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Abstract 
The Financial market is considered  to be one of important pillar of 
economic development in the changing world as a result of which the 
quality  of people working in this field is very important. This study 
entitled with the  efficiency of  graduated students  in the  Banking 
Market in Jordan is  conducted  with the objective of identifying the 
capabilities, skills and efficiency of  graduated students in the 
Banking and financial market place. The study  concluded some facts 
and recommended  some recommendations which can  increase the 
efficincy of graduated students.             

  :مقدمة
     يتميز اتمع األردين بارتفاع نسبة املتعلمني يف أوساط العاملني والقوى العاملة، وهذا 
ينطوي على مفارقة جديرة باملالحظات ففي حني توجد عالقة طردية بني تزايد املستوى 

 أن ذلك ال يعين وجود توافق بني التعليمي وارتفاع معدالت املشاركة وقوى العمل، إال
خمرجات التعليم العايل وعلى وجه اخلصوص كلية العلوم املالية واملصرفية واحتياجات سسوق 

وكذلك هناك ارتباط ضعيف بني مستوى . العمل من هذه التخصصات واملهارات املطلوبة
ليماً واألكثر قدرة على التعليم واألوضاع املادية ويعزى ذلك إىل وفرة األيدي العاملة األقل تع

احلصول على فرصة عمل بأجور تضاهي أو تزيد عن تلك اليت جينيها خرجيوا ختصص العلوم 
  .املالية واملصرفية
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     ومن ناحية أخرى إن حجم الطلب على سوق العمل على اخلرجيني من محلة شهادات 
املاجستري والدكتوراة عايل، وبالتايل فإن التوسع يف برامج كهذه سيؤدي خالل وقت قصري 

لذين ال عمل لديهم وينحصر اإلطار إىل ختريج اعداد ضخمة من محلة الشهادات العليا وا
العام ملشكلة عدم التوافق يف أبعاد سياسية تتسم ا هذه املشكلة، منها تزايد عرض العمالة من 
خمرجات ختصص قسم العلوم املالية واملصرفية وظهور مشكلة، فائض العمالة يف بعض 

على أسواق العمل التخصصات وتعاظم االجتاه حنو سوق العمل احمللية يف ظل االعتماد 
اخلارجية وضعف القدرة االستيعابية لسوق العمل احمللية يف ظل االعتماد على تصدير العمالة 

  .إىل األسواق اخلارجية كاخلليج العريب
     ويالحظ يف ظل حمدودية سوق العمل احمللية على استيعاب وامتصاص العرض  الفائض 

لية واملصرفية وإىل عدم التوافق بني التخصص من اخلرجيني يف بعض التخصصات كالعلوم املا
واملهنة ويرجع ذلك إىل التشوهات يف خمرجات كليات االقتصاد والعلوم اإلدارية عامة 

  .والعلوم املالية واملصرفية خاصة بالنسبة لالحتياجات احمللية
ملالية وميكننا القول إن التحديد الدقيق حلجم واجتاهات الطلب على خمرجات اقسام العلوم ا

واملصرفية صعب يف ظل تزايد هذه األقسام يف زيادة وتوسيع عدد وأنواع برامج التخصصات 
دون أي تنسيق يذكر، وباإلضافة إىل تدين القدرة االستيعابية للقطاع اخلاص ويف ظل أجواء 

  .عدم االستقرار يف املنطقة نتيجة حلرب اخلليج واالنتفاضة يف فلسطني
ت خاصة كثرية يف األردن، وقبول أعداد هائلة من الطلبة ذوي      وإن افتتاح جامعا

املعدالت املتدنية نسبياً، قد أدى إىل ختريج العديد من الطلبة يف ختصصات غري مطلوبة 
بالسوق، وتعد مسألة املوائمة بني خمرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل هي 

النامجة عن عدم األتساق فيما بني نوع العمل الذي اجلوهر الرئيسي يف مشكلة البطالة اهليكلية 
نبحث عنه والوظائف املتاحة للعمل وجتدر اإلشارة إىل غياب عملية التنسيق بني التخطيط و 
التنظيم والتوظيف، ولعل أكثر ما يقلق الطالب خالل السنة الدراسية األخرية يف اجلامعة، 

رج كما كان احلال قبل دخوله للدراسة احتمال عدم العثور على عمل أو وظيفة بعد التخ
  .اجلامعية عندما كان عليه حتديد جمال ختصصه املستقبلي

     ويشهد سوق العمل املصريف يف األردن بشكل خاص متغريات يف العرض والطلب قلبت 
مقاييس كثرية، فثمة اختصاصات مل يعد االستثمار فيها منتجاً، فيما أنشأت حاجة إىل 

  .اختصاصات جديدة
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     فالتطور التكنولوجي، وظهور العوملة قد خلق متطلبات جديدة لسوق العمل املصريف 
األردين، فما كان باألمس يدوياً قد أصبح اليوم إلكتورنياً، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو 
هل املؤسسات التعليمية والتدريبية قادرة على االستجابة لكافة املتغريات بنفس درجة املرونة 

  تتغري ا متطلبات سوق العمل املصريف؟اليت 
     إن العالقة بني متطلبات سوق العمل املصريف وخمرجات التعليم اجلامعي وخاصة ختصص 
العلوم املالية واملصرفية معقدة ومتشعبة ومن الصعب اخلروج بنتيجة واحدة توضح مكامن 

  .اخللل
العلوم (تلبية التعليم اجلامعي املايل      ولعل حماولة التعرف على العوامل اليت تساعد على 

ملتطلبات سوق العمل املصرف األردين قد حتد من مشكلة البطالة وحتد من ) املالية واملصرفية
اإلهدار يف االستثمار يف رأس املال البشري وتساعد على إجياد اخلرجيني ذوي الكفاءات 

  .ة البشرية يف األردنواملؤهالت املطلوبة لسوق العمل املصريف واحتياجات التنمي

  تطور التعليم العايل يف األردن: أوال

     تشهد اململكة األردنية اهلامشية يف الفترة احلالية منواً كبرياً ألعداد الطلبة اخلرجيني من كلية 
االقتصاد والعلوم اإلدارية بأقسامها املختلفة املتمثلة باإلدارة، احملاسبة، املالية واملصرفية، 

نظم املعلومات اإلدارية، نظم املعلومات احملاسبية واالقتصاد وغريها من العلوم التسويق، 
ومما ال شك فيه أن مثل هذا النمو املتزايد قد يشكل عبئاً على سوق العمل يف . اإلنسانية

مدى استيعاب هذه األعداد يف املؤسسات العاملة يف اململكة ومن املتوقع أن يكون هنالك منواً 
ابق يف أعداد خرجيي قسم العلوم املالية واملصرفية يف اجلامعات األردنية وخاصة أكرب من الس

مع ازدياد عدد اجلامعات األهلية يف اململكة مدعمة أصالً باجلامعات الرسسمية األردنية اليت 
  .خترج أفواجاً بأعداد كبرية يف هذا اال

رد الدولة اليت ميكن االعتماد عليها      إن املوارد البشرية أصبحت تشكل جزءاً هاماً من موا
يف حتسني االقتصاد الوطين وهذا ما تشهده اململكة حيث إن املوارد البشرية املتمثلة بأعداد 
اخلرجيني ما هي إال رافداً اقتصادياً مادياً يكمن يف املوارد البشرية األردنية العاملة يف اخلارج، 

لية واملصرفية يف اجلامعات األردنية تستقطبها دول حيث إن كثرياً من خرجيي أقسام العلوم املا
 . اخلليج بشكل خاص والدول العربية بشكل عام

     ومع االستراتيجة طويلة األمد اليت تتبعها احلكومة األردنية اليت تتمثل يف إنشاء العديد من 
ين املدارس، الكليات، املعاهد واجلامعات، أصبح هذا ميثل عبء على سوق العمل األرد
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الذي ستوفر يف األسواق من اخلرجيني حيث إن العرض أصبح ) العدد(املصريف من حيث الكم 
أكرب من الطلب يف كثري من التخصصات األمر الذي أدى إىل ظهور سوق بائعني الذي من 

