاع االقتصادية على فرص 

 نجاح المشاريع المحتضنة
3.89 0.96 77.78 16.44 *0.000 3 

  0.000* 27.68 77.10 0.55 3.85يجم عيفقعا يالمجا يمعا ي 

 .α ≤0.05 داللة  مستو المتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند * 

 ( يمكن استخالص ما يلي:0020من جدول )

توفر برامج احتضان المشاريع الصغيرة الدعم الفني اإلداري  الثالثة "للفقرة المتوسط الحسابي  -
( 5)الدرجة الكلية من  4.02ساوي ي " ي للرياديين بشكل يضمن استمرارية ونجاح مشاريعهموالمال

ي(Sig).القيمة االحتمالية وأن  18.48 ، قيمة االختبار%80.32 أي أن المتوسط الحسابي النسبي
مما يدل على أن ، α≤0.05 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستو  داللة  0.000 تساوي

وهذا يعني أن هناك موافقة  0وهي درجة الحياد توسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن م
 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

تعتبر فترة احتضان المشاريع الصغيرة لمدة عام كافية  ة الخامسة "للفقر المتوسط الحسابي  -
أي أن  3.75ساوي ي"  الحاضناتلوصول المشروع لمرحلة االستقاللية والعمل خارج إطار 

 تساويي(Sig).القيمة االحتمالية وأن  14.89، قيمة االختبار %75.06المتوسط الحسابي النسبي 
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مما يدل على أن ، α ≤0.05 دالة إحصائيا  عند مستو  داللة  الفقرةلذلك تعتبر هذه  0.000
وهذا يعني أن هناك موافقة  0وهي درجة الحياد عن  زادمتوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد 

 .هذه الفقرةمن قبل أفراد العينة على 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 3.85 بشكل عام يمكن القول ب ن المتوسط الحسابي يساوي -
لذلك يعتبر  0.000 تساويي(Sig).القيمة االحتمالية وأن 27.68 ، قيمة االختبار%77.10يساوي 
، α ≤0.05 " دال إحصائيا  عند مستو  داللة  ع الصغيرة للخريجينبرامج احتضان المشاريي" مجال

 0وهي درجة الحياد مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريا  عن 
  وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال.

الدعم الفني والمالي المقدم خالل فترة  توافق الخريجين على أهميةويعزو الباحث ذلك إلى 
احتضان المشاريع الصغيرة في دعم الخريجين للبدء بمشاريعهم الصغيرة ولكنهم يرون بنسبة 

واتفقت هذه متدنية أن فترة العام لالحتضان غير كافية لالستقاللية والبدء بالعمل في السوق 
 (2313اسة ) بوسحلة وبن درار ، ( ودر 2310)الرمالوي، النتائج مع بعض الدراسات كدراسة

 " المشاع عيال نمو ميالممولميسول ا ي"ي ح   يجم عيفقعا ي

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجبة االسبتجابة قبد وصبلت إلبى درجبة الموافقبة  Tتم استخدام اختبار 
 (.0024النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 6وهي المتوسطة 

ي
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ي(3.71جسو ي)

يفقعا يلجم عيي(.Sig)مياالح ما يالم و طيالح ابييوق م

ييالمشاع عيال نمو ميالممولميسول ا ي"ي"
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 1 0.000* 30.15 77.32 0.51 3.87  .أيام التوظيف للخريجين الجدد

 3 0.000* 24.69 75.68 0.57 3.78 . ات الخريجين المهنية والحياتيةبرامج بناء قدر 

 4 0.000* 19.88 73.69 0.61 3.68 .برنامج اإلرشاد الوظيفي والمهني للخريجين

 2 0.000* 27.68 77.10 0.55 3.85 .برامج احتضان المشاريع الصغيرة للخريجين

 0.000* 32.18 75.91 0.44 3.80 المشاع عيال نمو ميالممولميسول ا ي
 

 .α  ≤ 0...مستو  داللة المتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند *          

سباوي ي المشباريع التنمويبة الممولبة دوليبا  يفقبراتالمتوسبط الحسبابي لجميبع تببين أن ( 0024جبدول )
 32.18 ، قيمببة االختبببار%75.91 ( أي أن المتوسببط الحسببابي النسبببي5)الدرجببة الكليببة مببن  3.80
من قبل أفراد العينبة علبى  وهذا يعني أن هناك موافقة 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية ن وأ

  .عام بشكل المشاريع التنموية الممولة دوليا  يفقرات

ي"يالم   يال ناف  ميل خع ج نيفيي وقيالعم يثان ا:ي ح   يفقعا يمجا ي"

 "يوقيالعم اك  ابيالخع ج نيمهاعا يمط وبميل ي ح   يفقعا يمجا ي" -

درجبة الحيباد  قبد وصبلت إلبىلمعرفبة مبا إذا كانبت متوسبط درجبة االسبتجابة  Tتم اسبتخدام اختببار 
 (.0025النتائج موضحة في جدول ) .0وهي 
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ي(3.73جسو ي)
اك  ابيالخع ج نييلك يفقع يمنيفقعا يمجا ي"ي(.Sig)الم و طيالح ابييوق ممياالح ما ي

ي"يمهاعا يمط وبميل وقيالعم 
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1.  
يمكن للخريج اكتساب مهارات شخصية من خالل برامج بناء 

 القدرات المهنية والحياتية
3.89 0.88 77.84 18.02 *0.000 3 

2.  
الحاسوب من خالل يمكن للخريج اكتساب مهارات متقدمة في 

 برامج بناء القدرات المهنية والحياتية
3.87 0.81 77.41 19.03 *0.000 5 

0.  
يمكن للخريج اكتساب مهارات فنية تطبيقية من خالل برامج بناء 

 القدرات المهنية والحياتية
3.81 0.82 76.27 17.54 *0.000 6 

4.  
يستطيع الخريج اكتساب مهارات في تجهيز السيرة الذاتية 

 المقابلة الشخصية من خالل برنامج اإلرشاد الوظيفي والمهنيو 
3.77 0.88 75.35 15.40 *0.000 7 

5.  
يستطيع الخريج اكتساب مهارات فنية في مجاالت مختلفة من 

 خالل برنامج اإلرشاد الوظيفي والمهني
3.71 0.93 74.27 13.66 *0.000 9 

6.  
والشركات يستطيع الخريج اكتساب مهارات في إدارة االعمال 

 الصغيرة من خالل برامج احتضان المشاريع الصغيرة للخريجين
3.77 0.92 75.33 14.80 *0.000 8 

7.  
يمكن للخريج اكتساب مهارات متقدمة في مجال بناء خطط 
 األعمال من خالل برامج احتضان المشاريع الصغيرة للخريجين

3.87 0.85 77.48 18.20 *0.000 4 

8.  
مهارات خاصة في التسويق من خالل يستطيع الخريج اكتساب 

 برامج احتضان المشاريع الصغيرة للخريجين
4.08 0.84 81.51 22.84 *0.000 1 

9.  
يستطيع الخريج الحصول على مهارات خاصة في المقابالت 

 الشخصية من خالل أيام التوظيف
3.99 0.78 79.75 22.67 *0.000 2 

  0.000* 30.60 77.24 0.50 3.86 جم عيفقعا يالمجا يمعا ي 

 .α ≤0.05 داللة  مستو المتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند * 
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 ( يمكن استخالص ما يلي:0025من جدول )

يستطيع الخريج اكتساب مهارات خاصة في التسويق من  الثامنة "للفقرة المتوسط الحسابي  -
( أي أن 5لية من )الدرجة الك 4.08ساوي ي " خالل برامج احتضان المشاريع الصغيرة للخريجين

تساوي ي(Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،22.84 ، قيمة االختبار%81.51 المتوسط الحسابي النسبي
مما يدل على أن ، α ≤0.05 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستو  داللة  0.000

أن هناك موافقة  وهذا يعني 0وهي عن درجة الحياد متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد 
 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 

يستطيع الخريج اكتساب مهارات فنية في مجاالت مختلفة  الخامسة "للفقرة المتوسط الحسابي  -
أي أن المتوسط الحسابي النسبي  3.71 ساويي "من خالل برنامج اإلرشاد الوظيفي والمهني

