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  الملخص
 ىومد الجامعة، يأصحاب األعمال لخريج رؤية ىلتعرف عللهذه الورقة  تهدف
تم  ،مل وسبل إحداث هذا التوافق. ولتحقيق هذا الهدفالتوافق مع سوق الع ىقدراتهم عل

) ١٠١عددهم ( بلغإجراء مجموعة من المقابالت المتعمقة مع سيدات ورجال أعمال 
االعتماد على المنهج الوصفي التحليلى للواقع، ومن خالل التحليل، تم التوصل . ومفردة

 الشباب تأهيلترحات لإلى مجموعة من االستنتاجات وعلى ضوئها تم وضع عدد من المق
 في الشاملة التنمية عجلة في والمشاركة المختلفة، العمل ميادين في المباشر نخراطلال

  .المجتمع
  

Abstract 
Employers' vision of the outputs of university education and 

the labor market  
"Study on a sample of urban employers" 

This paper aims to identify the vision of the business owners of 
the university graduate, and the extent of their ability to adapt to the 
labor market and ways to achieve this.  

To achieve this goal, a series of in-depth interviews were 
conducted with 101 women and businessmen.  

A set of conclusions was reached relying on the analytical 
descriptive method of reality and the analysis resulting in a number of 
proposals. were put forward to prepare young people for direct 
involvement in various fields of work and to participate in the process 
of comprehensive development in society. 
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  :المقدمة
 ومدن دول من العديد في الخاصالعام و القطاعين في العمل أسواق تفتقر

 -  القادرة المدربة، العاملة األيدي إلى فريقياأ وشمال األوسط الشرق إقليم
 والتي المختلفة، ةالمهني واألعمال المهام بأنواع القيام على - جيدة بصورة

 تصنيفاتها؛ بمختلف والخدمات المهارات من المتنوعة السوق حاجات تلبي
 العمل، الستيعاب معدودة أشهر من ألكثر العام التعليم خريج يحتاج ال بحيث
 .فيه الكامل نخراطواال

يواجه خريجو منظومة التعليم العالي ظاهرة البطالة، وبدأ الخريجون و
لباحثين عن عمل، وتعود هذه الظاهرة ألسباب عدة، ينضمون إلى صفوف ا

قدرة سوق العمل  يتراجع دور الدولة في توظيف الخريجين، وتدن :من بينها
أو  ي)، وتدنJob Creationفي القطاع الخاص على خلق فرص عمل جديدة (

المواءمة بين نوعية مخرجات التعليم العالي والمتطلبات المهارية  غياب
لدى الخريجين بالتشغيل الذاتى نظرا  يلة االهتمام والوعالعمل، وق لسوق

رشاد، وضعف مستوياتهم المهارية، وعدم توافر التمويل لغياب التوجيه واإل
  .)١(الالزم

 ضمن مقبوالً يكون أن إلى ملحة حاجة في المتخرج الشاب أن كما
 أو الحكومية المؤسسات من مؤسسة في مكانه يجد بحيث العاملة، القوى

 في اوعملي اعلمي تأهل قد يكون أن إال له يتحقق أن يمكن ال وهذا الخاصة،
 - مالحظ هو كما -  فالحاجة الواقعية، ومتطلباته العمل سوق يخدم بما التعليم
 المباشر نخراطلال الشباب تأهيل يحقق بما، والتعليم العمل سوق بين متبادلة

  .المجتمع في الشاملة التنمية عجلة في والمشاركة المختلفة، العمل ميادين في
نتاج، والدعامة القوى العاملة أهم عنصر من عناصر اإل وتعتبر 

األساسية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والتقدم والرفاهية االجتماعية وتوفير 
السياسية  توجهاتهبغض النظر عن  مجتمع، يالحياة الكريمة للشعوب في أ

  وغير ذلك.  ة،الثقافيواالجتماعية و ديةواالقتصا



  رؤية أرباب العمل لمخرجات التعليم الجامعى: ليلى البهنساوى د.

  

 

١٥

   :اإلشكالية - أوالً
إذ العربية؛ الدول تواجه التي المعقَّدة المشكالت من البطالة مشكلة تُعد 

 من عاطل مليون ٢٢ حوالي العربي العالم في العمل عن العاطلين عدد يصل
 عن يقل ال ما إليهم يضاف عامل، مليون ١٢٠ نحو يبلغ عاملة قوى إجمالي

 حول الدولية، العمل منظمة عن صادر تقرير سنويا. وأكد لعام ماليين ٣
 البطالة معدالت في االرتفاع أن ،٢٠١٤ للعام العالمية االستخدام اتجاهات

 معدالت في الملحوظة الزيادة إلى يعود الشباب، خصوصا العالم، حول
 أعلى ثاني تسجل والتي أفريقيا، وشمال األوسط الشرق منطقة في البطالة

 في، ٢٠١٣ العام في٪ ١١.٥ بـ النسبة هذه مقدرا العالم، في بطالة ةنسب
  . )٢(٪٦ حوالي يبلغ العالمي المتوسط أن حين

فيه من ارتفاع نسبة البطالة  حذَّرت تقريرا منظمة العمل الدولية أصدرت
المنشور تحليالً  وقدم البلدان النامية. اقتصادتباطؤ  حول العالم في ظلِّ

فصنطالق ا عشية لسوق العمل وأبرز المؤشرات االجتماعية، وذلك الًم
سريةيليات المنتدى االقتصادي العالمي في مدينة دافوس السوافع. 

وصل عدد العاطلين عن العمل في  :رأبرز النقاط الواردة في التقري ومن
 ٢٧ منأي أكثر  -مليون شخص  ١٩٧.١إلى  ٢٠١٥العالم مع نهاية عام 

عدد العاطلين عن العمل قبل وقوع األزمة االقتصادية عام مليون شخص من 
مليون شخص  ١٩٩.٤عن العمل ليصل إلى  عاطلينعدد ال وسيزداد .٢٠٠٧

مليون شخص إلى عدد  ١.١المنظمة أن يضاف  وتتوقَّع.٢٠١٦مع نهاية عام 
 .٢٠١٧العاطلين خالل عام 

 ٢٠١٤٪ عام ٧.١مة من انخفضت نسبة البطالة في البلدان المتقد فيما
ع التقرير أن يعاني اقتصاد الدول النامية من ، يتوق٢٠١٥َّ٪ عام ٦.٧إلى 

 .تباطؤ يزيد من نسبة العاطلين على العمل فيها

ال الذين أي نسبة العم - ة نسبة العمالة الهشَّ التقرير إلى أن ويشير
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تهم فين أو الذين يعملون لحساب عائاليعملون لحسابهم الخاص من دون موظَّ
ر ٪ من مجموع الوظائف على مستوى العالم وتؤث٤٦ِّ ـل ما يفوق التشكِّ -

 .مليار شخص حول العالم ١.٥  على حياة

٪ في ٥٠ الـنسبة الموظفين الذين يعانون من العمالة الهشّة  وتفوق
فريقيا أ٪) و٧٤بعض البلدان النامية، وتصل إلى ذروتها في جنوبي آسيا (

 .٪)٧٠جنوب الصحراء الكبرى (

 النشاطات أي -نسبة العاملين في االقتصاد غير الرسمي  وتتخطى
االقتصادية التي تحدث خارج مجال االقتصاد الرسمي الذي تضبطه 

 .البلدان النامية ثلث٪ في ٦٥ ـال – الحكومة

وجود وظائف الئقة يقود الناس إلى اللجوء  أن عدمالتقرير إلى  ويخلص
تي تتّسم عادة بإنتاجية وأجور منخفضة وانعدام وال ،إلى العمالة غير الرسمية

أن الشباب الحاصل على مستوى  واألمر األكثر أهمية، )٣(الحماية االجتماعية
يمثل الشريحة األكبر في مجمل الباحثين عن عمل (أو مجمل  ٍلاتعليمي ع

  ).١رقم (الجدول  نظر. اأعداد العاطلين)
 طالة بالدول العربية بحسب المستوى التعليمييوضح توزيع قوة العمل والب :)١( رقم جدول

نسبة العاطلين عن العمل من الحاصلين 
 أو أعلى ةثانويال الشهادة على

نسبة قوة العمل من الحاصلين 
 أو أعلى ةثانويالشهادة العلى 

 الدولة

 مصر ٤٢.٠ ٨٠.٠
 البحرين ٢٤.٩ ٥٩.٠
 المغرب ١٦.٤ ٢٩.٦
 األردن ٤٥.١ ٤٣.٦
 رالجزائ ٢٠.٠ ٣٧.٨
 عمان  ١٥.٤ ٣٩.٧
 تونس ٤٢.٦ ٤٢.٥

  Galal,A(2002)and World Bank (2003) المصدر : 
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من قوة  ٪)٤٢( أن نسبة –على سبيل المثال  -إذ تفيد إحصاءات مصر
العمل تمثل الفئة التعليمية الحاصلة على التعليم الثانوي أو أعلى، في حين أن 

أو أكثر. ورغم  ٪)٨٠( نحو عمل تصل إلىالجملة العاطلين عن  ينسبتها ف
من ٢٠ا من السكان في الجزائر ال تتعدى (أن هذه الشريحة األكثر تعليم (٪

  ٪).٣٨قوة العمل، تصل معدل مساهمتها في الحجم الكلي للبطالة إلى نحو (
ورغم مشاركة مناطق عالمية أخرى للمنطقة العربية في ارتفاع معدالت 

االبطالة في العمالة األكثر شباب ا، فإن المنطقة العربية اتسمت واألكثر تعليم
  باستمرار زيادة معدالت البطالة بين الشباب أو استدامتها. 