. اخل... أبرز صفاته حتكم أرباب العمل باخلريج من حيث الراتب، املزايا، مكان العمل، 
  .خلريج ضحية يعاين من املشاكل املتعددةوبالتايل أصبح ا

     هذه األمور مجيعها دفعت الباحثان إىل إجراء دراسة حول تقييم املصارف لكفاءة  أداء 
 – حالة دراسية لتخصص العلوم املالية واملصرفية -خرجيي اجلامعات اخلاصة العاملني ا 

  .جامعة الزرقاء األهلية
سياسة الدولة باالهتمام بالتنمية وتطوير القوى العاملة يف      وهذه الدراسة انبثقت ضمن 

األردن من حيث الزيادة املستمرة يف أعداد اخلرجيني لتخصص العلوم املالية واملصرفية من 
اجلامعات األردنية عامة وجامعة الزرقاء األهلية خاصة، مما أدى إىل استيفاء مؤسسات التنمية 

كما استمر منو أعداد اخلرجيني حىت . لة يف هذا التخصصاحلكومية حاجتها من القوى العام
أصبح بعض خرجيي ختصص العلوم املالية واملصرفية يواجهون حالياً صعوبات مجة يف احلصول 
على العمل املناسب، ناهيك عن عدم توافق خمرجات التعليم العايل اجلامعي مع متطلبات 

  .سوق العمل احلر يف األردن
 السابقة أنشأت جامعة الزرقاء األهلية بكلياا وأقسامها املتعددة      ويف ظل الظروف

كجامعة أهلية ضمن اجلامعات األهلية األردنية األخرى، ومل تكن كلية االقتصاد والعلوم 
م باستثناء عندما متت اإلشارة إليه فيما 1994اإلدارية اليت أنشأت مع بدء العمل باجلامعة عام 

  .ي هذه الكلية واليت من ضمنها ختصص العلوم املالية واملصرفيةيتعلق بتطوير أعداد خرجي
     وعليه برزت احلاجة إىل استعراض سريع لتطوير التعليم العايل مث إجراء دراسة لتقييم 
  .املصارف لكفاءة أداء خرجيي اجلامعات اخلاصة العاملني ا لتخصص العلوم املالية واملصرفية

األردنية اهلامشية منذ تأسيسها ضة تعليمية كبرية مشهود هلا وحيث أنه قد شهدت اململكة 
فلقد تزايدت أعداد امللتحقني . على خمتلف املستويات والصعد، داخل األردن وخارجه

باملدارس ومبؤسسات التعليم العايل الوطنية واألجنبية بشكل كبري، لدرجة أن ثلث سكان 
وليس ذلك مبستغرب إذا علمنا ) 113,2000خليل محادة (األردن هم على مقاعد الدراسة 

 سنة وأقل، كما بلغت نسبة 19 من سكان األردن هم من ذوي األعمار %60أن حوايل 
 من مرحلة التعليم       %90االلتحاق من الفئات العمرية مستويات عليا إىل حوايل 

ماجد (العايل  من مرحلة التعليم %26 من مرحلة التعليم الثانوي وإىل حوايل %60األساسي، 
، إن هذا اإلقبال الكبري على التعليم من قبل األردنيني، قد جنم عنه ختريج )13,1994بدر 
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أعداد هائلة من طلبة الدراسة الثانوية، والذين طلب قسم كبري منهم اللتحاق بالتعليم العايل، 
 استيعاب فلم تستطيع مؤسسات التعليم العايل يف األردن من معاهد وكليات جمتمع وجامعات

هذه األعداد وتلبية طلبام، مما أدى إىل التحاق أعداد كبرية منهم باجلامعات األجنبية، حىت 
أصبحت أعداد الطلبة األردنيني امللتحقني باجلامعات غري األردنية تزيد على أعداد الطلبة 

أكثر الدول امللتحقني مبؤسسات التعليم العايل األردنية وخاصة باجلامعات، وأصبح األردن من 
وهذه األمور كانت نقطة . اليت تتميز بوجود نسبة عالية من طلبتها يدرسون يف اخلارج

االنطالقة لتطور التعليم العايل يف األردن حيث بدأت اخلطوة األوىل يف جمال التعليم العايل يف 
م وذلك بافتتاح صف للتدريس وتأهيل املعلمني، حبيث يلي هذا الصف 1951األردن عام 

ملرحلة الثانوية، وحينما ازدادت احلاجة إىل معلمني مؤهلني ومدربني، بدأت وزارة التربية ا
والتعليم يف األردن بإنشاء دور للمعلمني واملعلمات ومت إنشاء دار للمعلمني يف عام 

 يف مدينة عمان ودار للمعلمات يف رام اهللا يف الضفة الغربية يف العام نفسه 1952/1953
إعداد معلمني ومعلمات مؤهلني للتدريس يف املرحلتني االبتدائية واإلعدادية، وذلك من أجل 

يف ) 4,1968التل، ( مت إنشاء دار للمعلمني الريفية يف بيت حنينا 1953/1954ويف عام 
. ريف الضفة الغربية وقد كانت مدة الدراسة يف مجيع هذه املعاهد سنتان بعد الدراسة الثانوية

 التعليم العايل اضطرت احلكومة األردنية إلنشاء املزيد من هذه املعاهد وملا زاد الطلب على
املتوسطة وسامهت وكالة الغوث الدولية بإنشاء مركز تدريب املعلمني، حيث بلغ عدد هذه 

 وحتىالسنة اليت مت إنشاء أول جامعة أردنية ما م1962املعاهد اليت مت إنشاؤها مع اية عام 
  ).69,1969بدر (معهداً منها ست لإلناث وإثىن عشر للذكور ) 18(جمموعه مثانية عشر 

  تقدمي الدراسة: ثانيا

تتمثل مشكلة هذه الدراسة حقيقية يف احلاجة إىل القوى العاملة يف :  مشكلة الدراسة-1
اململكة األردنية اهلامشية اليت مرت بفترات متباينة، ففي املاضي مل يكن هنالك من القوى 

حاجة التنمية املتزايدة يف سوق العمل من اخلرجيني مما أدى إىل إنشاء العديد العاملة ما يسد 
من الكليات احلكومية الرمسية واألهلية اخلاصة، وبالتايل فتح أقسام تعليمية ذه الكليات 
واجلامعات األردنية لسد حاجة السوق من القوى العاملة املؤهلة تأهيالً علمياً وعملياً يتناسب 

ففي السابق وخاصة خالل فترة الستينيات والسبعينيات كان عدد . ات السوقمع احتياج
اخلرجيني من كليات االقتصاد والعلوم اإلدارية قسم العلوم املالية واملصرفية حمدوداً وقليالً 
وبالتايل أي خريج من هذه الكليات كان حيظى بإقبال عال يف سوق العمل املصريف حيث 
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وبعد منو وازدياد عدد . ن حيث أن العرض أقل من الطلبكان يسود سوق املشترين م
اجلامعات والكليات اليت تدرس االقتصاد والعلوم اإلدارية لتخصص العلوم املالية واملصرفية يف 
األردن استمرت تلك اجلامعات بتخريج األعداد الكبرية من الطلبة لسوق العمل وبشكل 

جيني يف حقبة الثمانينات والتسعينات وحىت متسارع، مما أدى إىل وجود فائض يف عدد اخلر
اللحظة األمر الذي أدى إلىظهور سوق بائعني حيث العرض أكرب من الطلب للخرجيني يف 

وهذا أدى إىل تشبع العديد من القطاعات العاملة يف األردن ذا اال . سوق العمل املصريف
بل ومن ) القطاع اخلاص(ردن وخاصة األجهزة احلكومية واملنشآت اخلاصة الكبرية يف األ

عدم توافق بني خمرجات التعليم اجلامعي ومتطلبات سوق العمل وهذا يعين هدر الطاقات 
  .البشرية اليت ميكن االستفادة منها يف جوانب عديدة

