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 :مقدمة 

 ؛أضحت آثير من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي مقياس تقدم أي مجتمع من المجتمعات 

إمكاناتها المتاحة خدمة نية تستثمر باعتبارها مراآز أآادیمية منتجة وناقلة ومجددة للمعرفة، وحاضنة للتق

في آثير من األوساط السياسية في الوقت المعاصر وبالتالي لم یعد مقبوًال ،وتلبية لمتطلباتهللمجتمع 

واالقتصادیة واالجتماعية وحتى األآادیمية أن تمارس مؤسسات التعليم العالي وظائفها المتمثلة في 

 المحلي بأسلوب تقليدي، بل أصبحت مطالبة أآثر من أي وقت التدریس، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع

مضى بأداء وظائفها ضمن منظومة متكاملة ومتجددة تتالقى مع التوجهات والمتغيرات المعاصرة لدورها 

الریادي لإلسهام في التنمية المستدامة لمجتمع المعرفة وتحقيق الشراآة الحقيقية معه؛ من خالل إسهامها 

لمال المعرفي، وتنمية الموارد البشریة ومواءمتها مع المتطلبات التنمویة وسوق العمل، في تكوین رأس ا

والبحث عن المعارف الجدیدة واآتشافها، وصناعتها واستثمارها، ونشرها وإشاعتها ألآبر عدد من 

 األفراد محليًا وعالميًا، وتنمية االتجاهات الفكریة االیجابية لطلبتها ومجتمعها

 :وذلك بهدف تحقيق ما یلي )144، ص2001باور، (؛)384ص،2003،فليه(

 .تزوید المجتمع بالقوى البشریة المؤهلة بمختلف التخصصات العلمية والمهنية .1

 .تزوید المجتمع باألطر المؤهلة تأهيًال عاليًا لقيادة وتحمل مسئولية البناء والتطویر في المجتمع .2

 . المجتمع وعالج مشكالتهالسعي من خالل إنتاج األبحاث العلمية لتطویر  .3

اعتبارها مصدر إشعاع ثقافي للمجتمع بما تقيمه من مؤتمرات وندوات ولقاءات علمية  .4

 ).3-2،ص2007الهاشم،(

 :اهداف الدراسة

 :التالية االسئلة االجابة على فيتهدف الدراسة 

 الكبير على سوق العمل التحدیات الداخلية والخارجية التي تواجه الجامعات العربية ولها التاثيرماابرز.1

 .؟

طبيعة الخطط والمساقات المعتمدة في قسم التسویق في آلية العلوم االداریة والمالية في جامعة العلوم ما.2

 .؟التطبيقية الخاصة وذات صلة باحتياجات سوق العمل 

معة العلوم مدى استقطاب سوق العمل لخریجي قسم التسویق في آلية العلوم االداریة والمالية في جاما.3

 .؟التطبيقية الخاصة 

 :اهمية الدراسة

توجيه الطالب وجود الخلل في تنبثق اهمية الدراسة في ان اهم مشكالت المجتمع العربي تكمن في .1

حدیات االقتصادیة على الصعيدین العالمي والمحلي لكون ان سوق مهنيا وعلميا لسوق العمل في ظل الت



 

 التي تسهم في اختالل التوازن بين العرض والطلب على العمالة اي العمل العربي یتسم ببعض الخصائص

 .عدم التوازن بين حاجة سوق العمل من المهارات المختلفة والمخرجات التعليمية

آلية العلوم ان الدراسة الحالية ستسلط الضوء على احد االقسام العلمية اال وهو قسم التسویق في .2

العالقة بين الخطط  طبيعةومحاولة التعرف على لوم التطبيقية الخاصة ي جامعة العاالداریة والمالية ف

والمساقات الدراسية للقسم ومدى مواآبة الخطط للتطورات الحدیثة وبما یحقق للسوق االردني احتياجاته 

 .من المهارات في مجال التسویق

 :حدود الدراسة

قسم التسویق آلية ية المعتمدة من ات الدراسلخطط والمساقاتتحدد الدراسة باجراء تحليل محتوى  -

 .2007-1991العلوم االداریة والمالية في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة للمدة من 

 1994/2007متابعة اعداد الخریجين من قسم التسویق من عام  -

 :مصطلحات الدراسة

 الخطط الدراسية       

د متطلبات للتخرج منّظمة ومّبوبة ساعات تعمن الدراسية وعدد ) مواد(هي عبارة عن وحدات    

 آلية العلوم االداریة والمالية في المعدة  الدراسية ةومقّسمة وفق األطر العامة للخط

 المساقات الدراسية     

 التي یطرحها القسم العلمي في ضوء الخطة الدراسية )الوحدات الدراسية -المساقات (هي أسماء المواد    