لذلك تعتبر هذه  0.000تساوي ي(Sig).االحتمالية  القيمةوأن  ،13.66، قيمة االختبار74.27%
مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه ، α ≤0.05 الفقرة دالة إحصائيا  عند مستو  داللة 

من قبل أفراد العينة على هذه  وهذا يعني أن هناك موافقة 0وهي عن درجة الحياد  زادالفقرة قد 
 الفقرة. 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 3.86المتوسط الحسابي يساوي  بشكل عام يمكن القول ب ن -
لذلك يعتبر  0.000تساوي ي(Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،30.60، قيمة االختبار%77.24يساوي 
 عند مستو  داللة  إحصائيا   دال " اكتساب الخريجين مهارات مطلوبة لسوق العمل "  مجال 

0.05≥ α ، عن درجة الحياد المجال يختلف جوهريا   جة االستجابة لهذامما يدل على أن متوسط در
 المجال.  وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا 0وهي 

أن برامج االحتضان تعتبر أكثر البرامج من وجهة نظر الخريجين مالئمة ويعزو الباحث ذلك إلى 
البرامج الدعم المالي والفني للخريجين وتمكنهم بسهولة في سوق العمل حيث توفر تلك  لالنخراط
يجاد  ب عمالهممن البدء  الخاصة ، بينما ير  الخريجين ضرورة تطوير برامج اإلرشاد الوظيفي وا 

)بوسحلة وبن  واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسةصيغ لبرامج تشغيلية من خاللها ، 
 (2313دار ، 
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 "يفض يل خع ج نيبم ط با ي وقيالعم مععفميأي ح   يفقعا يمجا ي" 

 درجبة الحيباد قبد وصبلت إلبىلمعرفبة مبا إذا كانبت متوسبط درجبة االسبتجابة  Tتم اسبتخدام اختببار 
 (.0026النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 0 وهي

ي(3.73جسو ي)

مععفميأفض يل خع ج نيي"لك يفقع يمنيفقعا يمجا يي(.Sig)الم و طيالح ابييوق ممياالح ما ي
ي"يبم ط با ي وقيالعم 

 الفقع   

بي
 ا
الح
طي
و 
لم 
ا

 

عي
ع ا
الم
في
حعا
االن

ييي
 اب

الح
طي
و 
لم 
ا

بي
ن 
ال

باع 
الخ 

ميا
ق م

 مي 
مال
الح 

ميا
ق م
ال

(
S

ig
).

 

 ب
 ع 
ال

 

1.  
يمكن للخريج التعرف بشكل أفضل على متطلبات القطاع 
 الخاص من خالل برامج بناء القدرات المهنية والحياتية

3.82 0.86 76.39 16.95 *0.000 2 

2.  

يمكن للخريج التعرف بشكل أفضل على متطلبات 
المؤسسات األهلية من خالل برامج بناء القدرات المهنية 

 والحياتية
3.75 0.84 75.10 15.95 *0.000 4 

0.  

يستطيع الخريج التعرف على احتياجات المشغلين من 
خالل المقابالت األولية التي يتم إجراءها في أيام 

 التوظيف
3.71 0.90 74.14 13.93 *0.000 7 

4.  
يستطيع الخريج التعرف على أولويات المشغلين من خالل 

 المقابالت األولية التي يتم إجراءها في أيام التوظيف
3.68 0.95 73.69 12.80 *0.000 9 

5.  
يستطيع الخريج معرفة الفرص المتاحة للعمل في السوق 
 المحلي من خالل برنامج اإلرشاد الوظيفي والمهني.

3.68 0.94 73.50 12.73 *0.000 10 

6.  

يمكن للخريج التعرف على المواصفات النموذجية التي 
يطلبها المشغلون من خالل برنامج اإلرشاد الوظيفي 

 والمهني.
3.72 0.94 74.41 13.66 *0.000 6 

 8 0.000* 13.15 73.75 0.93 3.69يمكن للخريج التعرف على توجهات القطاعين الخاص   .7
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 والمهني.واألهلي من خالل برنامج اإلرشاد الوظيفي 

8.  
يستطيع الخريج الدخول لعالم األعمال في السوق المحلي 
 من خالل برامج احتضان المشاريع الصغيرة للخرجين.

3.73 0.96 74.68 13.61 *0.000 5 

9.  

يستطيع الخريج الدخول لعالم األعمال في السوق 
لصغيرة الخارجي من خالل برامج احتضان المشاريع ا

 للخرجين.
3.77 0.93 75.33 14.64 *0.000 3 

13.  
يستطيع الخريج التعرف على متطلبات المستثمرين من 
 خالل برامج احتضان المشاريع الصغيرة للخرجين.

3.89 0.93 77.72 17.02 *0.000 1 

  0.000* 23.68 74.86 0.56 3.74يجم عيفقعا يالمجا يمعا ي 

 .α ≤0.05 داللة  مستو عند  المتوسط الحسابي دال إحصائيا  * 

 ( يمكن استخالص ما يلي:0026من جدول )

يستطيع الخريج التعرف على متطلبات المستثمرين من  العاشرة "للفقرة المتوسط الحسابي  -
( أي أن 5)الدرجة الكلية من  3.89ساوي ي " خالل برامج احتضان المشاريع الصغيرة للخرجين

 تساويي(Sig).القيمة االحتمالية وأن  17.02 ، قيمة االختبار%77.72 المتوسط الحسابي النسبي

مما يدل على أن متوسط ، α≤0.05 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستو  داللة  0.000
وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل  0وهي درجة الحياد درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن 

 لفقرة.أفراد العينة على هذه ا

يستطيع الخريج معرفة الفرص المتاحة للعمل في السوق  ة الخامسة "للفقر المتوسط الحسابي  -
أي أن المتوسط الحسابي  3.68ساوي ي"  المحلي من خالل برنامج اإلرشاد الوظيفي والمهني

بر لذلك تعت 0.000 تساويي(Sig).القيمة االحتمالية وأن  12.73، قيمة االختبار %73.50النسبي 
مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة ، α ≤0.05 دالة إحصائيا  عند مستو  داللة  الفقرةهذه 

وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على  0وهي درجة الحياد عن  زادلهذه الفقرة قد 
 .هذه الفقرة
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الحسابي النسبي  ، وأن المتوسط3.74 بشكل عام يمكن القول ب ن المتوسط الحسابي يساوي -
لذلك يعتبر  0.000 تساويي(Sig).القيمة االحتمالية وأن 23.68 ، قيمة االختبار%74.86يساوي 
 ≤0.05 " دال إحصائيا  عند مستو  داللة  معرفة أفضل للخريجين بمتطلبات سوق العملي" مجال 

α وهي جة الحياد در ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريا  عن
  وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال. 0

أن برنامج اإلرشاد الوظيفي ال يمتلك وسائل واضحة تربط بين الخريجين ويعزو الباحث ذلك إلى 
 والمشغلين وتساهم في ربطهم من خالل برامج عملية محددة

 " ميل خع ج نيفيي وقيالعم الم   يال ناف  "ي ح   يجم عيفقعا ي

لمعرفببة مببا إذا كانببت متوسببط درجببة االسببتجابة قببد وصببلت إلببى درجببة  Tتببم اسببتخدام اختبببار  -
 (.0027النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 6وهي الموافقة المتوسطة 

ي(3.72جسو ي)
يفقعا يلجم عيي(.Sig)الم و طيالح ابييوق ممياالح ما ي

يييي وقيالعم ي"الم   يال ناف  ميل خع ج نيفي"

 البنس
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 1 0.000* 30.60 77.24 0.50 3.86 .اكتساب الخريجين مهارات مطلوبة لسوق العمل

 2 0.000* 23.68 74.86 0.56 3.74 .معرفة أفضل للخريجين بمتطلبات سوق العمل

 0.000* 30.99 75.99 0.46 3.80 .الم   يال ناف  ميل خع ج نيفيي وقيالعم 
 

 .α ≤ 0...مستو  داللة المتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند *          
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رفبع الميبزة التنافسبية للخبريجين فبي سبوق  فقراتالمتوسط الحسابي لجميع تبين أن ( 0027جدول )
، قيمبببة %75.99 ( أي أن المتوسبببط الحسبببابي النسببببي5)الدرجبببة الكليبببة مبببن  3.80سببباوي ي العمبببل

