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ملخص: 
التعليم  موؤ�س�سات  والقت�سادية يف  الإدارية  العلوم  البحث على دور كليات  ركز هذا 
منوذج  عر�ص  خالل  من  اخلريجني  بني  البطالة  م�سكلة  من  احلد  يف  الفل�سطيني  العايل 
م�رسوع التخرج لطلبة كليات العلوم الإدارية والقت�سادية بهدف ت�سجيع ريادة امل�رسوعات 
ال�سغرية باإمكانات ذاتية للحد من م�سكلة البطالة يف فل�سطني، نظراً لتفاقم ن�سبة العاطلني 
عن العمل من املتعلمني اخلريجني بدرجة الباكالويو�ص، وكذلك جتميد عملية التوظيف يف 
املوؤ�س�سات احلكومية، وحمدودية القدرة ال�ستيعابية ل�سوق العمل الفل�سطيني.حيث ُجمعت 
بيانات هذا البحث بالعتماد على جتارب عربية وجتارب اأجنبية، وبع�ص الدرا�سات ذات 
العالقة مبو�سوع البحث، وجتربة الباحث يف اأثناء مرحلة الدرا�سة اجلامعية الأوىل طالبًا، 
موؤ�رسات  بع�ص  مدر�سًا.وكذلك  املفتوحة  القد�ص  جامعة  يف  التدري�ص  اأثناء  يف  وجتربتة 
التعليم العايل الفل�سطيني. بنيَّ البحث واقع التعليم العايل يف فل�سطني، وعدد اخلريجني من 
اجلامعات الفل�سطينية عامة، واخلريجني من كليات العلوم الإدارية والقت�سادية خا�سة، 
كما بني هذا البحث جتربة اإمكانية تعلم طلبة كلية العلوم الإدارية والقت�سادية يف جامعة 
القد�ص املفتوحة اإقامة م�رسوع ربحي �سغري، باإمكانات ب�سيطة متاحة، وبالتايل اإمكانية 
اإتاحة فر�ص التوظيف الذاتي بعد التخرج بدل من الو�سع يف قائمة العاطلني عن العمل، 
كبديل عن م�رسوع التخرج دون اأن ينق�ص ذلك من مهارة البحث العلمي للطلبة.وبخا�سة 
اأفراد  اإقامة م�رسوع من قبل  اأفراد موؤهلني علميا يختلف عن  اإقامة امل�رسوع من قبل  اأن 
تنق�سهم املعرفة العلمية.كما بني البحث اآلية العمل وفقا للنموذج البديل واآلية ر�سد عالمة 
الطلبة يف املح�سلة النهائية.وخرج البحث مبجموعة تو�سيات من ق�سمني كان من اأهمها 
والقت�سادية  الإدارية  العلوم  كليات  النموذج يف  تطبيق هذا  العمل على  الأول:  الق�سم  يف 
يف اجلامعات الفل�سطينية، ثم عقد ور�سة عمل تقوميية لعمداء البحث العلمي وعمداء كليات 
العلوم الإدارية والقت�سادية يف اجلامعات الفل�سطينية ملناق�سة هذه الفكرة وتقوميها.ويف 
الق�سم الثاين يقرتح الباحث على اجلهات املعنية يف دولة فل�سطني تعيني اأب �رسعي يتوىل 
قطاع امل�رسوعات ال�سغرية يف فل�سطني، �سواء اأعدها طلبة اجلامعات اأم بقية اأفراد املجتمع 
ملا للم�ساريع ال�سغرية من فوائد كثرية، هذا ف�سال عن دورها يف امل�ساهمة يف حل م�سكالت 

كثرية تعجز كثري من الدول اإيجاد حلول لها ومنها دولة فل�سطني.
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The Role of Business Administration Colleges 
in Higher Education Institutes in Reducing Graduates' 
Unemployment: Alternative Graduation Project Model 

Abstract: 

This research paper has focused on the role of the Administrative and 
Economic Sciences colleges in Palestinian higher education institutions 
in minimizing the unemployment problem among graduates by proposing 
a new model for graduation project for students of the Administrative and 
Economic Sciences colleges in order to encourage entrepreneurship small 
business projects to reduce the problem of unemployment in Palestine, due 
to the increasing ratio of unemployment among Bachelor graduates degrees, 
where as Government has freeze the recruitment process, and the limited 
capacity of the Palestinian labor market.Data was collected in this research 
based on the experiences of Arab and foreign experiments and some of the 
studies related to the subject matter, and the experience of the researcher 
during his study in the undergraduate as a student, and his experience while 
teaching at Al-Quds Open University as a teacher.As well as some indicators 
of Higher Education figures.The research figured out the reality of Palestine 
higher education system and the number of graduates from the Palestinian 
universities in general, and graduates from the Administrative and Economic 
Sciences colleges in particular, as well as presenting the experience of 
students learning this new model from the Administrative and Economic 
Sciences colleges at Al-Quds Open University in setting up a profitable 
small business project in a simple way and thus the possibility of providing 
Self-employment opportunities after graduation rather than be listed in the 
unemployed list, as a substitute for the graduation project without missing 
the skills of scientific research methodology for students.As establishing a 
project by qualified people differs from those they lack such qualifications.
The research illustrated the mechanism of implementing this new alternative 
model in parallel with the mechanism of evaluating the students in the final 
grade.The most recommendations was: local universities should hold a 
workshop for Deans of scientific research and Deans of the Administrative 
and Economic Sciences colleges to discuss this idea, and evaluate it.Secondly 
the State of Palestine should appoint a legitimate father of the small enterprise 
sector in Palestine, whether prepared by university students and/ or the rest 
of the society, as small business projects have many benefits in solving huge 
problems.
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مقدمة: 
ت�سعى جميع دول العامل بالهتمام مبخرجات التعليم العايل، كهدف رئي�ص ت�سعى اإيل 
حتقيقه املوؤ�س�سات التعليمية تبعا لهدفها التي اأن�سئت من اأجلها، ويجني ثمارها قطاع �سوق 
الطلبة  تاأهيل  التخ�س�سات على  الكليات باختالف  العايل تعمل  التعليم  اإطار  العمل، ويف 
بالدرجة الالزمة واإعدادهم اجليد، الذي ميكنهم لحقًا من موا�سلة التنمية يف املجتمع الذي 
ال�ستفادة من خمرجاته، بات  التعليم، ومدى  الذي ي�سهده قطاع  التطور  له، ومع  ينتمون 
جليًا الهتمام بعن�رس �سوق العمل الذي بداأ يعطي بعداً جديداً للتعليم كاجتاه عاملي �سمن 
قيمة  امل�ستمر.وتعد  والتطوير  التعليم  جودة  – �سمان  ال�ساملة  اجلودة  مبعايري  ي�سمى  ما 
باملنتج  املتعلقة  واملميزات  اخل�سائ�ص  من  جمموعة  مقدرة  يف  وجودته  العايل  التعليم 
التعليمي على تلبية متطلبات كل من: الطالب، و�سوق العمل واملجتمع، واجلهات الداخلية 

واخلارجية املنتفعة بهذا التعليم كافة )اجل�رس، 2004( .
كون التعليم باملفهوم القت�سادي هو نوع من ال�ستثمار الذي يوؤتي ثماره بعد فرتة 
زمنية معينة، وذلك فيما ميكن ت�سميته مبخرجات العملية التعليمية، التي يفرت�ص فيها اأن 
تلبي احتياجات املجتمع كافة يف �ستى التخ�س�سات، وهذا يعني بالعرف القت�سادي عند 
القت�ساديني على ت�سميته بال�ستثمار يف راأ�ص املال الب�رسي، كون العن�رس الب�رسي نوعًا 
من املوارد الثمينة التي حتتاج اإىل اإدارة حكيمة مثل اأي موارد اأخرى نادرة، وذات وظائف 

متعددة كتوظيف املوارد الب�رسية، وتنميتها )ال�سانع، 2003( .
اإىل  التعرف  بهدف  العايل  للتعليم  التخطيط  اأهمية  على  الدرا�سات  من  العديد  وتوؤكد 
موؤ�س�سات  على  يحتم  الذي  الأمر  العمل،  و�سوق  اجلامعي  التعليم  بني  تربط  التي  العالقة 
يف  العمل  �سوق  وحاجات  لتتوافق  مناهجها،  على  جديدة  اآليات  اإدخال  العايل  التعليم 
الإنتاجية املختلفة، وتاأهيلهم  الطالب للعمل يف املوؤ�س�سات وال�رسكات والقطاعات  اإعداد 
كرياديني يعتمدون على اأنف�سهم يف الت�سغيل الذاتي مت�سيًا مع احتياجات �سوق العمل، وقد 
�سوق  ومتطلبات  اجلامعي  التعليم  بني  فجوة  وجود  الدرا�سات  تلك  غالبية  نتائج  اأظهرت 
العمل، لغياب التن�سيق بني التخطيط للتعليم اجلامعي والقوى الب�رسية ومتطلبات م�ساريع 

. )Herman.& Herman, 2001( التنمية واأهدافها
وحتظى م�سكلة اخلريجني، وبخا�سة فئة العاطلني عن العمل، بالهتمام الكبري لدى 
احلكومات باختالف اأجنا�سها، وتعمل جادة على اإيجاد حلول لها كاأولوية من اأولوياتها، 
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واأثر ذلك على  اأعداد اخلريجني،  تزايد م�ستمر يف  ت�سهده فل�سطني من م�سكلة  وبخا�سة ما 
القطاع  موؤ�س�سات  يف  التوظيف  عملية  يف  جموداً  ي�سهد  وقت  يف  البطالة  م�سكلة  تفاقم 
احلكومي الفل�سطيني.ومبا اأن العن�رس الب�رسي املوؤهل ميثل ركيزة اأ�سا�سة لأي عملية تنمية، 
لعملية  اأ�سا�سًا  املتعلمة  النخب  ت�سكل  حيث  التنموية،  النه�سة  يف  فاعل  ب�سكل  مل�ساهمته 
التطور يف املجتمعات، لذا �ستبقى امل�رسوعات ال�سغرية �سواء بالدول املتقدمة اأم بالدول 
والكبرية، والأكرث توظيفا  املتو�سطة  باملقارنة بعدد امل�رسوعات  الأكرث عدداً  النامية هي 
احتياجات  تلبية  الأكرب يف  الدور  العمل.و�ساحبة  تكلفة يف توفري فر�ص  والأقل  للعمالة، 
ال�سكان املحلية من ال�سلع واخلدمات باأ�سعار تتوافق مع قدراتهم ال�رسائية.والأكرث اعتماداً 
مما  املحلية،  للتكنولوجيا  ا�ستخدامًا  والأكرث  املحلية،  البيئة  يف  املوجودة  اخلامات  على 
اأنها توافر البديل املحلي لكثري من ال�سلع امل�ستوردة.  يزيد من القيمة امل�سافة لديها.كما 
)Dhillon and Yousef, 2009( حيث بلغ اإجمايل الواردات من ال�سلع لعام 2012 حوايل 
عام  اأمريكي  دولر  مليون   4،373.6 اإىل  و�سلت  فيما  اأمريكي،  دولر  مليون   4،697.4
2011 بزيادة 7.4%.وو�سلت ال�سادرات يف العام 2012 من ال�سلع حوايل 782.4 مليون 
دولر اأمريكي، وكان الرتفاع بن�سبة 4.9% من ال�سادرات يف عام 2011، التي و�سلت اإىل 
745.7 مليون دولر اأمريكي، وهذا موؤ�رس خطري عند مقارنة الواردات بال�سادرات حوايل 