وتوضع لها  ،ومساند إجباري ،واختياري تخصص ا،باري واختياريالسنویة حيث تتوزع بين إج

.                                                                                      ومفردات وأهداف وتقييمات لألداء ومراجع معتمدة

 :ر النظري والدراسات السابقة االطا

  :االطار النظري :اوال

 الخطط و المساقات وعناصرها 

هو معقد ومخطط لتوجيه عملية التعليم نحو مخرجات محددة ماوضعت عدة مفاهيم للمنهج  منها       

(Inlow, 1966) . آل من ایفان وناآالي وأشار)Naegley & Evans, 1977"  ( بأنه جميع الخبرات

 ". طط لها لمساعدة الطلبة على بلوغ األهداف التربویةالمخ

 الى آل ما یتم تقدیمه من خبرات معرفية ومهاریة ووجدانية ضمن )الدمرداش،عبدالحميد( اشارفي حين 

 .وحده دراسية زمنية محددة

وفق و .ان المنهج یتضمن خبرات مهاریة ووجدانية ومعرفية أیضًافقد اوضح ) الدهشان،جمال( اما 

 . ما یحيط بهابمتطورة وتأخذ منظومة فهي ) النظام المفتوح(ریة المدخل المنظومي نظ

 -:المجاالت اآلتيةوالمنهج الدراسي یتضمن  



 

  : ویشملالجانب المعرفي  .1 

 .المفاهيم األساسية للموضوعات الواجب إعطاؤها-

      .ومهاراتية/ الحقائق النوعية وهي أفكار وصفية مجردة أو-

 ئ والقواعد والقوانينالمباد-

 هي مهارات وممارسات ووظائف یقوم بها الطالب وغالبًا ما تكون عملية تطبيقية : الجانب المهاري-2

 .وخاصة في تخصصات بعض األقسام العلمية والمختبریةية وفسيولوجية وریاض

ر محيطه بنا من  ونعني بها بناء مهارات وقيم وإتجاهات وميول سلوآية نحو ظواه: الجانب الوجداني-3

 .خالل انعكاس الموضوعات على الواقع الحياتي

مدى مواآبته لما هو موجود في الواقع من مستجدات وتطورات والمحافظة :  واقعية وحداثة المحتوى-4

 .)2001،حربي (.على بعض الجوانب القيمية واالعتباریة وأن یتقبل التحدیث باستمرار

 :العلمي والتكنولوجي البد للمناهج الجامعية ان تواآبوفي ظل االنفتاح العالمي والتقدم 

التغيرات السریعة التي أدت إلى إفراز فرص وتحدیات وساهمت في زیادة االنفتاح بين دول العالم .1  

وبروز ظاهرة المنافسة على الصعيد المحلي والدولي، اذ ساهم التقدم التقني في االتصاالت والنقل 

وس األموال والعنصر البشري من القيود على المستوى المحلي إلى العالمي، والتحرر السریع لتدفق رؤ

 واالهتمام بأنشطة المنظمة المالية واإلنتاجية والتسویقية التسویقي من المنظور الميةآما تعني الع

 وتقليص دور الدولة Privatizationآما أن التوّجه نحو الخصخصة . والمعلوماتية من قبل اإلدارة العليا

في اإلنتاج واإلدارة منح القطاع الخاص دور أوسع لممارسة النشاطات االقتصادیة واالستثماریة ليتحمل 

 وإعادة Downsizingمسؤولية اآبر في ادارة عجلة االقتصاد والعمل من خالل تقليص حجم العمالة 

أفكار جدیدة بهدف اتجهت اإلدارة لتطبيق و.  وصوًال إلى مستویات أداء العملRestructuringالهيكلة 

 .رفع األداء لمواجهة المنافسة من خالل ادارة الجودة الشاملة في اآثر القطاعات اإلنتاجية والخدمية

متعددة الجنسية وغيرها مثل منتجات خدمة الشرآات الان طرح منتجات ذات صفة عالمية من خالل   .2

والنقد  ،والتجارة اإللكترونية ،لكترونيوالتسویق اإل ،وخدمة اإلنترنت العالمية ،البطاقه االئتمانية

 .البد ان تتضمنها المناهج والمقررات الدراسية في اقسام التسویق ،اإللكتروني

 .من القارات  المتعددة الجنسية وفروعها المنتشرة في آثيرتعاظم دور الشرآات.3 

عن فضال  والكونية، راتالقایعرف بالتسویق العالمي مثل شرآات متعددة الجنسية، عابرة ظهور ما  .4

 ، تغليف، ترویج،إعالنات تجاریة عالمية ،الشرآات الكونية واالستثمارات المباشرة لمناطق التجارة الحرة

 ، نظام المعلومات التسویق الدولي، بحوث التسویق الدولي، الترویج الدولي، حق الملكية الدولية،دعایة

 حيث ساهمت Globalization Marketingلتسویق العالمي التجارة اإللكترونية، التسویق اإللكتروني، ا



