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 الملخص

في قطاع الشباب، من  إلى التعرف على مشكلة البطالة في االقتصاد الليبي السيما البحث هدف هذهي     
وهم على وجه  خريجي المحاسبة في الجامعات الليبية،خالل تسليط الضوء على مشكلة البطالة التي تواجه 

عميقة  بدراسة، مصراتة جامعة- كلية االقتصاد والعلوم السياسية منبكالوريوس المحاسبة  والتخصيص خريج
من البطالة وحصول خريجي المحاسبة على فرصة عمل الخدمات التي تقدمها جامعة مصراتة في الحد  تشمل
تطبيق الدارسة على عينة تم باتباع المنهج الوصفي التحليلي، حيث  ون الباحث قامتحقيق هذا الهدف لو  ،ةمناسب

 ع الدارسة الذي يشمل خريجيمجتم مصراتة، منجامعة بالمحاسبة من خريجي قسم  ا  خريج (40)حجمها
وذلك باستخدام أسلوب االستبانة  ،( 2021) لى إ (2019) سنة خريج من( 109)عددهمكان  المحاسبة الذين

، توصل  SPSSالنتائج باستخدام برنامج إلى تحليل البيانات التي تم جمعها للوصول  وتم البيانات،أداة لجمع 
 ولكنه ضعيف ؛حصول خريجي المحاسبة على فرصة عمل مناسبةفي  مؤثرأن دور الجامعة إلى ث االبح

 ماهسدورات تدريبية للطلبة لالجراء إوعدم  ،عدم تواصل الجامعة مع الشركات في القطاع العام والخاص بسبب
 .مناسبة في حصولهم على فرصة عمل

 .فرصة عمل مناسبة ،المحاسبة وخريجالبطالة،  ،مصراتةجامعة  الخدمات، :الدالةالكلمات 
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Abstract  

     This research aims to identify the problem of unemployment in the Libyan 

economy, especially in the youth sector, by highlight on the unemployment problem 

facing accounting graduates in Libyan universities, who are in particular graduates 

of Bachelor of Accounting at the Faculty of Economics and Political Science, 

Misurata University, with a deep study that includes services Offered by the 

University of Misurata in reducing the exacerbation of the phenomenon of 

unemployment suffered by accounting graduates, and how can it be solved?  To 

achieve this aim, the researchers followed the descriptive analytical approach, where 

the study was applied to a sample of 40 graduates of the Accounting Department at 

the Misurata University, from the study community, which includes 109 graduates 

from 2019 to 2021, using the questionnaire method. As a data collection tool, the 

collected data were analyzed to access results using a SPSS program, the research 

found that the university’s role is weak in providing accounting graduates with an 

appropriate job opportunity due to the university’s lack of communication with 

companies in the public and private sectors, as well as the failure to conduct training 

courses for students to contribute to their obtaining a suitable job opportunity. 

Keywords: Services, Misurata University, Unemployment, Accounting Graduates, Suitable Job 

Opportunity. 

 المقدمة  .1
تواجه بلدان العالم على اختالف أنظمتها السياسية واالقتصادية ودرجة تطورها االقتصادي مشكلة البطالة،      

والتعرف  ،والعمل على تشخيص أسباب هذه الظاهرة ،ولذلك تسعى دول العالم إلى محاولة الحد من هذه المشكلة
خريجي الجامعات. فقد عند لمناسبة لمعالجتها خاصة والعمل على وضع الحلول ا ،على آثارها االقتصادية

 ،(2004خرون ،آأصبحت مشكلة البطالة تمثل أحد التحديات األساسية للنظام العالمي الجديد )البريفكاني و 
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ولقد عرفت منّظمة العمل الدولّية البطالة بأنها حالة الفرد، القادر، والراغب، والباحث عن العمل دون جدوى في 
 واألجر المطلوب. ،ى الفرصة المناسبةالعثور عل

مر وفي كل عام ينضم اآلالف من خريجي الجامعات إلى جيش المتعطلين عن العمل حتى أصبح األ     
كابوسا يؤرق منام الحكومات المتعاقبة؛ لما له من تأثير اقتصادي واجتماعي وأمني، وقد تحدثت تقارير محلية 

بعنوان ديناميكيات سوق  (2015)عام لتقرير أصدره البنك الدولي  ووفقا ودولية عديدة عن البطالة في ليبيا،
-2012)ة بينمدحتى ال( ٪91)لىإوصل  العمل في ليبيا، فإن ليبيا لديها ثاني أعلى معدل للبطالة في العالم

( ٪48)( أعلى من ذلك بكثير إذ يصل إلى25-15ومعدل البطالة بين الشباب الليبي )الفئة العمرية (، 2014
 وهذه الفئة العمرية للخريجين.