ويرجع استمرار هذه الزيادة لفترة زمنية ممتدة قد تصل في بعض الدول 
هي: التوسع في التعليم  ،عوامل ةا، إلى ثالث) عام٣٠مثل مصر إلى نحو (

وهو ما استمر  ،خريج في القطاع الحكوميالعالي مع ضمان فرص عمل لل
المسجلين في العلوم  تطبيقه حتى فترة قريبة من الزمن، وارتفاع عدد

  ضافة إلى تباطؤ معدالت التصنيع والتحديث التكنولوجي. نسانية باإلاإل
 انتقلت البطالة معدالت أعلى أن مصر في تحليلية دراسة أوضحت وقد

 وفخريج ؛التحول لهذا سببان وهناك ،الجامعات خريجي بين لتكون اآلن
 العمل، سوق في الجدد الداخلين بين انمو األسرع المجموعة هي الجامعات

 يتناسب ال والذي الحكومي التعيين على ااعتماد األكثر المجموعة اأيض وهي
  .)٤( األخيرة اآلونة في يتقلص إنه بل السريع النمو هذا مع

 إلى العمل سوق الداخالت النساء داعدأ في الكبيرة الزيادة أدت وقد
زيادة مستويات التعليم العالي ف بالتالي،. والنساء بين البطالة معدل ازدياد

  . )٥(يصاحبها زيادة مماثلة في معدالت البطالة
بأنه عند  - في هذا المجال –تشير دراسات استشراف المستقبل  حيث

كان بالدول العربية ومستويات العمري الشبابي للس بالهيكلاألخذ في االعتبار 
) مليون فرصة ٣٤نه يتعين توفير نحو (إهذه الدول، فبالنشاط االقتصادي 



  ٢٠١٨ أبريل) ٣) العدد (٧٨مجلة كلية اآلداب جامعة القاهرة المجلد (
  

 

١٨

ال تزداد مشكلة البطالة  حتى )٢٠٢٠( عمل من اآلن وحتى نهاية عام
العمل بواقع  فرصا بتلك الدول، ومن المتوقع أن تتوزع صعوبة وانتشار

 ونحو كل من سوريا والمغرب،في  ماليين) ٤في مصر، و( ا) مليون١١ً(
الدول القادرة على توفير  منمصر ، وخاصةً وأن )٦(في الجزائر ماليين) ٣(

نشطة مكانات النمو االقتصادي وتنوع األإفرص العمل المطلوبة بحكم 
  بها. ةنتاجياإل

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، أن معدل البطالة في وأعلن 
في  ١٢.٦مقابل  ،٢٠١٦ئة بالربع الرابع من اي المف ١٢.٤مصر تراجع إلى 

نجد بعض األفراد  فقد ه. ومع ذلكالمئة في الربع الثالث من العام نفس
يرفضون العمل في بعض األعمال أو المهن ألنها ال تناسب مستواهم 

فبالتالي  ،أو أنها ال تناسب تنشئته االجتماعية  ،االجتماعي أو المستوى العلمي
 .)٧(لبطالة أو نوع من أشكال البطالة وهي البطالة االختياريةتظهر لنا ا

وتستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع الذي نبحثه، أال وهو 
وسوق العمل  لمخرجات التعليم الجامعيأصحاب األعمال  رؤية ىلتعرف علا

  .في المجتمع المعاصر
مشروعات يجاد بيئة للإهم متطلبات تطوير سوق العمل أمن  ولعل

الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل عمليات التمويل وتسهيل المشاريع، وهو أمر 
ا من الطلبة إلى دراسة تخصصات تدعم رغباتهم في العمل بعد سيدفع كثير

قرار إن إدارية واالقتصاد والهندسة والعلوم، إذ ا العلوم اإلالتخرج، خصوص
طالق حقيقي إن يواكبه بد أ هيئة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ال

الشباب، وعندئذ ستتولد ثقافة في المجتمع تدعم  الفللمشاريع يستقطب آ
افيه االتوجه إلى تخصصات يعاني سوق العمل عجز.  

ا موضوع ارتباط المخرجات التعليمية بسوق العمل مرتبطً ويظل
ة كثر من اإللزام، وتغير المفاهيم المرتبطة بثقافة العمل لمصلحأبالتحفيز 
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» التخمة«من  السوق فعال من تخصصات، بدالً حتاجهاالتجاه إلى ما ي
ي سوق عمل أالحاصلة اآلن في تخصصات متشعبة ليس لها مستقبل في 

 حقيقي.

عطاء الشهادات، وليست إا لتخريج الموظفين، وليست مكانً فالجامعة
 مماه، ومن المعيب، بل التأيضا مؤسسة منعزلة عن قضايا المجتمع ومشك

في حق األمة، أن يكون دور الجامعات هو استقبال مئات األلوف يعد جريمة 
من الطالب، تدفع بهم المدارس كل عام، ثم تدفع بهم الجامعات إلى ميادين 

   الحياة غير مؤهلين، وغير مدربين، وغير أكفاء.
الدراسة أهداف -اثاني: 

ت التعليم مخرجاأصحاب األعمال لرؤية  ىهذه الورقة التعرف عل تهدف
  وهي: ،من خالل عدة أهداف فرعيةمع سوق العمل الجامعي المصري 

  .على العالقة بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل لتعرفا - ١
  لتعرف على رؤية أرباب العمل في فلسفة التعليم الجامعي.ا - ٢
  التعرف على احتياجات سوق العمل من الخريج. - ٣
   عمل لرفع كفاة الخريج.التعرف على مقترحات أرباب ال - ٤

  :الدراسة تساؤالت - اثالثً
لية يلة التفصئ؛ تم اقتراح األسراسةاألهداف المقترحة لهذه الد ولتحقيق

  جابات لها.إالتالية والتي من المتوقع أن تجد الدراسة 
  ما مدى التكامل بين الجامعات المختلفة لتلبية احتياجات سوق العمل؟ - ١
كاديمية جات سوق العمل عند طرح البرامج األعاة احتياامر ىما مد - ٢

  ؟وتطويرها
المهارات الالزمة في الخريجين من وجهة نظر أرباب  ما مدى توفر - ٣

  العمل؟
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  لخريجين بالمهارات؟امدى إكساب أرباب العمل  ما - ٤
٥ - وما هي متطلبات تللك  لسوق العمل ؟ اما الوظائف األكثر احتياج

  الوظائف؟
باب العمل لتقليل الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ما مقترحات أر - ٦

  وسوق العمل.
  :الدراسة منهجية - رابعا

ومنهجية البحث الكمي  الوصفي التحليلي المنهجالدراسة على  اعتمدت
التي تعتمد على جمع الحقائق وتفسيرها الستخالص نتائجها وتم  والكيفي،
جامعي وسوق العمل من وجهة مخرجات التعليم ال لمدي توافق استبانة تصميم

دراسة  وعملستمارة بعدة مراحل اال مر تصميم قدو نظر أرباب األعمال،
مع عدد  Unstructured Interviewاستكشافية باستخدام تقنية المقابلة المفتوحة 

 النسب. وقد تم حساب الحكومي والخاص ينفي القطاع من أرباب األعمال
اصل فالمبحوثين بأسلوب إعادة االختبار بجابات إبين  التفاقا عبرالمئوية 

زمني تراوح بين أسبوع وعشرة أيام. وتم الحصول على نسب اتفاق للبنود 
وهي نسب مقبولة تؤكد ثبات األداة. وتم اختبار  ٠.٩٣، ٩٠تراوحت بين

خالل عرض االستمارة على  نصدق األداة بأسلوب صدق المضمون وذلك م
علم االجتماع وعلم النفس بكلية اآلداب  :ممن أقسا ،من المحكمين )*(أربعة

النتائج اتفاق المحكمين علي صدق  نتوبي ،جامعة القاهرة وجامعة عين شمس
على  واالعتماد ةصالحية استخدامها في جمع البيانات الالزمومضمون األداة 

تتكون من  Structured Interviewتصميم استمارة مقابلة مقننة  وتم، نتائجها
ا تنتظم في ثالثة محاور أساسية باإلضافة إلى البيانات ) سؤل٥١ً(

 سوق العملوواقع التعليم الجامعي، فلسفة  :هي ،الديموجرافية، وهذه المحاور
التعليم الجامعي وسوق مخرجات بين  تقليل الفجوة اقتراحاتو ،المصري

  العمل.
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عمل أرباب ال إجراء المقابالت المتعمقة معب تحديد مواصفات العينة تمو
 من عمداء الكليات والمديرين ورؤساء األقسام والمشرفين،سيدات ورجال 

، والخاص لحكوميا العملمراعاة التنوع بين  مع) مفردة ١٠١عددهم ( بلغ
بالمناطق الحضرية بمحافظتي القاهرة والجيزة. مع مراعاة الخبرة في مجال 

من  العمل تفوق الخمس سنوات، واستغرقت فترة التطبيق الميداني
في أماكن وكان التطبيق يتم بشكل فردي  ١/١٠/٢٠١٦إلى  ١/٧/٢٠١٦