 

التجارة اإللكترونية بخفض الوقت بين المنتج والمستهلك واإلجراءات المالية واإلداریة وظهور قنوات 

 )2003 واثق، ،رام (،)2000اخبار االدارة العربية  (،)الدیوه جي،عبداهللا( جدیدة مباشرة 

ل عولمة الموارد البشریة حيث أصبحت ذات وظائف ونشاطات أآثر  من خال: األعمال الدوليةإدارة.5

 Staffing forمفهومًا وسعه، وبالتالي التأقلم مع الثقافة والترآيز على االستقطاب من منظور عالمي 

Global Success ونظام التعویضات في ظل العولمة واالمتياز الدولي والترخيص الدولي 

 )1999قحف،عبدالسالم،(  و)2000ویة،حسن،را( و )2001عباس،سوهيال،(

شبكات العمل، وسائل التجارة اإللكترونية،  ، من خالل ما یعرف باإلنترنت)IT(تكنولوجيا المعلومات .6

 .األنظمة وتمكين المنتج ان ینتج في أي مكان في العالم االتصاالت السریعة، البرمجيات ووسائل

حيث یمكن الشرآة المنتجة من سحب مكوناتها وموادها في أي عولمة السيولة المالية : التمویل العالمي.7

 .مكان للشرآة

مثل التحویالت المالية اإللكترونية، النقد اإللكتروني، تبادل المعلومات : العمليات المصرفية الدولية.8

 الدولية، منظمات العمل(بشأن غسيل األموال، رأس المال الدولي، التقاریر المالية الدولية واتفاقيات دولية 

بسبب  ،وشعباأو دولة او مجتمع  الء له وال یرتبط بمكانوان التمویل العالمي ال حيث ) البنك الدولي

 .تسهيل تحریكه من خالل عملية ضبط الحسابات البنكية 

تتمثل برأس المال الفكري المعرفي، تبادل المعلومات اإللكترونية :  لمعلومات وإدارة المعرفةا.9

 .االختراعات وهندسة المعرفةواالبتكارات و

 :الدراسات السابقة :ثانيا

بعد االطالع على بعض الدراسات والبحوث ذات الصلة بالموضوع والتي تناولت مجموعة من الدراسات 

، ارتأى الباحثان اختيار عدد منها، ممن له صلة وثيقة بموضوع الدراسة )العربية واألجنبية(السابقة 

 :تيالحالية، وعلى النحو اآل

، وهدفت الحتياجات سوق العمل حول ضمان جودة التعليم العربي بما یستجيب )2007الحسن،(دراسة-

الدراسه للتعرف على المعارف والمهارات المطلوبه ليصبح المتعلمين ایضا منتجين للمعرفة بما یضمن 

سة الى ضرورة  وخلصت الدرا،إنتقال سلس من المراآز العلميه ببرامجها وتخصصاتها إلى سوق العمل

صبغتها الوطنيه،والتدریس بالمفهوم الحدیث ،تخصصاتها،شمولية جميع جوانب العمليه التعلميه ببرامجها

بناء على حاجة سوق العمل لضمان فرصة العمل المبنية على المعرفة في المستقبل المتسارع في تغيراته 

 .وتحدیاته

) خدمات توظيف(وع التعليم العالي وسوق العمل مشر" بعنوان )2005التعليم العالي، (أشارت دراسة -

إلى تشخيص أهم االتجاهات التي تؤثر في مستقبل التوظيف في األردن من خالل معرفة الخارطة الذهنية 

لعوامل البيئة الخارجية في ظل العولمة واالتفاق على ذلك، وتمثلت اآلثار السلبية  من مظاهر العولمة 



 

البطالة ( حجم المؤسسات والمنظمات في الوضع االقتصادي بـ والمعلوماتية والخصخصة وصغر

). والتضخم وعدم مواآبة المناهج والمساقات، وتقنين التعليم لتخصصات مشبعة ال یحتاجها سوق العمل

مؤهالت عالية الجودة، حرص االستثمار، وإلزام أصحاب المشاریع اعتماد (أما االیجابية منها فتمثلت بـ 

 ).لمبكرسياسة التقاعد ا

سة إلى رانوعية التعليم العالي والموائمة، هدفت الد" دراسة بعنوان )2006الحنيطي وآخرون، ( وأجرى -

عالقات عناصر اإلنتاج لبعض خواص القرن الجدید، وأآدت أن الموائمة بين يرمعرفة االستجابة لتغي

خریج وتأهيله من خالل تعریف مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل تتطلب رفع آفاءة جودة ال

مؤسسات القطاع الخاص بالبرامج الدراسية والتخصصات وتسویق قدرات ومهارات الخریجين وتوفير 

 .البيانات حول سوق العمل

األهداف ( دراسة حول التحليل البيئي وأثره في صياغة اإلستراتيجية )2003آاید، ( وأجرى - 