مبن قببل  وهذا يعني أن هناك موافقبة 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  30.99 االختبار
  .عام بشكل رفع الميزة التنافسية للخريجين في سوق العمل فقراتأفراد العينة على 

ياخ باعيفعض ا يالسعا مي4.5.3

ي يالفعض م يي:ا ولىالعئ  م ييوذيأثع وجس ي)ي حصائ مساللم يم  وى يα≤0.05عنس  مشاع عيل(
 العم .ال نمو ميالممولميسول ا يع ىيعفعيالم   يال ناف  ميل خع ج نيفيي وقي

ي مكنيا  ن اجيماي  ي: Stepwise منين ائجياالنحساعيالم عسسيبا  خسا يطع قم

رفع الميزة التنافسية للخريجين في سوق  ير التابع "رة على المتغثتبين أن المتغيرات المؤ  -
برامج بناء قدرات الخريجين ، برامج احتضان المشاريع الصغيرة للخريجينهي:  "العمل

برنامج اإلرشاد الوظيفي والمهني ، أيام التوظيف للخريجين الجدد، المهنية والحياتية
 . للخريجين

 %96.6، وهذا يعني أن 1.966لُمعدَّل= ، ومعامل التحديد ا1.609=  رتباطمعامل اال -
)المتغير التابع( تم تفسيره رفع الميزة التنافسية للخريجين في سوق العمل من التغير في 

قد ترجع إلى عوامل أخر  تؤثر  %69.1من خالل العالقة الخطية والنسبة المتبقية 
 . رفع الميزة التنافسية للخريجين في سوق العملعلى 

يح   ياالنحساعيالم عسسيلمعام  ياالنحساع(:ي 4.58جسو ي)

معام  ي الم غ عا يالم  ق م
 االنحساع

ق ممياخ باعي
Tي

الق ممياالح مال مي
Sig. 

 0.000 7.127 1.324 المقدار الثابت

برامج احتضان المشاريع الصغيرة 
 للخريجين

0.182 3.856 0.000 

برامج بناء قدرات الخريجين 
 . المهنية والحياتية

0.176 3.964 0.000 

 0.001 3.325 0.164 أيام التوظيف للخريجين الجدد

 0.003 2.959 0.128برنامج اإلرشاد الوظيفي والمهني 
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 للخريجين
 1.966معامل التحديد الُمعدَّل=  1.609 =الرتباطمعامل ا

ي
*يبعامجياح ضانيالمشاع عيي0.182+ي1.324=ييالم   يال ناف  ميل خع ج نيفيي وقيالعم 

*يأ ا يي0.164*يبعامجيبناءيقسعا يالخع ج نيالمهن ميوالح ا  مي+ي0.176صغ ع يل خع ج ني+يال
ي*يبعنامجيا عشاسيالوظ فييوالمهنييل خع ج ن.0.128ال وظ فيل خع ج نيالجسسي+ي

رفع الميزة ( تبين أن المتغيرات المستقلة حسب أهميتها في تفسير " 9.16من خالل جدول )
برامج بناء قدرات الخريجين  هي: T" حسب قيمة اختبار  في سوق العملالتنافسية للخريجين 

المهنية والحياتية، ومن ثم برامج احتضان المشاريع الصغيرة للخريجين، ومن ثم أيام التوظيف 
 .للخريجين الجدد، وأخيرا برنامج اإلرشاد الوظيفي والمهني للخريجين

لبرامج التدريب الفنية والحياتية  لالنضمامالتخرج الخريجين حديثي  اهتمامالباحث ذلك إلى  ويعزو
هذا إلى جانب إدراك  العمل،لتطوير مهاراتهم التنافسية وذلك رغبة منهم لتلبية متطلبات سوق 
واتفقت هذه النتائج مع  للسوق،الخريجين ألهمية برامج االحتضان في تسهيل االنتقال المباشر 

 (2336،  )سعيد( ودراسة 2310كور ، )ميرسي بعض الدراسات كدراسة

ي يالفعض م يم  وىيي وجسي:الثان مالعئ  م يعنس ي حصائ م ب نييα≤ 0.05 فعوقا يذا يساللم
يع ىيعفعيالم   يم و طا يا  جابميالمبحوث نيحو ي المشاع عيال نمو ميالممولميسول ا يوأثعها

ي ع ى يالعم  ي وق يفي يل خع ج ن ي)يالشخص ميع وما ل ميال ناف  م يالعمع، المؤه يالجنس،
 (.الع مي،ي نميال خعج،يحالميالعم 

" لمعرفببة مببا إذا كببان هنبباك فببروق ذات داللببة إحصببائية لعينتببين مسببتقلتينT  اختبببار "تببم اسببتخدام 
كبذلك تبم اسبتخدام اختببار "  وهو اختبار معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانبات.

ذات داللبببة إحصبببائية وهبببذا االختببببار معلمبببي لمعرفبببة مبببا إذا كبببان هنببباك فبببروق  التبببباين األحبببادي" 
 متوسطات أو أكثر. 0يصلح لمقارنة 

 ويشتق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:
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يي وجس - يم  وى يعنس ي حصائ م يساللم يذا  يا  جابمييα≤ 0.05 فعوقا  يم و طا  ب ن
ي يحو  ياالمبحوث ن يالم    يعفع يع ى يوأثعها يسول ا  يالممولم يال نمو م ل ناف  ميالمشاع ع

ي. لىيالجنسيل خع ج نيفيي وقيالعم ي ع ى

 المقابلة الختبار"  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 0029الموضحة في جدول )ن النتائج م

Tلجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا 0.05 من مستو  الداللة أكبر"  لعينتين مستقلتين 
عينة الدراسة داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات توجد فروق ذات ال وبذلك يمكن استنتاج أنه 

 حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعز  إلى الجنس.
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 الجنس – " لع ن  نيم  ق   نT ي"اخ باعن ائجيي(:3..9جسو ي)

 المجا 

يالم و طا 
باع
الخ 

ميا
ق م

 ميي
مال
الح 

ميا
ق م
ال

(
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ig
).

 أنثىيذكع 

 0.571 0.567 3.85 3.88 .مهنية والحياتيةبرامج بناء قدرات الخريجين ال

 0.816 0.232- 3.79 3.78 .أيام التوظيف للخريجين الجدد

 0.857 0.181 3.68 3.69 .برنامج اإلرشاد الوظيفي والمهني للخريجين

 0.757 0.309- 3.86 3.84 .برامج احتضان المشاريع الصغيرة للخريجين

 0.898 0.129 3.79 3.80 .المشاع عيال نمو ميالممولميسول ا ي

 0.695 0.392 3.85 3.87 .اكتساب الخريجين مهارات مطلوبة لسوق العمل

 0.062 1.873 3.69 3.81 .معرفة أفضل للخريجين بمتطلبات سوق العمل

 0.163 1.397 3.77 3.84 .الم   يال ناف  ميل خع ج نيفيي وقيالعم 

 0.548 0.602 3.78 3.81 جم عيالمجاال يمعا

ييجس وي - يم  وى يعنس ي حصائ م يساللم يذا  يا  جابمييα≤ 0.05 فعوقا  يم و طا  ب ن
ي يحو  يال ناف  ميالمبحوث ن يالم    يعفع يع ى يوأثعها يسول ا  يالممولم يال نمو م المشاع ع

ي. لىيالعمعيل خع ج نيفيي وقيالعم ي ع ى

 يمكن استنتاج ما يلي:( 0003الموضحة في جدول )ن النتائج م

 0.05 من مستو  الداللة أقل" المقابلة الختبار" التباين األحادي  (.Sig)حتمالية تبين أن القيمة اال

وبببذلك يمكبن اسببتنتاج أنببه توجببد فببروق  " معرفببة أفضببل للخببريجين بمتطلببات سببوق العمببل لمجبال "
عينببة الدراسببة حببول هببذا المجببال تعببز  إلببى العمببر ذات داللببة إحصببائية بببين متوسببطات تقببديرات 

 ..سنة 22أقل من  -23ن أعمارهم تتراوح من وذلك لصالح الذي
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مبن  أكببر (.Sig)القيمبة االحتماليبة أمبا بالنسببة لبباقي المجباالت والمجباالت مجتمعبة، فقبد تببين أن 
توجبد فبروق ذات داللبة إحصبائية ببين متوسبطات ال وبذلك يمكن اسبتنتاج أنبه  0.05مستو  الداللة 

 ..العمرمجاالت مجتمعة معا تعز  إلى عينة الدراسة حول هذه المجاالت والتقديرات 

أن النسبة األكبر من المشاركين في البرامج التي تطرحها المؤسسات الباحث ذلك إلى  ويعزو
 الدولية هي من فئة الخريجين حديثي التخرج.