     ولقد كان من بني املؤسسات التعليمية اليت مت إنشاؤها لسد حاجة سوق العمل املصريف 
ليات يف األردن ومن بينها جامعة الزرقاء األهلية اليت مت إنشاؤها عام عدد من اجلامعات والك

 مبدينة الزرقاء ومن بني الكليات اهلامة يف جامعة الزرقاء األهلية مت إنشاء كلية م1994
االقتصاد و العلوم اإلدارية بأقسامها املختلفة قسم االقتصاد، قسم إدارة األعمال، قسم املالية 

اسبة، قسم نظم املعلومات اإلدارية وقسم التسويق مع بدء العمل باجلامعة املصرفية، قسم احمل
، اليت متنح شهادة البكالوريوس يف االقتصاد والعلوم اإلدارية    وأكدت الدراسة م1994عام 

السابقة واليت عددها قليل يف هذا اال عدم وجود توافق بني خمرجات التعليم اجلامعي بشكل 
النظرية مع متطلبات سوق العمل، فقد أصبح من املهم دراسة وضع كلية عام من األقسام 

االقتصاد والعلوم اإلدارية ختصص العلوم املالية واملصرفية بوصفها واحدة من األقسام اهلامة يف 
جامعة الزرقاء األهلية وذلك للتأكد من مدى كفأة أداء خرجيي العلوم املالية واملصرفية مع 

ريف يف اململكة األردنية اهلامشية ومستوى نوعية املهارات اليت ميتلكها متطلبات السوق املص
خرجيوا هذا الربنامج، ومدى توافقها مع حاجة سوق العمل املصريف األردين، انطالقاً من 
اهلدف احلايل لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية يف جامعة الزرقاء األهلية واهلدف من استمرارية 

احلاجة إىل خرجييه وحجم الفرص الوظيفية املتاحة هلم يف سوق العمل وجودها وكذلك مدى 
  .املصريف املستهدف األردين

يعد التخطيط للقوى العاملة من املقومات الرئيسية لنجاح خطط التنمية :  أمهية الدراسة-2
قي االقتصادية واإلدارية ألي دولة يف العامل األمر الذي يساعد يف تطويرها من أجل حتقيق الر

ومن املؤكد أن اململكة األردنية اهلامشية ليست استثناء من هذا، ولذلك . والتقدم للمجتمعات
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فإا تعمل على التخطيط للقوى العاملة األردنية وتسعى لتحديد توجيهاا املستقبلية يف ظل 
 ما يواجه السوق املصريف من متغريات حملية وعاملية تفرض واقعاً جديداً لنوعية وكفاءات

القوى العاملة الداخلة حديثاً إىل سوق العمل املصريف حيث استخدام التكنوجليا وإجياد اللغات 
  .املختلفة

     ومع تبين احلكومة األردنية سياسة اخلصخصة ومنو الدعوة إىل استخدام إعادة اختراع 
وانضمام احلكومة وتقلص فرص التوظيف احلكومي وتغري تقنيات العمل واملهارات املطلوبة له 

، حتدث الكثريون ورغم ذلك مل تظهر هنالك أي )WTO(اململكة إىل منظمة التجارة العاملية 
دراسة حتليلية تؤكد عدم كفاءة خريج العلوم املالية واملصرفية العاملني يف سوق العمل املصريف 

  .األردين
تلك اليت تسعى      ولعل من األمهية مبكان التخطيط للقوى العاملة يف احلقل اإلداري، و

لدخول ذات اال عن طريق الدراسات اجلامعية، وخاصة دراسة العلوم املالية واملصرفية 
حيث سيكون هذا احلقل من أكثر احلقول تأثراً باملتغريات العاملية واحمللية، فالتعرف على 

ا يسهم وضعها احلايل ودراسة مشاكلها والتنبؤ مبستقبلها وطرح املقترحات املناسبة لتطويره
  .يف حتسني أدائها مستقبالً يشكل أمراً يف غاية األمهية للصناعة املصرفية األردنية

     وعند النظر إىل قسم العلوم املالية واملصرفية يف جامعة الزرقاء األهلية، موضوع الدراسة 
 استجابة لفلسفة م1994جند أنه قد أنشأت مع بدء العمل جبامعة الزرقاء األهلية يف عام 

ختطيط وتنمية القوى العاملة يف األردن من خالل العمل على ختريج كفاءات مؤهلة علمياً 
وعمليا من محلة البكالوريوس يف العلوم املالية واملصرفية للعمل يف الوزارات واملؤسسات 
احلكومية واملؤسسات اخلاصة العاملة يف القطاع اخلاص وخاصة السوق املصرفية اليت يتزايد 

ل كبري ، حيث كان هنالك نقص يف عدد اخلرجيني املؤهلني عليماً وعملياً للعمل عددها بشك
يف الوظائف اإلدارية املختلفة سابقاً ولقد استمر تدفق أعداد كبرية من اخلرجيني يف قسم 
العلوم املالية واملصرفية بافتراض أن هناك حاجة يف سوق العمل هلؤالء اخلرجيني، وأن الوظائف 

القطاعني العام واخلاص للصناعة املصرفية ما زالت متوفرة حىت اللحظة على اإلدارية يف 
 جامعة الزرقاء األهلية سيحصل على -افتراض أن طالب خريج العلوم املالية واملصرفية 

الوظيفة مبجرد التخرج ولكن اختلف واقع احلال حيث يشري إىل خالف ما ورد سابقاً فقد 
رية، ومثاالً على ذلك فإن عدد الوظائف احلكومية تقلص التوظيف احلكومي بدرجة كب

والقليل منها كان ، )م2005- 2000(اقتصرت على القطاع الصحي والتعليمي للفترة احلالية 
ميكن شغله خبرجيي بكالوريوس العلوم املالية واملصرفية، إضافة إىل ذلك فإن سوق العمل 
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ة املصرفية من اجلامعات األردنية بشكل عام األردين قد أصبح متشعباً خبرجيي قسم العلوم املالي
وجامعة الزرقاء األهلية بشكل خاص، ما جعله يتطلب مهارات وقدرات جديدة تتفق مع 
التقنية احلديثة ومع متطلبات العصر اليت قد يفتقر إليها محلة بكالوريوس العلوم املالية 

األردين األمر الذي جيعل من واملصرفية يف جامعة الزرقاء األهلية يف سوق العمل املصريف 
  .توظيفه بسرعة أمراً صعباً

     إن األمهية العلمية والعملية هلذا البحث تتضح من خالل ما سبق طرحه، وكذلك من 
منطلق احلرص على وضع اخلطط املستقبلية املناسبة خلرجيي بكالوريوس العلوم املالية 

سهل خلرجيي هذا القسم استغالل مهارام جامعة الزرقاء األهلية، بالشكل الذي ي/واملصرفية
من خالل الفرص الوظيفية اليت تتوفر هلم، مبا ال يسهم يف زيادة أعداد هؤالء اخلرجيني 

وهذا يتطلب دراسة حتليلية لتقييم املصارف لكفاءة أداء خرجيي . العاطلني عن العمل
ة األمر الذي سيؤدي إىل اجلامعات اخلاصة العاملني لديهم لتخصص العلوم املالية واملصرفي

االستفادة العملية من هذا البحث لتطوير املهارات املطلوبة يف خريج ختصص العلوم املالية 
  .واملصرفية

     ويزيد من األمهية العلمية والعملية هلذه الدراسة ما سيقدمه الباحثان من نتائج وتوصيات 
خلرجيي بكالوريوس العلوم املالية لتنمية وتطوير وختطيط القوى العاملة باململكة وخاصة 

واملصرفية يف جامعة الزرقاء األهلية، إضافة إىل ما سيوفره هذا البحث من مقترحات لتحسني 
قسم العلوم املاليةواملصرفية يف اجلامعات األردنية مبا يتناسب مع احتياجات الصناعة املصرفية 

  .األردنية

ئيسي إىل التعرف على مدى كفاءة أداء دف هذه الدراسة بشكل ر:  أهداف الدراسة-3
خرجيي ختصص العلوم املالية واملصرفية من جامعةالزرقاء األهلية مع احتياجات سوق العمل 
املصريف األردين والتعرف على درجة توافق مهارام وقدرام مع احتياجات سوق العمل 