فندق سوفتيل المعادي، وزارة التعليم العالي، العمل وتضمن األماكن التالية : (
مدارس خاصة، وشركات التأمين، و الهايبر ماركت،و مستشفى دار الفؤاد،

ارات مكاتب االستشو المستشفيات الخاصة،و جمعيات تنمية المجتمع،
رئيس الجهاز و مركز بحوث االسكان،و مكاتب المحاماة،و الهندسية،

الجهاز المركزي للتنظيم واالدارة، وحصاء، المركزي للتعبئة العامة واإل
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومركز بصيرة لبحوث الرأي العام، و

سياحة  مكاتبو عيادات بيطرية،و، داء الكلياتعموبرئاسة مجلس الوزراء، 
  كز البحوث).امرو

 .فريق العمل الميداني بالخبرة والكفاءة واألمانة في جمع البياناتواتسم 
، وأسفرت ةكما تم إجراء المراجعة المكتبية على االستمارات المستوفا

مراجعة أثناء ال أصحاب األعمال ماراتاست من )٢استبعاد (المراجعة عن 
المعامالت  جراءإوالبيانات  دخالإم ، وتاناتهملعدم استكمال بي المكتبية،

 كتابة الورقة البحثية.النتائج و تحليلوحصائية اإل
طار النظريإلوا الدراسة مفاهيم -اخامس :  

  : وهي ،بالدراسة وردت المصطلحات من مجموعة استعراض سيتم
  :العمل أرباب-١

 ،منه المستفيدين أو التعليمي النظام عمالء من اأيض العمل أرباب ويعد
 والمديرين األقسام ورؤساء والمشرفين المديرين في العمل أرباب ويتمثل
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 تحت يعمل سوف والذين والخاصة، العامة المؤسسات في يعملون الذين
 يكون أن يتوقعون الءهؤ فإن لذا الجامعات، من المتخرجون إشرافهم
 لعملل والسلوكية والفنية المهنية والكفاءة الخبرة من كاف قدر على المتخرج

 .والتعليم التكوين مؤسسات في له عدوُأ هيإل سندُأ والذي يمارسه الذي
 غيرهم من أقدر فإنهم ،ميدانية خبرة من العمل أرباب يمتلكه ما وبموجب

 فإن لذا المتخرجين، هؤالء أداء في والضعف القوة جوانب تشخيص على
 فاءةك بتطوير الخاصة لمقترحاتهم والتعليم التكوين مؤسسات استماع

 التقويم، عمليات في وموضوعية دقة أكثر ألنها ؛انفع أكثر تكون المتخرجين
 االعتماد يتم ما أفضل فإن ،المتخرجين أداء جودة تحسين من بد ال كان وإذا
  .)٨( العمل أرباب هم عليه

  :الترخيص -٢
شخص لمن جهة رسمية أو خاصة (معتمدة) تمنح بموجبها  إجازة 

  .عينة أو مهارة محددةة منمؤهل لمزاولة مه
  العمل: سوق -٣

ا الذي يجد فيه الخريج أو العامل فرصة عمل، وقد يكون محلي لمجالا 
أو إقليميا.ا أو دولي  

الخاص، والحكومي  ين:المتاحة في القطاع الوظائفيمثل هذا السوق 
ويقصد به في هذه الدراسة تلبية احتياجات قطاع األعمال من الكوادر المؤهلة 
وتشغيلهم فيه بما يتوافق مع تخصصاتهم وبما يتالءم مع الفرص الوظيفية 

  المتاحة. 
 -لية السوق وتتكون السوق آسلعة العمل (أو خدمة العمل) إلى  تخضعو

ويتم فيها تحديد كميات كل  ،من لقاء جانبي العرض والطلب -كما هو معلوم 
عمل على مختلف المنشآت منها واألجور المقابلة كما يتم فيها توزيع موارد ال

  والقطاعات واألقاليم.
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  هما :  ،سوق العمل عنصرين أساسيين ويتضمن
ويعرض العامل خدماته  ،أحد جانبي سوق العمل هو :العمل عرض - أ

 ؛لتخلي عن سلعة "الفراغ"ل يا(سلعة العمل) في السوق مقابل أجر يعتبره كاف
ها واستعمال وقت فراغه يوازن بين المنفعة التي يحصل علي العاملأي أن 

وبين المنفعة (المنافع) التي يحصل عليها من األجر الذي يتقاضاه نتيجة 
ر من وقته للعمل السوقي المأجور. ويرتبط ير أو صغيالتخلي عن جزء كب

تكلفة وعرض العمل بعوامل عديدة أهمها مستويات األجور الحقيقية، 
ض في السوق يعني العمل الفائ وعرضتفضيالت األفراد. والفرصة، 

  البطالة.
أحد جانبي سوق العمل ويشتري أو يستأجر  هو :على العمل الطلب -ب

 ،رب العمل خدمات العمل من السوق مقابل ما يدفعه من أجر للعاملين
رب العمل يطلب ليس من  إن أي ؛ويتميز الطلب عن العمل بأنه طلب مشتق

اج سلع وخدمات أخرى تدر أجل استهالكه بل من أجل االستفادة منه في إنت
عليه ربما يفوق ما أنفقه في الحصول عليه. ويرتبط الطلب على العمل 

  : أهمها ،بعوامل عدة
وأسعار  ،والطلب على المنتج ،والتقانة ،األجور الحقيقية مستويات

نتاج األخرى. ويتم التمييز عادة بين طلب المنشأة وطلب وعوامل اإل ،المنتج
  ات والكفاءات.المهار في ضوءالسوق 
مفهوم العرض والطلب بتخطيط  يرتبط :جانب العرض والطلب تقدير- ج

، وتقدير امباشر ارتباطها بالوظيفة ارتباطًاالقبول بالجامعات والمعاهد العليا و
واألعداد الحالية والمستقبلية. ا.ا وكيفًاألعداد المالئمة كم  

موازنة فيما بينهما تقدير العرض والطلب من القوى العاملة ال ويتضمن
والسعي من أجل تنمية مهارات الخريجين وزيادة قدراتهم للمساهمة في تحقيق 

   .يفوذلك من خالل التعاون بين مؤسسات اإلعداد وجهات التوظ ،التنمية
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مستوى  علىأو  ،إجراء الموازنة على مستوى سنوات الخطة ويمكن
  .احتياجات المحافظات

   :العاملة ىتخطيط القو هيكل-٤
الفكرة األساسية في تخطيط القوى العاملة يتم بها حصر وتقدير  إن

نتاج موارد المجتمع من القوى البشرية، ثم توجيهها بين قطاعات اإل
بما يحقق أهداف التنمية البشرية االقتصادية واالجتماعية  والخدمات المختلفة

  الشاملة في أقصر وقت ممكن، وبأقل تكلفة وجهد ممكنين. 
البلدان لتوفير توازن في سوق عملها ليس فقط بالمعنى سعي وت
يتمفصل ويصل إلى مواءمة كل من العرض والطلب  إنَّه الكلي بل دياالقتصا

  . )والمكان والزمان من حيث الكم والنوع (االختصاص ومستويات المهارة
ا يشمل الجوانب النوعية، يجب أال يقتصر على الجوانب الكمية بل أيضو

وهذه  .قبل غلق أو فتح تخصصات معينة في بعض الكلياتكالتخطيط 
وبالتالي فهي تحتاج إلى دراسة كل من  ،المالئمة هي بالضرورة مستقبلية
ته. هاهاته والطلب الحالي ومحدداته واتجااالعرض الحالي ومحدداته واتج

ق العمل المستقبلية اسوتالئم بين أا عرض المؤهالت لكي وخصوص
ألن التخطيط التعليمي  وذلك؛ ادية أو التنموية للبالداإلسقاطات االقتصو

أصبح ضرورة الزمة ألي فعل تعليمي يهدف إلى حسن استغالل الموارد 
إلىقيق األهداف والوصول بالمنتج التعليمي حا لتوتوجيه الطاقات سعي 

  .)٩(مستوى الجودة المنشودة
  تخطيط القوي العاملة في توفير ما يلي: يسهمو 

احتياجات سوق العمل في مختلف  لسد يجينخرمن المجموعة  -
  .التخصصات

على الحد من البطالة الناتجة عن فقدان التوازن بين العرض  يعمل -
 والطلب.
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العديد من الطرق واألساليب التي يعتمد عليها تخطيط التعليم  وهناك
   )١٠(ليتحقق ارتباطه بسوق العمل.