  بحثمشكلة ال .2
في ظل التزايد المستمر والمتنامي في أعداد الخريجين نتيجة لتزايد الطلب على الجامعات ومعدالت      

عدا الخريجين (، 2020)حكومية  جامعة( 32)لى إالليبية التي وصلت  االلتحاق والتوسع األفقي في الجامعات
ونتيجة لذلك فقد ارتفع عدد الطالب بشكل يفوق قدرة السوق على  والجامعات الخاصة،من الكليات التقنية 

ما أكده وزير االقتصاد السابق في حكومة الوفاق الوطني الليبية  الخريجين، وهذااستيعاب هذا الكم الهائل من 
لليبية سنويا  ال ألف خريج من الجامعات ا 100لـ"العربي الجديد"، إن هناك ( 2019)سنة( علي العيساوي )

الحرب مع  استمراربأن  (علي الجدي)كما أكد الباحث المختص بشؤون العمل يجدون وظائف في سوق العمل،
من  (%75)ة في زيادة عدد العاطلين عن العمل في البالد، مؤكدا أنقسام الحكومي أحد األسباب الرئيساالن

المهنية سوق العمل الذي يحتاج إلى العمالة الفنية و الخريجين من الجامعات الليبية، تخصصاتهم ال يطلبها 
تناسب بين حجم فرص العمل الجديدة التي يمكن ال معد( 2017العربي )كدت دراسة أبينما ، (2020)الخمسي،

ينما ذكرت دراسة الربيعي ب الليبي وبين حجم الخريجين الجدد من الجامعات الليبية. ن يخلقها االقتصادأ
الطالب أعداد ه زيادة في معدل نمو تنفاق على التعليم والتدريب قابلانخفاض في معدل اإلن هناك أ( 2017)

خريجين غير مؤهلين وجود لى إأدى  اهذو (، 2010-1996)من ة مدالجامعات الليبية وخاصة في ال في
 هم في تفاقم مشكلة البطالة.سأبالتالي  ،لمواكبة احتياجات سوق العمل

 والبطالة التي يعاني منها خريج الحد منة في معرفة دور الجامعة في رئيسالمشكلة ال مما سبق تكمن     
تحديد المشكلة من خالل طرح  ويمكن ؟لتقليل منهالمعالجات الحلول و الوما هي ، المحاسبة في جامعة مصراتة

 :السؤال التالي
وحصول خريجي المحاسبة على فرصة البطالة مصراتة في الحد من  جامعةما تأثير الخدمات التي تقدمها 

 عمل مناسبة؟
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 هداف البحث أ .3
 :تياآل فيتتمثل أهداف الدراسة      
 إلقاء نظرة شمولية على ظاهرة البطالة لدى خريجي المحاسبة في جامعة مصراتة.  
  من البطالة وحصول خريجي المحاسبة على  للحدالوقوف على الخدمات التي تقدمها جامعة مصراتة

 .فرصة عمل مناسبة
 .وضع المقترحات لحلول مناسبة لمشكلة البطالة لدى خريجي المحاسبة في جامعة مصراتة 

 أهمية البحث .4
من البطالة بين خريجي المحاسبة،  حدلخدمات التي تقدمها جامعة مصراتة لالتكمن أهمية البحث في دارسة      

والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لحل هذه الظاهرة أو التخفيف منها، من خالل التحليل المعمق ألسباب 
المشكلة، بالتالي تمكين المسؤولين في الجامعة من إعادة النظر في سياسات التعليم وسياسات القبول، وتقديم 

 ه البطالة بين خريجي المحاسبة في جامعة مصراتة.حلول مناسبة تقلل من حدة ظاهر 
 فرضية الدراسة  .5

 التالية:ة صياغة الفرضيُيمكن  هاوأهداف بناء  على مشكلة الدراسة     
لخدمات التي تقدمها جامعة مصراتة في الحد من البطالة وحصول خريجي المحاسبة على فرصة لتأثير هناك 

 .عمل مناسبة
 النظري  اإلطار .6

 البطالة  1.6
القادر، والراغب، والباحث عن العمل دون جدوى في  دولّية البطالة بأنها حالة الفردمنّظمة العمل العرفت      

العثور على الفرصة المناسبة واألجر المطلوب، ومن منطلق هذا التعريف نجد أن البطالة في ليبيا لها أنواع 
 فمنها:   ،عدة

 البطالة الكاملة 1.1.6
في تحديد  والعامل األبرزوهي التوّقف الكامل عن العمل، وعدم وجود فرص لمزاولة األنشطة العّمالية.       