تاحة خلرجيي هذا املصريف األردين باإلضافة إلىالتعرف على حجم الفرص الوظيفية امل
  .التخصص يف سوق العمل املصريف األردين

  :وميكن تفصيل األهداف هلذه الدراسة بالشكل التايل 
 التعرف على مدى مالئمة مهارات وقدرات خرجيي بكالوريوس العلوم املالية واملصرفية -1

  .حلاجة سوق العمل املصريف األردين
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 خلرجيي ختصص العلوم املالية  واملصرفية يف  التعرف على حجم الفرص الوظيفية املتاحة-2
 .سوق العمل األردين

التعرف علىالعوامل اليت تساعد على تلبية التعليم اجلامعي املايل واملصريف ملتطلبات  -3
 .سوق العمل املصريف األردين

التعرف على مدى كفاءة أداء خرجيي العلوم املالية واملصرفية يف سوق العمل  -4
 .املصريف األردين

يركز هذا البحث على بكالوريوس العلوم املالية املصرفية ومدى :  حمددات البحث -4
كفاءة أداء خرجيي التخصص حلاجة سوق العمل املصريف األردين من وجهة نظر املصارف 
األردنية، حيث مل يكن باإلمكان دراسة كافة اجلامعات األردنية والكليات األردنية اليت متنح 

  . ةهذه الدرجة اجلامعي

تعترب الدراسات السابقة يف جمال التعليم اجلامعي املايل واملصريف يف :  الدراسات السابقة-5
األردن ومدى كفاءة أداء خرجيي العلوم املالية واملصرفية لسوق العمل املصريف األردين نادرة 
دن إىل حد معني، يف حني يوجد بعض الدراسات املتعلقة بالتعليم العايل وخمرجات يف األر

  :نذكر منها ما يلي
حبثت دراسة العمري جمال مشكالت التعليم العايل ومعوقاته ): 1995العمري، ( دراسة -

يف اجلامعات احلكومية األردنية، وقد حددت مثانية جماالت هلذه املشكالت وهي القبول 
 والكادر، والتسجيل، والتمويل واملوارد املالية، واملناهج والفلسفة التربوية، وهيئة التدريس

وتعريب التعليم اجلامعي، واإلدارة واجلهاز اإلداري، والعالقة بني أطراف اجلامعة، واحلرم 
اجلامعي واحلياة اجلامعية، باإلضافة إىل التعرف على مشكالت التعليم العام ومعوقاته يف 
ات األردن، فقد هدفت دراسة العمري أيضاً إىل قياس وحتليل مستويات إدراك رؤساء اجلامع

وقد دلت . ونوام وعمداء الكليات ومديري القبول والتسجيل ورؤساء األقسام األكادميية
نتائج الدراسة على وجود مشكالت ومعوقات للتعليم العايل مصدرها الرئيس جمال التمويل 
 واملوارد املالية جمال هيئة التدريس والكادر، وإن أقل ااالت أثراً يف ذلك هو جمال العالقة بني

  .أطراف اجلامعة الثالثة وجمال تعريب التعليم اجلامعي
حبثت هذه الدراسة يف طرق التعليم اجلامعي بني ): 1999الصرايرة ويونس، ( دراسة -

التلقني والتطبيق، وقد هدفت الدراسة إىل التحقق من مدى رغبة العينة يف استخدام األساليب 
العمل، مقارنة بطرق التعليم التقليدية املعتمدة التطبيقية يف التدريب مثل لعب األدوار وفرق 
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كما هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على املهارات والقدرات اليت يكتسبها . على التلقني
الطلبة من هذه العملية والصعوبات املرافقة هلا من جهة والفوائد العامة املكتسبة من جهة 

ابية من قبل أفراد عينة الدراسة لقبول أخرى، وقد خلصت الدراسة إىل أن هناك اجتاهات إجي
األساليب التطبيقية، كما بينت النتائج أن هذه األساليب تساهم يف تنمية مهارات عديدة 

  .كاإلتصال واختاذ القرارات وحتمل املسؤولية
حول واقع ) م1999(ويف دراسة أجراها حسن شخاترة ): 1999شحاترة، ( دراسة -

بطالة تتركز بشكل أكرب بني الشباب من خرجيي التعليم العايل يف البطالة يف األردن وجد أن ال
األردن، ما يستدعي ضرورة تنظيم سوق العمل، وخاصة ما يتعلق بالتعليم والتدريب، 
والتنسيق بني أصحاب العمل والعمال، وكذلك وضع سياسات وإجراءات حكومية دف 

  .إىل التعامل مع هذه املشكلة
دراسة حول دور اجلامعة ) 2000(حممد كمال . وقد أجرى د ):2000كمال، ( دراسة -

يف خدمة اتمع احمللي وخلصت الدراسة إىل أنه يف ضوء الزيادة اهلائلة يف أعداد الطلبة يف 
جمال التعليم العايل وما يستدعيه ذلك عن زيادة مماثلة يف أعداد أعضاء هيئة التدريس 

 اجلامعات األردنية إىل تقدمي خدمات جمتمعة واخلدمات على اختالفها، جلأت العديد من
مدفوعة األجر كي تفي اجلامعات بالنفقات املترتبة على الزيادة اهلائلة يف أعداد املقبولني من 

وتشري الدراسة إىل أن اجلامعات األردنية زادت من االهتمام يف نوعية التربية والتميز . الطلبة
جات النشاطات اجلامعية وهذا التوجه يوحي وذلك من خالل ضبط مدخالت، عمليات وخمر

إىل أن العربة من جودة برامج التعليم العايل ليست أمراً حمكوماً بكم بل هو نوعي يف الدرجة 
األوىل إذا تتضمن مفهوم االستثمار األمثل لألموال اليت يدفعها اتمع لقاء اخلدمات التعليمية، 

ني اجلامعات يف عقد طغى فيه اجلانب املادي على كذلك ضبطاً موثوقاً للمنافسة املتأججة ب
  .الروحي

، أكد )2000(ويف دراسة األستاذ الدكتور إسحاق الفرحان ): 2000الفرحان، ( دراسة -
أن هنالك دور كبري للجامعات األردنية اخلاصة والرمسية من إعداد القيادات بشكل متوازن  

تجدات العصر وتلبية حاجاا الواقعية، للحفاظ على ثوابت األمة وأصالتها، ومواكبة مس
وأوصت الدراسة بترك احلرية للجامعات اخلاصة . لتكون عامالً فاعالً من ضتها وتقدمها 

بفتح التخصصات اليت تراها مناسبة حلاجات السوق واتمع وإلغاء التخصصات االخرى اليت 
رض والطلب، وكذلك فتح تقل حاجة السوق األردين هلا مستقبالً، وذلك حسب قاعدة الع

الربامج من الدراسات العليا املناسبة لسد حاجات السوق دون إعاقة غري مربرة من جملس 



حالة دراسة لتخصص العلوم املالية -خلاصة العاملني اتقييم املصارف ملدى كفاءة أداء خرجيي اجلامعات ا
  حممود حسني الوادي. دزكريا أمحد عزام. دجامعة الزرقاء األهليةواملصرفية +                          - 

  5عدد .    ال إفريقيا                                                                جملة اقتصاديات مش
  

169

وأوصت الدراسة بضرورة توجيه األحباث العلمية لألساتذة لتقدمي االستشارات . التعليم العايل
ردين، وهذا يظهر الفنية والعلمية ملؤسسات اتمع العامة واخلاصة اليت تعمل يف السوق األ

  .أمهية التوافق بني خمرجات اجلامعات وحاجة السوق األردين
وأكدت الدراسة على أمهية تأكيد الدور اليت تلعبه اجلامعات يف إعداد القيادات الفاعلة 

  .للمجتمع والسوق من حيث املعلومات املقدمة، وتنمية املنهجية العلمية والتفكري الناقد
، على أن املالمح الرئيسية )2000(مفيد الزبيدي . واشار د): 2000الزبيدي، ( دراسة -