  رياالستثمار في رأس المال البش مفهوم -٥
صول التي يجلبها الفرد معه المال البشري هو مجموعة األ سأر

التعليم والتدريب في الوظائف السابقة والخبرة المهنية  :مثل ،للمؤسسة
وغيرها، وهي في مجموعها وتراكمها (من مجموعة األفراد العاملين 

(التي  صول أو العناصروهذه األ ،يطلق عليها رأس المال البشري بالمؤسسة)
بها كل فرد معه إلى المؤسسة) يفترض أنها تؤدي إلى إحداث تأثيرات يجل

وتؤدي إلى زيادة قيمة الفرد في نظر  ،إيجابية وإلى تحقيق التقدم المهني
  .)١١(المؤسسة أو مكان العمل

رأس المال البشري بأنه ذلك الجزء  C.P.kindlerge  لبرجر" كنيد" يعرف
 أنهب M.todaro تودا رو" مايكلويعرفه " ،العمالة الخام إلىالمضاف 

وهي تشمل على  ،نتاجية التي يحتوي عليها الفرد نفسهإلاالستثمارات ا
المهارات والقدرات والقيم والصحة وغيرها من األمور التي ينتجها اإلنفاق 

"أنه مجموعة الطاقات البشرية  (Theador& Schults) ويعرفه على التعليم.
   ".ل مجمل الموارد االقتصاديةالتي يمكن استخدامها الستغال

الحميد "بأنه اإلنفاق على  فيعرفه المال البشري رأس االستثمار في أما 
نسان على نحو يمكنه من زيادة إلتطوير قدرات ومهارات ومواهب ا

استخدام بمعني  المال البشري رأس االستثمار فيتعريف  ويمكن .)١٢("إنتاجيته
جزء من مدخرات المجتمع أو األفراد في تطوير قدرات ومهارات ومعلومات 

نتاجية وبالتالي طاقة المجتمع الكلية إلبهدف رفع طاقته ا ،الفرد كياتوسلو
  .)١٣(للمجتمع للفرد و تحقق الرفاهية التيمزيد من السلع والخدمات النتاج إل
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  اإلطار النظري:
يعد التعليم كما كان في الماضي (فعل إلقاء وتلقي) يقوم على المخزون  لم

ستيعابية لدى الطالب. فمع تطور الحياة بكافة الالمعرفي لدى المعلمين، والقدرة ا
كنولوجي، تراجعت أهمية المعرفة إلى الدرجة جوانبها ودخولها عصرها الت

ما يسمى كفاءة  أو التطبيقي الجانب على عرش العلم يتربع أصبحالثانية، و
والمتنوعة لتحقيق أفضل أشكال الكفاءة،  تلفةالممارسة. وبرزت التخصصات المخ

ـز على الجزئيات، بدالً من الضياع ضمن العموميات عن طريق االهتمام المركِّ
 .النظري ايا الكلية، التي ال تستطيع تجاوز الحاجزوالقض

ا مماثالً ليواكب الوجه الجديد أن يسلك طريقً عليمللت بد هنا كان ال من
عدة نظريات  -والمهتمون بها  - للحياة. فأنتج القائمون على العملية التعليمية 

  وأبحاث وطرائق تحاول الوصول إلى الغاية المنشودة. 
النتاجات ذات فائدة كبيرة بمختلف جوانبها أو أحد وكانت أغلب هذه 

جوانبها على األقل، ودخل التعليم مع مختلف هذه النتاجات مرحلة جديدة، 
ا تفتح مجاالته الجديدة فرصو بدأت تتغير معها معظم جوانبه النظرية القديمة،
من سابقاتها، قادرة بشكل  ثةإبداعية تحاول الوصول إلى طرق أكثر حدا

  .)١٤(أشكالهعلى مواكبة العالم المتسارع في جميع أفضل 
 المال رأس في االستثمار أهميةA.Marshall  "مارشال ألفريد" أكدو

 قيمة المال رأس أنواع أعلى أن يهأر وفي، اوطني ااستثمار باعتباره البشري
 األمم، تتقدم نسانإلا طريق عن إذ ؛نسانإلا في يستثمر الذي المال رأس هو

 عن وذلك ؛التقدم سبيل في يستغل لم إن محدودة قيمة ذو ذاته صادواالقت
 إلى نوعية كميات مجرد من الثروات تحول التي البشرية القوى طريق
  .المنشود التقدم تحقق متنوعة تكنولوجية طاقات

 National اقومي ااستثمار التعليم وصف من أولل" مارشا" ويعد

investment ، على أكد فقد ولذا التنمية، عملية في فعال دور من له لما 
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 من سواء التعليم على ينفق ما فقيمة التعليمي، باإلنفاق هتماماال ضرورة
 هذا من المباشر بالعائد فقط يقاس أن يجب ال األفراد أو الدولة طرف

 يتيح حيث ؛المرئي غير العائد االعتبار في يؤخذ أن يجب بل ستثمارالا
 ومن وقدراتهم، ميولهم عن للكشف وأوسع أكثر فرصا المجتمع ألفراد التعليم

 النمو على الفرد يساعد التعليم أن يرىف Marx  "ماركس" أما. )١٥( تنميتها ثم
 وسائل في والتغيرات التكنولوجية الثورة تطبيقات واستيعاب والتكيف، المهني

  .نتاجإلا وعوامل
 ،كرة أساسيةإلى ف Theodore W. Schultz "شولتز ثيودر أشار" بينما

لألفراد  حةتثمار في التعليم والصاالس وأهميةوهي رأس المال البشري، 
نعكاس إو ،وتوفير فرص متساوية للجميع للحصول على تلك الخدمات الحيوية

  ذلك على عنصر العمل والنمو االقتصادي.
ة لتفسير الزيادة في يلا" شولتز" البحث عن تفسيرات أكثر فعحاول

نتباه من مجرد االهتمام بالمكونات المادية لرأس hتحويل الفسعى إلى  ؛الدخل
  وهي رأس المال البشري.  ،المال إلى االهتمام بتلك المكونات األقل مادية

ا في ا كبير" لالستثمار في رأس المال البشري إسهامشولتزمفهوم " يعدو
 الًمجال االقتصاد؛ حيث أشار إلى ضرورة اعتبار مهارات ومعرفة الفرد شك

هذا النوع من االستثمار  وأن ،من أشكال رأس المال الذي يمكن االستثمار فيه
قد حقق معدالت أسرع للنمو في المجتمعات الغربية عما حققه االستثمار في 

أن يكون من أهم  مكنرأس المال المادي، ومنه فنمو رأس المال البشري ي
   .السمات المميزة للنظام االقتصادي

على أن المستوى التعليمى للفرد هو المسئول عن زيادة  "شولتز "دلل وقد
الناتج اإلجمالي لالقتصاد من ناحية والدخل الفردي من ناحية أخرى، حيث 

ماهرة إلى قوة منتجة الأكد على أن التعليم يحول الطاقة البشرية المعطلة غير 
عليم الطاقات لسوق العمل. كما أن الت ذهبغرس المهارات المطلوبة لتهيئة ه
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  .)١٦(دواالقتصادي والطبقي لألفرا اعييعتبر وسيلة أساسية للحراك االجتم
 John : "ولزر جون" األمريكي فيلسوفاالستفادة من نظرية الكما تم  

Rawls نظرية العدالة A Theory of Justice أن عدم زرولرأى " ؛ حيث "
  :التساوي االقتصادي يجب أن يخضع لشرطين

مواقع ووظائف مفتوحة للجميع وبشروط تضمن المساواة في تتوفر أن  :أوالً
 .الفرص

بالنفع على أقل أفراد المجتمع استفادة. صاديأن يعود هذا الفرق االقت :اثاني  
قتراع وحق التعليم االالحريات األساسية للمواطنين في حق  ويصف

والتأهيل وحق الوصول إلى منصب عام وحرية التعبير والفكر ويستلزم أن 
ألن مواطني المجتمع العادل يجب أن يملكوا الحقوق  ؛تكون الحريات متساوية

 .)١٧( هانفس األساسية

دراسة عن تأثير التعليم وتنمية القوي البشرية بشكل عام في النمو  وفي
 بالد Harbison & Mayersالعالمان " هاربسون ومايرز"  قسماالقتصادي 

وهي:  )١٨(ا بدرجة التعليمالعالم إلى أربعة مستويات من النمو االقتصادي تأثر
 .المتقدمة البالدو البالد شبه المتقدمةو ا،البالد النامية جزئيلفة، والمتخ البالد

  :  الدراسات السابقة  -سادسا
األول:  :سابقة في ضوء محورين وهماتم حصر تراث الدراسات ال

 الفجوة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل.
االستراتيجيات والسياسات المستقبلية لرفع الكفاءة بين والثاني : 

  .مخرجات التعليم العالي وسوق العمل
  وتضمن المحور األول عدة دراسات وهي: 
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ءمة مخرجات التعليم مال ىمد، ٢٠١٠ منير بن مطني التعيبي"دراسة "-١
  .)١٩(العالي الحتياجات سوق العمل السعودي: دراسات تحليلية

 الدراسة وصف وتحليل وتشخيص مشكلة عدم التوافـق بـين تتهدفاس

التعرف على  مخرجات التعليم العالي بالمملكة واحتياجات سوق العمل، وكذلك
دمت الدراسة متطلبات قطاع األعمال من مؤسسات التعليم العالي. واستخ

 يكما اعتمدت على المقابلة الشخصية مـع مـدير ،المنهج الوصفي التحليلي
تركزت حول العوامل المحددة لتوظيف خريجي التعليم العالي،  . وقدالتوظيف

دارة األعمال كأداة لجمع البيانات. وتوصلت إخريجي كليات  وبخاصـة
ر كوادر ذات قدرات منها: أهمية توفي ،الدراسة إلى مجموعة من النتائج

متطلبات القطاع الخاص من مؤسسات  لسوق العمل، وأنمهارية مناسـبة 
أن يتم تعزيز المعارف والمهارات بخبرات ميدانية ال أن  تستلزمالتعليم العالي 
النظري لتلك المعارف والمهارات هو ثروة ذلك الخـريج  نيكون المخزو

اهات الحديثة في ميدان العمل أن تنقل المؤسسات التعليمية االتجو ،فقط 
أن يكون الخريج و ،للخريج إلى داخل أروقة المؤسسات التعليميـة المتوقـع