 .يجده يرغب في العمل ويبحث عنه ولكنه البمعنى أّن الشخص ” الرغبة“البطالة في هذا النوع، هو 
 البطالة الجزئية 2.1.6

كان عمله بدوام جزئي أو تناوبّي وهذا النوع تحّدده أوهي توقف العامل عن العمل بعد أداء عمله سواء       
طلب د، فال يُ ات أطول، ولكن نطاق العمل متشّبع أو محدو وقبإمكانه العمل ألبمعنى أّن العامل/العاملة ” القدرة“

 .ربما لألمر عالقة بديموغرافيا وجغرافيا المنطقة . هذا النوع أقّل األنواع شيوعا في ليبيا،جزئي   منه إال عمل  
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 البطالة القاهرة 3.1.6
وهي الناجمة عن خروج الشركات العالمية من البالد مما أّدى إلى توقف العامل عن العمل بسبب       

نفسه خارج األوضاع األمنية، وانهيار عجلة االقتصاد والتنمية في البالد. هذا النوع يجد العامل/العاملة فيه 
هذا النوع في ليبيا ونتيجة لعدم االستقرار  .سوق العمل بين عشّية وُضحاها، مرغما على البطالة دون رغبة منه

ازدادت نسبته جدا مع مرور األيام وتوالي األزمات، وخروج الشركات والسفارات التي كانت توفر وظائف عديدة 
 .بدخل جيد

 المقّنعة البطالة 4.1.6
وهي تعني زيادة عدد العاملين عن الحاجة الفعلّية في سوق العمل، مّما يسّبب وجود فائض عّمالي لدى       

الجهات العامة، وهذا النوع من البطالة يطغى على األنواع السابقة في ليبيا، فنكاد ال نرى جهة عاّمة سواء في 
باآلالف. وُيقاس عليه، أولئك الذين يتقاضون  مؤسسات القطاع العام أو األجهزة الحكومية إال ولها مالك وظيفي

. حيث (2019مؤمن، )ليبيا مرّتبا وهم ال يذهبون إلى عملهم وال يقّدمون أّي إنتاج في أعمالهم، وما أكثرهم في 
، ن ( مليو 2.3)بلغ ( بأن عدد الموظفين بالوحدات اإلدارية للدولة 2019أفاد تقرير ديوان المحاسبة الليبي )

 من إجمالي تعداد البالد السكاني. (%37)بنسبة 
 العمل  الجامعي ومتطلبات سوق  مخرجات التعليم 2.6
سوق العمل، فالعالقة  متطلباتم ئعندما تطابق أو توا المطلوبة الجودة الجامعي تحقق مخرجات التعليم     

سوق العمل،  متطلباتيجب أن تناسب كما  وكيفا   الجامعي ، بمعنى أن مخرجات التعليمعالقة تناسبيةبينهما 
التغيير الدائم في سوق العمل الذي تفرضه المتغيرات االقتصادية والتقنية والسياسية يحتم استدامة قة عال
يقتضي وجود متطلبات سوق العمل مع  مةءلمواان تحقيق إمة ويجعل المواكبة تستلزم المتابعة اللصيقة. ءالموا

التعليمي متع بالمرونة الكافية لمواكبة التغييرات المتالحقة في سوق العمل، وعندما يخفق النظام نظام تعليمي يت
عن  نتاجي ذاتهسيفتقر للمرونة المطلوبة لتحقيق هذا الهدف، وقد يعجز النظام اإلمة ءالموافي تلبية الجامعي 

مخرجات النظام  ستيعابالمواكبة التطورات المتالحقة في النظام التعليمي عندما يفتقر للمرونة التشغيلية الكافية 
 (.ACHY،2002الجامعي )سيسفر عن ذلك العجز ارتفاعا  في بطالة مخرجات التعليم التعليمي، و 

عندما يتملك  ومتطلبـات سـوق العمـل ستتحققعي ن إمكانيات التوافق بين مخرجات النظام التعليمي الجامإ     
، فضال عن تنمية سوق العمل النظام التعليمي المرونة الكافية لالسـتجابة للتطـورات المتالحقـة فـي احتياجات

لجهاز اإلنتاجي، وبالشكل الذي يعزز له حول أهمية المشاركة اإليجابية الوعي لدى قطاع األعمال ومؤسسات
لتعليمي، ويعظـم مـن قابليتـه علـى مواجهة التغيرات المتالحقة في سوق العمل، والتنبؤ بها، من قدرات النظام ا

 .(2017)الربيعي ،المالئمة والفاعلة في عملية التنمية وتوفير تسـهيالت التعلـيم والتـدريب 
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كذلك يجب أن تكون احتياجات سوق العمل مـن القـوى العاملة مخططا  لها ومربوطة بقدر اإلمكان      
لة لتأهيل وتدريب هذه المخرجات )مخرجات التعليم عداد الخطط المكمإ بالمخرجات التعليمية للدولة مع 

يه فإن هذا الربط يستلزم التنسـيق وذلك لتحقيق األهـداف المتعلقـة بالتنمية الشاملة ألي دولة، وبناء عل ؛(الجامعي
الذي يعني تحديد أنواع الوظائف واألفراد أولهما: التخطيط للقوى العاملة  الفعـال بـين عنصـرين أساسيين

كذلك تحديد األعداد الالزمة من كل نوعية، باإلضافة إلى تحديد أساليب معالجـة  ،المطلـوبين لهذه الوظائف
لتغيرات التكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية التـي سـوف تحـدث بالبيئة المحلية العجز أو الفائض والتنبؤ با