 العمع – "ال با نيا حاسيي"ياخ باعن ائجيي(:9.93جسو ي)

 المجا 

يالم و طا 

باع
الخ 

ميا
ق م

ي

ح م
ياال
مم
الق 

 مي
ال
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S

ig
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أق ي -70
ي77مني
  نم

أق ي-77
ي73مني
  نم

 نميي73
 فمايفوق

 0.213 1.554 3.95 3.82 3.88 .برامج بناء قدرات الخريجين المهنية والحياتية

 0.168 1.795 3.73 3.75 3.87 .أيام التوظيف للخريجين الجدد

 0.194 1.649 3.76 3.62 3.73 .برنامج اإلرشاد الوظيفي والمهني للخريجين

 0.788 0.239 3.90 3.85 3.84 .برامج احتضان المشاريع الصغيرة للخريجين

 0.280 1.279 3.84 3.75 3.83 .لمشاع عيال نمو ميالممولميسول ا يا

 0.391 0.942 3.93 3.83 3.86 .اكتساب الخريجين مهارات مطلوبة لسوق العمل

 0.020* 3.957 3.81 3.65 3.84 .معرفة أفضل للخريجين بمتطلبات سوق العمل

 0.064 2.772 3.87 3.74 3.85 .الم   يال ناف  ميل خع ج نيفيي وقيالعم 

 0.129 2.065 3.85 3.75 3.84 جم عيالمجاال يمعا

 .α ≤ 0.05 دال إحصائيا  عند مستو  داللة اتالفرق بين المتوسط * 

يي وجس - يم  وى يعنس ي حصائ م يساللم يذا  يم و يα≤ 0.05 فعوقا  يا  جابميب ن طا 
ي يحو  يال ناف  ميالمبحوث ن يالم    يعفع يع ى يوأثعها يسول ا  يالممولم يال نمو م المشاع ع

ي.لمؤه يالع ميا لىييل خع ج نيفيي وقيالعم ي ع ى
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 المقابلة الختبار"  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 0001الموضحة في جدول )ن النتائج م

وبذلك  لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا 0.05 لداللةمن مستو  ا أكبر"  التباين األحادي
عينة الدراسة حول توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات ال يمكن استنتاج أنه 

 هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعز  إلى المؤهل العلمي.

 يالمؤه يالع م – "ال با نيا حاسيي"ياخ باعن ائجيي(:9.93جسو ي)

 المجا 

يالم و طا 

باع
الخ 

ميا
ق م

مي)ي
مال 

الح 
ميا
ق م
ال

S
ig

).
 

سب و ي
 م و ط

 ماج   ع بكالوع وس

 0.551 0.598 3.80 3.85 3.91 .برامج بناء قدرات الخريجين المهنية والحياتية

 0.426 0.855 3.87 3.75 3.83 .أيام التوظيف للخريجين الجدد

 0.106 2.259 3.89 3.63 3.75 .خريجينبرنامج اإلرشاد الوظيفي والمهني لل

 0.462 0.775 4.02 3.84 3.85 .برامج احتضان المشاريع الصغيرة للخريجين

 0.299 1.211 3.89 3.76 3.83 .المشاع عيال نمو ميالممولميسول ا ي

 0.115 2.181 3.63 3.85 3.91 .اكتساب الخريجين مهارات مطلوبة لسوق العمل

 0.198 1.629 3.75 3.70 3.82 .بمتطلبات سوق العملمعرفة أفضل للخريجين 

 0.167 1.800 3.69 3.77 3.86 .الم   يال ناف  ميل خع ج نيفيي وقيالعم 

 0.295 1.224 3.83 3.77 3.84 جم عيالمجاال يمعا

 .α ≤ 0.05 دال إحصائيا  عند مستو  داللة اتالفرق بين المتوسط * 

يعني وجس - ي حصائ م يساللم يذا  يفعوقا  يم  وى يا  جابمييα≤ 0.05 س يم و طا  ب ن
ي يحو  يال ناف  ميالمبحوث ن يالم    يعفع يع ى يوأثعها يسول ا  يالممولم يال نمو م المشاع ع

ي. لىي نميال خعجيل خع ج نيفيي وقيالعم ي ع ى

 يمكن استنتاج ما يلي:( 0002الموضحة في جدول )ن النتائج م
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 0.05أقل من مستو  الداللة " الختبار" التباين األحادي المقابلة  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 

وبببذلك يمكبن اسببتنتاج أنببه توجببد فببروق  " معرفببة أفضببل للخببريجين بمتطلببات سببوق العمببل لمجبال "
ذات داللبببة إحصبببائية ببببين متوسبببطات تقبببديرات عينبببة الدراسبببة حبببول هبببذا المجبببال تعبببز  إلبببى سبببنة 

 .هم الخريجين حديثي التخرجو . 2315التخرج وذلك لصالح الذين سنة تخرجهم 

مبن  أكببر (.Sig)القيمبة االحتماليبة أمبا بالنسببة لبباقي المجباالت والمجباالت مجتمعبة، فقبد تببين أن 
توجبد فبروق ذات داللبة إحصبائية ببين متوسبطات ال وبذلك يمكن اسبتنتاج أنبه  0.05مستو  الداللة 

 ..سنة التخرجمعا تعز  إلى عينة الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة تقديرات 

  نميال خعج – "ال با نيا حاسيي"ياخ باعن ائجيي(:.9.9جسو ي)

 المجا 

يالم و طا 

باع
الخ 

ميا
ق م

مي)ي
مال 

الح 
ميا
ق م
ال

S
ig

).
 

 2015ي2014 2013ي2012 2011ي2010 2009 2008

برامج بناء قدرات الخريجين 
 0.384 1.068 3.90 3.83 3.87 3.85 3.72 3.83 3.89 4.09 المهنية والحياتية.

 أيام التوظيف للخريجين الجدد.
3.82 3.79 3.54 3.77 3.84 3.75 3.71 3.89 1.402 0.204 

برنامج اإلرشاد الوظيفي 
 0.926 0.359 3.76 3.64 3.65 3.68 3.66 3.61 3.65 3.78 والمهني للخريجين.

برامج احتضان المشاريع 
 الصغيرة للخريجين.

3.94 4.01 3.81 3.83 3.79 3.89 3.75 3.90 0.707 0.666 

يالممولمي يال نمو م المشاع ع
 0.569 0.823 3.86 3.73 3.78 3.79 3.74 3.70 3.83 3.91 .سول ا ي

اكتساب الخريجين مهارات 
 مطلوبة لسوق العمل.

3.93 3.91 3.85 3.77 3.86 3.83 3.80 3.93 0.502 0.833 
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معرفة أفضل للخريجين 
 لعمل.بمتطلبات سوق ا

3.85 3.71 3.61 3.62 3.68 3.71 3.64 3.93 2.098 *0.044 

يفيي يل خع ج ن يال ناف  م الم   
 . وقيالعم 

3.89 3.80 3.72 3.69 3.77 3.77 3.72 3.93 1.594 0.136 

 0.288 1.226 3.88 3.73 3.78 3.78 3.72 3.71 3.82 3.90 جم عيالمجاال يمعا

 .α ≤ 0.05 دال إحصائيا  عند مستو  داللة اتالفرق بين المتوسط *           

يي وجس - يم  وى يعنس ي حصائ م يساللم يذا  يا  جابمييα≤ 0.05 فعوقا  يم و طا  ب ن
ي يحو  يال ناف  ميالمبحوث ن يالم    يعفع يع ى يوأثعها يسول ا  يالممولم يال نمو م المشاع ع

 . لىيحالميالعم يل خع ج نيفيي وقيالعم ي ع ى

 يمكن استنتاج ما يلي:( 0000ل )الموضحة في جدو ن النتائج م

 0.05 من مستو  الداللة أقل" المقابلة الختبار" التباين األحادي  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 

وبببذلك يمكببن اسببتنتاج أنببه توجببد فببروق  " بببرامج بنبباء قببدرات الخببريجين المهنيببة والحياتيببة لمجببال "
لدراسبببة حبببول هبببذا المجبببال تعبببز  إلبببى حالبببة عينبببة اذات داللبببة إحصبببائية ببببين متوسبببطات تقبببديرات 

 العمل وذلك لصالح الذين يعملون حاليا.