 مبحوثًا من رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات في )46(باالعتماد عل استجابة ) والخيارات

الجامعات األردنية الخاصة باعتماد منهج تكاملي في وصف متغيرات الدراسة أآدت على جود عالقة 

 .ارتباط وتأثير بين المتغيرات واألهداف

لي بشكل عام نالحظ أن معظم الدراسات السابقة أآدت على ضرورة الموائمة بين مخرجات التعليم العا

ومتطلبات سوق العمل واحتياجاته، وتتميز هذه الدراسة عن غيرها في هذا المجال بترآيزها على الخطط 

والمساقات الدراسية لتخصصات معينة تم طرحها في الجامعات األردنية حدیثًا وضرورة انسجامها مع 

مته لسوق العمل وآذلك  مواءومدى) الطالب(لية التعليمية حاجات سوق العمل، وآذلك على مدخل العم

 .على تسهيالت التعليم والتعلم

 :نتائج الدراسة

هم التحدیات الداخلية والخارجية التي تواجه الجامعات العربية ولها التاثير الكبير على اام :السؤال االول

 ؟سوق العمل 

ة ویمكن ان تكون لهذه تواجه الجامعات العربية مجموعة آبيرة من التحدیات العلمية واالقليمية والعربي

التحدیات تاثيرا آبيرا على نوعية المخرجات التعليمية وعلى سوق العمل ولعل ابرز هذه التحدیات تكمن 

 :في

انخفاض مستوى المواءمة بين مؤسسات التعليم العالي واحتياجات التنمية وسوق العمل على المستوى -1

ف والمهارات وقيم العمل وسلوآياته لدى معظم والمتمثل في انخفاض مستوى المعار. الكمي والنوعي

الخریجين، إضافة إلى اختالل التوازن بين التخصصات حيث یشكل خریجي التخصصات العلوم اإلنسانية 

نسبة أعلى من خریجي التخصصات العلمية والتطبيقية والتي تتطلبها التنمية االقتصادیة واالجتماعية 

 .وسوق العمل



 

تيعابية لمؤسسات التعليم العالي مقارنة بتنامي حجم الطلب االجتماعي على التعليم محدودیة الطاقة االس-2

العالي، حيث تشير اإلحصاءات إلى أن نسب االلتحاق بالتعليم العالي في الدول العربية في نمو مستمر فقد 

متوقع أن م ومن ال1995تقریبا عام  % 15م إلى 1970تقریبا عام % 5ارتفعت نسب القيد اإلجمالية من 

وفي الوقت الحاضر تشير ). 2007 ،الهاشم(ستة مالیين متعلمًا ) م2010(یصل عدد الطلبة بحلول عام 

التوقعات إلى زیادة الطلب على التعليم العالي نتيجة لعوامل ومتغيرات دیموغرافية واقتصادیة والتي تتمثل 

ن الذین یتوقع انخراطهم في التعليم في ارتفاع معدالت النمو في شرائح صغار السن والشباب من السكا

العالي، بينما یمثل العامل االقتصادي في وجود عالقة طردیة بين مستوى التحصيل العلمي وتوفر فرص 

 ).اقتصاد المعرفة(العمل خاصة مع تزاید الكثافة المعرفية في النشاط االقتصادي

 التمویل الذاتي مقابل زیادة اإلنفاق نقص المخصصات المالية لمؤسسات التعليم العالي وقصور بدائل-3

فعلى الرغم أن اإلنفاق العام على التعليم العالي في آثير من الجامعات ومؤسسات التعليم . على التعليم

العالي في تزاید ونمو مستمر إال إنها بحاجة إلى مزید من الدعم والبحث عن مصادر أخرى للتمویل 

باإلضافة إلى ذلك تعاني . ا وتحسين البيئة األآادیمية وتنميتهالإلنفاق على المشروعات التطویریة فيه

الجامعات العربية من انخفاض مستوى تسویق خدماتها الجامعية للمجتمع من حيث تقدیم االستشارات 

 . واألبحاث التطبيقية وغيرها مما یفقد الجامعات مصدرا هامًا للتمویل الذاتي

بحث العلمي، ولقد أشار ليم العالي في الوطن العربي ومستوى التدني مستوى نوعية وجودة برامج التع-4

م إلى أن التحدي األهم في مجال التعليم یكمن في مشكلة تردي 2003تقریر التنمية اإلنسانية العربية 

نوعية التعليم المتاح حيث یفتقد التعليم هدفه التنموي من اجل تحسين نوعية الحياة وتنمية القدرات 

 في البلدان العربية یفتقد إلى الرؤیة الواضحة والسياسات آما أشار التقریر إلى أن التعليم العالي. المطلوبة

 )52،ص2003برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،(العملية التي تحكم العملية التعليمية 