83% واردات مقابل حوايل 17% �سادرات. )الإح�ساء الفل�سطيني، 2013( 
 The MENA ويف درا�سة قام بها البنك الدويل ملنطقة ال�رسق الأو�سط وجنوب افريقيا
�سح اأنها بحاجة  Region عام 2007 حول ارتفاع معدلت البطالة يف املنطقة العربية، اتَّ
اإىل تدبري 80 مليون فر�سة عمل خالل الع�رسين عاما القادمة، )World Bank 2007( وهي 
الع�رسين  اأو 2120 مليار دولر خالل  �سنويا،  فر�ص عمل �سوف تكلف 106 مليار دولر 
للدرا�سة  ال�سعب تدبريه، والذي وفقا  الرقم �سخم جداً، ومن  اأن هذا  عامًا، ما من �سك يف 
Estache & Ilhem Sal�( �سنويا.  املحلي  الناجت  6.9% من  للنفط امل�سدرة  الدول   ككلف 

 )amon.2013

فالريادة تقود اإىل ابتكار منتجات جديدة اأو طرق اإنتاج جديدة، وفتح اأ�سواق جديدة، 
لالبتكار  متوا�سلة  عملية  فهي  لل�سناعة،  جديد  تنظيم  حتى  اأو  للمواد  م�سدر  اكت�ساف  اأو 
امل�ساريع  تعّد  هنا  وتطويرها.من  القت�سادية  التنمية  حتريك  اإىل  يقود  وهذا  والتجديد، 
ال�سغرية ذات دور بارز وفعال مهّم يف رفع م�ستوى الإنتاجية، وخلق فر�ص عمل جديدة 
للتكنولوجيا. نوعي  ونقل  املناف�سة،  على  القدرة  وزيادة  الإنتاج،  تنوع  يف  وامل�ساهمة 
علما باأن امل�رسوعات ال�سغرية متثل العمود الفقري لالقت�ساد القومي وبخا�سة يف الدول 
النامية.فهي م�سدر لتوليد الناجت القومي، حيث اأثبتت جتارب التنمية القت�سادية الناجحة 
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الإنتاجية  القاعدة  تو�سيع  يف  الأ�سا�ص  املحور  هي  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�رسوعات  اأن 
وزيادة ال�سادرات وخلق منا�سب جديدة لالأيدي العاملة، اإذ ت�ساهم امل�رسوعات ال�سغرية 
الأجنبية  ال�ستثمارات  من  و%10  ال�سادرات،  من   %30 بحوايل  العاملي  امل�ستوى  على 
)OECD 2006a( .هذه الن�سبة تختلف من دولة لأخرى فنجد اأن ن�سبة امل�ساهة يف ا�سرتاليا 
Ergas and Orr 2007( %8( ، و19% يف ماليزيا )NSDC, 2007( ، ويف الباك�ستان %25 
)SMEDA 2007( ، ويف الهند %30 )MSME 2010a( ، ويف الوليات املتحدة الأمريكية 
اإىل حوايل %68  امل�ساهمة  اإذ ت�سل  ال�سني  الكربى يف  والن�سبة   ،  )USITC 2010(  ،%40
)Hall 2007( .، واأكرث من ثلثي امل�ساريع ال�سغرية يف �سنغافورة اأو 69% عبارة عن م�ساريع 
، مقابل 44% يف الدول   )Fernandez 2010( لها ن�ساطات ت�سديرية يف ال�سوق العاملي، 
الأوروبية، مقارنة بامل�ساريع ال�سغرية يف كل من الوليات املتحدة الأمريكية واليابان، 
على الرغم من اختالف معايري تعريف تلك امل�ساريع من دولة لأخرى من حيث عدد العمال 
 )EIM 2010a( .يف كل م�رسوع، راأ�ص املال امل�ستثمر، حجم املبيعات وغريها من املعايري

مشكلة الدراسة: 
عام،  ب�سكل  الفل�سطينية  اجلامعات  يف  اخلريجني  لأعداد  الكبري  الرتفاع  �سوء  يف 
وتفاقم ن�سبة العاطلني عن العمل وبخا�سة يف املجتمع الفل�سطيني، تطرح م�سكلة الدرا�سة 
يف مدى قدرة كليات العلوم الإدارية والقت�سادية يف اجلامعات الفل�سطينية يف امل�ساهمة 
يف احلد من م�سكلة البطالة عند خريجيها من خالل اقرتاح منوذج م�رسوع التخرج البديل 

لطلبة هذه الكلية.

أسئلة الدراسة: 
ما اأوجه الق�سور يف منوذج م�رسوع التخرج التقليدي لطلبة كليات العلوم الإدارية . 1

والقت�سادية؟ 
الإدارية . 2 العلوم  كليات  طلبة  لدى  التخرج  مل�رسوع  املقرتح  البديل  النموذج  ما 

والقت�سادية يف اجلامعات الفل�سطينية؟ 

أهمية البحث: 
دعم  يف  دور  من  لها  ملا  الدول،  اقت�ساد  يف  حيويًا  دوراً  ال�سغرية  امل�ساريع  توؤدي 
القت�ساد ويف الناجت القومي، ويف ت�سغيل الن�سبة الكربى من قوى العمل، وبالتايل يكت�سب 

هذا البحث اأهميته من: 
ارتفاع ن�سبة العاطلني عن العمل من خريجي موؤ�س�سات التعليم العايل الفل�سطيني. ♦
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احلاجة اإىل وجود اآليات ملتابعة اخلريجني بعد تخرجهم. ♦
اأهمية امل�ساريع ال�سغرية يف الناجت القومي، وتوفري منتجات وطنية وتوفري فر�ص  ♦

عمل جديدة.
حاجة فل�سطني اإىل تعزيز امل�ساريع ال�سغرية. ♦

االفرتاضات: 

انبثق هذا البحث من االفرتا�سات االآتية: 
القدرة ال�ستيعابية لل�سوق املحلي غري قادرة على ا�ستيعاب خريجي طلبة كليات  ♦

العلوم الإدارية والقت�سادية من اجلامعات الفل�سطينية.
الإدارية  ♦ العلوم  اأو جتميد بع�ص تخ�س�سات كليات  اإغالق  ا�ستحالة  �سعوبة و/اأو 

والقت�سادية يف اجلامعات الفل�سطينية.
الرتفاع املتزايد يف ن�سبة العاطلني عن العمل من خريجي كليات العلوم الإدارية  ♦

والقت�سادية.
ب�سبب  ♦ الفل�سطيني،  العمل  �سوق  يف  ال�سغرية  القت�سادية  امل�ساريع  بع�ص  ف�سل 

نق�ص اخلربة العلمية عند بع�ص روادها.
ن�سبته  ♦ ما  ت�سكل  التي  التنمويه،  ال�سغرية  القت�سادية  للم�ساريع  فل�سطني  حاجة 

حوايل 40% من الناجت القومي يف بع�ص الدول الأجنبية.
يف  ♦ والريادة  الإبداع  على  والقت�سادية  الإدارية  العلوم  كليات  خريجي  قدرة 

امل�رسوعات ال�سغرية نظرا ملوؤهالتهم العلمية.

أهداف البحث: 
كليات  لطلبة  التخرج  مل�رسوع  املقرتح  النموذج  تطبيق  حال  يف  البحث  هذا  ي�سعى 
االأهداف  من  جملة  حتقيق  اإىل  الفل�سطينية  اجلامعات  يف  والقت�سادية  الإدارية  العلوم 

االآتية: 
خلق جيل ريادي من خريجي كليات العلوم الإدارية والقت�سادية يف اجلامعات  ♦

الفل�سطينية.
متكني خريجي كليات العلوم الإدارية والقت�سادية يف اجلامعات الفل�سطينية من  ♦

العتماد على اأنف�سهم بعد التخرج من خالل التوظيف الذاتي.
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العلوم  ♦ كليات  طلبة  من  اخلريجني  بني  البطالة  م�سكلة  من  احلد  يف  امل�ساهمة 
الإدارية والقت�سادية يف اجلامعات الفل�سطينية.

خلق فر�ص عمل جديدة. ♦
دعم التنمية القت�سادية. ♦

طريقة البحث: 
جمع  بهدف  الو�سفي  املنهج  على  الباحث  اعتمد  الدرا�سة،  هذه  من  الهدف  لتحقيق 
وحتليلها  الدرا�سة  هذه  جمال  يف  ال�سلة  ذات  ال�سابقة  والدرا�سات  الأدبيات  من  البيانات 
والتعقيب عليها، كما ا�ستعان بالتجربة التي خا�سها الباحث يف جامعة القد�ص املفتوحة 

يف م�رسوع التخرج البديل.
من هنا �سوف يتناول البحث دور كليات العلوم الإدارية والقت�سادية يف اجلامعات 
بع�ص  للخريجني من خالل عر�ص  البطالة  م�سكلة  احلد من  امل�ساهمة يف  الفل�سطينية يف 
طالبًاً،  الأوىل  اجلامعية  الدرا�سة  اأثناء  يف  الباحث  وجتربة  والعربية  العاملية  التجارب 
يف  ال�سغرية  امل�رسوعات  مفهوم  تعزيز  يف  م�ساهمتها  ويف  اأكادمييًا،  م�رسفًا  وجتربته 
التنمية القت�سادية عامة، ويف التوظيف الذاتي خا�سة، ومن اأجل ذلك فقد مت ا�ستعرا�ص 
املركزي  اجلهاز  اإح�ساءات  �سوء  يف  الفل�سطينية  اجلامعات  يف  العايل  التعليم  واقع 
التعرف  الفل�سطيني، حيث مت  العايل  ال�سنوي لوزارة الرتبية والتعليم  الفل�سطيني، والكتاب 
اخلريجني،  بعد تخرجهم، كنتيجة لزدياد عدد  اخلريجني  تواجه  التي  امل�سكلة  اإىل حتديد 
وازدياد عدد العاطلني عن العمل، وعدم قدرة ال�سوق املحلية ا�ستيعاب الكم الهائل من اأعداد 

الطلبة اخلريجني.
بعض التجارب العربية واألجنبية يف املشاريع الصغرية: 

التجارب األجنبية: 
يف درا�سة حول اأثر قطاع امل�ساريع ال�سغرية يف التوظيف والدخل يف ناميبيا، 
الفر�ص  اإتاحة  يف  ا�ستمرار  من  العوملة  لأ�سواق  ملا  نظراً  حكومية  جهات  بها  قامت 
للم�رسوعات ال�سغرية، تبنيَّ اأن باإمكان امل�ساريع ال�سغرية زيادة الدخل واحلد من م�سكلة 
البطالة املتفاقمة ب�سبب حمدودية فر�ص التوظيف يف ناميبيا، التي- وفقًا للدرا�سة- ت�سل 
ن�سبة العاطلني عن العمل من 30-40% من جممل قوى العمل الر�سمي.يف ظل تطور منو 
طفيف يف عملية التوظيف الر�سمي ت�سل اإىل 1.5% �سنويًا.ناهيك عن وجود 40% من جممل 
عدد طلبة املدار�ص الذين تقل اأعمارهم عن 15 �سنة، ممن يرتكون درا�ستهم ب�سبب ظروف 
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اقت�سادية �سيئة، وبالتايل تفاقم م�سكلة البطالة لدى هذه الفئة العمرية.وبيَّنت الدرا�سة اأن 
ال�سبب الرئي�ص لهذا العدد الكبري من العاطلني عن العمل يعود ل�سببني هما: نق�ص يف البنية 
املناجم  قطاع  يف  للعمل  الدخول  فر�ص  يف  ملحوظ  ونق�ص  البلد،  يف  لل�سناعة  التحتية 
امل�رسوعات  قطاع  يف  ال�ستثمار  ت�سجيع  الدرا�سة  هذه  تو�سيات  من  كان  املعدنية.ولهذا 
ال�سغرية للم�ستثمر املحلي و/اأو الأجنبي من خالل و�سع برامج حتفيزية، كت�سهيل اإجراءات 
الت�سجيل ومنح اإجازات �رسيبية ت�سل اإىل �سبع �سنوات، كما فوَّ�ص احتاد التجارة الناميبية 