رجـات التعليم الجامعي بشكل خاص والعالمية، وثانيهم التخطيط لمخرجات العملية التعليمية بشـكل عـام ومخ
لمختلفة لمخرجات الذي يعني إيجاد األهداف والسياسات والبرامج التعليمية في شـتى المجاالت والتخصصات ا

 .(2008التعليم الجامعي وبما يعمل على رفع الكفاءة وزيـادة اإلنتاجية )الحداد و شكاب،
 من البطالة  الحدالعالقة بين دور الجامعات و  3.6
ن مخرجات النظام التعليمي الجامعي هي إوسـوق العمـل، حيث النظام التعليمي الجامعي يوجد عالقة بين      

مدخالت لسوق العمل، وفي حالة رفض سوق العمل لمخرجات التعليم الجامعي لعدم تلبيتها الحتياجاته سوف 
وجود توافق أن عدم ( 2018وفتيحة ) صابرينةذلك دراسة وضحت ينتج عن ذلك بطالة في صفوف الخريجين، 

 كدتألى زيادة البطالة بين الخريجين، و إالجزائري أدى  التعليم العالي بين احتياجات سوق العمل ومخرجات
التي هي محصلة التعليم والتدريب والممارسة هي من أبرز المعيقات نقص الخبرة ن أ( 2000دراسة مرشد)

المناهج ( بأن ضعف 2011دراسة الزعنون )السعودية، حددت  التي تحول دون توطين الوظائف في المملكة
وبالتالي زيادة   ،الفلسطيني مواءمتها الحتياجات سوق العمللى إأدى  مواكبتها للتطور العلميوعدم  التعليمية

لدى الخريجين  ضعف المهارة والقدرن أ( وأشارت ب1998) هاللأبي بينما تعمقت دراسة  مشكلة البطالة،
ى سوق العمل، إللى عدم دخولهم إ أدت التقاريرنجليزية وكتابة ت استخدام الحاسوب واللغة اإلامهار المتمثلة في 

في التطبيقية  الناحية من الدراسيةالمناهج  محتوى ضعف (2015وحدود) الشبهدراسة  بينتوفي البيئة الليبية 
 يمستويات ضعيفة ال تلب وي ذ من الخريجين اد كبيرةدعأ لى تخريج إأدى  ؛ األمر الذيالجامعات الليبية

ن سبب ارتفاع نسبة البطالة بين الخريجين أأكدت ب التي (2018وأيضا دراسة العريبي ) احتياجات سوق العمل،
 :وعليه يمكن اشتقاق الفرضية التالية لى ضعف التدريب والتأهيل التقني للخريج.إفي ليبيا يعود 

فرصة هناك تأثير للخدمات التي تقدمها جامعة مصراتة في الحد من البطالة وحصول خريجي المحاسبة على 
 عمل مناسبة.
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 منهجية البحث .7
وظواهر وممارسات موجودة ومتاحة  االذي يتناول أحداثحث على المنهج الوصفي التحليلي، اعتمد الب

في مجرياتها، غير أنه يتفاعل معها ويصفها ويحللها.  نيللدراسة والقياس كما هي في الواقع دون تدخل الباحث
 وسوف يعتمد هذا البحث على نوعيين أساسيين من البيانات:

 هاوتجميعانات لدراسة بعض مفردات البحث وحصر المعلومات الالزمة يانات األولية: وذلك بتوزيع استبالب 
 Statistical)إلحصائي واستخدام في موضوع البحث، ومن ثم تفريغها وتحليلها باستخدام التحليل ا

Package for Social Science) SPSS  برنامج االختبارات اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول
 لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع البحث.

 البحث.اصة أو المتعلقة بمتغيرات البيانات الثانوية: وذلك بمراجعة الكتب والدوريات والمنشورات الخ 
 مجتمع وعينة البحث 1.7

بالغ الو  2021,2020,2019يتكون مجتمع البحث من خريجي المحاسبة في جامعة مصراتة عن السنوات 
 (.2021)منظومة التسجيل، .ا  خريج 109عددهم 

 خريجي المحاسبة في جامعة مصراتة( 1جدول )

لى معظم الخريجين، المستلم منها إلكترونية الممكنة عبر الوسائل اإل ارسالهإوتم  ةلكترونيإعداد استبانة إ تم 
تشكل محاسبة من جامعة مصراتة، التي ال ا  في قسمخريج( 40)ن عينة الدراسة كانتإاستبانة، وبالتالي ف (40)
 .الدراسةمن مجتمع ( 37%)

 لتحليل الوصفي لخصائص مفردات العينةا 2.7
سيتم في هذا الجزء تحليل البيانات الخاصة بالمشاركين في الدراسة باستخدام التحليل اإلحصائي كالعدد 