مع مطلع األلفية الثالثة تواجه آافة المجتمعات والمؤسسات على اختالف مستویاتها تحدیات عدیدة -5

ن اختزالها في العولمة، والتقانة العالية، واالنفتاح اإلعالمي، فرضتها متغيرات ومستجدات عدیدة یمك

واالنفجار المعرفي والمعلوماتي، والتكتالت االقتصادیة، وتبلور نظام عالمي جدید یعلي من شأن مفاهيم 

،ص 2003فليه،(؛)17،ص2004األمانة العامة،(السوق واالقتصاد الحر والدیمقراطية والحریة الفردیة

145.( 

 

 :ل الثانيالسؤا

طبيعة الخطط والمساقات المعتمدة في قسم التسویق في آلية العلوم االداریة والمالية في جامعة ما 

 ؟العلوم التطبيقية الخاصة وذات صلة باحتياجات سوق العمل 



 

من خالل التعرف على طبيعة الخطط والمساقات التدریسية لقسم التسویق نجد ان اول خطة وضعت لقسم 

 )52( ساعات دراسية للتخصص )58( مادة دراسية وبواقع )17( وتضمنت الخطة 1991 التسویق عام

 طرأ عليها تطور نوعي آبير 1996/1999ولكن نجد ان الخطط والمساقات الدراسية لعام  ،الزاميةمنها 

 في المساقات الدراسية وعدد ساعاتها اذ تضمنت الخطط زیادة وتنوع في المساقات بما یتالئم مع طبيعة

 االعالن والترویج ، ادارة الشراء والتخزین،مباديء القانون التجاري(ومنها واحتياجات سوق العمل 

 ساعة )78(ساعة منها )87(وبلغ عدد ساعات التخصص   )الخ.. التسویق السياحي والفندقي،التجاري

 .الزامية

تسویق ( مادة دراسية )26(وبلغ عدد المواد  2001ام لع طرأ تطور اخر على طبيعة الخطط والمساقات و 

 .)الخ... التسویق االلكتروني،انظمة المعلومات التسویقية،التسویق الصناعي،الخدمات المالية

 مادة )25( تطور جدید على الخطط والمساقات الدراسية للقسم وبلغ عدد المواد أ فقد طر2007اما في عام 

بحوث ( ومن المواد التي تم اضافتها هي  ساعة الزامية)75( ساعة تخصص منها )81(دراسية وبواقع 

 )2)(1(  والجداول )ة ایضاالنجليزیللغة اقضایا معاصرة في التسویق با،ةالنجليزیباللغة اعمليات 

  تفاصيل ذلكانتوضح

 )2007-1991( یوضح تطور الخطط الدراسية لقسم التسویق )1(جدول 

 2008-2007 2006-2005 2002_2001 1999_1996 1991خطة عام 

مبادى االحصاء لكلية 

 االقتصاد

مبادى االحصاء لكلية 

 االقتصاد

مبادىء االحصاء لطلبة  مبادى االحصاء لكلية االقتصاد

 Eاالقتصاد 

مبادىء االحصاء لطلبة 

 االقتصاد

  ادارة المبيعات مبادىء التسویق مبادىء التسویق مبادى التسویق

ریاضيات لطلبة  ت لطلبة االقتصادریاضيا ریاضيات لطلبة االقتصاد تسویق الخدمات

 Eاالقتصاد 

 ریاضيات لطلبة االقتصاد

اصول الدعایة 

 واالعالن

تسویق المنتجات 

 الصناعية والبترولية

تطبيقات انظمة  المعلومات 

 التسویقية

 استراتيجات التسویق اساليب آمية في التسویق

 مبادىء القانون التجاري مستهلكسلوك ال ادارة المبيعات )2(مبادىء االدارة  سلوك المستهلك

 سلوك المستهلك ادارة المواد الترویج التجاري )1(حزم البرمجية  ادارة المبيعات

تخطيط وتطویر  اساليب آمية في التسویق مبادىء القانون التجاري التسویق المصرفي

 المنتجات

 االتصاالت التسویقية

تسویق المنتجات 

 الزراعية

 تسویق الخدمات تسویق الخدمات المالية الموادادارة  مبادئ االحصاء



 

دراسات تسویقية 

 باالنجليزي

 )E) 1بحوث عمليات  ادارة الموارد البشریة تخطيط وتطویر المنتجات ادارة المبيعات

االعالن والترویج  تدریب ميداني

 التجاري

 ادارة المبيعات  E االتصاالت االداریة تسویق الخدمات المالية

 البيع الشخصي ادارة التسویق ادارة الموارد البشریة ادارة الشراء والتخزین  االفرادادارة شؤون

التسویق الدولي 

 باالنجليزي

 ادارة المواد التسویق الصناعي Eاالتصاالت االداریة  التسویق المصرفي

 Eسویق االلكتروني الت انظمة المعلومات التسویقية ادارة التسویق التسویق السياحي والفندقي قنوات التوزیع