مبن  أكببر (.Sig)القيمبة االحتماليبة أمبا بالنسببة لبباقي المجباالت والمجباالت مجتمعبة، فقبد تببين أن 
توجبد فبروق ذات داللبة إحصبائية ببين متوسبطات ال وبذلك يمكن اسبتنتاج أنبه  0.05مستو  الداللة 

 .عينة الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعز  إلى حالة العملتقديرات 

 



132 

 

 حالميالعم  – "ال با نيا حاسيي"ياخ باعن ائجيي(:9.99جسو ي)

 المجا 

يالم و طا 
باع
الخ 

ميا
ق م

 ميي
مال
الح 

ميا
ق م
ال

(
S

ig
).

 اليأعم  
أعم ي
 حال ا

عم  يلف ع ي
 مؤق مي ابقا ي

 0.013* 4.389 3.90 4.04 3.82 .ريجين المهنية والحياتيةبرامج بناء قدرات الخ

 0.609 0.497 3.89 3.78 3.77 .أيام التوظيف للخريجين الجدد

 0.253 1.382 3.67 3.81 3.66 .برنامج اإلرشاد الوظيفي والمهني للخريجين

 0.055 2.924 3.89 4.01 3.81 .برامج احتضان المشاريع الصغيرة للخريجين

 0.074 2.630 3.84 3.91 3.76 .ال نمو ميالممولميسول ا ييالمشاع ع

 0.695 0.364 3.87 3.91 3.85 .اكتساب الخريجين مهارات مطلوبة لسوق العمل

 0.331 1.110 3.86 3.79 3.72 .معرفة أفضل للخريجين بمتطلبات سوق العمل

 0.437 0.830 3.87 3.85 3.78 .الم   يال ناف  ميل خع ج نيفيي وقيالعم 

 0.112 2.204 3.85 3.89 3.77 جم عيالمجاال يمعا

 .α ≤ 0.05 دال إحصائيا  عند مستو  داللة اتالفرق بين المتوسط * 
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ي

ي:يالعابعلفص يا

ي

يالن ائجيوال وص ا 
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يالن ائج:ي4.1

بعد تحليل البيانات واختبار الفرضيات توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج يمكن سردها في 
 اآلتي:

تبببببببب ثيرا  إيجابيببببببببا  ذا داللببببببببة والحياتيببببببببة  المهنيببببببببة الخببببببببريجين قببببببببدرات بنبببببببباء بببببببببرامجؤثر تبببببببب -
حيبببببث تبببببوفر ببببببرامج  رفبببببع الميبببببزة التنافسبببببية للخبببببريجين فبببببي سبببببوق العمبببببلإحصبببببائية فبببببي 

المهبببببببارات الفنيبببببببة والشخصبببببببية مهبببببببارات اللغبببببببة اإلنجليزيبببببببة الالزمبببببببة للبببببببدخول التبببببببدريب 
 لسوق العمل.

رفببببببع تبببببب ثيرا  إيجابيببببببا  ذا داللببببببة إحصببببببائية فببببببي  جببببببددأيببببببام التوظيببببببف للخببببببريجين التببببببؤثر  -
العمببببببل، حيببببببث تجمببببببع تلببببببك األيببببببام الخببببببريجين الميببببببزة التنافسببببببية للخببببببريجين فببببببي سببببببوق 

وأربببببببباب العمبببببببل فبببببببي مكبببببببان واحبببببببد ولكنهبببببببا تحتببببببباج إلبببببببى تنسبببببببيق أفضبببببببل ببببببببين كافبببببببة 
 األطراف المنظمة لتلك األيام لتحقيق أهدافها.

رفبببببع تببببب ثيرا  إيجابيبببببا  ذا داللبببببة إحصبببببائية فبببببي  والمهنبببببي البببببوظيفي اإلرشببببباد ببببببرامجتبببببؤثر  -
حيببببث تمكببببن بببببرامج اإلرشبببباد الخببببريجين  العمببببل،الميببببزة التنافسببببية للخببببريجين فببببي سببببوق 

مببببن معرفببببة أفضببببل بسببببوق العمببببل ولكنهببببا تحتبببباج لوجببببود بببببرامج مسبببباندة مثببببل التببببدريب 
  على رأس العمل لتحقيق نتائج أفضل.

تببببببببب ثيرا  إيجابيبببببببببا  ذا داللبببببببببة  جينللخبببببببببري الصبببببببببغيرة المشببببببببباريع احتضبببببببببان ببببببببببرامجتبببببببببؤثر  -
تببببوفر بببببرامج االحتضببببان الببببدعم حيببببث  رفببببع الميببببزة التنافسببببية للخببببريجين.إحصببببائية فببببي 

الفنبببببي والمببببببالي الببببببالزم للخبببببريجين للبببببببدء بمشبببببباريعهم الصبببببغيرة ولكببببببن فتببببببرة االحتضببببببان 
 غير كافية لتمكين الخريجين من االستقاللية واالنخراط في السوق.

لمتغيبببببببببرات المسبببببببببتقلة حسبببببببببب أهميتهبببببببببا مبببببببببن وجهبببببببببة نظبببببببببر تظهبببببببببر الدراسبببببببببة ترتيبببببببببب ا -
 الخريجين وأثرها على رفع الميزة التنافسية حسب الترتيب التالي:

 برامج بناء قدرات الخريجين المهنية والحياتية. -0
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 المشاريع الصغيرة للخريجين احتضانبرامج  -1

 أيام التوظيف للخريجين الجدد -9

 والمهني الوظيفي اإلرشاد برامج -4

قببببببات ذات داللببببببة إحصببببببائية بببببببين متوسببببببطات اسببببببتجابة المبحببببببوثين حببببببول توجببببببد فرو  ال -
فاعليببببببة البببببببرامج التببببببي تقببببببدمها المشبببببباريع التنمويببببببة الممولببببببة دوليببببببا  وأثرهببببببا علببببببى رفببببببع 

 لجنس.لالميزة التنافسية للخريجين في سوق العمل تعز  

توجبببببببد فروقبببببببات ذات داللبببببببة إحصبببببببائية ببببببببين متوسبببببببطات اسبببببببتجابة المبحبببببببوثين حبببببببول  -
للعمببببر وذلببببك لصبببببالح تعببببز  أفضببببل للخببببريجين بمتطلبببببات سبببببوق العمببببل  مجببببال معرفببببة

 .سنة 11إلى أقل من  11الذين تتراوح اعمارهم من 

توجببببببد فروقببببببات ذات داللببببببة إحصببببببائية بببببببين متوسببببببطات اسببببببتجابة المبحببببببوثين حببببببول  ال -
فاعليببببببة البببببببرامج التببببببي تقببببببدمها المشبببببباريع التنمويببببببة الممولببببببة دوليببببببا  وأثرهببببببا علببببببى رفببببببع 

 .للمؤهل العلميفسية للخريجين في سوق العمل تعز  الميزة التنا

توجبببببببد فروقبببببببات ذات داللبببببببة إحصبببببببائية ببببببببين متوسبببببببطات اسبببببببتجابة المبحبببببببوثين حبببببببول  -
لسبببببنة التخبببببرج وذلبببببك تعبببببز  مجبببببال معرفبببببة أفضبببببل للخبببببريجين بمتطلببببببات سبببببوق العمبببببل 

 .وهم حديثو التخرج 1102لصالح الخريجين من عام 

ين متوسببببببطات اسببببببتجابة المبحببببببوثين حببببببول توجببببببد فروقببببببات ذات داللببببببة إحصببببببائية ببببببب ال -
فاعليببببببة البببببببرامج التببببببي تقببببببدمها المشبببببباريع التنمويببببببة الممولببببببة دوليببببببا  وأثرهببببببا علببببببى رفببببببع 

 .لحالة العملالميزة التنافسية للخريجين في سوق العمل تعز  
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يال وص ا :ي4.2

يالخع جون:/

ين بما فيها اللغة البد من االهتمام بالبرامج الخاصة بتطوير المهارات الشخصية للخريج -
 اإلنجليزية بما يساهم في منح الخريجين قدرات تنافسية عالية.