. )JCC, 2002( واحتاد قطاع العاملني تويل هذا القطاع وت�سيري اأحواله
 ،  )Teresa Arnold, 1998( اأرنولد«  »تري�سا  ا�سرتالية  لباحثة  اأخرى  ويف درا�سة 
�سح من ت�سنيف امل�رسوعات ال�سغرية  حول اأثر امل�رسوعات ال�سغرية يف التوظيف الذاتي، اتَّ
عدد  ي�سل  التي  ال�سغرية  اخلدمية  امل�ساريع  هي:  اأ�سناف  ثالثة  ت�سم  اأنها  ا�سرتاليا،  يف 
العاملني فيها من 1 اإىل 20 عامال، وامل�ساريع ال�سناعية ال�سغرية التي ي�سل عدد العامني 
فيها من 20 اإىل 100 عامل، وامل�ساريع الزراعية ال�سغرية التي تبلغ قيمتها من 22000 
ال�سرتايل عام 1997  الح�سائي  اجلهاز  لإح�ساءات  اأمريكي.ووفقا  دولر  اإىل 400000 
الن�سبة  وت�سكل هذه  اخلا�سة،  امل�ساريع  ت�سكل 97% من جممل  ال�سغرية  امل�رسوعات  فاإن 
ا�سرتاليا، مبتو�سط 3.4 عامل لكل  789000 م�رسوع �سغري يوظف 2.7 مليون عامل يف 

. )Teresa, 1998( م�رسوع
امل�رضوعات  اإدارة  دعم  مكتب  الإح�ساءات  وفقًا  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  ويف 
ال�سغرية االأمريكية – اآذار 2001، فاإن ن�سف عدد العاملني يف القطاع اخلا�ص يعملون 
الآتي  اأقل من 500 عامل، واجلدول  العاملني فيها  التي يبلغ عدد  ال�سغرية  امل�ساريع  يف 

يبني ذلك: 
الجدول )1( 

عدد الوظائف والنسب المئوية وفقا لجم المشروع في الواليات المتحدة األمريكية

الن�سبة املئويةعدد الوظائفحجم امل�رضوع/ عدد العاملني

12،328،09411.00من 1 – 9 عاملني
28،644،98825.00من 10 – 99 عامل

16،410،36714.00من 100 – 499 عامل
13،800،49212.00من 500 – 2499 عامل

43،877،24338.00اأكرث من 2500 عامل

115،061،184100.00املجموع
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اإذا ما نظرنا للفئة الأوىل من اجلدول التي تبني امل�ساريع ال�سغرية التي عدد عامليها 
يقل عن 10 عمال، لوجدنا اأنها ت�سكل ن�سبة 11% من عدد العاملني يف الوليات املتحدة 
الأمريكية، يعملون يف حوايل 1،369،788.2 م�رسوع �سغري.واأن امل�ساريع ال�سغرية ب�سكل 
عام تعّد حمركًا رئي�سًا يف النمو القت�سادي للوليات املتحدة الأمريكية م�سوؤولة عن %75 

. )frbatlanta.org, 2011 من جممل الوظائف اجلديدة )موقع
اأندوني�سيا، التي تعّد البطالة هي م�سدر القلق الأكرب فيها،  ومن جهة اخرى جند يف 
حيث يرتفع معدل الزيادة ال�سكانية والقوى العاملة بوجه عام.اأن انخفا�ص معدلت النمو 
للم�ساريع الكبرية يحول دون متكني هذه ال�سناعات من ا�ستيعاب القوى العاملة املتزايدة، 
اأي�سا غري قادر على خلق فر�ص عمل كافية.لذلك  الزراعي  اأ�سبح القطاع  يف الوقت الذي 

اتخذت اندوني�سيا بع�س ال�سيا�سات لتطوير املن�ساآت ال�سغرية، منها: 
حت�سني قدرة هذه املن�ساآت يف جمال ال�سناعات ال�سغرية واحلرفية وال�سناعات  ♦

الزراعية وبيوت التجارة.
زيادة و�سول املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة اإىل الأ�سواق العاملية وزيادة الفر�ص  ♦

الت�سويقية.
توفري التمويل لهذه امل�ساريع. ♦
تقوية الإمكانات الإدارية والتنظيمية. ♦
تقوية �سبكات العمل وال�رساكة. ♦

ويف اإجنلرتا، يعّد النظام الربيطاين )اإجنلرتا فقط( واحداً من اأعرق الأنظمة التعليمية 
املهنية  واملعايري  املزدوج(  )التدريب  املهنية  التلمذة  اأ�سا�ص  على  القائمة  والتدريبية 
هذا  الجتماعيني.ويعمل  ال�رسكاء  جميع  واعتمادها  و�سعها  يف  ي�سارك  التي  املحّددة، 
التطّور  وامل�ستقبلية.وم�سارات  الآنية  العمل  �سوق  لحتياجات  مال�سقة  ب�سورة  النظام 
والرتّقي )Progression Roots( التي متتاز بالو�سوح والرتتيب الرتاكمي، اإذ اإن م�ستويات 
خمرجات  تناغم  وبالتايل  العمل،  �سوق  يف  املهن  م�ستويات  عن  اأ�سا�سًا  منبثقة  التاأهيل 

التعليم مع متطلبات �سوق العمل )ال�سو�ص، 2010( .

التجارب العربية: 

بينت الدرا�سات والأبحاث يف هذا املجال الدور الذي تقوم به امل�رسوعات ال�سغرية يف 
دعم القت�ساد القومي )العلوي، 2011 موقع انرتنت( ، ويف حتقيق الرفاهة والزدهار، 
ويف توفري �سبل العمل املنتج للمواطنني، ومن بعد يف التنمية القت�سادية ب�سورة عامة.
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اأردين، يقول: »اإذا كانت امل�رسوعات الكبرية توؤدي دوراً قياديًا ورائداً  ففي درا�سة لباحث 
يف حتقيق عملية التنمية القت�سادية، فاإن م�ساركة امل�رسوعات ال�سغرية ت�ساهم يف توفري 
فر�ص العمل، والق�ساء على البطالة، ويف احلد من الهجرة من الريف اإىل املدن عن طريق 
ا�ستيعاب اأكرب ن�سبة من القوى العاملة، ويف حت�سني م�ستوى الإمناء القت�سادي والجتماعي، 
الأردن توؤدي  ال�سغار«.ففي  الأعمال  الرياديني من رجال  اإعداد  هذا ف�سال عن دورها يف 
امل�رسوعات ال�سغرية دوراً بارزا يف القت�ساد الأردين، فهي ت�ستوعب 35% من قوة العمل 
يف الأردن، وت�ساهم بحوايل 30% من جممل الإنتاج املحلي ال�سناعي، حيث تنتج حوايل 
لبيانات عام 2002.وهي �سناعات حتويلية  ال�سناعية وفقا  ال�سادرات  20% من جممل 
الت�سويق اخلارجي وكلفته،  بغالبيتها، توجه لتلبية الطلب املحلي، مما يقلل من م�سكالت 
وذات قدرة متميزة على التكيف مع الظروف القت�سادية والجتماعية املحلية والإقليمية، 

مما ميكنها من ا�ستيعاب العمالة املحلية )بدر، 2003( .
كبري  لعدد  وبا�ستيعابها  النفط،  باإنتاج  الغنية  الدولة  حديثًا،  الكويت  دولة  ويف 
واإدارة  الريادة  با�سم  جديد  تخ�س�ص  ُفتح  الكويت  اأمري  من  وباأمر  اخلارجية،  العمالة  من 
امل�رسوعات ال�سغرية يف جامعة الكويت، يهدف اإىل تخريج جيل ريادي يعتمد على نف�سه 
يف العمل من خالل التوظيف الذاتي.كما بذلت الكويت العديد من اجلهود، لدعم املن�ساآت 

ال�سغرية منها: 
اإن�ساء ال�رسكة الكويتية لتقوية املن�ساآت ال�سغرية عام 1997، حيث مولت ال�رسكة  ♦

51 م�رسوعا ًحتى عام 2002 م يف خمتلف القطاعات بروؤو�ص اأموال قدرها 10،5 مليون 
دينار كويتي.

اإ�سدار قانون عام 1998 م باإن�ساء حمفظة مالية لدى بنك الكويت ال�سناعي بقيمة  ♦
50 مليون دينار، وملدة 20 عامًا بهدف دعم متويل الن�ساط احلريف، وامل�ساريع ال�سغرية 

الكويتية.
هذا  ♦ �سوء  ويف  ال�سغرية،  ال�سناعة  تعريف  على  لل�سناعة  العامة  الهيئة  عملت 

التعريف حددت جمموعة من املزايا التي ميكن منحها لهذا النوع من املن�ساآت.وقد �سمت 
هذه الهيئة العديد من الوحدات التنظيمية التي ُتعنى بال�سناعة مثل ق�سم الدعم ال�سناعي 
الرتويج  اإدارة  تتبع  التي  واحلرفية  ال�سغرية  ال�سناعات  تنمية  وق�سم  والإعالم،  والرتويج 

والدعم ال�سناعي )ما�ص، 2006( .
ومتثل امل�رسوعات ال�سغرية واملتو�سطة ن�سبة كبرية من املن�ساآت ال�سناعية يف العديد 
من دول العامل يف مراحل منو خمتلفة.كما اأنها متثل امل�ستوعب الأ�سا�ص للعمالة، وت�ساهم 
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ال�سغرية  امل�رسوعات  متثل  املتو�سط  البتكار.ففي  قدرات  وزيادة  الت�سدير  يف  بفعالية 
واملتو�سطة اأكرث من 90% من املن�ساآت يف بلدان العامل املتقدم والنامي.فعلى �سبيل املثال 
تو�سح الإح�ساءات املتاحة عن بع�ص دول العامل العربي اأن عدد املن�ساآت ال�سناعية التي 
ت�سغل اأقل من ع�رسة عمال متثل 95% يف م�رس و42% يف تون�ص و50% يف املغرب.وتو�سح 
البيانات املتاحة اأن الأمر ل يختلف كثرياً يف �سائر دول العامل.وقد بداأت حكومات بلدان 
اأهمية الدور الذي توؤديه امل�رسوعات ال�سغرية  العامل املتقدم والنامي على حد �سواء تعي 
واملتو�سطة يف اقت�سادياتها.وبالتايل بداأت احلكومات م�ساندة هذه امل�رسوعات من خالل 
و�سع عدد من ال�سيا�سات والقوانني واللوائح، التي ت�ساعد امل�رسوعات ال�سغرية واملتو�سطة 
على الزدهار والعمل يف بيئة اقت�سادية �سحية، وذلك لأن امل�رسوعات ال�سغرية واملتو�سطة 
تعانى يف الأغلب من م�سكالت تختلف يف طبيعتها عن تلك امل�سكالت التي تواجهها املن�ساآت 
الكبرية احلجم.وقد اأو�سحت الأدبيات اأن هناك ثالث م�سكالت رئي�سية خا�سة بامل�رسوعات 