 .والنسب وذلك لمعرفة االتجاه العام إلجابات المستجيبين
 

 الفصل الدراسي عدد الخريجين
 2019ربيع  32
 2019خريف  24
 2020ربيع  24
 2020خريف  15
 2021ربيع  14
 اإلجمالي 109
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 ؟(:هل تعمل حاليا)تحليل الفقرة الخاصة  1.2.7
 .هتخصصأو في غير حصول الخريجين على فرصة عمل بغض النظر هي في تخصصه 

 ( توزيع عينة الدراسة حسب العمل2الجدول رقم )

 

ساوي ي ، بمعدل( خريجين10)هم  ( أن عدد خريجي المحاسبة العاطلين عن العمل2رقم ) نالحظ من الجدول

جمالي إمن %( 25بـ)ن نسبة البطالة بين الخريجين تقدرأخريجين، يعني هذا العدد اإلجمالي لل %( من25)

 الخريجين.

 ؟تحليل الفقرة الخاصة هل تعمل في مجال تخصصك 2.2.7
ن بين العمل في مجال التخصص)المحاسبة(، وبين وهم موزعو  خريجا   (30)يعملون ن الذين و الخريج

 .العمل في مجال غير التخصص
 ( توزيع عينة الدراسة حسب العمل المحاسبة3الجدول رقم )

 

سبة( ( أن عدد خريجي المحاسبة الذين يعملون في غير مجال تخصصهم )المحا3رقم ) نالحظ من الجدول

ة دراستهم في الجامعة في أداء بة كبيرة، حيث لم يستفيدوا من مدمن الذين يعملون، هذه نس %(43)يشكلون 

 وظيفتهم.

 .العملشهر التي قضيتها قبل الحصول على عدد األبتحليل الفقرة الخاصة  3.2.7
 تتضمن المدة الزمنية التي استغرقها الخريج حتى يحصل على فرصة عمل.      

 حصل على عملاها الخريج حتى ية الزمنية التي قضالمد( 4الجدول رقم )

 النسبة المئوية العدد تعمل ر.م
 %75 30 تعمل  1
 %25 10 ال تعمل  2

 %100 30 المجموع

 النسبة المئوية العدد تخصص ر.م
 %57 17 تعمل في تخصصك 1
 %43 13 ال تعمل في تخصصك 2

 %100 30 المجموع

 النسبة المئوية العدد المدة  ر.م
 %55 22 أشهر 6أقل من  1
 %17 7 شهر 12لى إ 7من  2
 %28 11 أكثر من سنة 3

 %100 40 المجموع
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أكثر من سنة للحصول على فرصة  امن خريجين قضو%( 28)نسبة ( أن 4رقم ) نالحظ من الجدول      

 ، وهذه مدة طويلة.  أكثرو ألى سنتين إة تعني مدة البحث عن وظيفة قد تصل ، هذه المدعمل

 قياس المتغيرات 3.7
يوضح قياس متغيرات البحث األسئلة المستخدمة لقياس كل متغير من متغيراته، حيث تم تصميم قائمة 

فقرة استنادا إلى ( 16)تتضمن كل المحاور موضوع البحث لتحقيق أهدافه، وذلك من خالل لالستبانة بحيث
( ويتكون فرصة عمل مناسبةالدراسات السابقة لقياس متغيرات البحث؛ حيث استخدم لقياس المتغير التابع )

باعتباره أنسب المقاييس  ي،ساالخم ى ( ذو المستو Likert Scaleفقرات ، وفقا لمقياس ليكرت )( 7)المقياس من
: 2014)الغصين،  كما تم االعتماد على دراسةالتابع والمستقل،  الخاصة لقياس االتجاهات لكال المتغيرين

المتغير المستقل )الخدمات التي تقدمها الجامعة( لقياس  ئة المحليةبعد تعديله لمالءمة البي (2014البغدادي،
 فقرات. (9)ويتكون المقياس من

 ثبات أداة الدراسة 4.7
من أجل التأكد من أن االستبانة تقيس العوامل المراد قياسها، والثبات من صدقها ُقمنا بإجراء اختبار مدى      

 Cronbachتم تقييم تماسك المقياس بحسب معامل كرونباخ ألفا )االتساق الداخلي لفقرات المقياس، بحيث 
Alph)وهو يشير إلى قوة ى وذلك ألن اختبار كرونباخ ألفا يعتمد على اتساق أداء الفرد من فقرة إلى أخر  ؛ ،

يعطي تقديرا  للثبات، ولتحقق من ثبات  Alphاالرتباط والتماسك بين فقرات المقياس، إضافة لذلك فإن معامل 
على درجات أفراد عينة الثبات، وعلى الرغم  Cronbach Alphأداء الدراسة لهذا االختبار، طبقت معادلة  

( Alph>=0.60لكن من الناحية التطبيقية تعد ) Alphمن عدم وجود قواعد قياسية بخصوص القيمة المناسبة 
 ( انظر الجدول التالي:Sekaran , 2003وم اإلدارية واإلنسانية )مقبولة في البحث المتعلقة بالعل

 ( معامل كرونباخ ألفا لمتغيرات الدراسة5جدول )

( 0.60)حدود في  كان العوامل لجميع( αنالحظ أن قيم معامل كرونباخ ألفا )( 5من خالل الجدول رقم )      
هذا يدل على وجود ارتباط قوي بين إجابات مفردات العينة على هذه األسئلة مما يزيد من  ذلك،أكبر من  وأ

 الثقة في النتائج التي سوف نحصل عليها. 
 