 كفاءة رفع في تساهم ومتكاملة مترابطة أنشطة الوظيفي اإلرشاد ضرورة أن تقدم برامج -
 واهمها برامج التدريب على رأس العمل. الخريج

يالمؤ  ا يالسول م:/

تمام بالبرامج ذات األولوية للخريجين وعلى البد من حث جهات التمويل الدولية على االه -
رأسها برامج التدريب وبناء القدرات حتى يستطيع الخريج المنافسة بشكل أفضل في سوق 

 العمل.

 تصميمهما ويتم للخريجين وأن الفعلية االحتياجات التدريبية البرامج ضرورة أن تراعي -
 لخاص.الخريجين ومتطلبات سوق العمل والقطاع ا حاجة على بناء

المشاريع  لوصول عام ألكثر من الصغيرة المشاريع احتضان فترة العمل على زيادة -
 الحاضنات. إطار خارج والعمل االستقاللية لمرحلة الصغيرة للخريجين

البد من التنسيق بين المؤسسات الدولية المنفذة للمشاريع الخاصة بالخريجين للخروج  -
 ريجين وت هيلهم للمنافسة في سوق العمل.برؤية متكاملة لتطوير وبناء قدرات الخ

يالمشغ ون:/

 ترعى التي الفاعلة الوطنية والجهات األطراف كافة بين البد من وجود تنسيق فعال -
 التشغيل في التحضير أليام التوظيف لكي تحقق األهداف المرجوة منها. عملية وتدعم

في وضع سياسات ضرورة مشاركة كافة األطراف ذات العالقة في تشغيل الخريجين  -
 وبرامج فعالة للتخفيف من حدة البطالة في قطاع غزة.
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ي وص ا يلسعا ا يم  قب  م:/

 يوصي الباحث أن يكون هناك دراسات مستقبلية تركز على الجوانب التالية:/

بناء مناهجها التعليمية في تطوير العنصر البشري من خالل الجامعات الفلسطينية  دور -
واالستفادة من  ى المواقف التعليمية والتدريب العملي في الميدانبطريقة حديثة تعتمد عل

 المنح الخارجية.

دور القطاع الخاص الفلسطيني في تعزيز مهارات الخريجين الحياتية والعملية والمعوقات  -
 التي تحد من هذا الدور.

أثر مشاريع التشغيل المؤقت على وجه الخصوص في خلق فرص عمل مستدامة  -
 للخريجين.

ارات القرن الواحد والعشرون ومد  تطبيقها في الخطط والبرامج التدريبية التي توفرها مه -
 الجامعات والمؤسسات التدريبية.
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يالمعاجع:

يالمعاجعيالععب م:

ي  اس ياال  ب ان(. 2313)الجعجاوي، يلبناء يالمنهج م ، الطبعة الثانية، مطبعة أبناء القواعس
 الجراح، فلسطين.

ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر يلقطاع الخاص في توليد فرص عمل،ا دور الجعفعي،يمحموس:
 ."1116السنوي: "البطالة في األراضي الفلسطينية واقعها وخيارات مواجهتها " 

مد  التالؤم بين خريجي التعليم العالي الفلسطيني ومتطلبات الجعفعي،يمحموس،يالفي،يساع ن:ي
 .1114 (.ت االقتصادية الفلسطيني )ماسمعهد أبحاث السياسا، سوق العمل الفلسطينية

، 1110، "إدارة الموارد البشرية االستراتيجية"، دار غريب للنشر والطباعة، القاهرة، ال  مي،يع ي
 .014ص

يالف  ط ني يلإلحصاء يالمعك ي م(. مسح ظروف خريجي التعليم العالي  1116. )الجها 
 (/http://www.pcbs.gov.ps)نسخة إلكترونية،  والتدريب المهني

ي(: مناهج البحث العلمي، األردن، عمان، مؤسسة الوراق للنشر.1116) الحمساني،يموفق

ورقة  إسالمي، منظور من عالجها وآلية الفلسطيني المجتمع في البطالة تحديات:يخ وس،يالف   
 1110، غزةيالمعاصع يوال حس ا ياإلسالممقدمة لمؤتمر 

، قياس مد  قدرة العاملين في وزارة المالية على إدارة التمويل الدولي  1116 ،وائ يالسا م،
 وتوجيهه نحو التنمية االقتصادية واالجتماعية ، مجلة الجامعة اإلسالمية

 وتحقيق الفكرية البطالة من الحد في التشغيل سياسة دوربو ح مي،ي  ناسي،يبنيساعي،ن  ممي:ي
 .1101 تدامة، أ ، الجزائرالمس التنمية

 .1100 سياسة التشغيل وتوجه الشباب نحو النشاط غير الرسمي، الجزائربوكوباسي،يفاطمم:ي

http://www.pcbs.gov.ps/
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دور التمويببببببببل الببببببببدولي فببببببببي بنبببببببباء المجتمببببببببع وتمكببببببببين اإلنسببببببببان ال نم ةةةةةةةةميالبشةةةةةةةةع مي"ي قع ةةةةةةةةع
ي"1112،يالفلسطيني "مركز دراسات التنمية، بيرزيت

قتصببببببببادية الدوليببببببببة ، اإلسببببببببكندرية ، دار الجامعببببببببة ، العالقببببببببات اال 1111، حشةةةةةةةة ش،يعةةةةةةةةاس 
 الجديدة للنشر

 .90، ص 0336، "الميزة التنافسية في مجال األعمال"، مركز االسكندرية، مصر، خ   ي،ينب  
ي

) الكويت،  االقتصاد السياسي للبطالة: تحليل ألخطر مشكالت الرأسمالية المعاصرة كي،يعم ي.ي
 ه( 0406واآلداب(. )  المجلس الوطني للثقافة والفنون

ي يآصف: ورشة عمل مقدمة إلى ورقة عمل - التجربة الفلسطينية للنهوض بالتشغيل ع س،
 .1113 مخططي التشغيل،

ي يمحمس ي،  التقني التدريب لدعم عربية مبادرات-الهاشمية  األردنية المملكة : تجربةشق عا 
يامةالحر المستد العمل وتشجيع للتشغيل القابلية والمهني وزيادة  حول العربي ضمن المنتد ،

 1101العمل، ، الرياض،  سوق والمهني واحتياجات التقني التدريب

، المسبببببباعدات الخارجيببببببة والتنميببببببة فببببببي العببببببالم  1110،  عبةةةةةةسيالف ةةةةةةاحي،ي ةةةةةة في،يوآخةةةةةةع ن
سالمي ، القاهرة  العربي : رؤية من منظور عربي وا 

ي يذوقان ييوعسس،عب سا ، ييالعحمن،عبس ي(. 2331) كا سيالحق،وعبس يمفهومه-الع ميالبحث
ي، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان.وأسوا هيوأ ال به

، التمويبببببببل البببببببدولي، الطبعبببببببة االولبببببببى، األردن، دار 1111، عجةةةةةةةا ،يم ةةةةةةةث ،ي ةةةةةةةعوس،يع ةةةةةةةي
 الكندي للطباعة والنشر

.. البطالبببببببة فبببببببي العبببببببالم العرببببببببي وعالقتهبببببببا بالجريمبببببببة ) الريببببببباض، المركبببببببز عجةةةةةةةو ي،يعةةةةةةةاطف
 ه( 0416سات األمنية والتدريب (. )العربي للدرا
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الحالبببببة  –، المسببببباعدات الدوليبببببة والتنميبببببة االقتصبببببادية عةةةةةسنانيي، العمةةةةةسويي،يأ ةةةةة عوع ةةةةةاني
الفلسببببببطينية، االقتصبببببباد الفلسببببببطيني فببببببي المرحلببببببة االنتقاليببببببة، بكببببببدار، محمببببببد شببببببتيه )محببببببررا (، 

 .69، ص 0333

لخارجيبببببة الموجهبببببة إلبببببى مجبببببال إدارة المعونبببببات ا –، قضبببببايا إداريبببببة ل  ةةةةةىيمصةةةةةطفىيالبعاسعةةةةةي
البيئبببببة فبببببي مصبببببر، العبببببدد الراببببببع، مركبببببز دراسبببببات واستشبببببارات اإلدارة العامبببببة، جامعبببببة القببببباهرة، 