 )Galling, 2001( .ال�سغرية واملتو�سطة
من  ♦ واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�رسوعات  متنع  التي  احلجم:  ب�سغر  متعلقة  م�سكالت 

ال�ستفادة من اقت�ساديات احلجم الكبري التي تتمتع بها اأمثالها من املن�ساآت الكبرية.
قد  ♦ الكبرية  فاملن�ساآت  الإنتاج:  احل�سول على مدخالت  ب�سعوبة  م�سكالت متعلقة 

املعلوماتية  والبنية  والعمالة  والئتمان  املدخالت  لأ�سواق  اأف�سل  نفاذ  فر�ص  لها  يكون 
والتكنولوجيا مقارنة باحلال بالن�سبة للم�رسوعات ال�سغرية واملتو�سطة.وال�سبب يف هذا اأن 
موردي مدخالت الإنتاج يجدون التعامل يف املن�ساآت الكبرية اأي�رس واأرخ�ص، واأكرث اأمانًا 

من التعامل مع امل�رسوعات ال�سغرية واملتو�سطة.
م�سكالت متعلقة بالتحيز يف ال�سيا�سات احلكومية: يف العديد من البلدان وخا�سة  ♦

يف البلدان النامية جند اأن �سيا�سات احلكومة متحيزة ل�سالح املن�ساآت الكبرية.واأن الأنظمة 
القائمة والقوانني واللوائح املطبقة متيز املن�ساآت الكبرية.ومع وجود بريوقراطية غري كفء 
جند اأن تكلفة املعامالت تزداد ب�سكل كبري، مما يعني اأن املن�ساآت الكبرية فقط هي القادرة 

على التعامل مع مثل هذه التكلفة.
اأن�سطة  للتخ�س�ص يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�رسوعات  على  القائمني  دفع  ذلك  كل 
اقت�سادية معينة ت�ستطيع التغلب على العديد من امل�سكالت ال�سابق ذكرها، والتمتع مبرونة 

. )Gallina, 2001( كافية، وقدرة على تعظيم ال�ستفادة من مزايا حجمها ال�سغري
ويف ال�سودان خ�س�ص البنك ال�سناعي اإدارة لتمويل الوحدات ال�سغرية، واأن�ساأ �رسكة 
خا�سة تتبع البنك جللب املعدات لهذه امل�ساريع، اإ�سافة اإىل توفري مدخالت الإنتاج.وقام 
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تخ�سي�ص  منها  ال�سغرية؛  لل�سناعات  امتيازات  بتقدمي  ال�سوداين  الإ�سالمي  في�سل  بنك 
فرع لتمويلها باأق�ساط مريحة و�سمانات مي�رسة، مع قبول ال�سمانات ال�سخ�سية، وتقدمي 
لأ�سحاب  تدريبية  دورات  وعقد  جمانًا،  واملحا�سبية  والقت�سادية  الفنية  ال�ست�سارات 
امل�ساريع، وتوزع منط التمويل به بني 88% للتمويل باملرابحة و12% للتمويل بامل�ساركة 

)ال�سو�ص، 2010( .
العايل  التعليم  خريجي  مالءمة  حول  درا�سة  االأيوبي  اأجرى  الفل�سطيني  الواقع  ويف 
الفل�سطيني ملتطلبات �سوق العمل يف ظل املتغريات العاملية، بعنوان: »التعليم الفل�سطيني 
متحورت  والع�رسين«.وقد  الواحد  القرن  يف  للجامعات  اجلديدة  الدرا�سة  متغرية  بيئة  يف 
الدرا�سة حول: “مدى مالءمة خريجي التعليم العايل الفل�سطيني ملتطلبات �سوق العمل يف 
ظل املتغريات العاملية، وكان الهدف الرئي�ص من الدرا�سة الوقوف على التحديات التي تواجه 
التعليم العايل يف فل�سطني، واأثر ذلك على �سوق العمل.وكانت اأهم النتائج التي خل�ص اإليها 
الباحث، وجود ثالثة ع�رس حتديا تواجه التعليم العايل، كان اأهمها تو�سع اجلامعات يف قبول 
اأعداد كبرية من الطلبة يفوق اإمكاناتها دون احلاجة الفعلية للتخ�س�سات املطلوبة يف �سوق 
العايل وتطويره مبا يتالءم ومتطلبات  التعليم  لتنمية  التو�سيات املقرتحة  العمل، وحول 
اإعادة هيكلية الربامج الأكادميية يف اجلامعات والكليات من  �سوق العمل، اقرتح الأيوبي 
خالل تطوير الأ�ساليب املعتمدة يف التدري�ص، وتزويد الطلبة بالعديد من املهارات اللغوية، 
يعتمد  التي  الإجراءات  من  تعّد  التي  املهارات  من  والعديد  احلا�سوب،  ا�ستخدام  ومهارات 
عليها يف زيادة درجة املواءمة بني العر�ص من اخلريجني ومتطلبات �سوق العمل املحلية 

والإقليمية. )الأيوبي، 2010( 
ويف درا�سة م�سابهة )الزعنون وا�ستية، 2011( حول: »البطالة بني �سفوف خريجي 
اجلامعات الفل�سطينية عام 2011” ركزت الدرا�سة على م�سكلة التزايد امل�ستمر واملتنامي 
يف اأعداد اخلريجني، نتيجة لتزايد الطلب على اجلامعات ومعدلت اللتحاق والتو�سع الأفقي 
والعمودي يف اجلامعات، والتزايد امل�ستمر يف اأعداد اجلامعات، ويف املقابل ارتفاع معدلت 
الأ�سباب  عن  الك�سف  اإىل  الدرا�سة  هدفت  عدة.وقد  لأ�سباب  اخلريجني  �سفوف  يف  البطالة 
بالرتفاع،  البطالة  معدلت  وا�ستمرار  اخلريجني،  بطالة  ظاهرة  وراء  الكامنة  احلقيقية 
مرتفعة.وحول  مبعدلت  اجلن�سني  من  التعليم  على  والإقبال  اخلريجني  اأعداد  وازدياد 
الباحثان ببع�ص  اأو�سى  العمل وخريجي اجلامعات،  الآفاق امل�ستقبلية للعالقة بني �سوق 
املجتمع،  باحتياجات  ترتبط  ل  التي  التخ�س�سات  بع�ص  جتميد  اأهمها  كان  املقرتحات، 
الإجنليزية،  اللغة  مهارة  مثل  العمل  �سوق  يتطلبها  التي  الأ�سا�سة  املهارات  على  والرتكيز 
جهود  بت�سافر  الباحثان  اأو�سى  وقد  التقارير،  وكتابة  والت�سال  احلا�سوب،  ومهارات 
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اجلميع، لردم الفجوة بني خمرجات التعليم ومتطلبات �سوق العمل، وذلك بدءا باجلامعات 
مواءمة  اأكرث  لتكون  والتخ�س�سات  املناهج  تعديل  م�سوؤولية  عليها  تقع  التي  الفل�سطينية 
مع �سوق العمل، وثانيًا بوزارة الرتبية والتعليم العايل التي يقع على عاتقها تقدمي الدعم 
التدريب،  بربامج  اللتحاق  على  الطلبة  وت�سجيع  املطلوبة،  للتخ�س�سات  والفني  املايل 
وثالثًا م�سوؤولية القطاع اخلا�ص الذي يقع عليه م�سوؤولية تقدمي الدعم الفني وال�ست�سارات 
�سوق  بيانات عن  قاعدة  توفري  م�سوؤولية  يقع عليها  التي  العمل  وزارة  ورابعًا  للجامعات، 
العمل واحتياجاته وتقدميها ملوؤ�س�سات التعليم العايل، واأخرياً م�سوؤولية احلكومة التي يقع 
عليها العديد من امل�سوؤوليات اأهمها ر�سم �سيا�سة طويلة الأمد يف تطوير العملية التعليمية 

وتن�سيط القطاعات القت�سادية.
درا�سة )�سويلم، 2005( التي ا�ستعر�ص فيها املالمح الرئي�سة لنظام التعليم وعالقته 
اأن  العمل.واأو�سح  �سوق  يف  الفل�سطينية  العمالة  �سمات  وو�سف  الفل�سطيني،  العمل  ب�سوق 
البطالة بلغت يف �سفوف اخلريجني حوايل 24.5، بواقع 54% يف ال�سفة الغربية و46% يف 
قطاع غزة، كما لوحظ تركز البطالة على الفئة العمرية 20 اإىل 30 �سنة، واأن املعدلت الأعلى 
اأكرث من %63 يف ال�سفة وغزة.كما  اإمنا يعاين منها اخلريجون اجلدد، التي بلغت  للبطالة 
وجد اأن ن�سبة العاطلني عن العمل من خريجي العلوم الإن�سانية والإدارية والتجارية تزيد 
على 56% يف ال�سفة الغربية، فيما تبلغ هذه الن�سبة 78% يف قطاع غزة، علمًا بان ن�سبة 
والإعالم  والثقافة  وال�سحية  والطبية  الهند�سية  التخ�س�سات  تتجاوز 10% يف  ل  البطالة 

والدرا�سات الإ�سالمية.
وتو�سلت درا�سة )الرتتوري، 2009( اإىل �رسورة ربط التعليم العايل مبتطلبات �سوق 
العمل يف الأردن وال�ستجابة ملتطلبات خطط التنمية الوطنية عن العمالة املادية والب�رسية 
وتوفري الكفاية والفعالية لذلك، بحيث تكون خمرجات التعليم العايل �سمن خطط م�سبقة 

تلبي احتياجات املجتمع الأردين من الأيدي العاملة املاهرة واملدربة.

التعقيب على الدراسات السابقة: 
مدى  تناولت  التي  والتجارب  ال�سابقة،  الدرا�سات  على  الطالع  خالل  من  يالحظ 
مواءمة خمرجات التعليم العايل العربي ب�سكل عام، وكذلك الدرا�سات التي تناولت خمرجات 
التعليم العايل الفل�سطيني ب�سكل خا�ص، اأن جميع الدول التي �سبق ذكرها، �سواء كانت دوًل 
نامية اأم دول متقدمة، تعاين من م�سكلة البطالة، ومن هنا توؤمن هذه الدول اإميانًا قويًا باأن 
امل�رسوعات ال�سغرية، تعمل على حماربة الفقر، واحلد من م�سكلة، البطالة وزيادة الإنتاجية 
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كونها ت�سكل جماًل حيويًا لروح املبادرة، وا�ستغالل املوارد الأولية املحلية، واإعادة توزيع 
والزدهار،  الرفاهة  وحتقيق  القومي  القت�ساد  دعم  على  النهاية  يف  تعمل  الدخل.فهي 
وتوفري �سبل العمل املنتج للمواطنني، ومن بعد يف التنمية القت�سادية ب�سكل عام.فكل هذا 
العايل  التعليم  خمرجات  مواءمة  حت�سني  بهدف  تبذل  التي  اجلادة  املحاولت  جليًا  يبني 
مع متطلبات �سوق العمل واملجتمع، اإل اأن مظاهر قلة املواءمة مازالت قائمة وتظهر جليًا 
من  عدد  يف  املوؤهلة  العاملة  القوى  نق�ص  ويف  اخلريجني،  بني  البطالة  ن�سب  ازدياد  يف 
التخ�س�سات، بالإ�سافة اإىل اأن موؤ�س�سات التعليم العايل الفل�سطيني والعربي عامة، ركزت 
على تزايد اأعداد الطالب خالل ال�سنوات املا�سية من خالل منح الرتاخي�ص للجامعات، اأي 
اأنها ركزت على الكم، وعلى عن�رس الإتاحة يف التعليم العايل للجميع، الذي جاء على ح�ساب 
نظام �سمان  تطبق  اأن  العربي  العايل  التعليم  والنوعية.ولهذا كان لبد ملوؤ�س�سات  اجلودة 
اجلودة والعتماد الأكادميي حتى ت�سمن تطوير براجمها التعليمية، لتواكب تقدم الع�رس، 
ومتطلباته باإن�ساء هيئات وطنية ل�سمان اجلودة والعتماد الأكادميي تكون م�سوؤولة عن 
و�سع املعايري واملفاهيم ل�سمان اجلودة والعتماد الأكادميي للتعليم العايل ليلبي حاجة 