تطبيقات انظمة  E دراسات تسویقية معاصرة ادارة الموارد البشریة استراتيجيات التسویق

 المعلومات التسویقية

E قضایا تسویقية معاصرة

 تخطيط وتطویر المنتجات التدریب الميداني انظمةالمعلومات التسویقية Eاالتصاالت االداریة  بحوث التسویق

 تسویق الخدمات المالية ادارة التوزیع التسویق الصناعي التسویق الزراعي سياسات التسعير

 ادارة الموارد البشریة سياسات التسعير سلوك المستهلك سلوك المستهلك بحث تطبيقي

 ادارة التسویق التسویق السياحي التدریب الميداني Eدراسات تسویقية  

 لتسویق الصناعيا بحوث التسویق سياسات التسعير تدریب ميداني 

 نظم المعلومات التسویقية Eالتسویق االلكتروني  ادارة التوزیع البيع الشخصي 

 دراسات تسویقيةمعاصرة التسویق السياحي السلوك التنظيمي 

E  

 Eالتسویق الدولي 

 

 التدریب الميداني Eالتسویق الدولي  استراتيجات التسویق Eالتسویق الدولي  

 قنوات التوزیع استراتيجيات التسویق ث التسویقبحو قنوات التوزیع 

 سياسات التسعير تسویق الخدمات Eالتسویق الدولي  استراتيجيات التسویق 

 بحوث التسویق اساليب آمية في التسویق Eالتسویق االلكتروني  بحوث التسویق 

 البحث التطبيقي الترویج التجاري تسویق الخدمات سياسات التسعير 

 

 

  البحث التطبيقي بحث تطبيقي يقيبحث تطب

  یوضح المساقات الدراسية المضافة للخطط الدراسية)2(جدول 

 المساقات المضافة 1996/1999المضافة المساقات 

2001/ 2002 

 المضافةالمساقات 

 2007 /2008 



 

 )E) 1بحوث عمليات  اساليب آمية في التسویق ریاضيات لطلبة االقتصاد

  E قضایا تسویقية معاصرة رة الموادادا 1(حزم البرمجية 

 تسویق الخدمات المالية مبادىء القانون التجاري

 ادارة التسویق ادارة الشراء والتخزین

 التسویق الصناعي االعالن والترویج التجاري

 انظمةالمعلومات التسویقية التسویق السياحي والفندقي

 Eالتسویق االلكتروني  Eاالتصاالت االداریة 

 تطبيقات النسویق االلكتروني Eدراسات تسویقية 

 Eدراسات معاصرة باللغة  البيع الشخصي

 تطبيقات انظمة  المعلومات التسویقية السلوك التنظيمي

 تسویق المنتجات الصناعية والبترولية

 )2(مبادئ االدارة 

 

 

اعيد النظر في مساقاتها  قسم التسویق /ریة آلية العلوم المالية واالداخطط  ان الموشرات اعاله تؤآد ان 

الدراسية وعدد الساعات المقررة واللغة المستخدمة لتدریس المساقات بها اآثر من اربع مرات منذ عام 

 ولحد االن وفق رؤیة ورسالة الكلية واالستناد الى المستحدثات والتراآمات العلمية المعاصرة 1991

 .وق العملوتواآب التغيرات التي طرات على س

وترتيبا على ماتقدم اصبح التطویر المهني العضاء هيئة التدریس یشكل مطلبا اساسيا لتحسين المستوى 

 ،النوعي للخریجين وعامال مهما في نقل الخبرات المتميزة واالبداعية في مجال التدریس والتعلم

ة والتعامل السریع مع والقدرة على التكيف والمرونیات دوضرورة عصریة لمواجهة الكثير من التح

لذلك سعت آلية العلوم االداریة والمالية بانتقاء  .التغيير والقدرة على نقل االفكار من مجال الى اخر

الكوادر العلمية المؤهلة من اعضاء هيئة التدریس وذوي االختصاص القادرین على تدریس المساقات 

 و ، بمرتبة استاذ)1(عضو هيئة تدریس منهم ) 11(الدراسية المذآورة اعاله اذ یضم قسم التسویق حاليا 

  وآان لهذا التطور. بدرجة الماجستير)2( بمرتبة استاذ مساعد و)5( و، بمرتبة استاذ مشارك)3(

نوعية الخریجين ومهاراتهم واستقطابهم من قبل الدول العربية وخاصة كبير على مستوى النعكاس الا

 .الخليجية

 :السؤال الثالث

اب سوق العمل لخریجي قسم التسویق في آلية العلوم االداریة والمالية في جامعة العلوم  مدى استقطما

 .؟التطبيقية الخاصة



 

 ان )3( طالب وطالبة ویالحظ من الجدول )1253( تخرج من القسم 1991منذ تاسيس قسم التسویق عام 