 24، ص 1111

، الحصبببببار اإلسبببببرائيلي والمسببببباعدات الدوليبببببة ، مجلبببببة رؤيبببببة العبببببدد  1111،  مقةةةةةساسي،ي ةةةةةامي
04 

فبببببي الضبببببفة الغربيبببببة سياسبببببات تحسبببببين القبببببدرة االسبببببتيعابية للعمبببببل مكحةةةةةو ،يبا ةةةةة يوآخةةةةةعون:ي
اسببببببببببات االقتصببببببببببادية الفلسببببببببببطيني البببببببببببدائل المتاحببببببببببة"، معهببببببببببد أبحبببببببببباث السي-وقطبببببببببباع غببببببببببزة 

 1110،)ماس(

أثبببببر التعلبببببيم والتبببببدريب المهنبببببي للفتيبببببات والنسببببباء فبببببي فلسبببببطين علبببببى التشبببببغيل هةةةةة  ،يعنةةةةةس :ي
ودخببببولهم فببببي سببببوق العمببببل" ورقببببة عمببببل مقدمببببة فببببي المببببؤتمر الثبببباني للتببببدريب والتعلببببيم المهنببببي 

ي.1113التقني ب كلية هشام حجاوي،و 

م(. دراسبببببة حبببببول تطبببببوير هياكبببببل التشبببببغيل فبببببي فلسبببببطين ) موقبببببع  1113. ) همةةةةةاش،يكمةةةةةا 
    الحبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببوار المتمبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببدن،

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=275241.) 

 1101، دراسة حول: الخريجون وسوق العملغ  ،ي-وال خط طيو اع يالخاعج م

م(. اإلدارة العامبببببببببببببببببببببة للتشبببببببببببببببببببببغيل ) غبببببببببببببببببببببزة،  1100. )و اع يالعمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة يالف  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط ن م
http://www.mol.ps) 

ي

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=275241
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=275241
http://www.mol.ps/
http://www.mol.ps/
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ي حقةةةةةةائمميالمةةةةةق
ي(:يقائمميبأ ماءيا  ا ذ يمحكميياال  ب ان7م حقيعق ي)

يالسعا مي(:يا  بانم5م حقيعق ي)
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ي(:يقائمميبأ ماءيا  ا ذ يمحكميياال  ب ان7م حقيعق ي)

يالمؤ  ميا  يالمحك ي 
 الجامعة اإلسالمية د دهليزد. خال  .0
 الجامعة اإلسالمية أ. هاني أبو عمر  .1
 مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية د. وليد موسى  .9
 الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية د. محمد سالم  .4
 الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية د. عمر الجعيدي  .2
 الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية د. بهاء العريني  .6
 مشروع االنتعاش االقتصادي أماني الكرد م.  .0
 مؤسسة أوكسفام البريطانية أ. عالء عيد  .6

ي
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ي(:يا  بانميالسعا مي5م حقيعق ي)

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

يغةةةةةةةةةةةةةة  -الجامعةةةةةةةةةةةةةةميا  ةةةةةةةةةةةةةة م مي
 

 
 

يعمةةةةةةةةةةةةةةةةاس يالسعا ةةةةةةةةةةةةةةةةا يالع  ةةةةةةةةةةةةةةةةا
ي

يال جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاع ك  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمي
ي

ي ساع يا عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ق ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي
ي

 
ي
ي
يال   يع  ك يوعحمميهللايوبعكا ه،،،يا يوالك  ا يفييقطاعيغ  ي،،،و /ا يخع جو/ا يالجامعخ ا

ة لبحث رسالة يتهدف هذه االستبانة للحصول على المعلومات الضرورية للوصول إلى النتائج الحقيق
 :ماجستير بعنوان

ي"يالعم ي وقيفييل خع ج نيال ناف  ميالم   يعفعيع ىيسول ا ييالممولميال نمو ميالمشاع عأثعي "
ي(واال صاال يالمع وما ي كنولوج ايقطاع-غ  يقطاعيفيياالق صاسيياالن عاشيمشعوع:يحالميسعا م)

 التنموية المشاريع تطرحها التي واألنشطة التدخالت أثرللتعرف على  بشكل رئيسي تهدف الدراسة
 وتطوير يلهموت ه للخريجين، التنافسية الميزة رفع على الدولية والمنظمات المانحة الجهات من الممولة
في ربط الخريجين  فعال بشكل والتدخالت األنشطة ، وهل تؤثر تلكالعمل سوق في لالنخراط قدراتهم

 ب صحاب األعمال؟
لذا يرجى التكرم بمساعدتنا في اإلجابة على أسئلة االستبانة بكل صراحة وموضوعية وكلي أمل في أن  

 تؤدي إلى إنجاح موضوع الدراسة.آرائكم النيرة التي بتسهموا في إثراء هذه الدراسة 
إن الباحث يشكركم على حسن تعاونكم مؤكدا لكم، ب ن بيانات االستبانة سوف تستخدم في مجال البحث 

 العلمي فقط.
 وال قس ع،و فض وايبقبو يفائقياالح عا ي

ي/يأحمسي كييكعس ميالباحثيييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 خص مالشالق  يا و :يالمع وما ي

ي
ي

 نثيأ        ذكر       يالجنس

                       فما فوقسنة  12      سنة 12أقل من  -11      11أقل من  -11     يالعمع

 ماجيستير      بكالوريوس       متوسط دبلوم     يالمؤه يالع مي

 1102       1104       1109      1101       1100      1101     1113      1116     ي نميال خعج

        عملت لفترة مؤقتة سابقا           ال أعمل                  أعمل حاليا       يحالميالعم 

 يرجى اإلجابة على األسئلة التالية:/ حال ا يإن كنت تعمل 

 بدوام جزئيأعمل       أعمل بدوام كامل     يالحالميالوظ ف م

 )شركة( طاع خاصق           قطاع حكومي            يمكانيالعم 

 وكالة الغوث        مشروع صغير خاص بي              مؤسسة غير ربحية     

ي نوا يالخبع 

يفييالعم 

 ف كثر  سنوات  0           سنوات 0أقل من  -9      سنوات 9أقل من       

 الية ضمن مشروع اإلنتعاش اإلقتصادي:/  ) يمكن أن تضع إشارة على أكثر من نشاط(هل شاركت في األنشطة الت

 برامج بناء القدرات المهنية والحياتية ) التدريب(

 يوم التوظيف

 برنامج اإلرشاد الوظيفي

 برامج إحتضان المشاريع الصغيرة
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يالق  يالثاني:يمحاوعيالسعا م

يالفقع ي#
موافقي
يمحا سيموافقيبشس 

غ عي
يموافق

غ عي
موافقي
يبشس 

يبعامجيبناءيقسعا يالخع ج نيالمهن ميوالح ا  مي:يا و المحوعي
      كبيرتعمل برامج التدريب وبناء القدرات على تعزيز فرص تشغيل الخريجين بشكل   .0
 المطلوبة التقنية والمهارات المعرفة اكتساب في وبناء القدرات التدريب برامج تساهم  .1

 لسوق العمل
     

 النقدي والتفكير الفعال التواصل مثل التدريب وبناء القدرات الحياتية برامج تساهم  .9
 وحل المشكالت في اكتساب مهارات مطلوبة لسوق العمل

     

تعمل برامج تدريب الخريجين على مهارات الحاسوب على زيادة فرص حصول   .4
 الخريجين على عمل.

     

ات اللغة اإلنجليزية على رفع مستو  التواصل مع تساهم برامج التدريب في مهار   .2
 المؤسسات الدولية

     

تساعد برامج التدريب المهنية على جسر الفجوة بين مهارات الطلبة ومتطلبات   .6
 سوق العمل

     

تطوير مهارات الخريج في مجال المهارات الشخصية يزيد من فرصته إلقناع   .0
 المشغلين بالحصول على وظيفة.