للتعليم العايل العريب هي النمو غري املسبوق يف أعداد الطلبة املسجلني يف التعليم العايل يف مجيع 
البلدان العربية يف العقود األربعة املاضية، حيث بلغ عدد الطلبة يف مجيع املستويات مليون يف 

 3.1ت إذ تضاعف عدد امللتحقني بالتعليم العايل ثالث مرات ونيف وبلغ اية السبعينيا
 قد بلغت 1998-1981 وهذا يعين أن معدل الزيادة يف الفترة السابقة م1998مليون يف عام 

 ماليني طالب يسجل يف 6وهي من أعلى النسب يف العامل وهذا متوقع أن يقفز ليصل % 9
  .م2010التعليم العايل حبلول عام 

، أكد أن التعليم العايل ف )2000(ويف دراسة نظمي الشليب ): 2000نظمي، ( دراسة -
ويعترب هذا التوسع . ياألردن يشهد توسعاً كبرياً وازدياداً يف عدد اجلامعات الرمسية واخلاصة

وأكدت الدراسة على ضرورة . دليالً قطعياً على التقدم امللموس الذي حتقق يف هذا اال
نب القائمني على هذه اجلامعات على إجياد نوع من االنسجام والتوافق بني احلرص من جا

خمرجات التعليم وحاجات اتمع وسوق العمل كي يكون التعليم نافعاً وبناًء وأكثر إسهاماً 
كما أكدت الدراسة أنه رغم هذا العدد من .يف رقي اتمع وحتقيق طموحات أبنائه

امعات غري املربر على اجلانب النظري على حساب اجلانب اجلامعات، املالحظ هو تركيز اجل
التطبيقي األمر الذي يؤدي إىل مشاكل مجة على خمتلف األصعدة، وخاصة على صعيد سوق 
العمل، فإنه يعاين نظراً حلاجته إىل أيٍد ماهرة تتميز بالثقة بالنفس والكفاءة والقدرة على 

ئ هذه الطريقة اليت تعتمد على اجلانب النظري وأكدت هذه الدراسة بأنه من مساو. االبتكار
أساساً هو عجز اخلريج عن اإلسهام يف ضة جمتمعه وبالتايل عدم توافق هذه املخرجات 

  .التعليمية مع حاجة سوق العمل
حبثت دراسة توفيق موائمة التعليم اجلامعي احملاسيب ): 2005توفيق وآخرون، ( دراسة -

سة إىل التعرف على العوامل اليت تساعد على تبلبية التعليم ملتطلبات السوق وهدفت الدرا
ومعرفة فيما إذا كان هناك عالمة ذات داللة إحصائية . اجلامعي احملاسيب ملتطلبات سوق العمل
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وتوصلت الدراسة بأن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية . بني هذه العوامل مع بعضها البعض
  . بني نوعية املخرجات ومتطلبات السوق

لقد مت اتباع املنهج الوصفي املسحي إلجراء هذه الدراسة بوصفه :  منهجية الدراسة -5
فقد . املنهج املناسب لدراسة مثل هذا املوضوع، كما توضح املراجع العلمية ملنهج البحث

استخدم الباحثان األسلوب الوثائقي يف مراجعة وحتليل أدبيات املوضوع، ومجع البيانات 
 عمدا إىل استخدام األسلوب امليداين جلمع املعلومات الالزمة األولية من عينة الثانوية، كما

من مديري التوظيف واإلداريني يف املصارف األردنية اليت يعمل ا خرجيوا ختصص العلوم 
  .املالية واملصرفية من جامعة الزرقاء األهلية

ؤون املوظفني يف املصارف      فقد مت تصميم استبانه خاصة للمدراء اإلداريني ومدراء ش
األردنية، وللتاكد من االستبانه فقد مت عرضها على اساتذة أكادمييني خمتصني يف جمال العلوم 
اإلدارية املالية واملصرفية من أجل حتكيمها واخذ آرائهم وبناًء عليه مت تعديل بنود االستبيان 

دراسة، وبعد حتكيم االستبيان مت من أجل أن تكون الوسيلة األمثل جلمع املعلومات اخلاصة بال
التوصل إىل النموذج النهائي هلا الذي كان بالشكل التايل، فقسم الباحثان االستبيان إىل ثالثة 

  : أقسام 
 حيتوي على بعض املعلومات خاصة للمدير العامل يف املصرف وعن املصرف :القسم األول

  .ذاته
اليت تعرب عن آرائهم حول تقييم مدى كفاءة حيتوي على جمموعة من العبارات : والقسم الثاين

جامعة الزرقاء األهلية العاملني لديهم حيث / أداء خرجيي ختصص العلوم املالية واملصرفية
كانت وحدات القياس يف هذا القسم تصنيفي حسب مقياس ليكرت ذو األبعاد اخلمسة 

  :وكانت وحدات القياس كالتايل 
  ).1(، غري موافق بشدة )2(، غري موافق )3 (، حمايد)4(، موافق )5(موافق جداً 

 فاحتوى على جمموعة من العبارات اليت حتدد املهارات اليت ميتلكها خرجيي :أما القسم الثالث
بكالوريوس العلوم املالية واملصرفية العاملني يف املصارف األردنية وكانت وحدة القياس املتبعة 

   :لتحديد اإلجابات مقياس ليكرت اخلماسي حيث
، غري متوفرة بدرجة عالية )2(، غري متوفرة )3(، حمايد )4(، متوفرة )5(متوفرة بدرجة عالية 

)1.(  
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  الدراسة العملية: ثالثا

جمتمع الدراسة هلذه الدراسة هم مدراء شؤون املوظفني :  جمتمع وعينة الدراسة-1
صرفية من جامعة الزرقاء واإلداريون الذين يعمل لديهم خرجيوا بكالوريوس العلوم املالية وامل

األهلية حيث مت أخذ عينة عشوائية من مديري التوظيف لدى املصارف األردنية واإلداريون 
يف تلك املصارف الذين يعمل لديهم خرجيو العلوم املالية واملصرفية من جامعة الزرقاء األهلية، 

وم املالية واملصرفية يف استبانه على املصارف اليت يعمل ا خرجيوا العل) 60(حيث مت توزيع 
 استبانه معبئة من قبل مدراء شؤون التوظيف 54منطقيت الزرقاء وعمان العاصمة ومت استرداد 

  %.90واإلداريون يف املصارف االردنية وبذلك يكون معدل الرد لالستبيانات 

مت استخدام أسلوب البحث املكتيب جلمع املعلومات الالزمة :  أدوات مجع البيانات-2
بحث من وثائق الكلية واجلامعة واملصارف ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي ودائرة لل

وكذلك مت . اخل...اإلحصاءات العامة والدراسات السابقة من أحباث وجمالت وكتب 
استخدام األسلوب امليداين جلمع البيانات الالزمة للدراسة وما توصلت إليه الدراسات السابقة 

أداء خرجيي ختصص العلوم املالية واملصرفية يف سوق العمل املصريف األردين بشأن مدى كفاءة 
ومت إعداد استبانه خاصة بذلك مقسمة على ثالثة أجزاء، اجلزء االول خمصص جلمع . خاصة

معلومات خاصة باإلداري واملصرف واجلزء الثاين خمصص ملعرفة آراء مدراء التوظيف 
ول مدى كفاءة أداء خرجيي بكالوريوس العلوم املالية واإلداريون يف املصارف األردنية ح

واملصرفية العاملني لديهم، حيث مت اعتماد مقياس ليكرت اخلماسي ملعرفة آرائهم موزعة 
  .)1(، غري موافق بشدة )2(،غري موافق )3( حمايد،)4(، موافق )5(بالشكل التايل موافق بشدة 

 مدراء شؤون املوظفني واإلداريون يف املصارف      أما اجلزء الثالث فهو خمصص ملعرفة آراء
األردنية حول الكفاءات واملهارات والقدرات املتوفرة لدى خريج بكالوريوس العلوم املالية 
واملصرفية من جامعة الزرقاء األهلية ومت اتباع مقياس ليكرت لذلك اخلماسي األبعاء بالشكل 