 قيمة كرونباخ ألفا عدد الفقرات المتغيرات
 %82.9 9 الخدمات التي تقدمها جامعة مصراتة
 %85.6 7 الحصول على فرصة عمل مناسبة
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 التوزيع الطبيعي اختبار 5.7
وهو  ؟( لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم الSample K-S-1فسمرنوف )اختبار كولمجرو      

ألن معظم االختبارات المعملية تشترط أن يكون توزيع البيانات  ؛اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات
التي تقدمها الخدمات )للمحاور ن القيمة االحتمالية إ( نتائج االختبار حيث 6طبيعيا. ويوضح الجدول رقم )

( وهذا يدل على أن Sig > 0.05) 0.05( أكبر من الحصول على فرصة عمل مناسبة ،جامعة مصراتة
االرتباط  :مثل ،لمية الختبار فرضية الدراسةالمعوهذا يسمح باستخدام االختبارات  ،البيانات تتبع التوزيع الطبيعي

 البسيط. واالنحدار الخطي
 التوزيع الطبيعي  ( اختبار6جدول رقم )                                             

 للبيانات واختبار فرضيات الدراسة االستنتاجيالتحليل  6.7
المعلومات التي  الباحثون استخالص نتائج الدراسة واقتراح التوصيات التي ستبنى عليها أخضع  ألجل     

وفرتها االستبانة الموزعة على عينة الدراسة للتحليل اإلحصائي الوصفي باستخدام كل من مقياس المتوسط 
الحسابي، واالنحراف المعياري، األول باعتباره مقياسا للوزن النسبي للبنود المشمولة في أسئلة االستبانة، والثاني 

حيث استخدم مقياس ليكرت  ،تلك البنود عنتالف القائم بين اآلراء باعتباره مؤشرا عن مدى االتساق أو االخ
 ي:أتكما ي ية إلجابات أفراد العينةالخماسي لبيان اآلراء الوصف

 الخدمات التي تقدمها جامعة مصراتة (7الجدول )
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الفقرات 

 1.17561 3.0500 .سمعة كلية االقتصاد جامعة مصراتة  .1
 1.20868 2.9750 .تفاقم مشكلة البطالة بين صفوف المحاسبينخريجي المحاسبة من كليه االقتصاد هم تزايد سأ  .2
الساعات الدراسية العملية المخصصة من قبل كليه االقتصاد كافيه لتأهيل الخريجين لالنخراط في   .3

 .سوق العمل
2.1500 .83359 

 1.01748 2.1250 .مناهجها بما يواكب احتياجات سوق العمل بتطويرتهتم الكلية   .4
 98710. 2.0000 .م حاجة سوق العمل المحليئكلية بفتح تخصصات جديدة في المحاسبة تواالتهتم   .5
 9443. 1.925 .تتواصل الكلية مع القطاع العام والخاص لتوفير فرص عمل للخريجين  .6
 94868. 1.8500 .جل حلهاأجراء بحوث التخرج عليها من إتتواصل الجامعة مع الشركات لمعرفة مشاكلها، حتى يتم   .7
 84694. 1.7250 .ثناء الدراسةأطالب لتتواصل الجامعة مع الشركات لتوفير فرصة التدريب العملي ل  .8
 92819. 1.6000 .فرصة عمل تهتم الكلية بإجراء دورات تدريبية للطلبة للمساهمة في حصولهم على  .9

 0.58622 2.1556 اإلجمالي

 Test Statistic (sig)   الداللة عدد الفقرات العامل الرقم

 .111 200 . 9 الخدمات التي تقدمها جامعة مصراتة 1
 .132 0.79 7 الحصول على فرصة عمل مناسبة 2
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 :يأتإلى ما ي (7في الجدول )تشير المعلومات الموضحة 
 ا( وهذ2.155)يساوي الخدمات التي تقدمها الجامعة، كان المتوسط العام للكل حول  راء الخريجينآ       

ن الجامعة تعطي أهمية قليلة للخدمات المقدمة للخريج، أ، هذا يعني مقياس ليكرت الخماسيقل من متوسط أ
لى أقل إوتم ترتيبها من أعلى  (3.050-1.600) لكل الخدمات بين حيث تراوحت المتوسطات الحسابية

على فرصة عمل مناسبة، بينما  الخريج حصولفي  ةموافق كثراأل سمعة كلية االقتصاد موافقة، حيث كانت
ن على و تفق الخريجاأقل حيث م في حصولهم على فرصة عمل اهستدريبية للطلبة لإلإجراء دورات تهتم الكلية ب