املجتمع واحتياجات ال�سوق.
لالإنتاج،  ال�سناعية  التحتية  البنية  تنق�سه  الفل�سطيني  ال�سعب  وكون  فل�سطني  ويف 
وذلك ملا لالحتالل من دور يف جعل هذا ال�سعب م�ستهلكًا يعتمد على الغري يف �سد حاجاته 
ال�سناعية يف كثري من ال�سلع، والكتفاء باعتماده على اخلدمات، تاأتي البداية يف النطالق 
نواة  تعّد  التي  ال�سغرية،  امل�ساريع  خلدمة  وو�سعها  حتفيزية  برامج  وو�سع  تفعيل  نحو 
للم�رسوعات الكبرية.وامل�رسوع �سواء كان �سغري احلجم اأم كبري احلجم، بحاجة خلربة واإدارة 
ولن�سحد  امل�رسوعات،  هذه  مثل  واإدارة  تنظيم  على  القدرة  لديهم  متعلمني  اأفراد  قبل  من 
املقولة ال�سائعة التي كنا ن�سمعها من الآباء والأجداد التي تقول: “من مل يفلح يف التعليم 
يذهب ليتعلم حرفة ما” حيث اإن احلرفة لها اأ�س�ص ومبادئ، فاإن كان من يتعلمها ذا كفاءة 
ولديه املقدرة العلمية �سيتقنها ويبدع بها، واأكرب مثال على ذلك ما من اأحد ينكر اأن اليابان 
وتدمرٍي  بها من خ�سائر  اقت�سادية جمة ملا حلق  تعاين من م�سكالت  دولة مهزومة  كانت 
للم�ساريع  ت�سجيعها  وبفعل  الثانية،  العاملية  احلرب  اأثناء  يف  لالقت�ساد  التحتية  للبنية 

ال�سغرية والعمل �سمن الفريق الواحد، اأ�سبحت دولة عمالقة اقت�سادية.
من هنا، ونظراً لالزدياد ال�رسيع يف معدل البطالة لدى خريجي املعاهد واجلامعات 
ا�ستيعاب هوؤلء  اخلارجي على  و/اأو  املحلي  ال�سوق  قدرة  ب�سبب عدم  الفل�سطينية  املحلية 
التعليم  واقع  ا�ستعرا�ص  فقد مت  العام،  القطاع  موؤ�س�سات  التوظيف يف  اخلريجني، وجتميد 

اجلامعي يف فل�سطني.
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واقع التعليم اجلامعي يف فلسطني: 
وزارة  قبل  من  والآخر  احلني  بني  تعقد  والندوات  العمل  وور�سات  الدرا�سات  بع�ص 
حاجة  توافق  مدى  حول  الأخرى  واملوؤ�س�سات  اجلامعات  وبع�ص  العايل  والتعليم  الرتبية 
للح�رس  ل  املثال  �سبيل  فعلى  فل�سطني،  يف  التعليمية  املوؤ�س�سات  ملخرجات  العمل  �سوق 
يف  يوجد   2011 الفل�سطيني  العايل  التعليم  ملوؤ�س�سات  ال�سنوي  الح�سائي  للدليل  وفقا 
وطالبة،  )28481( طالب  الفل�سطينية  اجلامعات  والقت�سادية يف  الإدارية  العلوم  كليات 
فكم من هوؤلء �سيتم توظيفهم وفقا لحتياجات �سوق العمل، ناهيك عن عدد اخلريجني من 

اجلامعات العربية والأجنبية التي تخرج طلبة فل�سطينيني.
الفل�سطيني  العايل  التعليم  الطلبة يف موؤ�س�سات  اأخذنا يف احل�سبان عدد  اإذا ما  ولكن 
للعام الدرا�سي 2003/2002 الذي ي�سكل وفقا لإح�سائية وزارة التعليم العايل ما ن�سبته 
56.15% من عدد الطلبة يف جميع موؤ�س�سات التعليم العايل )اجلدول 2( ، ووفقًا لإح�ساءات 
النظر يف  اأمعنا  الرقم من 56.15% لي�سبح 70%، فيما لو  ارتفع هذا  عام 2011/2010 
)اجلدول 2( و )اجلدول 3( الآتيني لوجدنا اأن كليات العلوم الإدارية والقت�سادية ت�ستحوذ 
على ن�سيب الأ�سد من عدد الطلبة الكلي يف اجلامعات الفل�سطينية وفقا لإح�ساءات العام 
وطالبة  طالبا   28481 بواقع   ،2011/2010 اجلامعي  والعام   2004/2003 اجلامعي 
املفتوحة،  القد�ص  جامعة  من  منهم   %47 حوايل  منهم  الكلية،  هذه  تخ�س�سات  يدر�سون 
ال�سنوي،  الإح�سائي  )الدليل  الأخرى  الفل�سطينية  اجلامعات  من   %53 حوايل  اأي  والباقي 

. )2011/2010

الجدول )2( 
عدد طلبة كليات العلوم اإلدارية واالقتصادية في الجامعات الفلسطينية العام األكاديمي 2004/2003

جمموعاإناثذكورا�سم اجلامعة

7367319610563القد�ص املفتوحة
253161414القد�ص

236218454بيت حلم
8796183اخلليل

9876174بولتكنك
349294643بريزيت
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جمموعاإناثذكورا�سم اجلامعة

544338882النجاح
8502031053المريكية

12983501648الأزهر
369172541ال�سالمية

---الأق�سى

11451510416555املجموع

الجدول )3( 
عدد طلبة كليات العلوم اإلدارية واالقتصادية في الجامعات الفلسطينية العام األكاديمي 2011/2010

جمموعاإناثذكورا�سم اجلامعة

7064633013394القد�ص املفتوحة
206158364القد�ص

236377613بيت حلم
355499854اخلليل

141148289بولتكنك
5657481313بريزيت
183913293168النجاح

13444781822المريكية
16287562384الأزهر

155810932651ال�سالمية
460338798الأق�سى

41104145جامعة فل�سطني- خ�سوري
22748275جامعة فل�سطني

311950الأكادميية الفل�سطينية للعلوم الأمنية
247114361كلية فل�سطني الأهلية اجلامعية

159421253928481املجموع
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املفتوحة  القد�ص  اأن جامعة   )3 )اجلدول  و   )2 )اجلدول  ال�سابقة  اجلداول  يت�سح من 
بلغ  حيث  الطلبة،  عدد  حيث  من  فل�سطني  يف  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  عدد  بثلث  حتظى 
عدد طلبة كلية العلوم الإدارية والقت�سادية اأكرث من 10 اآلف طالب وطالبة، يف جامعة 
القد�ص املفتوحة العام الأكادميي 2004/2003، واأن هذا الرقم ارتفع لي�سل اإىل 13394 
الفل�سطينية  اجلامعات  يف  امللتحقني  عدد  عن  ناهيك   2011/2010 اجلامعي  العام  يف 
الأخرى املتمثل بـ 5992 طالب وطالبة يف العام اجلامعي 2004/2003، واأن هذا الرقم 
ارتفع لي�سل اإىل 15087 طالب وطالبة بارتفاع جتاوز ثالثة اأ�سعاف ممن ينتمون لكليات 
اإىل ذلك الطلبة الذين يدر�سون يف اجلامعات العربية  اأ�سف  العلوم الإدارية والقت�سادية، 
والأجنبية من يف التخ�س�ص نف�سه، الذين �سي�سافون اإىل الأرقام.وبالتايل عدم قدرة ال�سوق 
املحلي والأجنبي على ا�ستيعاب هوؤلء اخلرجني، وذلك ب�سبب غياب التخطيط على م�ستوى 
العايل.ولهذا كان جلامعة  التعليم  العمل، ومقارنته مبخرجات  الدولة ملعرفة حاجة �سوق 
القد�ص املفتوحة جتربة ريادية مت تطبيقها يف ثالث فروع تعليمية كبديل مل�رسوع التخرج 
التقليدي )اإعداد بحث( العام الدرا�سي 2001/2000، على اأن يقوم الطالب مع جمموعة من 
زمالئه بطرح اأفكار ريادية ت�سلح لإن�ساء م�رسوع �سغري واختيار املنا�سب.حيث يتكون عدد 
اأفراد املجموعة الواحدة من 2-6 اأفراد ي�سكلون �رسكة حقيقية داخل احلرم اجلامعي، بعد 
قيامهم بدرا�سة اجلدوى القت�سادية وحتديد املنتوج الذي �سوف يتم اإنتاجه، وذلك بعد و�سع 
خطة ت�سويقية، وبناء الطاقم الإداري للم�رسوع/ال�رسكة الذي يتكون من اأفراد املجموعة، 
كل ح�سب اخت�سا�سه )مدير م�رسوع، وم�سوؤول ت�سويق ومبيعات، وم�سوؤول اإنتاج، وم�سوؤول 
مايل وعمال( .اإذ يتم العمل وفقًا لدرا�سة اجلدوى القت�سادية، ويف النهاية ُينظم يوم ت�سويق 
ومبيعات على �سكل بازار عام لعر�ص ما ينتج وت�سويقه وبيعه.وبهذا يتم التعرف اإىل مفهوم 
العملية داخل  الناحية  النظري وممار�سته من  الإطار  العملية وجتربة  الناحية  الريادة من 
التمهيدية للم�رسوع، ومن ثم درا�سة  القيام بالدرا�سة  اإىل كيفية  التعرف  امل�رسوع، وكذلك 
ال�سوق وا�سرتاتيجيات الت�سويق الواجب اتباعها، ودرا�سة اجلانب الفني للم�رسوع من حيث 
تخطيط الطاقة الإنتاجية، والتنظيم الداخلي للت�سهيالت الإنتاجية، ودرا�سة الناحية املالية، 
وطرق تقدير الربحية، واإعداد ك�سف الأرباح واخل�سائر وطرق تقومي امل�رسوع، ودرا�سة بع�ص 
الإجراءات القانونية للم�رسوع، ويف النهاية ممار�سة اإقامة م�رسوع �سغري ذي طابع ربحي 
بب�سع مئات من ال�سواقل كعملية متكاملة )as a process( والذي ميكن اأن يخدم الطالب 
بعد التخرج بتوظيف نف�سه ذاتيًا بدًل من و�سع نف�سه يف قائمة العاطلني عن العمل اإذا مل 

يحالفة احلظ يف احل�سول على وظيفة.
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الطريقة التقليدية: 
اجلامعات  يف  والقت�سادية  الإدارية  العلوم  كليات  اإن  القول  ن�ستطيع  عام  ب�سكل 
خالله  من  الطالب  ي�ستطيع   ، التخرج(  )م�رسوع  بحث  اإعداد  الطلبة  من  تتطلب  املحلية 

التعرف اإىل االآتي: 
تخ�س�ص . 1 مبجال  ترتبط  اأكرث  اأو  ق�سية  اأو  م�سكلة  يعالج  ميداين  بحث  اإجراء  اآلية 

الطالب، من خالل: 
الر�سيد العلمي للطالب طيلة فرتة درا�سته، ودرا�سة الأدبيات ملتعلقة امل�سكلة قيد أ. 