غري متوفرة بدرجة ، )2( غري متوفرة ،)3( حمايد ،)14(، متوفرة )5 (التايل، متوفرة بدرجة عالية
  ).1(عالية 

سيتم معاجلة البيانات اليت يتم مجعها خالل هذه الدراسة :  وسيلة حتليل ومعاجلة البيانات-3
 SPSSباألسلوب التحليلي من خالل استخدام برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم اإلنسانية 

for Microsofج اليت ميكن أن تساعدنا يف اإلجابة عن أسئلة  ومن مث استخراج النتائ
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وقد مت استخدام التكرارات والنسب املئوية لتحديد موقف العينات وبعض . الدراسة
  . الختيار الفرضيات اليت قامت عليها الدراسةT-Testاالختيارات اإلحصائية مثل 

  :ية سيتم من خالل هذه الدراسة اختيار الفرضيات التال:  فرضيات الدراسة-4
 ينقص خرجيي بكالوريوس العلوم املالية واملصرفية الكفاءة املناسبة يف :الفرضية األوىل
  .الصناعة املصرفية
 ال تعترب الفجوة بني املصارف األردنية واجلامعات اخلاصة يف األردن سبب :الفرضية الثانية

لبات سوق العمل يف عدم تناسب كفاءة أداء خرجيي ختصص العلوم املالية واملصرفية مع متط
 .املصريف األردين
 ال تعترب املواد اليت يتم تدريسها لطلبة قسم العلوم املالية املصرفية يف األردن :الفرضية الثالثة

 .منطلق قوى خلرجييها الستيعاب األعمال املصرفية بسرعة
 استيعاب  ال يعترب تدريب الطلبة يف املصارف قبل التخرج عامالً مساعداً يف:الفرضية الرابعة

 .الطلبة للعمليات املصرفية
 ال تعترب املهارات األساسية اإلضافية اليت يتم التركيز عليها يف اجلامعات :الفرضية اخلامسة

مثل احلاسوب واللغات األجنبية عامالً مهماً يف زيادة كفاءة أداء خرجيي العلوم املالية 
 .واملصرفية

هذا القسم من الدراسة استعراض ألهم النتائج سيتم يف :  عرض، حتليل ومناقشة النتائج-5
  .اليت توصلت إليها الدراسة احلالية ومن مث اختيار الفرضيات الرئيسية هلذه الدراسة

  : حتليل املعلومات العامة عن املصرف األردين-أ
  )1-1(جدول 

  جامعة الزرقاء األهلية/ هل يعمل لديكم خريج العلوم املالية واملصرفية
 ويةالنسبة املائ التكرار 
 31.1 17 نعم

 68.9 37 ال

 100 54 اموع
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 من املصارف قيد الدراسة قد وظفت خرجيي بكالوريوس %31.1تشري الدراسة أنه ما نسبته 
 مل توظف خرجيي %68.9العلوم املالية واملصرفية من جامعة الزرقاء األهلية وأنه ما نسبته 

  .الزرقاء األهليةبكالوريوس علوم مالية ومصرفية من جامعة 
ويعود ذلك ألسباب متعلقة بعدم احلاجة أو عدم تقدمي طلبات لبعض البنوك من 

  .قبل خرجيي جامعة الزرقاء األهلية
  )2-1(جدول 

  وجود وظائف شاغرة خلرجيي بكالوريوس العلوم املالية واملصرفية
 النسبة املائوية التكرار 
 27.7 15 نعم
 72.3 39 ال

 100 54 اموع

من عينة الدراسة تدل على أنه ال يوجد % 72.3     حيث تشري الدراسة بأن ما نسبته 
وظائف شاغرة لديها خلرجيي بكالوريوس العلوم املالية واملصرفية والوقت احلاضر وهذا بدل 

 من عينة الدراسة يوجد لديها %27.7على أن احلاجة هلذه التخصصات حمدودة مبا أنه فقط 
  .جيي ختصص العلوم املالية واملصرفيةوظائف شاغرة خلر

  )3-1(جدول رقم 
  مدى رغبة املصرف بتوظيف خريج بكالوريوس العلوم املالية واملصرفية 

  من جامعة الزرقاء األهلية
 النسبة املئوية التكرار 

 37 20 كبرية
 46.3 25 متوسطة
 16.6 9 قليلة

 100 54 اموع

 
يت ترغب بتوظيف خريج ختصص العلوم املاليـة        كما تشري الدراسة بأن املصارف ال       

 مقابل  %37.0واملصرفية واليت هلا الرغبة الكبرية بتوظيف خريج جامعة الزرقاء األهلية بنسبة            
  .الرغبة لديهم قليلة لعدم وجود وظائف شاغرة أصالً يف املصرف ذاته% 16.6
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   اختبار الفرضيات-ب
 :اختبار الفرضية األوىل -

ال ينقص خرجيي بكالوريوس العلوم املالية واملصرفية الكفاءة املناسبة يف   :الفرضية العدمية
  . الصناعة املصرفية

 الختيار الفرضية األوىل باعتبار أن حجم (One t-test sample)     مث استعمال اختبار 
الفتراض أن التوزيع ) 30(وهو أكثر من احلد املطلوب إحصائياً والذي يعادل ) 54(العينة هو 

) 1(ويبني جدول رقم . يقترب من التوزيع الطبيعي حيث ميكن استعمال هذا االختبار
البيانات الوصفية لإلجابات املتعلقة بفقرات الكفاءة املطلوبة يف خريج بكالوريوس العلوم 

واملتضمنة مهارة احلاسب اآليل، مهارة اللغة اإلجنليزية، مهارة أعداد . املالية واملصرفية
لتحليل املايل، مهارة حتديد مصادر الدخل وأوجه اإلنفاق، مهارة التعامل مع املوازنات وا

األفراد، مهارة التعامل مع الظروف البيئية، مهارة التنظيم، مهارة التنسيق، مهارة التخطيط، 
مهارة القيادة، مهارة التعامل مع الظروف الصعبة، مهارة اختاذ القرار املناسب، مهارة حل 

صية، مهارة االتصال الفعال مع اآلخرين، مهارة حماسبية، مهارات تسويقية املشاكل املستع
  .ومهارة البحث العلمي

 البالغة 53 املسحوبة عند درجة حرية (t)أنه ومبقارنة قيمة ) 1(     وتشري النتائج يف جدول 
 يتضح أن الفقرات املذكورة آنفاً ذات داللة إحصائية عن ،%5عند مستوى داللة  2.965
 وهذا يعين ،sign (sign.value, 0.005)<0.05 ومبا أن قيمة الدالة ،%95توى ثقة مس

رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة اليت مفادها أنه ينقص خريج بكالوريوس العلوم 
 .املالية واملصرفية الكفاءة املناسبة للصناعة املصرفية يف األردن
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  )4-1(جدول رقم 
T-Test 

One-Sample Statistics

54 62.4630 6.10510 .83080VAR00001
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
One-Sample Test

2.965 53 .005 2.4630 .7966 4.1293VAR00001
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 60

 
 :اختبار الفرضية الثانية -

ال تعترب الفجوة بني املصارف األردنية واجلامعات اخلاصة يف األردن سبباً : الفرضية العدمية 
يف عدم تناسب كفاءة أداء خرجيي بكالوريوس العلوم املالية واملصرفية مع متطلبات الصناعة 

  .املصرفية األردنية
 الختبار هذه الفرضية كما هو مبني (One t, test sample)     لقد مت استعمال اختبار 

البيانات الوصفية لإلجابات املتعلقة بفقرات الفجوة بني املصارف األردنية ) 2(يف جدول رقم 
واجلامعات اخلاصة يف األردن للكفاءة املطلوبة خلريج بكالوريوس ختصص العلوم املالية 