-1997 عام 266دد الى وازداد الع) 122 (1996-1994اعداد الخریجين في تطور مستمر اذ بلغ عددهم 

خریج وجميع هؤالء  )517( 2007 -2003الى ان وصل عددهم  2000/2002 عام 338  و1999

 .الخریجين من العاملين حاليا في موسسات القطاع الخاص والحكومي 

 1994/2007 یوضح اعداد الخریجين من قسم التسویق للسنوات )3(جدول 

 المجموع ين االناثالخریج الخریجين الذآور السنة الدراسية

1994-1996 106 16 122 

1997-1999 250 16 266 

2000-2002 270 68 338 

2003-2007 406 111 517 

 : الخریجين ترآز عملهم في القطاع الخاص وذلك لالسباب التاليةمن% 80اآثر من ان 

یقدمها القطاع التي  القطاع الخاص هي اآبر بكثير من تلك  طبيعة االجور والحوافز التي یقدمها-1 

 .الحكومي

في القطاع الخاص  ان فرص التدریب والتأهيل وتبادل الخبرات مع دول العالم متاحة امام الخریجين -2

 .اآثر من القطاع الحكومي

وخاصة دول الخليج هي اآثر بكثير مما هو في القطاع الخاص  ان فرص العمل المتاحة خارج االردن -3

 .متاح في االردن

مؤشرات اعاله تؤآد ان سوق العمل بحاجة ماسة الى المؤهالت العلمية التي تتالئم مع طبيعة ان ال 

 .واختصاص الشرآات والمؤسسات التسویقية

آما ان معظم الخریجين من قسم التسویق یمتلكون المهارات التي تزودوا بها على مدى سنوات دراستهم 

ع العملي بحيث نجد ان رحلة البحث عن العمل باتت في قسم التسویق ومكنتهم من استخدامها في الواق

مفقودة لخریجي قسم التسویق لوجود الشرآات والمؤسسات الحكومية والخاصة التي تبحث عن هؤالء 

 .الخریجين



 

 :االستنتاجات

 : الى مایليفقد توصل الباحثمن آل ماسبق 

جامعة /  العلوم االداریة والمالية ان الخطط والبرامج والمساقات المعتمدة في قسم التسویق في آلية.1

 ، وترآز على التعلم بدال من التعليم، تراعي حاجات المجتمع االنية والمستقبلية،العلوم التطبيقية الخاصة

 .وتعد الطلبة للعمل بمهارات اساسية عامة

 ، والبيئية،ة والسياسي، والتكنولوجية،ان المناهج والمساقات الدراسية تواآب التغيرات االقتصادیة. 2  

 .واالجتماعية

 واسلوب حل ، والعصف الذهني، والتعاوني،تنوع استراتيجيات التدریس مابين التعلم الذاتي.3 

 . واتخاذ القرارات وغيرها،المشكالت

استقطاب الكفاءات المتخصصة والتي آان لها الدور في عملية التغيير والتطویر للمنهج والمساقات .4

 .اتهاالدراسية وعدد ساع

 :التوصيات

 :في ضوء ماتم عرضه یمكن للباحث ان یقدم مجموعة من التوصيات

إنشاء هيئة مشترآة للتعاون والتنسيق بين فعاليات آل من سوق العمل ومؤسسات التعليم العالي  :اوال

 :تكون مهمتها القيام باآلتي

مؤهالت تعریف مؤسسات القطاع الخاص بالبرامج الدراسية والتخصصات والشهادات وال -1

والخبرات التي یمتلكها خریجو مؤسسات التعليم العالي في االقسام الدراسية االخرى بما ینسجم 

 .واحتياجات سوق العمل

 . تسویق قدرات ومهارات الخریجين لتعریف أرباب العمل بهذه القدرات بهدف تعزیز الثقة بهم -2

استهم الجامعية وتبادل المعرفة فتح أبواب القطاع الخاص أمام التدریب المكثف للطالب خالل در -3

والخبرات بين مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي لربط الجانب المعرفي باحتياجات 

 .السوق

توفير البيانات الخاصة باحتياجات سوق العمل من خالل إجراء الدراسات المسحية الدوریة  -4

العمل وتفعيل دور الجهات الوطنية المعنية وإعداد الدراسات التخطيطية والمستقبلية الحتياجات سوق 

 .بذلك للتعریف بماهية مثل هذه الدراسات ولتحقيق الغایات التي اجریت من أجلها

 :تفعيل وتحسين مخرجات التعليم من خالل :ثانيا

 .إعادة النظر في التخصصات األآادیمية وفقًا لبيانات السوق واحتياجاته -1

لمطلوبة في سوق العمل لمواآبة التطورات العلمية العالمية تعدیل الخطط الدراسية للتخصصات ا -2