البحث، والذي ي�ستطيع الطالب من خالله: 
حتديد م�سكلة الدرا�سة واأ�سئلتها وفر�سياتها. -
حتديد طريقة البحث )املنهجية( . -
اإجراء املقابالت ال�سخ�سية وبناء اأدوات البحث. -
توزيع وجمع البيانات. -
التحليل والتعليق على النتائج. -

التوصيات: 
حقيقة هذا النظام املطبق ب�سكل عام �سواء اأكان يف اجلامعات املحلية اأم يف اجلامعات 
الواقع  ويف  تدبريه،  ي�ستطيع  ل  قد  الطالب  على  ماليًا  عبئًا  البحث  اإعداد  وي�سكل  العربية، 
الفل�سطيني ونظرا للظروف القت�سادية ال�سيئة التي مير بها هذا ال�سعب، فاإن متو�سط تكلفة 

اإعداد بحث يبلغ حوايل 1500 �سيقل، موزعة على االآتي: 
موا�سالت. -
ت�سوير ا�ستبانات، وكتب. -
طباعة وجتليد. -
حتليل اإح�سائي. -

وكثري من الطلبة تنق�سهم املنهجية العلمية ال�سحيحة يف اإعداد البحث على الرغم من 
والإح�ساء  العلمي،  البحث  التخرج كم�ساق مناهج  ت�سبق م�رسوع  الطلبة مب�ساقات  تاأهيل 
التطبيقي وغريها من امل�ساقات ذات العالقة، اإل اأن هناك فجوة بني النظري والعملي، مما 
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ي�ستعني  وبع�سهم  النق�ص،  لهذا  نظراً  مر�سية  غري  اأحيانًا  البحث  نتائج  تكون  لأن  يوؤدي 
الإدارية  العلوم  كلية  طلبة  على  جتربة  تنفيذ  اقرتاح  مت  البحث.ولهذا  اإعداد  يف  باآخرين 
والقت�سادية يف جامعة القد�ص املفتوحة كبديل عن م�رسوع التخرج التقليدي ب�سكل مغاير، 

ويف الوقت نف�سه ل ينق�ص الطالب منهجية اإعداد بحث علمي.

جتربة الباحث وهو طالب يف أثناء مرحلة الدراسة اجلامعية األوىل: 
للعمالة  وم�سدرة  فقرية،  دولة  اإنها  القول  وميكن   ، )الفلبني(  دولة  يف  در�ست  لقد 
وتقدم  حديثة،  �سناعات  لديها  دولة  اأنها  من  الرغم  على  التعبري،  جاز  اإن  الرخي�سة 
من  يتطلب  الفلبيني  العايل  العربي.فالتعليم  بالو�سع  قورنت  ما  اإذا  كبري  اقت�سادي 
تدريبيًا  م�ساقًا  الرابعة  ال�سنة  م�ستوى  الطالب يف  يدر�ص  اأن  التجارة(  )كليات  اجلامعات 
Practicum I & Practicum II، نظراً لكرثة اخلريجني ال�سنوي، امل�ساق الأول تدريب ميداين 
الثاين  امل�ساق  اأما  ال�رسيعة،  الوجبات  مطاعم  ويف  واخلا�سة،  احلكومية  املوؤ�س�سات  يف 
Practicum II فهو عبارة عن م�رسوع �سغري يقوم به جمموعة من الطلبة طيلة ف�سل درا�سي 
كامل، وكان امل�رسوع الذي قمت به مع زمالئي الطلبة اآنذاك، عبارة عن �رساء منتوج جاهز 
طلبة  وبيعه.وهناك  ت�سويقه  ثم  ومن  تغليفه  واأُعيد  القت�سادية،  جدواه  ُدر�ست   ، )م�سنع( 

قاموا باإنتاح منتوجات ب�سيطة من مرحلة ال�سفر حتى الت�سويق والبيع.

جتربة جامعة القدس املفتوحة: 
يف  الفل�سطيني  املجتمع  يف  والقت�سادية  الإدارية  العلوم  لكليات  املقرتح  الت�سور 

تطبيق اآلية جديدة كبديل عن بحث م�رسوع التخرج

األهداف املتوقعة من تطبيق اآللية: 

العمل �سمن فريق واحد. -
تطبيق ما تعلمه نظريا يف بع�ص املقررات ب�سكل عملي. -
اإعداد جدوى اقت�سادية. -
التوظيف الذاتي. -
امل�ساهمة يف احلد من م�سكلة البطالة. -
احلد من الهجرة من الريف اإىل املدينة و/اأو من داخل فل�سطني اإىل خارجها. -
تنويع املنتجات. -
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املناف�سة. -
اإدخال التكنولوجيا. -
امل�ساهمة يف التنمية القت�سادية. -
وغريها الكثري الكثري. -

اآللية: 
يتكون امل�رسوع الواحد من طالبني اإىل �ستة طالب كحد اأق�سى، براأ�سمال قدره 200 

اإىل 1200 �سيقل كحد اأق�سى.مير امل�رسوع مبراحل عدة هي: 
املرحلة االأوىل/ ال�سهر )االأول من الف�سل الدرا�سي( :  ●

يقوم طلبة امل�رسوع الواحد بالتعاون مع م�رسفهم بع�سف فكري بهدف الهتداء لفكرة 
اأن  ت�سلح لإقامة م�رسوع �سغري ذي طابع ربحي لإنتاج �سلعة ملمو�سة و/اأو خدمة، على 

تكون الفكرة من الطلبة اأنف�سهم ل من امل�رسف، و�سمن اإمكاناتهم الفنية واملادية.
ومن ثم يتم ال�رسوع باإجراء الدرا�سة التمهيدية للم�رسوع للتاأكد من اإمكانية تطبيقها، 
ومدى جدواها القت�سادية �سمن الإمكانات املتاحة، واإذا كانت نتائج الدرا�سة التمهيدية 
ب�سكل  ال�سوق  بدرا�سة  للقيام  الفريق  اأع�ساء  على  املهَمات  فتوزع  مبدئي  ب�سكل  جمدية 
منهجي وفقًا ملناهج البحث العلمي، )وهذه الدرا�سة تعد ب�سكل منهجي كما هو احلال يف 
البحث التقليدي( ، وهنا على الفريق البحث والتحري )�سواء كان ذلك من خالل الأدبيات، 
اأم املقابالت، اأم الزيارات، وامل�ساهدة( ويف هذه املرحلة )درا�سة ال�سوق( على اأع�ساء 

الفريق التعرف اإىل: 
و�سف ال�سلعة من حيث احلجم والرتكيب النوعي والتجهيز اخلارجي لها. -
و�سف ال�سوق، �سواء اأكان �سوقًا حمليًا اأم خارجيًا ومن هو املجتمع اأو ال�رسيحة من  -

املجتمع التي �سوف تتوجه اإليهم ال�سلعة اأو اخلدمة.وما عدد الأفراد يف هذه ال�رسيحة، وما 
ال�رسيحة  لهذه  والثقايف  والتعليمي  الوظيفي  الرتكيب  وما  بهم،  اخلا�ص  الدخل  م�ستويات 

)الزبائن املتوقعني( .
اأم  - هيئات،  �سكل  على  اأكان  �سواء  )ال�سوق(  التجاري  بال�سوق  اخلا�سة  ال�سفات 

موؤ�س�سات، اأو م�سانع( الذي �سوف تتوجه اإليه هذه ال�سلعة اأو اخلدمة.
القدرة ال�ستيعابية لل�سوق احلايل وامل�ستقبلي، معرفة حجم العر�ص احلايل، معرفة  -

حجم الطلب املتوقع، وبالتايل تقدير الفجوة الإنتاجية، والبدائل املتوافرة ودرجة املناف�سة 
بني البدائل.
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اإىل الهتداء لتكوين ا�ستمارات تقي�ص مدى احلاجة  جميع هذه النقاط تو�سل الطلبة 
لتقومي  م�سممة  تكون  ال�ستمارات  وهذه  الت�سويق(  )بحوث  طرحه،  �سيتم  الذي  للمنتوج 
احلاجة،  لقيا�ص مدى  ال�سوق  بدار�سة  تتعلق  واأخرى  امل�رسوع،  �سيقام عليها  التي  املنطقة 
ومدى اجلدوى القت�سادية لهذا امل�رسوع واأخرى تتعلق بدرا�سة الجتاهات والآراء اخلا�سة 
ال�ستمارات  توزيع  املرحلة  هذه  يف  الواحد  الفريق  اأع�ساء  وعلى  املتوقعني،  بالزبائن 
وجمعها واإجراء املقابالت ال�سخ�سية، ومن ثم حتليل النتائج والتعليق عليها، للتعرف اإن 
كان هناك حاجة لهذه ال�سلعة اأم ل، )وجود طلب( .وتعد هذه الدرا�سة ناجحة اإذا كان الطلب 

موجوداً وجمديًا اقت�ساديًا.
املرحلة الثانية/ االأ�سهر )الثاين والثالث من الف�سل الدرا�سي( :  ●

بعد اتخاذ اأع�ساء الفريق قرار امل�سي قدما يف درا�سة اجلدوى القت�سادية، واأن درا�سة 
ال�سوق كانت جمدية من حيث حاجة ال�سوق �سمن الإمكانات املتاحة، يقوم اأع�ساء الفريق 
بالدرا�سة الفنية للم�رسوع، ويف هذه الدرا�سة على اأع�ساء الفريق القيام مبا ياأتي: التحليل 
الفني للم�رسوع الذي يحدد ما اإذا كان امل�رسوع ممكنًا من الناحية الفنية، حيث يتم التعرف 
اإىل تكلفة ال�ستثمار الثابت املرتبط بالإنتاج مثل تكاليف اخلامات والأجور املبا�رسة وغري 
اإعادة بع�ص  العمل الإ�سايف، وتكلفة  العمل مثل تكلفة  املبا�رسة.وكذلك معرفة تكلفة بدء 
اأع�ساء  توزع على  العمل  ب�ساعة  يقا�ص  اأجور  �سلم  الت�سميم.»يتم و�سع  وتكلفة  العمليات، 
الفريق اآخذا بعني العتبار التخ�س�ص واملهارات التي يتقنها بع�ص اأع�ساء الفريق«.وقبل 

قيام اأع�ساء الفريق بالتحليل الفني ينبغي عليهم توفري بع�س املعلومات االآتية: 
Ú .معلومات عن ال�سلعة اأو اخلدمة املراد اإنتاجها، وموا�سفاتها وم�ستوى جودتها
Ú  معلومات عن ال�سوق، ومنها املبيعات املقدرة من هذه ال�سلعة اأو اخلدمة ومواقع

ال�ستهالك الكربى من هذه ال�سلعة اأو اخلدمة.
Ú  معلومات اأخرى مثل توافر راأ�ص املال والعمالة “م�ساهمة اأع�ساء الفريق باملال

والعمل، وميكن ال�ستعانة باأفراد اآخرين �سمن �سلم الأجور الذي ي�سعه الفريق”.
Ú  :معلومات وبيانات عن ال�سوق والطلب واملنتجات، التي ت�سمل
م�ستوى  - تت�سمن:  التي  الت�سويقية  الناحية  من  املنتوج  موا�سفات  عن  بيانات 