 املالية واملصرفية لتحديد احتياجات سوق واملصرفية واملتضمنة التنسيق قائم بني أقسام العلوم
العمل املصريف األردين، هنالك تعاون كبري بني أقسام العلوم املالية واملصرفية األردنية من أجل 
تدريب الطلبة يف املصارف األردنية، تدخل املصارف األردنية يف طرح املواد يعترب أمر هام 

  .للقسم
ملالية واملصرفية جيب أن يتم بالتعاون مع خمتص يف      تطوير خطط املواد لقسم العلوم ا

القطاع املصريف وهنالك تعاون كبري بني اجلامعات واملصارف األردنية لتطوير اخلطط 
  .الدراسية مبا يتفق مع احتياجات سوق العمل املصريف األردين

 13.563لغة  البا53 احملسوبة عند درجة (t)ومبقارنة قيمة ) 2(     وتشري النتائج يف جدول 
 يتضح أن الفقرات املذكورة آنفاً ذات داللة إحصائية عند مستوى %.5عند مستوى داللة 

هذا يعين رفض الفرضية  (sign. Value=0.000<0.05) ومبا أن قيمة الداللة %95ثقة 
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العدمية وقبول الفرضية البديلة اليت مفادها أن الفجوة بني املصارف األردنية واجلامعات 
بب رئيسي يف عدم توافق وتناسب كفاءة أداء خرجيي ختصص العلوم املالية اخلاصة س

  .واملصرفية مع متطلبات سوق الصناعة املصرفية األردنية
  )2(جدول رقم 

T-Test 

One-Sample Statistics

54 22.3148 2.33775 .31813VAR00002
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
One-Sample Test

13.563 53 .000 4.3148 3.6767 4.9529VAR00002
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 18

 
 :اختبار الفرضية الثالثة -

ال تعترب املواد اليت تدرسها اجلامعات اخلاصة لطلبة قسم العلوم املالية : الفرضية العدمية 
املصرفية يف األردن منطلقاً قوياً خلرجييها الستيعاب األعمال املصرفية يف الصناعة املصرفية و

  .بسرعة
الختبار هذه الفرضية كما هو مبني يف  (one t-test sample)استعمال اختبار      لقد مت 

يسها لطلبة املتعلق بالبيانات الوصفية لإلجابات املتعلقة بفقرات املواد اليت يتم تدر) 3(جدول 
قسم العلوم املالية املصرفية يف األردن منطلقاً قوياً خلرجييها الستيعاب األعمال املصرفية يف 

  :الصناعةاملصرفية بسرعةواملتضمنة الفقرات التالية 
هنالك توافق بني مستوى املواد اليت يدرسها طالب العلوم املالية واملصرفية مع مستوى 

، توفر دراسة العلوم املالية واملصرفية يف اخلريج القدرة الالزمة الطلبة املقبولني يف التخصص
للقيام بواجبات العمل املصريف، لدى خريج العلوم املالية واملصرفية القدرة على التعامل مع 
املتغريات بسرعة، تتفق مهارات وقدرات خرجيي العلوم املالية واملصرفية مع احتياجات سوق 

ستخدم أعضاء هيئة التدريس يف قسم العلوم املالية واملصرفية احلاالت العمل األردين املصريف، ي
  .التطبيقية وامليدانية األمر الذي يعزز كفاءة أداء اخلريج مستقبالً



حالة دراسة لتخصص العلوم املالية -خلاصة العاملني اتقييم املصارف ملدى كفاءة أداء خرجيي اجلامعات ا
  حممود حسني الوادي. دزكريا أمحد عزام. دجامعة الزرقاء األهليةواملصرفية +                          - 

  5عدد .    ال إفريقيا                                                                جملة اقتصاديات مش
  

177

، يتضح أن %5 احملسوبة عند درجة (t)ومبقارنة ) 3(وتشري النتائج يف جدول رقم 
 ومبا أن قيمة ،%95وى ثقة الفقرات املذكورة آنفاً ليست ذات داللة إحصائية عند مست

 وبالتايل تقبل الفرضية العدمية، وترفض الفرضية (sign. Value =0.738>0.05)الداللة 
البديلة اليت مفادها ال تعترب املواد اليت تدرسها اجلامعات اخلاصة لطلبة العلوم املالية واملصرفية 

  . يف الصناعة املصرفية األردنيةيف األردن منطلقاً قوياً خلرجيها الستيعاب األعمال املصرفية
  )3(جدول رقم 
T-Test 

One-Sample Statistics

54 15.1111 2.43145 .33088VAR00003
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
One-Sample Test

.336 53 .738 .1111 -.5525 .7748VAR00003
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 15

  
 :الفرضية الرابعة-

ال يعترب تدريب الطلبة يف املصارف األردنية قبل التخرج عامالً مساعداً يف : الفرضية العدمية
  .استيعاب الطلبة للعمليات املصرفية

ة كما هو مبني الختبار هذه الفرضي (one t-test sample)ولقد مت استعمال اختبار 
املتعلق بالبيانات الوصفية لإلجابات املتعلقة بفقرات التدريب وأثرت يف زيادة ) 4(يف جدول 

كفاءة اخلرجيني واملتضمنة يعترب التدريب العملي أمراً هاماً لتأهيل اخلريج للعمل يف املصرف، 
طلبة يف املصارف هنالك تعاون كبري بني أقسام العلوم املالية واملصرفية من أجل تدريب ال

  .األردنية
 عند 21.6البالغة ) 53( احملسوبة عند درجة (t)ومبقارنة ) 4(     وتشري النتائج يف جدول 

 يتضح أن الفقرات املذكورة آنفاً ذات داللة إحصائية عند مستوى ثقة ،%5مستوى داللة 
فرضية  وبالتايل ترفض ال(sign. Value =0.000<0.05) ومبا أن قيمة الداللة 95%

العدمية ونقبل الفرضية البديلة اليت مفادها أن تدريب الطلبة يف املصارف األردنية من قبل 
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املصارف األردنية يعترب عامالً مساعداً يف استيعاب الطلبة ألعماهلم املصرفية يف سوق العمل 
  .املصريف األردين

  )4(جدول رقم 
T-Test 

One-Sample Statistics

54 8.7778 .94503 .12860VAR00004
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
One-Sample Test

21.600 53 .000 2.7778 2.5198 3.0357VAR00004
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 6

 
 :اختبار الفرضية اخلامسة -

 ال تعترب املهارات األساسية اإلضافية اليت يتم التركيز عليها يف اجلامعات :دمية الفرضية الع
مثل احلاسوب واللغات عامالً مهماً يف زيادة كفاءة أداء خريج ختصص العلوم املالية واملصرفية 

  .يف سوق العمل املصريف
 كما هو مبني الختبار هذه الفرضية  (one t-test sample)     ولقد مت استعمال اختبار 

املتعلق بالبيانات الوصفية اخلاصة واملتعلقة ذه الفرضية واملتضمنة توفر ) 5(يف جدول 
اجلامعات األردنية املهارات الالزمة للخريج باللغة االجنليزية إلدارة عمله املصريف، لدىخريج 

، تركز اجلامعات يف العلوم املالية واملصرفية قدرات مميزة الستخدام الربامج املالية احلاسوبية
قسم املالية واملصرفية على مهارات احلاسب اآليل، استخدام اللغة اإلجنليزية يف مواد التخصص 
يعترب هام لتخريج طالب كفؤ لسوق العمل املصريف األردين، جيب أن تركز املنهجية يف القسم 

  .لتدريس العلوم املالية واملصرفية على مهارة اللغة اإلجنليزية
، يتضح أن الفقرات املذكورة آنفاً ذات داللة  (t) ومبقارنة )5(تشري النتائج يف جدول      و

 (sign. Value =0.000<0.05) ومبا أن قيمة الداللة %95إحصائية عند مستوى ثقة 
وبالتايل رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة اليت مفادها أن املهارات األساسية 

التركيز عليها يف اجلامعات األردنية مثل احلاسوب واللغات األصلية يعتربان اإلضافية اليت يتم 
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عامالً مساعداً وهاماً يف زيادة كفاءة أداء خرجيي ختصص العلوم املالية واملصرفية يف سوق 
  .العمل املصريف