  للدورات.جراء الكلية إعدم 
 حصول على فرصة عمل مناسبة( 8الجدول )

 :إلى ما يلي (8في الجدول )تشير المعلومات الموضحة 
( 3.0143)يساوي حصولهم على فرصة عمل مناسبة، كان المتوسط العام للكل  عن راء الخريجينآ      

الخريجين يتحصلون على فرصة  كبر منجزء األالن أ، يعني مقياس ليكرت الخماسيأعلى من متوسط  اوهذ
لى أقل إوتم ترتيبها من أعلى  (3.425-2.175سطات الحسابية بين )تراوحت المتو  عمل مناسبة، حيث

، األكثر رضا من قبل الخريجينالمرتب في الموعد المحدد دون تأخير األعلى  يقاضتكانت تحيث موافقة، 
 رضا.مين الصحي بالعمل مناسب لك األقل أبينما كان الت

هناك تأثير للخدمات التي تقدمها جامعة مصراتة في الحد  على: " تنصالختبار فرضية الدراسة التي        
لإلجابة على هذا السؤال تم إخضاع " المحاسبة على فرصة عمل مناسبة.من البطالة وحصول خريجي 

 .يةللتحليالت اإلحصائية اآلت المعلومات التي وفرتها االستبانة
 

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 1.25856 3.4250 .تأخير دون  المحدد الموعد في المرتب تتقاضى 1
 1.21291 3.3750 .تقديرا مناسبا من مديرك في حال قيامك بعمل مميزتجد  2
 1.19588 3.1750 .مكانياتكإ مع يتناسب الحالي العمل 3
 1.04728 3.0750 .لك ومناسبه واضحة العمل سياسة 4
 التي والمسؤوليات لألعمال مناسبا تتقاضاه الذي الحالي المرتب يعد 5

 .بها تقوم
2.9500 1.15359 

 1.14102 2.9250 .الوظيفية الحتياجاتك المطلوب بالتدريب تزويدك يتم 6
 1.35661 2.1750 .لك مناسب بالعمل الصحي التامين 7

 0.87335 3.0143 اإلجمالي
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 االرتباط بين متغيرات الدراسة (9الجدول رقم )
الخدمات التي تقدمها جامعة  متغيرات الدراسة 

 مصراتة
الحصول على فرصة عمل 

 مناسبة
التي تقدمها جامعة الخدمات 

 مصراتة
Pearson Correlation 1 .360* 

Sig. (2-tailed)  0.23 
الحصول على فرصة عمل 

 مناسبة
Pearson Correlation .360* 1 

Sig. (2-tailed) 0.23  
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 :( إلى ما يلي9في الجدول ) في تحليل االرتباط بين متغيرات الدراسة تشير المعلومات الموضحة
 االرتباط درجةو على فرصة عمل مناسبة،  لخريجا الخدمات التي تقدمها الجامعة وحصول هناك ارتباط بين     

ه تغير في قابل الجامعة بمعدل واحد،تغيير في الخدمات المقدمة من حدث كلما  هنإمتوسطة القوة، حيث 
 .هنفساالتجاه  ( في0.360)بمستوى على فرصة عمل مناسبة  الخريج حصول

 مة النموذجءمدى مل ( 10) جدول

Sig. F R R Square Adjusted R Square 
0.023 5.645 .360a .129 .106 

a. Predictors: (Constant), خدمات 
b. Dependent Variable: فرصة 

 :( إلى ما يلي10في الجدول ) مة النموذجءمالمدى في  تشير المعلومات الموضحة
، أي R2= 0.129في تقدير المتغير التابع  المتغير المستقلوضح مدى تفسير ت التيقيمة مربع االرتباط و     

 المتغير المستقل )الخدمات المقدمة من الجامعة(أن النموذج المقدر الخاص بالبحث يشير إلى أن التغير في 
)الحصول على فرصة عمل مناسبة(، يعني ذلك وجود  من التغير في المتغير التابع تقريبا (%13)يفسر 

ضمن  وأيضا من . %(87)بنسبة على فرصة عمل مناسبة  الخريج أخرى تؤثر على حصولمتغيرات عوامل 
داللة وكانت معنوية عند مستوى  ،(5.645)بلغت التي  Fاختبار  أيضا أن قيمة حصائياإل مخرجات التحليل

 .المستقلة والمتغير التابعالمتغير ، وهذا يدل على صالحية النموذج ووجود عالقة دالة إحصائي ا بين (0.023)
 (( نتائج اختبار الفرضية األولى وفق االنحدار الخطي البسيط )الثنائي11الجدول رقم )

  
 

 ((Beta t الفرضية
 الجدولية

مستوى الداللة 
((Sig 

 القرار اتجاه
 الفرضية

تأثير للخدمات التي تقدمها جامعة مصراتة في الحد من هناك 
 البطالة وحصول خريجي المحاسبة على فرصة عمل مناسبة.