التي  واملرتقبة  احلالية  الرئي�سة  الت�سويقية  املراكز  وكذلك  الت�سميم،  وموا�سفات  اجلودة، 
اأ�سا�سها يتم حتديد خدمات الت�سليم، والرقم املقدر للمبيعات، ودرجة دخول الأ�سواق  على 

املتوقعة.
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Ú  :معلومات وبيانات عن طرق الإنتاج البديلة والتكنولوجيا املالئمة، التي ت�سمل
البدائل املختلفة لإنتاج منتجات امل�رسوع، وطبيعة التكنولوجيا املنا�سبة، وطرق  -

احل�سول عليها وتكلفتها.
Ú  :معلومات وبيانات عن مدخالت الإنتاج املختلفة، التي حُتدَّد من خالل
عملية التو�سيف الكاملة للمنتج، وحتديد عملية التنفيذ من حيث هياكل الإنتاج  -

وخطواتها، اإذ تعتمد عملية حتديد املدخالت على الآتي: 
مدى توافرها. -
تو�سيفها. -
الزمن. -
العمالة. -
الأجهزة واملعدات. -
املرافق واخلدمات ال�سناعية. -
وطبيعة املواد اخلام. -
واملواد ن�سف امل�سنعة. -
Ú  بحجم اخلا�سة  البيانات  متثل  التي  امل�رسوع،  حجم  عن  وبيانات  معلومات 

امل�رسوع، التي ت�سمل ما ميكن توافره من معلومات يف اأثناء اإعداد هذه الدرا�سة وكذلك ما 
ميكن احل�سول عليه من معلومات عن حجم امل�رسوع من حيث: 

حجم الطاقة الإنتاجية. -
عدد اأيام العمل و�ساعات العمل. -
الأجهزة واملعدات التي ميكن اأن حتقق حجم الطاقة الإنتاجية امل�ستهدفة. -
Ú  الذي امل�رسوع  حجم  حتديد  ن�ستطيع  خاللها  من  التي  للم�رسوع  املالئم  احلجم 

يحقق نتائج اجتماعية واقت�سادية واإمكانية املناف�سة وال�ستمراية وذلك من خالل فح�ص 
املوؤ�رسات الآتية: 

معدل العائد على راأ�ص املال امل�ستثمر. -
احلد الأدنى لتكلفة الوحدة. -
ن�سبة املنفعة للكلفة. -
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ن�سبة التكلفة اإىل املبيعات. -
اإجمايل الربح. -
Ú .اآلية اختيار املوقع املالئم للم�رسوع
Ú  اأو اخلدمات ال�سلع  العمالء من  احتياجات  يلبي  ب�سكل  الإنتاجية،  الطاقة  تخطيط 

التي �سوف ينتجها امل�رسوع، على اأن ُيعربَّ عنها ب�سكل كمي )كمية الوحدات املنتجة خالل 
مدة من الزمن( فرتة الإنتاج، وهنا هي ال�سهر الأخري من الف�سل الدرا�سي.

Ú  الإنتاجية الطاقة  م�ستوى  حيث  من  امل�رسوع  حجم  بدرا�سة  العمل  فريق  ويقوم 
الت�سهيالت  تخطيط  حول  تتمحور  التي  املطلوبة،  الإنتاجية  الت�سهيالت  وكذلك  املنا�سبة، 
مدخالت  من  يتكون  كنظام  يعامل  الإنتاجية  الطاقة  تخطيط  اأن  اعتبار  على  الإنتاجية 

وخمرجات وعمليات وذلك على النحو الآتي: 
-  + الر�سومات   + املنمتج  ت�سميم   + املتوقع  الطلب  حجم   + منتجات  املدخالت: 

البيانات الت�سويقية والفنية.
العمليات: تخطيط العمليات + تخطيط الأعمال الإجمالية + تخطيط بطاقات الآلت  -

+ تخطيط الحتياجات من العمالة + املواد والت�سهيالت.
املخرجات: الطاقة الآلية املطلوبة + العمالة + املواد + الت�سهيالت الإنتاجية. -
Ú  باخلطوات العمل  فريق  قيام  تت�سمن  التي  للم�رسوع  ال�ستثمارية  التكلفة  تقدير 

الآتية: 
تكاليف الإن�ساء والتجهيزات. -
م�ساريف التاأ�سي�ص. -
م�ساريف الت�سغيل للدورة الأوىل. -
الإنتاج  - دورة  خالل  امل�رسوع  ُي�سغل  حتى  انفاقها  الواجب  امل�رسوفات  جميع 

والت�سويق.
Ú .التنظيم الداخلي للت�سهيالت الإنتاجية

بعد قيام الطلبة )فريق العمل( بهذا التحليل الفني للم�رسوع، وبيان هل امل�رسوع ذو 
جدوى من الناحية الفنية اأم ل؟ واإذا كانت نتائج هذا التحليل جمدية اقت�ساديا، فعلى فريق 

العمل امل�سي قدما يف درا�سة جدوى امل�رسوع من الناحية املالية.
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ال�سابقة )الثاين والثالث من الف�سل  ● االأ�سهر  الثالثة- بالتزامن مع  املرحلة 
الدرا�سي(: 

للم�رسوع،  واملتاحة  املتوافرة،  الأموال  اأ�سا�ص على حجم  ب�سكل  املرحلة  تعتمد هذه 
التي حتدد اأهم العنا�رس املوؤثرة على اتخاذ القرار ال�ستثماري، وهنا يجب حتديد م�سادر 

التمويل واأكرثها مالءمة لظروف امل�رسوع، ومن ثم اختيار هيكل التمويل املنا�سب.
وتبداأ مرحلة التحليل املايل بقيام فريق العمل باخلطوات االآتية: 

Ú  تكون البداية باإعداد خطة امل�ساريف العمومية والإدارية التي حتتوي على جميع
امل�ساريف التي ل تدخل يف نطاق م�ساريف البيع والتوزيع والإنتاج.

Ú  تقدير التكلفة الإجمالية للم�رسوع عن طريق جتميع البيانات التي تظهر يف خطة
املبيعات، التي تظهر يف خطة امل�رسوع وخطة امل�ساريف العمومية والإدارية.

Ú  م�سادر من  املطلوبة  الأموال  كمية  حتديد  طريق  عن  املالية  الحتياجات  تقدير 
خارجية، وما �سكل التمويل وم�سادر التمويل؟ ، )انظر ملخ�ص الآلية- وم�سادر التمويل( .

Ú  اإعداد قائمة الأرباح واخل�سائر املقدرة، ب�سكل يحتوي كل التكاليف املت�سمنة يف
امل�رسوع �سواء اأكانت تكاليف ثابتة، اأم متغرية، اأم راأ�سمالية.

Ú  الداخل واخلارج النقدي  التدفق  اإظهار  النقدي من خالل  بالتدفق  التنبوؤات  اإعداد 
للم�رسوع، وهل يتوافر لدى امل�رسوع الر�سيد النقدي الكايف ملقابلة التزاماته الثابتة.

Ú  امل�رسوع يف فرتة زمنية معينة يف ب�سكل يظهر موقف  التقديرية  املوازنة  اإعداد 
حالة امل�رسوع القائم، واإظهار ما �سيكون عليه امل�رسوع يف حال امل�رسوع اجلديد.

Ú تقومي جدوى امل�رسوع خالل الت�سغيل وال�ستثمار والتمويل للم�رسوع
Ú  اإذا كان امل�رسوع يلبي متطلبات معايري قرار ال�ستثمار التي هي و�سيلة للتقومي

واتخاذ القرار اخلا�ص بقبول امل�رسوع اأو رف�سه، حتلل التنبوؤات اخلا�سة بظروف الت�سغيل، 
واإذا كان ذلك غري ممكن يتم التوقف عن ال�ستمرار يف اقامة امل�رسوع، والبحث عن بديل 

اآخر.
Ú  مبدى التنبوؤ  خالل  من  الت�سغيل  بظروف  وبخا�سة  بالتنبوؤات  العمل  فريق  قيام 

مقدرة امل�رسوع التناف�سية.
Ú  ويف نهاية هذه املرحلة، وبخا�سة يف اأجواء عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي والقت�سادي

التي متر بها املنطقة، يقوم فريق العمل بتحليل �سوات )SWOT( للك�سف عن التحليل البيئي 
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الداخلي والتحليل البيئي اخلارجي للك�سف عن نقاط القوة وال�سعف، والفر�ص والتهديدات، 
كما على فريق العمل اإجراء حتليل احل�سا�سية لالإجابة على الأ�سئلة الآتية: 

ماذا يحدث لو انخف�ص ال�سعر عن ال�سعر املتوقع؟  -
ماذا يحدث لو كانت حياة امل�رسوع اأقل من التقدير املبدئي لها؟  -
ماذا يحدث لو مت اإغالق املنطقة لفرتة زمنية معينة؟  -
من  - بامل�رسوع  القيام  ميكن  هل  احل�سا�سية،  لتحليل  �رسورة  هناك  يكن  مل  واإن 

الناحية املالية اأم ل؟ 
لإقناع  وذلك  املقرتح،  ال�ستثمار  عن  التقرير  اإعداد  العمل  فريق  على  النهاية  ويف 
ال�سخ�ص اأو اجلهات املمولة بتوفري الأموال الالزمة وال�رسورية للم�رسوع.وهنا يكون فريق 
العمل قد خل�ص بدرا�سة جدوى امل�رسوع، وبيان القرار الذي عليهم اتخاذه بعد تدبري الأموال 
الالزمة لإقامة امل�رسوع.ويف النهاية يقوم فريق العمل بدرا�سة بع�ص الإجراءات القانونية 
لإن�ساء امل�رسوع، وهنا على فريق العمل التعرف اإىل اآلية اإن�ساء م�رسوع وت�سجيله يف اجلهات 
الر�سمية، وما هو ال�سكل القانوين للم�رسوع �سواء اأكان على �سكل �رسكة تو�سية ب�سيطة اأم 
�رسكة ت�سامن، ول يعني هذا اأن على فريق العمل ت�سجيل ال�رسكة يف اجلهات الر�سمية، واإمنا 
يكون لديهم فكرة عن الإجراءات القانونية بعد التخرج، فيما لو اتخذ القرار بال�ستمرار يف 

ال�رسكة وترخي�سها.
املرحلة الرابعة- ال�سهر االأخري من الف�سل الدرا�سي ●

وتوزيع  امل�رسوع،  وتكوين  ومتطلباتها،  القت�سادية  اجلدوى  اإعداد  ا�ستكمال  بعد 
الواحد باإنتاج ما  اإذ يقوم فريق العمل  الت�سويق والإنتاج والبيع معا،  املهَمات، تبداأ فرتة 
مت التو�سل اإليه وفقًا للجدوى القت�سادية، ويف هذه املرحلة يتوىل بع�ص اأع�ساء الفريق 
عملية الت�سويق والبحث عن زبائن ل�رساء منتوجاتهم.وبع�سهم الآخر يقوم بعملية الإنتاج، 

وت�سجيل العمليات املحا�سبية.
ملخ�س ملا يجب اأن يقوم به الطلبة اأثناء الف�سل الدرا�سي ♦

اجلدوى  درا�سة  واإجراء  اأفكار،  بني جمموعة  من  امل�رضوع  لفكرة  االهتداء  بعد 
واالإمكانات  احلدود  �سمن  امل�رضوع  تنفيذ  اإمكانية  وبيان  للم�رضوع،  االقت�سادية 

املتاحة للطلبة، عليهم اتباع االآتي: 
مراييل  - باإنتاج  قامت  العمل  فرق  اإحدى  املثال  �سبيل  فعلى  لل�رسكة،  ا�سم  اختيار 

.Marayelco وفوط ت�ستخدم يف املطبخ، كان ا�سم ال�رسكة
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ت�سميم �سعار لهذه ال�رسكة. -
واإداري، ومدير  - لل�رسكة، ومن ثم مدير مايل  اأفراد املجموعة يعنيَّ مدير عام  من 

ال�سلطة وامل�سوؤولية  اإنتاج، وعمال.يف هذه اخلطوة بيان خلطوط  ت�سويق ومبيعات، ومدير 
وتق�سيم العمل، ول يعني اأن كلمة مدير تغني عن كونه عاماًل، وميكن للفرد الواحد تويل اأكرث 
اأع�ساء فريق  اآن واحد، كاأن يكون مدير ت�سويق وماليًا وعاماًل، تبعًا لعدد  من من�سب يف 

العمل يف ال�رسكة.
الزمنية،  - ال�ساعة  اأجرة  حتديد  العمل  فريق  على  وهنا  واأجور،  رواتب  �سلم  حتديد 

على �سبيل املثال الأجرة ترتاوح بني �سيقل واحد اإىل خم�سة �سواقل/ال�ساعة. )الهدف منها 
حتديد رواتب فريق العمل، ومعرفة عدد �ساعات العمل املنجزة من قبل كل ع�سو من اأع�ساء 
الفريق، وبالتايل م�ساعدة امل�رسف يف اأثناء تقومي عالمة الطالب( .انظر اآلية تقومي الطالب.