اإلبداع والتحليل والتقويم  قد تجاوز مرحلة الحفظ واالسـترجاع إلى مراحـل
المشكالت واتخاذ القرارات  والقدرة على استخدام المخزون المعرفي لحـل

ضرورة االهتمام بالجودة النوعية للطالب خيرا وأوالتكيف مع المتغيرات. 
  مناسبة.  بتخريج كوادر ذات قدرات ومهـارات

التعليم وسوق العمل ، )٢٠( ٢٠١٠ " Otgontugs Banzragchدراسة "  - ٢
  .في وسط آسيا: حاالت من منغوليا وطاجيكستان

بقياس مستوى  مجموعة من البيانات المتعلقة ىاعتمدت الدراسة عل
، ومسح األسر المعيشية في ٢٠٠٣ومنها: مسح عام  ،في منغوليا المعيشة

 ٢٠٠٧و ٢٠٠٣و ١٩٩٩، ومسوح ٢٠٠٤منغوليا في القطاع غير الرسمي 
الطاجيكية. وركزت الدراسة علي البيانات الخاصة بسنوات الدراسة 



  ٢٠١٨ أبريل) ٣) العدد (٧٨مجلة كلية اآلداب جامعة القاهرة المجلد (
  

 

٣٠

ومستويات االلتحاق المرتفعة بهدف حساب معدالت العائد على التعليم. كما 
بجميع المستويات التعليمية من حملة المؤهالت العاملين  اهتمت الدراسة

حسب  ٦٥-١٥بأجر، والعاملين لحسابهم الخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 
النوع االجتماعي، والجيل، والحالة االجتماعية، والعرق، والموقع، 
والصناعات وملكية الشركات "في كل من منغوليا وطاجيكستان. تم حساب 

حصائية. وكشفت النتائج عن أن ن خالل بعض المعادالت اإلمعدل األجور م
أدت وعائدات التعليم في كال البلدين كانت أعلى بالنسبة لإلناث عن الذكور. 

المعدالت المنخفضة من عائدات التعليم بالنسبة للذكور إلى تدهور المعدل 
، كانت العام للعائد على التعليم في اقتصاديات البلدين، وفي حالة طاجيكستان

هي سبب آخر  -سنوات  ٦التي استمرت لمدة  -الحرب األهلية الوحشية 
وضحت الدراسة بشكل أا، فقد النخفاض العائد من التعليم في البالد. وأخير

جلي أن معدل العائد من التعليم في سنة واحدة من التعليم ينخفض لدي األفراد 
ة مقارنة باألشخاص ئافي الم ٢.٥الذين يعيشون في منطقة الحرب بنسبة 

  الذين يقيمون في المناطق األقل تضررا من ويالت الحرب في طاجيكستان.
، )٢١(٢٠١٠"أحمد البريفيكاني وخمي رشيد وجاسم األرتوشي "دراسة  -٣

   .ظاهرة البطالة بين خريجي كليات جامعة دهوك (األسباب والمعالجات)
والمعلومات عن العاطلين  وتنبع أهمية هذه الدراسة من أنها توفر البيانات

بغية مساعدتهم في  ،من خريجي الجامعات لمتخذي القرار أو المخططين
وضع الحلول العلمية الصحيحة لهذه الظاهرة أو الحد منها. وتم االعتماد على 

وذلك من خالل البيانات التي تم  ،المنهج الوصفي التحليلي لواقع هذه المشكلة
 ة استبيان. وبلغ عدد االستمارات الموزعةالحصول عليها عن طريق استمار

) استمارة، تم توزيعها على الخريجين من كليات لجامعة دهوك. ومن ٣٠٠(
وعلى ضوئها تم وضع عدد  ،خاللها تم التوصل لمجموعة من االستنتاجات

 اإلناثمن المقترحات. منها تشجيع الصناعات الصغيرة وخاصة وأن بطالة 
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إعادة النظر في سياسات القبول واص، ٪، دعم النشاط الخ٥٣بلغت 
  بالجامعات.

، )٢٢(٢٠١١"  ,Kunrong Shen, Jixiang Yu, Gian Liدراسة "  - ٤
 .ق وتغير الدخل في المناطق الحضريةيالحراك في العمل، والتسو

الصين  خاصة فياقتصاد السوق، و تستهدف الدراسة إبراز دور
األصليين  وبالسكانالمهاجرين  ة، عندما تبحث عن العالقة بين دخليلانتقاال

  التالى:في المناطق الحضرية. وقد نجد من التحليل 
في  ) اقتصاد السوق هو العامل الرئيس للمواءمة بين الريف والحضر١(

   سوق العمل.
) ليس هناك تأثير حقيقي لتقسيم سوق العمل على تغير الدخل في المناطق ٢(

من قبل العمالة في المناطق  نه قد تم تجنبه بشكل جزئيإالحضرية حتى 
   .الريفية

) المحددات الرئيسة لتغير الدخل في المناطق الحضرية هي التأثير ٣(
   .نفتاح، واإلنفاق الحكوميق، والحراك، وااليالمتبادل بين التسو

)٤في بعض المناطق رغم أن له  ا) يكون التأثير الهامشي للمهاجرين إيجابي
رة المعينة. ومن الممكن تماما المواءمة بين الريف الل الفتخ ياسلبتأثيرا 

  اقتصاد السوق.االهتمام بوالحضر إذا استمرت عملية 
مالئمة خريجي التعليم العالي ، )٢٣(٢٠١١ "منصور األيوبي"دراسة  -٥

  .الفلسطيني لمتطلبات سوق العمل في ظل المتغيرات العالمية
تواجه التعليم العالي في لدراسة الوقوف على التحديات التي ا استهدفت

وأثر ذلك على سوق العمل. ومن أهم النتائج وجود ثالثة عشر  ،فلسطين
عداد أتوسع الجامعات في قبول  ،ا تواجه التعليم العالي، وكان أهمهاتحدي

مكانياتها دون الحاجة الفعلية للتخصصات المطلوبة إكبيرة من الطلبة يفوق 
كاديمية في ت إعادة هيكلة البرامج األفي سوق العمل، واقترح في التوصيا
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ب المعتمدة في التدريس، وتزويد يلاسالجامعات والكليات من خالل تطوير األ
 األخرىالطلبة بالعديد من المهارات اللغوية ومهارات الحاسوب والمهارات 

المطلوبة إقليميا. ا وعالمي  
جية وزارة الخار، )٢٤(٢٠١٢ "الخريجون وسوق العمل"دراسة  -٦

  .فلسطين ،والتخطيط
هدفت الدراسة إلى استقصاء مشكلة الخريجين في قطاع غزة كما ا ونوع

في محاولة لوضع حلول، وقد قام الباحثون بتحليل المؤشرات الرقمية المتعلقة 
بالخريجين وسوق العمل، كما وظفوا مجموعة من االستبيانات لقياس 

عام، والتعليم الجامعي وسوق مجموعة من المتغيرات في مجال التعليم ال
 ،العمل، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات المهمة

وتراوحت ، ٢٠١٠٪ لعام ٣٤.٤بلغت نسبة البطالة بين الخريجين أنه منها: 
٪ بين خريجي تخصصات العلوم التربوية ٥٢-٪٣٥نسبة البطالة بين 

اعية والسلوكية والهندسية والحاسوب والصحافة واإلعالم والعلوم االجتم
  والمعمارية.

وقد ساهمت العديد من العوامل في تفاقم هذه المشكلة والتي ترجع 
بالدرجة األولى إلى تراجع مستويات التخطيط للحقل التعليمي وسوق العمل، 

  مع تراجع واضح في جودة التعليم الجامعي والتعليم العام. 
٪ من الخريجين ٤٩أكد  فقد ،أما فيما يتعلق بسوق العمل الفلسطيني

عن الوظيفة التي سيشغلونها قبل  العاملين أنهم لم يكن لديهم أي تصور
ا، مما يؤكد ا مالئما دوري٪ منهم أنهم ال يتلقون تدريب٥٤عتبر االتخرج، كما 

كساب الخريج المهارات المطلوبة ألداء إأن سوق العمل لديه مشكلة في 
ن السوق تتجه الستقطاب حديثي التخرج بأجور المهام، كما أكدت الدراسة أ

٪ من الخريجين العاملين عن عدم رضاهم عن األجور ٥٦متدنية، كما أبدى 
  المقدمة لهم في سوق العمل المحلي.
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فإن مهارات الخريج العامل في المجمل  ؛ومن وجهة نظر أرباب العمل
تم قياسها مهارة  ٢٨مهارة من أصل  ١٨متدنية، حيث أكد أرباب العمل أن 

وكانت المهارات  ،٪ في الخريج الذي يعمل لديهم٧٠تتوفر بدرجة أقل من 
نجليزية.٪، وتدني اللغة اإل٥٩ا بنسبة البحثية هي األكثر تدني  

وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة تجويد العملية التعليمية سواء في مجال 
ارات الالزمة الخريج المه بإكسابالتعليم العام أو التعليم الجامعي، وذلك 

لسوق العمل، كما أوصت بضرورة قيام الجامعات بتضمين التخطيط 
كاديمية في االستراتيجي لبنود تتعلق بالخريج، وضرورة تطوير البرامج األ

ثقافة الترخيص  باعتمادا ضوء احتياجات سوق العمل، كما أوصت أيض
على جودة ا يجابيإواالعتماد للخريج وللمؤسسات التعليمية بما ينعكس 