 
0.360 

 
2.376 

 
023. 

قبول هذه 
 الفرضية
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 -أن: ( إلى 10تظهر نتائج التحليل الواردة بالجدول ) 
عند مستوى معنوية  الفرضيةيتوجب قبول  ذ، إ(0.05)أقل  وهي (0.023)يساوي  (Sigمستوى الداللة )      

 تأثيرهناك  بأن فيمكن اتخاذ قرارالتأثير إيجابي، وبالتالي  إلى أن يشير مما Betaإشارة كانت ، (0.05)
التي تقدمها جامعة مصراتة في الحد من البطالة وحصول خريجي المحاسبة على فرصة عمل  إيجابي للخدمات

 (.2014: البغدادي،2014هذا الموضوع ومنها )الغصين،  السابقة فيالدراسات  مع قما يتفوهذا مناسبة، 

 مناقشة النتائج .8
، المحاسبة ودور جامعة مصراتة في التقليل من البطالة التي يعاني منها خريجيهدف البحث إلى دراسة 

ذلك، تم اختبار فرضية ومن أجل ثناء الدراسة وللخريج بعد انتهاء الدراسة. أمن خالل تقديم خدمات للطالب 
هناك تأثير للخدمات التي تقدمها جامعة مصراتة في الحد من البطالة وحصول  البحث التي تنص على أنه: "

 تأثيرن هناك أتبين . SPSSحصائي اإلالتحليل ". وباستخدام خريجي المحاسبة على فرصة عمل مناسبة.
جامعة مصراتة في حصول خريجي المحاسبة على فرصة عمل مناسبة لكنه  للخدمات المقدمة من يجابيإ

جل توفير أبسبب عدم تواصل الجامعة مع الشركات في القطاع العام والخاص )سوق العمل( من  ؛ضعيف
إجراء دورات تدريبية التخرج وأيضا توفير فرص عمل حقيقية للخريج، وكذلك  جراء بحوثإو التدريب العملي 

 التدريب قبل( بأن 2014) الغصينعمل؛ هذا يتماشى مع دراسة في حصولهم على فرصة  ماهسللطلبة لإل
وكذلك  ،مناسبة خريج في الحصول على فرصة عملالعوامل التي تساعد على نجاح المن أهم وبعده التخرج 

جامعات دارسة حقيقية من ال وجود عدمإلى شارت أ( التي 2014تتوافق هذه النتيجة مع دراسة البغدادي )
وكذلك عدم وجود آلية معينة لدى الجامعات لمساعدة الخريجين في الحصول  ،لمتطلبات وحاجة سوق العمل

 .على فرص عمل مناسبة
عمل العينة لم يتحصلوا على فرصة  جماليإمن %(25)بأن حصائي لمفردات العينة يشير التحليل اإل 

منهم لم يتحصلوا فرصة عمل في مجال (%43) نسبةفإن  نهائيا، أما البقية الذين تحصلوا على فرصة عمل
المتوسط العام  فإن ،ومرضية للخريج ما بالنسبة للحصول على فرصة عمل مناسبةأتخصصهم )المحاسبة(، 

ن بعضهم إحيث  ،ليست متوفرة بنسبة كبيرة بين الخريجين ةن فرصة العمل المناسبأيدل  (، وهو3.014)كان 
مل العبأن خر قوم بها، ويرى اآلي مناسب لألعمال والمسؤوليات التي ه غيرايتقاضن المرتب الحالي الذي أيرى 

 .همكانياتإالحالي ال يتناسب مع 
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 ثخاتمة البح .9
من خالل عقد والخاصة ومكاتب المحاسبة مع الشركات العامة  أكثرتوصي الدراسة الجامعة بالتواصل      

جراء بحوث التخرج على المشاكل والصعوبات التي إو  الميداني،االتفاقيات التي تسمح للطالب بتدريب العمل 
 ،سوق العمل التي تلبي احتياجاتجراء الدورات التأهيلية للطالب إ، وكذلك و المكاتبأ تعاني منها الشركات

المناهج  خرين، تطويرواللغة اإلنجليزية ومهارات التواصل مع اآل البرامج المحاسبية في الحاسوباستخدام  :مثل
 سوق العمل. يلبي احتياجاتبما 

 الدراسات المستقبلية  .10
رباب العمل أالدراسة لتشمل عينة الدراسة كال من أعضاء هيئة التدريس و جراء إ إعادةالدراسة  تقترح     

توصي بدراسة عوامل متغيرات تؤثر على حصول الخريج على وأيضا  شمل.أللحصول على نتائج أعمق و 
( ومهارات التواصل وغيرها مهارات الخريج )اللغة اإلنجليزية واستخدام الحاسوب دورفرصة عمل مناسبة، مثال 

 في الحصول على فرصة عمل مناسبة.
 المراجع
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