 .والتأآيد على أهمية الموائمة في جميع خطط التطویر والتحدیث بما یجعلها أآثر موائمة



 

مراعاة أن تكون الخطط الدراسية مرنة وتتناسب مع متطلبات السوق المتغير ومراجعة هذه  -3

 .الخطط دوریًا

 .قية وميدانية ذات عالقة بمتطلبات العمل وبما یخدم سوق العملأن تكون مشاریع التخرج تطبي -4

إعطاء الفرصة للطالب ألختيار مساقات خارج خطته الدراسية تساعده في الحصول على فرصة  -5

 .عمل مناسبة تتالئم مع البيئة الخارجية

 .ةتشجيع إقامة المعارض اإلنتاجية والعلمية داخل الجامعات بهدف تعزیز القدرات المعرفي -6

تشجيع الطلبة على االنخراط في دورات مهنية حدیثة علمية وعملية في موضوع التخصصات  -7

والبرامج الجدیدة التي تحتاجها السوق األردنية لتنسجم مع متطلبات العولمة حيث تمنح شهادات عالمية 

 .معترف بها واحتسابها من المتطلبات االختياریة لمنح الدرجات العلمية

 :والتشغيل والتميز التدریب :ثالثا

والتوسع فيها بهدف االنسجام مع ) برامج تدریبية متخصصة(تشجيع تجربة حاضنات األعمال  -1

 .متطلبات سوق العمل

للطلبة والخریجين واالستفادة منها في مراجعة ) أرباب العمل(دراسة نتائج تقييم مؤسسات العمل  -2

 .دف التحسين والتطویر المستمرالخطط الدراسية وتطویر العملية التعليمية التعلمية به

تشجيع الجامعات األردنية الحكومية والخاصة على بناء عالقات مع مؤسسات التدریب والتأهيل  -3

 .العالمية للحصول على شهادات مهنية في التخصصات المطلوبة تمهيدًا لنقل المعرفة

ة وتقویة مهارات االتصال تكثيف النشاط الالمنهجي لتعزیز مهارات الطلبة في تنمية الصفات القيادی -4

 .مع المحيط الخارجي



 

 :قائمة المراجع

التطویر الشامل للتعليم بدول مجلس التعاون، دراسة حول التوجهات الواردة في ،2004األمانة العامة، -

بشأن التعليم، مجلس التعاون لدول الخليج ) م2002الدوحة، دیسمبر(23قرار المجلس األعلى، الدورة 

 .العربية

المؤتمر الدولي حول جامعة القرن الحادي ".  أدوار ووظائف جدیدة للتعليم العالي،2001.ر، آولنباو-

 . مسقط ، سلطنة عمان، وزارة التعليم العالي،والعشرین

 .  تقریر التنمية اإلنسانية العربية،2003برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،-

 الخطط الدراسية ألقسام ادارة األعمال في  تقویم،2001 حسن محمد ومحمود، احمد محمود ،حربي-

 .136 ص ،)خاص( مجلة اربد للبحوث والدراسات عدد ،الجامعات األهلية األردنية

الدمرداش، عبد 185، ص ص2000، الدار الجامعية، مصر، 1/ ط)السلوك في المنظمات(حسن، راویة -

 .1985 مكتبة الفالح، الكویت، )المناهج المعاصرة(المجيد 

 مجلة ) أبعادها وانعكاساتها وتأثيراتها: قراءة في التجارة إلكترونية،2000 ،جي، عبد االله وهالدی-

 . 45 ص ،سكان للتجارة والتمویل، األردن تكنولوجيا مصرفية، بنك اإل

دراسة :  التسویقية للشرآات األردنية واألسواق الدوليةاإلستراتيجيةعولمة  ،2003رامز واثق شاآر، -

 . 13 ص،،)1( علوم إداریة 16جلة جامعة الملك سعود، م م، ميدانية

 محاضرات متقدمة في ادارة الموارد البشریة القيت على طلبة الدراسات  ،2001،عباس، سهيله محمد-

 . 5، ص  بغداد، العراق2001/2002العليا برنامج الدآتوراه في الجامعة المستنصریة للعام الدراسي 

  .م2003ألردن،ا،دار المسيرة للنشر والتوزیع، عمان، 1ط. یات التعليمفليه، فاروق عبده، اقتصاد-

 . 22 ص ،الدار الوطنية للنشر والتوزیع، إدارة األعمال الدولية ،1999 عبد السالم ،قحف-

 ع ،)الشرآات العائلية واالقتصاد العالمي( أخبار اإلدارة العربية ،2001،المنظمة العربية للتنمية اإلداریة-

 . 5 ص،انون األولآ) 36(

-23 مؤتمر  منتدى الفكر العربي ، التحدیات والفرص المتاحة،2007 ،عبد اهللا بن عقلة،الهاشم-

 . عمان25/4/2007
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