قليمية كما أوصت بضرورة تمهين الخريج في ضوء المعايير اإل الخريج.
كعنصر مزود  واإلقليميةوالعالمية من أجل تيسير دخولهم للسوق العالمية 

  بالمعارف والمهارات الالزمة.
، )٢٥(" ٢٠١٣دراسة "مصطفي الصغير التركي وأحمد محمد النقراط  - ٧

المؤسسات التعليمية والتدريبية قراءات في نتائج دراسة خريجي 
): من خالل تحليل نتائج دراسة الشركات GTZومتطلبات سوق العمل(

   .الخاصة الوطنية واألجنبية
الدراسة محاولة تقييم أداء خريجي المؤسسات التعليمية  استهدفت

وتحسين جودة التعليم  ،سوق العمل وربط التقييم مع متطلبـات ،والتدريبية
أدوات سوق  معي ومخرجاته ومعرفة المعايير المطلوبة من قبلالثانوي والجا

والمساهمة في الدفع باتجاه ربط المقررات والمناهج الدراسـية  ،العمل
  بمتطلبات سوق العمل.  والخطـط التدريبيـة

واستخدمت الدراسة االستبيان والمقابلة والمالحظة كأدوات لجمع 
يمثلون  ٧٨) منهم ١١٦ (نة منوأجريت الدراسة على عينة مكو ،البيانات
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) يمثلون ٣٨مدراء لمجموعة من الشركات الخاصة الوطنية واألجنبية، و(
ون اإلدارية والموارد البشرية لمجموعة من الشركات الخاصة ئمدراء للش

  الوطنية واألجنبية. 
تفاق الجزء األكبـر امنها:  ،وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج

أن الصعوبات الرئيسة التي  ىكات والمؤسسات علمـن مـدراء الشـر
القوي العاملة المؤهلة والتي تمثل لب  تواجهها مؤسساتهم هي النقص فـي

الثانوية والجامعية ومتطلبات  المشكلة بين مخرجات المؤسسات التعليميـة
واضحة  استراتيجيةسوق العمل. وأن المؤسسات التعليمية في ليبيا تحتاج إلى 

بتوفير المتطلبات الرئيسة لسوق العمل مبنية علي مناهج وبرامج  علقالمعالم تت
القضية. وأن السبب الرئيس لتزايد معدالت البطالة لخريجي  هذتدريبية تخدم ه

في وقت تتوافد فيه العمالة األجنبية  ،التعليم الثانوي والجامعي مؤسسـات
ات األجنبية وتقنيات جادة اللغإة: عدم يلالألسباب الت يرجـع ،للعمل في ليبيا

عدم االهتمام بالتعليم الفني والمهني من حيث المناهج والبرامج والحاسوب، 
يحتاجها سوق العمل، تأثير العوامل االجتماعية في تحديد  التدريبية التـي

 نالمؤسسات التعليمية ع ذهه حيث يبحث جزء كبير من خريجي ؛الوظيفة
ذات المهارات والكفاءات،  عمـالوظيفة ذات شروط معينة ويبتعدون عن األ

عمـل فـي  ىلحصول علل مطلوبةالنقص في المهارات والكفاءات الوهناك 
عدم وجود سياسات والشركات والمؤسسات الوطنية واألجنبية،  حـدىإ

سوق العمل التي  واضحة تربط بين مخرجات التعليم من جهـة واحتياجـات
. فيما يتعلق بكفاءات ومهارات من جهة أخرىتتمثل في البيئة التعليمية و

 ،الجامعات هم األفضل الخريجين الليبيين يرى أفـراد العينـة أن خريجـي
مهارات  مما يبـين الـنقص فـي ،المراكز المهنية العليا وجييليهم خر

  وكفاءات خريجي المراكز المهنية المتوسطة وخريجي المدارس الثانوية.
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تكامل مخرجات التعليم ، )٢٦( ٢٠١٤يا"ردراسة "مختار عيواج وزهية بود-٨
  مع سوق العمل في القطاع العام والخاص.

الدراسة تعريف الجامعيين بحالة سوق العمل في الجزائر مع  تتهدفاس
التعرف على واقع الجامعة الجزائرية وفائض العمالة التي تقوم بإخراجه. 

تباعها امكن وكذلك معرفة أسباب اختالل سوق العمل والسبل واآلليات الم
وبيان الفجوة بين مخرجات الجامعة ومتطلبات سوق العمل  ،لتقليص مداها

والوقوف على األسباب التي أدت إلى تزايد بطالة الجامعيين  ،في الجزائر
التاريخي ومنهج دراسة  ينمنهجالواعتمدت الدراسة على  .بشكل مطرد

عمدت الجامعة  منها: ،الحالة. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج
الجزائرية إلى زيادة عدد المتخرجين من سنة إلى أخرى، واهتمت بالكم على 

سوق العمل، فأصبحت هناك فجوة بين  حساب النوع دون مراعاة متطلبات
 وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة .للعممخرجات الجامعة ومتطلبات سوق ا

وة الحاصلة بين ستراتيجية واضحة لتقليص الفجاضرورة تبني  بما يلي:
ة بين قوتوثيق العال، مخرجات الجامعة الجزائرية ومتطلبات سوق العمل

مؤسسات التعليم العالي وعالم العمل، مما يقتضي إعادة النظر في 
ال يطلبه سوق العمل، والعمل  التخصصات الدراسية المطروحة للتقليل مما

توسع في نشاطات الوكذلك  .على تأهيل الطالب القادر على خلق فرص العمل
التوجيه واإلرشاد األكاديمي والمهني لمساعدة الطالب على رسم مساره 

سوق العمل، للتخفيف من البطالة، وتضخم  التكويني، وتوقع ما يقوم به في
ب المستحدثة في يلاوكذلك ضرورة األخذ باألس التخصصات غير المطلوبة.

اء هيئة التدريس لممارسة التدريس والتقويم، مع توفير التدريب الالزم ألعض
توجيه الطالب في الوقت نفسه إلى أسلوب التعليم الذاتي. وب، يلاتلك األس

ا ضرورة انفتاح مؤسسات التعليم العالي على المحيط للمشاركة وأيض
وتقييم  الجماعية في اتخاذ القرارات التي تتصل بتخطيط البرامج الدراسية،

نوي، وتمويل البرامج والمشروعات األداء، وتقديم العون المادي والمع
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استحداث أنواع جديدة من التعليم تواجه التغيرات الجديدة بغية و .البحثية
التعليم عن بعد و ته في التنمية الشاملة كفتح مراكز التعليم المفتوح،يلازيادة فع

  لتعليم العالي.بالمن لم تمكنهم ظروفهم من االلتحاق 
 أند إيرنيست - بانثيرون شركة )٢٧(١٥٢٠) يونيو( استقصائية دراسة -٩

  .االستراتيجية لالستشارات  EY) –(Pantheron يونغ
 الخليج من دول ست صعيد علىاستهدفت الدراسة التي أجريت 

 السعودية، العربية المملكةو قطر،و عمان،و الكويت،و البحرين، :العربي
 بسد الخليجي االتحاد دول ستقوم كيف" عنوان تحت ،المتحدة واإلمارات

 المهارات بين روالمستم القائم التباين إلى إشارة في وذلك "المهارات؟ فجوة
 عنها يبحث التي وتلك ،الدراسة سنوات خالل الجامعات وخريج يكتسبها التي

  . وميلا موظفي في العمل أرباب
 الدول مواطني من طالب ألف يلاحو رأي باستطالع الباحثون قام وقد
 ومتوسطة كبيرة مؤسسة في عمل رب مئة يقارب ما جانب إلى المذكورة

 وتطلعات مواقف على ةالدراس ركزت وقد. الخاص للقطاع تابعة الحجم
 بين الرئيسة الفجوات عن فضالً العمل، سوق لدخول يستعدون الذين الطالب
 توصلت وقد. المستقبل وموظفي الخاص القطاع في العمل أرباب توقعات
 التي المهارات على العثور أجل من يناضلون العمل أرباب أن إلى الدراسة

 وأسباب كيفية يعلمون ال زالوا ما الشباب وأن الموظفين، في يحتاجونها
 معرفة من واثقين غير المعلمين وأن مهني، مستقبل وبناء العمل سوق دخول

 وقد .بها االهتمام إلى تدفعهم أن يفترض التي واألسباب العمل سوق متطلبات
 في االستشارية الخدمات لشركة التنفيذي الشريك غاالغير، جيرارد أشار

 أن إلى (MENA Advisory Services) فريقياأ الوشم األوسط الشرق منطقة
 إعداد في أدائه تحسين إلى بالضرورة يؤدي ال التعليم قطاع في اإلنفاق زيادة

 اإلنفاق هذا يكون أن بد ال هأنَّ غاالغير وضحأو. العمل لسوق الطالب
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ااستراتيجي كوذل ،األساتذة أي ؛البشري المال رأس وتعزيز إنشاء على اوقائم 
 المدارس وتجهيز ببناء االكتفاء وعدم تدريبهم في االستثمار خالل من

  .فقط والجامعات
 تواجه ةأساسي تحديات ةخمس على فالتعر إلى الدراسة هذه توصلت وقد

 في بقائهم أمام اعائقً تشكل والتي المواطنين الشباب توظيف عند العمل أرباب
 :يلي فيما األسباب هذه وتتلخص. الوظيفة

إلى المهارات والسلوكيات التي تمكنهم من بناء حياة مهنية طويلة  االفتقار .١
 .وناجحة في القطاع الخاص

 ة.يلارواتب ع توقع .٢
 الخبرة العملية التطبيقية. غياب .٣
نضباط وااللتزام والمهنية في مهارات التواصل واال نقصسلوكية ( عوائق .٤

ة أو غير واقعية تجاه والقيادة وأخالقيات العمل وحب التعلم ومواقف سلبي
 التوظيف).