     

ساعة( على زيادة كفاءة الخريجين  41تساعد البرامج التدريبية الطويلة )أكثر من   .6
 في الجوانب العملية والتطبيقية

     

تراعي البرامج التدريبية االحتياجات الفعلية للخريجين ويتم تصميمهما بناء على   .3
 حاجة الخريجين 

     

رامج تدريبية تراعي يتم إشراك القطاع الخاص وأرباب العمل في تصميم ب  .01
 احتياجات السوق

     

يالجسسي:يأ ا يال وظ فيل خع ج نيالثانيالمحوعي
      التوظيف على تعزيز فرص تشغيل الخريجين بشكل كبيرتعمل أيام   .0
توجيه الخريجين نحو فهم احتياجات أرباب العمل بشكل التوظيف في تساهم أيام   .1

 اوضح
     

 والشركات المؤسسات تسهيل الوصول بشكل فاعل إلىالتوظيف على تساعد أيام   .9
 التي تحتاج الي خريجين جدد.

     

      تساعد أيام التوظيف على تعريف الخريجين بمتطلبات سوق العمل  .4
      تساعد أيام التوظيف على إكساب الخريجين مهارات مطلوبة لسوق العمل  .2
في تقريب الخريجين من  تدار أيام التوظيف بطريقة مهنية ومنظمة تساعد  .6

 المشغلين وأرباب العمل

     

تساهم أيام التوظيف في توجيه الخريجين نحو تطوير مهاراتهم وقدراتهم بناء على   .0
 احتياجات المشغلين.
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بناء على  والمؤسسات المشاركة في يوم التوظيفتقوم عملية اختيار الشركات   .6

 ح أهداف يوم التوظيفمهنية تساهم في إنجامعايير ومواصفات 
     

تساعد المقابالت األولية التي يتم إجراءها في يوم التوظيف على تكوين صورة   .3
 واضحة عن الخريج وقدراته

     

تحتاج أيام التوظيف إلى وجود تنسيق بين كافة األطراف والجهات الوطنية الفاعلة   .01
 التي ترعى وتدعم عملية التشغيل.

     

يبعنامجيا عشاسيالوظ فييوالمهنييل خع ج ني:يالثالثالمحوعي
يعمل برنامج اإلرشاد الوظيفي والمهني للخريجين على تعزيز فرص تشغيل   .0

 الخريجين 
     

يساهم برنامج االرشاد الوظيفي والمهني في إبراز وتسويق مهارات الخريجين أمام   .1
 أصحاب العمل

     

ي تطوير مهارات الخريجين الحياتية يساهم برنامج االرشاد الوظيفي والمهني ف  .9
 والمهنية للتقدم للوظائف 

     

برنامج االرشاد الوظيفي والمهني يعمل على الربط بين أصحاب األعمال   .4
 والخريجين من خالل برامج التشبيك المختلفة

     

يساهم برنامج اإلرشاد الوظيفي في توفير فرص التدريب على رأس العمل   .2
 للخريجين الجدد

     

يساهم برنامج اإلرشاد الوظيفي في تعريف الخريجين على فرص العمل المتاحة   .6
 في السوق المحلي

     

يساعد برنامج االرشاد الوظيفي والمهني على تعريف الخريجين بمتطلبات سوق   .0
 العمل

     

يساعد برنامج االرشاد الوظيفي والمهني على إكساب الخريجين مهارات مطلوبة   .6
 العمللسوق 

     

يقدم برنامج اإلرشاد الوظيفي أنشطة مترابطة ومتكاملة تساهم في رفع كفاءة   .3
 الخريج وت هيله لسوق للعمل 

     

يساهم برنامج اإلرشاد الوظيفي في جسر الفجوة بين مهارات الطلبة ومتطلبات   .01
 سوق العمل

     

ييل خع ج ناح ضانيالمشاع عيالصغ ع يبعامجي:يالعابعالمحوعي
0.  

عمل فرص  خلقالصغيرة للخريجين على احتضان المشاريع تعمل برامج 
 مستدامةلخريجين بصورة ل

     

1.  
     تساهم برامج احتضان المشاريع الصغيرة في خلق جيل ريادي قادر على إدارة 
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 المشروعات الصغيرة
 

9.  
ديين توفر برامج احتضان المشاريع الصغيرة الدعم الفني اإلداري والمالي للريا

 بشكل يضمن استمرارية ونجاح مشاريعهم
     

4.  
توفر برامج االحتضان فرصة للخريجين أصحاب المشاريع الصغيرة لعرض 

 وتسويق مشاريعهم امام المستثمرين وأصحاب األعمال 
     

2.  
تعتبر فترة احتضان المشاريع الصغيرة لمدة عام كافية لوصول المشروع لمرحلة 

 رج إطار الحاضناتاالستقاللية والعمل خا
     

6.  
تقدم برامج االحتضان التمويل الكافي للبدء بالمشاريع الصغيرة بشكل يلبي 

 احتياجاتها للوصول لمرحلة النضوج
     

على إكساب الخريجين مهارات  للخريجين الصغيرة المشاريع احتضان برامجتساعد   .0
      مطلوبة لسوق العمل

نجاح شركاتهم الخاصةتوفر برامج االحتضان فرصة للخ  .6  ريجين لت سيس وا 
     

توثر الظروف السياسية واألوضاع االقتصادية على فرص نجاح المشاريع   .3
      المحتضنة

ييالم   يال ناف  ميل خع ج نيفيي وقيالعم :يالخامسالمحوعي
ياك  ابيالخع ج نيمهاعا يمط وبميل وقيالعم يأ.

     
ية من خالل برامج بناء القدرات المهنية يمكن للخريج اكتساب مهارات شخص  .0

      والحياتية

يمكن للخريج اكتساب مهارات متقدمة في الحاسوب من خالل برامج بناء القدرات   .1
      المهنية والحياتية

يمكن للخريج اكتساب مهارات فنية تطبيقية من خالل برامج بناء القدرات المهنية   .9
      والحياتية

اكتساب مهارات في تجهيز السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية من يستطيع الخريج   .4
      خالل برنامج اإلرشاد الوظيفي والمهني

يستطيع الخريج اكتساب مهارات فنية في مجاالت مختلفة من خالل برنامج   .2
      اإلرشاد الوظيفي والمهني

يرة من خالل يستطيع الخريج اكتساب مهارات في إدارة االعمال والشركات الصغ  .6
      برامج احتضان المشاريع الصغيرة للخريجين
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يمكن للخريج اكتساب مهارات متقدمة في مجال بناء خطط األعمال من خالل   .0
 برامج احتضان المشاريع الصغيرة للخريجين

 

     

يستطيع الخريج اكتساب مهارات خاصة في التسويق من خالل برامج احتضان   .6
      ريجينالمشاريع الصغيرة للخ

يستطيع الخريج الحصول على مهارات خاصة في المقابالت الشخصية من خالل   .3
      أيام التوظيف

 مععفميأفض يل خع ج نيبم ط با ي وقيالعم يب.
     

يمكن للخريج التعرف بشكل أفضل على متطلبات القطاع الخاص من خالل برامج   .0
      بناء القدرات المهنية والحياتية

ن للخريج التعرف بشكل أفضل على متطلبات المؤسسات األهلية من خالل يمك  .1
      برامج بناء القدرات المهنية والحياتية

يستطيع الخريج التعرف على احتياجات المشغلين من خالل المقابالت األولية   .9
      التي يتم إجراءها في أيام التوظيف

ن من خالل المقابالت األولية التي يستطيع الخريج التعرف على أولويات المشغلي  .4
      يتم إجراءها في أيام التوظيف

يستطيع الخريج معرفة الفرص المتاحة للعمل في السوق المحلي من خالل برنامج   .2
      اإلرشاد الوظيفي والمهني.

يمكن للخريج التعرف على المواصفات النموذجية التي يطلبها المشغلون من خالل   .6
      د الوظيفي والمهني.برنامج اإلرشا

يمكن للخريج التعرف على توجهات القطاعين الخاص واألهلي من خالل برنامج   .0
      اإلرشاد الوظيفي والمهني.

يستطيع الخريج الدخول لعالم األعمال في السوق المحلي من خالل برامج   .6
      احتضان المشاريع الصغيرة للخرجين.

م األعمال في السوق الخارجي من خالل برامج يستطيع الخريج الدخول لعال  .3
      احتضان المشاريع الصغيرة للخرجين.

يستطيع الخريج التعرف على متطلبات المستثمرين من خالل برامج احتضان   .01
      المشاريع الصغيرة للخرجين.

ي
يشكعايلك 

 