يف  - وا�ستخراجها  املحا�سبية  العمليات  ملمار�سة  يومية  ودفاتر  فواتري  ت�سميم 
امل�رسوع، �سمن خمتربات اجلامعة، وبالإمكانات الب�سيطة املتوافرة.

للق�ص  - خياطة  م�ساغل  مع  التعاقد  يتم  قليل،  مال  وبراأ�ص  �سغرياً  امل�رسوع  كون 
املالية  الإمكانات  و�سمن  )وهنا  اآلت.  �رساء  عن  عو�سًا  النهائي،  ب�سكله  املنتوج  واإنتاج 
ي�ستخدمها  �سوف  التي  الآلت  ثمن  يقدَّر  الفنية  الدرا�سة  اأثناء  يف  م�رسوع،  لكل  املتوافرة 
امل�رسوع من خالل اأجرة ا�ستخدام الآلة فقط، ولي�ص كثمن لالآلة نف�سها( ، كمثال اآخر اإنتاج 

اآرمات تعريفية من اخل�سب، يتم التعاقد مع اإحدى املناجر لق�ص اخل�سب مقابل اأجر معني.
على فريق العمل ا�ستخدام تكتيكات التغليف املنا�سبة Packaging وامل�سي قدمًا  -

يف ت�سويق املنتوج )وهنا يف الغالب يكون ال�سوق هو طلبة اجلامعة والأ�سدقاء والأقارب( 
علما باأنه ميكن ت�سويق املنتوج لل�سوق املحلي.

على  - العمل  يتم  والت�سويق(  الإنتاج  )فرتة  الدرا�سي  الف�سل  من  الأخري  ال�سهر  يف 
تنظيم يوم مفتوح على �سكل بازار لعر�ص ما توافر من منتوجات من اأعمال الطلبة بهدف 
ه دعوى اإىل اأكرب عدد ممكن من موؤ�س�سات البلد والأ�سدقاء  ت�سويقها وبيعها.يف هذا اليوم توجَّ

والأقارب وال�سخ�سيات الكبرية يف البلد.
وهنا اأقرتح على اإدارات اجلامعات حال تبني هذه الفكرة، اأن توافر للطلبة قرو�سًا  -

الواحد، ميكنه  للطالب  دينارا  القر�ص 50  يتعدى  اأن ل  ب�سيطة جداً، على  مي�رسة، وبفوائد 
احل�سول عليه من الق�سم املايل يف اجلامعة بعد تقدمي اجلدوى القت�سادية وموافقة امل�رسف 
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عليها، ومن ثم التقدم بطلب للق�سم املايل للقر�ص، وعليه ت�سديده بعد الإنتهاء من امل�رسوع، 
الهدف منه ممار�سة اآلية احل�سول على قر�ص واللتزام بت�سديده مع ما يرتتب عليه من فوائد، 
وهنا اأقرتح اأن تكون ن�سبة الفائدة 3%، يتم اتالفها اأو اإ�سافتها ل�سندوق الطالب املحتاج.
مما يحفز الطالب على اأن يكون م�رسوعه جمديًا وي�ستطيع ا�سرتداد راأ�سماله، وبالتايل ت�سديد 

القر�ص.
بهذا يكون الطالب قد مار�ص فكرة اإقامة م�رسوع �سغري )As a process( باإمكانات 
ب�سيطة وحمدودة جداً، من خالل تطبيق ما قام به من درا�سة ملقرراته خالل اأربع ال�سنوات، 

وهياأته لتوظيف نف�سه يف امل�ستقبل.
مع  املقارنة  ما متت  اإذا  واحد،  اآن  فائدة يف  اأكرث من  قد جنى  الطالب  يكون  وبذلك 
م�رسوع البحث التقليدي، اإذ يف هذه الفكرة اجلديدة �سمنًا �سوف يقوم الطالب بدرا�سة بحوث 
الت�سويق وفق منهجية البحث العلمي التي ت�سبه اإىل حد كبري م�رسوع البحث التقليدي، ناهيك 
عن بقية الفوائد الأخرى التي يتعلمها الطالب من الناحية العملية واحلقيقية، وما لها من 
مردود ايجابي �سواء كان على �سعيد التنمية القت�سادية و/اأو امل�ساهمة يف حل م�سكلة 

البطالة املتفاقمة.
وهنا اأوؤكد اأن الهدف من هذا امل�رسوع ل يكمن يف تخريج طلبة مهنيني و/اأو تعلمهم 
 ،As a Process ما  م�رسوع  تطوير  و/اأو  اإن�ساء  يف  العملية  ممار�سة  هو  واإمنا  ما،  مهنة 
من  ما  منتوج  اإنتاج  يف  املهارة  تنق�سهم  التجربة  هذه  خا�سوا  الذين  الطلبة  من  فكثري 
بناء  وح�ساباتها  القت�سادية  اجلدوى  وبناء  امل�رسوع،  اإن�ساء  وباإمكانهم  الفنية،  الناحية 
على العتماد على اآخرين يف الإنتاج.واأكرب مثال على ذلك طبيعة املنتوجات الب�سيطة التي 

ميكن اأن ينتجها الطالب خالل هذه امل�ساريع.
ويف جامعة القد�ص املفتوحة، خا�ص هذه التجربة 210 طالب وطالبة يف فرع جنني، 
و90 طالبًا وطالبة يف فرع طولكرم، و110 طالب وطالبة يف فرع نابل�ص عام 2001/2000، 
وقد جنح حوايل 20% منهم بفتح م�رسوع �سغري لتوظيف نف�سه واأهل بيته بعد التخرج.حيث 
كانت هذه امل�ساريع متنوعة مثل )فتح مقهى اإنرتنت، وت�سليح وبيع اأجهزة الهاتف النقال، 
واإنتاج  وت�سوير،  طباعة  وحمالت  وبيعها،  كربى  �رسكات  منتجات  وت�سويق  وكفترييا، 
اأ�سكال وجم�سمات متنوعة من خ�سب الزيتون، واآرمات تعريفية واإعالنية، وتن�سيق الزهور، 
واأدوات مكتبية مثل حاويات ورق، وحاويات اأقالم، وحاويات ورق فاين، وحاويات قمامة 
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للمكتب، وحمالت هاتف ثابت، وبراويز واإطارات لل�سور، والأع�ساب الطبية، وزيت الزيتون، 
ومالب�ص الك�سافة لطلبة املدار�ص، واإعادة ت�سكيل املالب�ص التالفة وت�سنيعها، وغريها.وكان 
اأحد الطالب الذين خا�ص هذه التجربة طالب ا�سمه "ح�سان فاروق الأحمد" الذي عمل �سمن 
اأ�سجار الزيتون، ليكمل امل�سوار، وي�ستمر يف  فريق اخت�ص باإنتاج املج�سمات اخل�سبية من 
م�رسوعه لت�سويقه يف مدينة بيت حلم بعد تخرجه، والآن طور نف�سه من �سناعة املج�سمات 

.North Gate Hotel اخل�سبية لي�سبح لديه فندق يف جنني با�سم فندق البوابة ال�سمالية

آلية تقويم عالمة الطالب يف املشروع: 

يقورّم الطلبة وفقا لالأ�س�س االآتية: 
القت�سادية:  ♦ اجلدوى  ملعطيات  وفقا  عام  ب�سكل  لالأرباح  امل�رسوع  حتقيق  مدى 

25% من العالمة توزع بالت�ساوي على اأفراد الفريق الواحد، وتوزع 75% الباقية من العالمة 
كما ياأتي: 

اإنهاء املرحلة الأوىل من امل�رسوع: %15. ♦
اإنهاء املرحلة الثانية والثالثة من امل�رسوع: %30. ♦
املرحلة الرابعة من امل�رسوع 30%، توزع عليهم وفقا ل�ساعات العمل بني اأع�ساء  ♦

الفريق، وكذلك الن�ساطات الأخرى التي يقوم بها اأع�ساء الفريق، ومدى ا�ستخدام تكتيكات 
وا�سرتاتيجيات الت�سويق وفن البيع يف امل�رسوع.

التوصيات: 

من واقع هذه التجربة، ونظراً لكرثة اخلريجني من اجلامعات املحلية والأجنبية من 
كليات العلوم الإدارية والقت�سادية، وتفاقم م�سكلة البطالة يف فل�سطني، ولتفادي �سلبيات 

اإعداد البحث التقليدي، يرى الباحث باأن ي�سع بع�س التو�سيات االآتية: 
اأوالً- للجامعات املحلية: ●
اجلامعات  - يف  والقت�سادية  الإدارية  العلوم  كليات  يف  النموذج  هذا  ُيطبق 

الفل�سطينية.
اجلامعات  - يف  والقت�سادية  الإدارية  العلوم  كليات  لعمداء  عمل  ور�سة  عقد 
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الفل�سطينية ملناق�سة هذه الفكرة وتقوميها.
عقد ور�سة عمل لأع�ساء الهيئة التدري�سية يف كليات العلوم الإدارية والقت�سادية  -

يف اجلامعات الفل�سطينية حول الآلية املقرتحة.
الإدارية والقت�سادية تبني هذه  - العلوم  اأول على كليات  اأجل خدمة فل�سطني  من 

الفكرة الرائدة التي تبني نظامًا اقت�ساديًا جيداً من خالل اأفراد متعلمني، وحتد من م�سكلة 
البحث  م�رسوع  مع  مواٍز  وبخط  جزئي  ب�سكل  الفكرة  هذه  جتريب  خالل  من  البطالة.وذلك 

التقليدي وتقومي النتائج فيما بعد.
اإجراء ات�سال مبا�رس مع وزارة التعليم العايل للتن�سيق بهذا ال�ساأن. -
ثانياً- لل�سلطة الفل�سطينية:  ●
تعيني اأب �رسعي يتوىل قطاع امل�رسوعات ال�سغرية يف فل�سطني، �سواء اأعدها طلبة  -

اجلامعات اأو بقية اأفراد املجتمع ملا للم�ساريع ال�سغرية من فوائد كثرية.
حتفيز الطلبة وبخا�سة ذوي امل�ساريع القابلة للتطور على ت�سجيعهم وتقدمي الدعم  -

الالزم لهم.
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