 .إلى المهارات والمؤهالت المطلوبة االفتقار .٥
نجحت الدراسة في تبيان الشرخ العميق بين ما يبحث عنه أرباب  كما 

عن  حثه عند البوضحت أنَّأالعمل وما يبحث عنه الشباب في الوظيفة. إذ 
 والمزايا لراتبا ى:عمل، تتدرج أولويات الشباب كما يلي: في المرتبة األول

 )، في المرتبة الثانيةصاء٪ من الشباب المشارك في اإلح٧٤( الوظيفية

 الشباب المشارك في اإلحصاء)، في المرتبة الثالثة من ٪٥٩الوظيفي األمن (
الشباب المشارك في اإلحصاء). في حين  من ٪٥٠األهل واألسرة  موافقة (

التحدي  ومستوى ع المؤهالتم والتوافق النمو على المدى الطويل، فرص أن
٪ من الشباب المشارك في ٤٧الخامسة ( مرتبةا في التدريجي تأت في الوظيفة
والعاشرة  ،٪ من الشباب المشارك في اإلحصاء)٤٤والسادسة ( ،اإلحصاء)

٪ من الشباب المشارك في اإلحصاء). ويؤكد هذا التباين على ضرورة ٢٨(
ح بتقليص الشرخ القائم بين أصحاب إيجاد وتطبيق استراتيجية دولية تسم
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صورة واضحة  طالبم للنظام متكامل يقد وابتكار ،الشبابالعمل والخريجين 
ونظرة إيجابية ومتكاملة عن مجال العمل ممم من التعليم إلى ا يسمح لهم بالتقد

  ة. يلاالوظيفة بسالسة وفع
 الدولة بين التعاون على ترتكز تعاونية مناهج أربعة الباحثون اقترحو

 جميع مصالح تحقيق أجل من العمل وأصحاب الجامعة أو والمدرسة
 الدراسية المناهج مواءمة: على المناهج هذه وتقوم. الشباب وأولهم األطراف

 الخبرة خالل من العاملة القوى وتطوير العمل، أصحاب احتياجات مع
 واالبتكار  ملالع ثقافة وتشجيع وظائف،ال عن المعلومات وتوفير والتدريب،

  .المبادرة وروح
مخرجات كليات المجتمع ، )٢٨(٢٠١٥ دراسة "رهيب سعيد قائد محمد" - ١٠

  .منيةيلاوسوق العمل في الجمهورية 
هدفت الدراسة التعرف على المعوقات التي تواجه كليات المجتمع في است

ات منية فيما يتعلق بعدم مواءمة مخرجاتها التعليمية مع متطلبيلاالجمهورية 
وذلك من وجهة نظر القيادات األكاديمية وأعضاء هيئة التدريس  ،سوق العمل

وكذلك التعرف  .في كليات المجتمع وأرباب العمل وخريجي كليات المجتمع
منية يلا على المقترحات التي يمكن أن تساعد كليات المجتمع في الجمهورية

وذلك من وجهة  ،في التغلب على الصعوبات التي تواجه مخرجاتها التعليمية
نظر القيادات األكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في كليات المجتمع وأرباب 
العمل وخريجي كليات المجتمع. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي 

وطبقت الدراسة على  ،التحليلي. كما استخدمت االستبيان كأداة لجمع البيانات
 ١٠٠ رؤساء األقسام وعددهمجميع العمداء ونواب العمداء ورؤساء الدوائر و

عضو هيئة  ١٩٢فبلغ عددهم التدريس فرد، أما بالنسبة ألعضاء هيئة 
أما بالنسبة  ،صاحب عمل ٢٧٢تدريس، وبالنسبة ألصحاب العمل بلغ عددهم 

   .اخريج ٤٥٩للخريجين بلغ عددهم 
معوقات بال ما يتعلق منها: ،وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج
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ضعف في تأهيل أعضاء هيئة التدريس في النواحي ال :ل فيتتمثوالتي 
عدم وجود تنسيق بين كليات المجتمع ومؤسسات سوق العمل فيما والعملية 

عدم وجود بيانات ويتعلق بوضع المناهج وتدريب الطالب وتبادل الخبرات 
دقيقة وواضحة عن سوق العمل من حيث االحتياجات وعن البطالة في 

ة إلى عدم وجود قوانين ولوائح تنظم العالقة بين مؤسسات باإلضاف .العمالة
ب يلاوكذلك عدم اهتمام كليات المجتمع بأس ،التعليم ومؤسسات سوق العمل

 .التعلم الحديثة من خالل إقامة دورات تدريبية مستمرة ألعضاء هيئة التدريس
تدني مستوى وعي المجتمع بأهمية الشراكة بين مؤسسات يضاف إلى ذلك 

ة الالزمة لعمليات يلاا قلة الموارد الموأخير .ليم ومؤسسات سوق العملالتع
   .التدريب والتأهيل
تصميم مناهج دراسية مرنة سهلة  :تتمثل فيفللمقترحات  أما بالنسبة

عقد دورات تدريبية ألعضاء هيئة والتغيير بحسب حاجة سوق العمل 
خريجي الكليات  التواصل معوالتدريس باالشتراك مع مؤسسات سوق العمل 

 ،بعد تخرجهم وبعد التحاقهم بسوق العمل لمعرفة الصعوبات التي واجهوها
إنشاء وحدة تنسيق مع سوق العمل في كل كلية تهتم بالتواصل مع مؤسسات و

ربط مشاريع تخرج الطالب بحل مشاكل قائمة و ،سوق العمل المحيطة بالكلية
جات سوق العمل وعن توفير بيانات عن احتياوفي مؤسسات سوق العمل 
إشراك خبراء من مؤسسات سوق العمل في و ،عدد العاطلين وتخصصاتهم

مشاركة رجال األعمال كأعضاء وعمليات صياغة المناهج وعمليات التدريب 
  .مجلس أمناء لكليات المجتمع

  واشتمل المحور الثاني على عدة دراسات، وهي: 
عليم وتبعاتها على سياسة الت ،)٢٩()٢٠٠٨" (Moira Nelsonراسة " د -١

   .ألمانيا، وهولنداوشفافية سوق العمل في الدانمارك، 
الدراسة وضع نموذج نظري للعالقة بين السياسة التعليمية  تتهدفاسو



  ٢٠١٨ أبريل) ٣) العدد (٧٨مجلة كلية اآلداب جامعة القاهرة المجلد (
  

 

٤٠

عن أنواع من سياسات  نوشفافية سوق العمل من خالل بناء مؤشرين يعبرا
 Skillرة التعليم الالزمة للحد من هذا الخطر المتزايد (مؤشر اكتساب المها

Acquisition Index ومؤشر شفافية المهارة ،Skill Transparencyًعن  ) فضال
 ىلمانيا وهولندا) بتباين مدأنمارك وااستكشاف مقدار التباين بين الدول (الد

نجاح الدولة في تطوير السياسة التعليمية للتصدي لهذا الخطر. وقد كشفت 
نماط التعليم في أدار عن اختالف نححصائية وتحليل االمجموعة التحليالت اإل

للشركات الخاصة في معالجة  اواضح ان ثمة دورأالبلدان موضع الدراسة، و
أن دول الرفاهية تشترك عادة في دعم رغم التهميش وسوق العمل، وأنه 

المؤسسات السياسية من خالل دعم السياسات االجتماعية، بما في ذلك 
تب عليه تحسين فرص سوق العمل من سياسات سوق العمل النشطة، مما يتر

ومع ذلك فثمة حاجة ملحة لتطوير سياسات التعليم والتعليم  .العمال المهمشين
 المستمر وربطها بسوق العمل.