  )5(جدول 
T-Test 

One-Sample Statistics

54 16.1111 2.13388 .29038VAR00005
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
One-Sample Test

3.826 53 .000 1.1111 .5287 1.6935VAR00005
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 15

 

  :نتائج و توصيات الدراسة: رابعا

 من خالهلا سيتم تقدمي توصيات ميكن أن تفعِّل وتزيد خلصت الدراسة إىل بعض النتائج واليت
من كفاءة أداء خرجيي ختصص بكالوريوس العلوم املالية واملصرفية يف سوق الصناعة املصرفية 

  :األردنية واليت من أمهها 
توصلت الدراسة إىل أن خرجيي بكالوريوس ختصص العلوم املالية واملصرفية ينقصه  -1

 :يف الصناعة واملصرفية وهلذا يوصي الباحثان اجلامعات األردنية مبا يلي الكفاءة املناسبة للعمل 
  .التركيز على مهارة احلاسوب اآليل يف التدريس )1
 .التركيز على اللغة االجنليزية يف التدريس )2
التركيز على حل املشاكل املستعصية والقدرة على اختاذ القرار املناسب من خالل  )3

 .ية وتطبيقيةطرح حاالت دراسية معينة ميدان
 .التركيز على مهارة االتصال ملا هلا من أثر يف تفعيل العمل املصريف )4
  .التركيز على نظم املعلومات املالية )5
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توصلت الدراسة إىل وجود فجوة بني املصارف األردنية واجلامعات، األمر الذي  -2
 متطلبات أدى إىل عدم تناسب كفاءة أداء خرجيي بكالوريوس العلوم املالية واملصرفية مع

 :الصناعة املصرفية األردنية، وهلذا يوصي الباحثان مبا يلي 
ضرورة التنسيق بني أقسام العلوم املالية واملصرفية واملصارف األردنية لتحديد  )1

  .احتياجات سوق العمل املصريف من قدرات ومهارات وكفاءات خاصة باخلريج
ة واملصرفية واملصارف األردنية ضرورة تفعيل التعاون الكبري بني أقسام العلوم املالي )2

من أجل تدريب الطلبة يف املصارف واملؤسسات املالية املتخصصة حىت يستطيع الطالب ربط 
 .اجلانب النظري بالعملي واقعياً

ضرورة التنسيق بني أقسام العلوم املالية واملصرفية يف اجلامعات األردنية واملصارف  )3
 . مع احتياجات السوق املصرفيةاألردنية لتطوير خطط القسم مبا يتناسب

توصلت الدراسة إىل أن التدريب العملي يف املصارف األردنية غري كاٍف باآللية  -3
املعمول ا حالياً ونظراً ملا ألمهية التدريب من أثر يف زيادة كفاءة أداء اخلريج هلذا يوصي 

تفعيل آلية التدريب وحتفيز الباحثان بزيادة التعاون بني اجلامعات األردنية واملصارف األردنية ل
 .الطلبة على التدريب وإعطاء الثقة للمتدرب يف القيام باألعمال املصرفية فعلياً

 

 

 

 

 

 

 

 

 



حالة دراسة لتخصص العلوم املالية -خلاصة العاملني اتقييم املصارف ملدى كفاءة أداء خرجيي اجلامعات ا
  حممود حسني الوادي. دزكريا أمحد عزام. دجامعة الزرقاء األهليةواملصرفية +                          - 

  5عدد .    ال إفريقيا                                                                جملة اقتصاديات مش
  

181

 املراجع

  
مركز الدراسات  " التعليم العايل يف األردن بني املسؤولية احلكومية والقطاع اخلاص        : " ماجد بدر  -1

  .13ص1994األردن –واألحباث ، عمان 
   .4 ،ص1986، عمان " أهداف التعليم اجلامعي يف األردن :"سعيد التل -2
، دراسات ،الـد    "مشكالت التعليم العايل ومعوقاته يف اجلامعات احلكومية يف األردن          :بسام  .العمري-3

  .2598-2565،ص)،امللحق 6(أ،العدد 22
اسة اختباريه على عينـة     بني التلقني والتطبيق،در  :طرق التعليم اجلامعي    " ياسني وأمحد يونس ،   .الصرايرة-4

  .102-82ص) 1(،العدد15،أحباث الريموك،الد"قسم اإلدارة العامة جبامعة الريموك
الكويت،املعهد العريب   ،"مستقبل التعليم والبطالة يف الوطن العريب     )"م1988(النواب ،نبيل ورجائي،نادر  -5

  .1988، للتخطيط،ودار طالس
دراسة تطبيقيـة علـى     :امعي وظاهرة البطالة بني خرجيي اجلامعات       التعليم اجل :"إبراهيم،علي عبد الرزاق  -6

  .م1995،الة العربية لبحوث التعليم العايل ،العدد األول ،السنة األوىل "مصر-حمافظة املينا
  .م2000دار الفارس للنشر والتوزيع ،عمان، ،"واقع وحتديات:البطالة والفقر "شخاترة،حسن،-7
جملة التعليم العـايل   "اجلامعة يف خدمة اتمع احمللي،جتربة جامعة اإلسراء األهليةدور  "عالية ،حممد كمال،  -8

  .35-325م،ص2000/ايار18-16يف األردن بني الواقع والطموح،حبوث املؤمتر جلامعة الزرقاء األهلية 
الزرقاء األهلية   جملة حبوث املؤمتر جلامعة      ،"تنظيم قطاع التعليم العايل يف األردن     "إسحاق أمحد،  الفرحان،-9

  .78-62م،ص2000/أيار /18-16حول التعليم العايل يف األردن بني الواقع والطموح ،
،جملة حبوث مؤمتر   "احلرية األكادميية منوذجاً    :التعليم العايل ومشكالت البحث العلمي      "الزبيدي ،مفيد، -10

م 2000/أيـار /18-16مـوح ،  جامعة الزرقاء األهلية حول التعليم العايل يف األردن بـني الواقـع والط            
  .220-207ص
،جملة حبوث مؤمتر جامعة الزرقاء األهليـة       "التعليم العايل يف األردن بني النظرية والتطبيق      "الشليب،نظمي،-11

  .506-503م ص 2000/ أيار/18-16حول التعليم العايل يف األردن بني الواقع والطموح،
،جملة حبوث مؤمتر جامعـة الزرقـاء       "نظرة مستقبلية   :ردن  تطوير التعليم العايل يف األ    "أبو مغلي،مسيح ،  -12

  .658-655م،ص2000/أيار/18-16األهلية حول التعليم العايل يف األردن بني الواقع والطموح،
،جملة حبوث  "موائمة التعليم العايل اجلامعي احملاسيب ملتطلبات السوق      "توفيق ،عبد اجلليل والظاهر أمحد ،     -13

، الفرص والتحديات ملنظمات األعمـال العربيـة  :ألول حول مستجدات األلفية الثالثة  مؤمتر إدارة األعمال ا   
  .431-395األردن ،ص-م عمان2005/ايار/5-3 اجلامعة األردنية
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توافق خمرجات بكالوريوس اإلدارة العامة مع "القحطاين،سامل بن سعيد وآل مذهب ،معدى بن محدان ،        -14
،جامعة امللك سعود ،عمادة البحـث العلمي،مركـز        "بية السعودية   احتياجات سوق العمل يف اململكة العر     
  .م 2005 ، 18 حبوث كلية العلوم اإلدارية جملة عدد

  .م2005إحصائيات التعليم العايل يف األردن –وزارة التعليم العايل والبحث العلمي -15
 احتياجات السوق احمللية    مدى توافق خمرجات كليات االقتصاد والعلوم اإلدارية مع       "االغا،وفيق حلمي، -16

جامعة الزرقاء األهلية بعنوان ضـمان      –،جملة حبوث املؤمتر الثاين لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية         "الفلسطينية
  .م األردن23/10/2003-21اجلودة أثره يف أداء كليات االقتصاد والعلوم اإلدارية ،

    
  
  