سياسيات المالئمة بين  ،)٣٠(٢٠١٠ ناصر ميالد ومحمد حسين"دراسة " - ٢
 .العمل في الدول العربية مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق

الدراسة التعرف على واقع التعليم العالي في الوطن العربي  استهدفت
وفلسفته الراهنة مع إشارة خاصة لواقع التعليم العالي في الجماهيرية الليبية 
من أجل اقتراح سياسيات قادرة على ردم الفجوة أو تقليصها في أقل تقدير 

وخلصت  .بين مخرجات مؤسسات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل
ن فلسفة التعليم العالي في الوطن أمنها:  ،الدراسة إلى مجموعة من النتائج

 ؛العربي ال تزال تستمد مرجعتيها من أساليب أصبحت غير مناسبة في الوقت
فهي تعتمد على الحفظ والتلقين وتلغي الحوار والتحليل وتعطل التفكير 

ن واقع أكما  .وهي بهذا تعمق الفجوة بين المخرجات وسوق العمل ،المبادر
التعليم العالي يشير إلى أنه يصب باتجاه التثقيف النظري ويبتعد عن الممارسة 
والتدريب مع غياب واضح لفلسفة التعليم المستمر والتنسيق مع القطاع 
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وقد انعكس هذا على واقع سوق العمل الذي تزداد به البطالة إلى  ،الخاص
تدهور نوعية و .دات الجامعيةمعدالت مرتفعة وتتركز في أوساط حملة الشها

التعليم في البلدان العربية خالل السنوات العشرين األخيرة، وتؤكد الدراسات 
تدني التحصيل  :، وهيغلبة ثالث سمات أساسية على ناتج التعليم العربي

ضعف القدرات االبتكارية في جميع  -ضعف القدرات التحليلية –المعرفي 
   .مراحل التعليم

السياسة العامة والتنمية في ، )٣١( ٢٠١٠"أحمد المقداددراسة "محمد  -٣
  التعليم العالي وسوق العمل (دراسة حالة). األردن: دراسة نظرية:

الدراسة توضيح واقع السياسة العامة التي تنتهجها الحكومة  تتهدفاس
األردنية تجاه مستلزمات تحقيق التنمية من خالل التعليم العالي وربطه بمتطلبات 

عمل، والتعرف على مدى فاعلية االستراتيجيات الموضوعة من قبل سوق ال
السلطة التنفيذية في مجال التخطيط واإلدارة لالستثمار األمثل للموارد البشرية 

محدودية الموارد وحالة عدم  :يتمثل أبرزها في ،في ظل تحديات متعددة
ة في نسبة االستقرار السياسي واألمني في المنطقة مما أدى إلى زيادة واضح

عالقة التعليم بالتنمية والوقوف على أهم التحديات  البطالة والتضخم، كما تبين
ثم تشخيص طبيعة البرنامج اإلصالحي  ،التي تواجه التعليم العالي في األردن

المتبع لجعل مخرجات التعليم تتواءم مع احتياجات المجاالت االقتصادية المتعددة 
  نتاجية. لة والزيادة في اإلبما يسهم في زيادة فرص العما

التحليلي. وتوصلت الدراسة إلى والوصفي  ين:واستخدمت الدراسة المنهج
إن الكفاءة السياسية العامة المتبعة في األردن في  منها: ،مجموعة من النتائج
زالت دون المستوى الذي يكفل مخرجات تتوافق مع  ما ،مجال التعليم العالي

نشطة االقتصادية، وأن متطلبات النجاح تستوجب ألكافة متطلبات المجاالت وا
وذلك من خالل الرقابة والتفتيش  ،واسعة ودقيقة لمؤسسات التعليم العالي اجهود

التحديات المختلفة التي تواجه الدولة وإمكانياتها في التخطيط والمحاسبة، كما أن 
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اعات المختلفة لها الدور المؤثر سلبا على قدرة الحكومة في تحسين الظروف للقط
السياسات االقتصادية  في عدة أنواع، هي: للدولة، وتتمثل هذه التحديات

واالجتماعية، وتحديات متعلقة بالقطاع التعليمي ومتطلبات صناعة التكنولوجيا 
بد من  ال وتوجيه البحث العلمي، وتحديات أخرى ذات عالقة الضغوط السكانية،

إدارة مؤسسات التعليم العالي، مع مراعاة وأبعاد الالمركزية في  ئاألخذ بمباد
المحاسبة المسئولة في تحقيق النتائج لالستراتيجيات التعليمية التي تكفل 
مخرجاتها عملية التنمية المنشودة. بمعنى أن اإلصالحات اإلدارية يجب أن تكون 

  المساءلة والشفافية. ئضمن الرؤى الوطنية وتحكمها تطبيق مباد
  "الخريجون وسوق العمل" ،)٣٢(٢٠١٢خرون آوري وأيمن البازدراسة " -٤

 وتحديد الخريجين لدى البطالة مشكلة على الضوء الدراسة تسليط استهدفت

 مخرجاتها، مع التعرف وتقييم التعليمية العملية واقع على أسبابها، والتعرف

 من والنوعية الكمية االحتياجات العمل، وتحديد سوق في الخريجين واقع على

 والمهارات المعلومات العمل، وكذلك تحديد سوق احتياجات حسب لعاملةا القوى

العمل، كما تهدف إلى  سوق احتياجات تلبية في تساهم والتي للخريجين الالزمة
 العمل، وتقدير وسوق العالي التعليم مؤسسات بين العالقة على التعرف

 الخمس سنواتال خالل( العاملة القوى من العمل لسوق المستقبلية االحتياجات

تقديم عدد ومتطلباتهما، مع  والعالمي اإلقليمي العمل سوق ، واستقراء)القادمة
   من المقترحات.

الكمي والكيفي. كما استخدمت الدراسة  ين:واعتمدت الدراسة على المنهج
من  ١٠٠بقت الدراسة على عينة مكونة مناالستبيان كأداة لجمع البيانات. وطُ

 ٢٧٥من عمداء الكليات ورؤساء األقسام، و ١٤٠ن، ويالمشرفين التربوي
من أرباب العمل.  ٢٧٣باإلضافة إلى  ؛نيمن شباب الخريج ٣٦٩ومؤسسة، 

منها: في مجال توزيع الخريجين  ،وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج
أن أعلى  - من خالل نتائج العينة  - العاملين حسب تخصصاتهم فقد لوحظ 
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ن خريجي تخصص األعمال التجارية واإلدارية بنسبة عاملين هم م نسبة
حملة الدبلوم وكذلك البكالوريوس، يليهم  نالعاملين م الي٪ من إجم٣٥.٩
٪، والهندسة والمهن ١٢.٩٪ ثم الحاسوب بنسبة ١٣.٧الصحة بنسبة  وخريج

٪ من خريجي التخصصات كان ٥٠.٩٪. كما تبين أن ١٠الهندسية بنسبة
سيشغلونها في المستقبل، في  يعة الوظيفة التي كانوالديهم معرفة مسبقة بطب

٪ لم يكن لديهم تصور واضح حول طبيعة الوظيفة التي كانوا ٤٩.١حين أن 
سيشغلونها بعد التخرج، وهذا يعكس أن نصف األفراد يدرسون سوق العمل 

وبخصوص عالقة العمل مع التخصص تبين  .الجامعية تهماقبل وأثناء دراس
تخصصاتهم التي  خريجين العاملين يعملون في مجال٪ من ال٦٥.٢أن 

ة قليلة من وجهة يلانتظار للحصول على الوظيفة الحدرسوها. وكانت فترة اال
٪ من األفراد انتظروا سنة واحدة  ٥٨ نإحيث  ؛نظر الخريجين العاملين

كما تبين أن  .٪ نحو سنتين٢٠ة، فيما انتظريلاللحصول على وظيفتهم الح
جعلت الخريجين من العمل في غير مجال تخصصهم تتمثل في؛ األسباب التي 

عدم توفر  ضمان الحصول على دخل منتظم، ثم الرغبة في العمل، يليها
وظائف شاغرة في مجال التخصص، يليها عدم القدرة على الحصول على 
وظيفة في مجال التخصص، ثم عدم وجود ميول سياسية تساعد في الحصول 

الترتيب العالقات الشخصية لصالح الغير حالت دون على وظيفة، يليها في 
الحصول على وظيفة، ثم جاءت الرغبة في العمل في مشروع ذاتي (مشروع 
عائلي)، ثم جاء العمل في غير مجال التخصص يتيح تحسين الوضع 

األجور في مجال التخصص غير  االجتماعي، وجاء في الترتيب األخير
مل فإن مهارات الخريج العامل لديهم مقبولة. ومن وجهة نظر أرباب الع

مهارة  ٢٨مهارة من أصل  ١٨حيث أكد أرباب العمل أن  ؛متدنية في المجمل
وكانت  ،٪ في الخريج الذي يعمل لديهم٧٠تم قياسها تتوفر بدرجة أقل من 

٪. وجاءت مهارات اللغة ٥٩ ا بنسبةالبحثية هي األكثر تدني المهارات
سية الزمة لسوق العمل المحلي واإلقليمي وهي مهارات أسا ،نجليزيةاإل
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األقل من وجهة نظر العمداء ورؤساء األقسام من حيث  متدنية وهي ،والدولي
  .توفرها في الخريج

ويمكن بلورة حجم االستفادة من الدراسات السابقة في ضوء الواقع 
   :المصري

  :الشباب لسوق العمل تأهيل  -١
 األيدي إلى مصر في العامو الخاص القطاعين في العمل أسواق تفتقر

 تلبي والتي المختلفة، المهنية األعمالب القيام على القادرة المدربة، العاملة
 بحيث تصنيفاتها؛ بمختلف والخدمات المهارات من المتنوعة السوق حاجات

 العمل، الستيعاب معدودة أشهر من ألكثر العام التعليم خريج يحتاج ال
 .فيه الكامل نخراطواال

 ضمن مقبوالً يكون أن إلى ملحة حاجة في المتخرج الشاب أن كما
 أو الحكومية المؤسسات من مؤسسة في مكانه يجد بحيث العاملة، القوى

 في اوعملي اعلمي تأهل قد يكون أن إال له يتحقق أن يمكن ال وهذا الخاصة،
 - مالحظ وه كما -  فالحاجة الواقعية، ومتطلباته العمل سوق يخدم بما التعليم
 المباشر نخراطلال الشباب تأهيل يحقق بما، والتعليم العمل سوق بين متبادلة

 .المجتمع في الشاملة التنمية عجلة في والمشاركة المختلفة، العمل ميادين في

   :للشباب الذاتي التوظيف دعم برامجدور   - ٢
 ناجح، عمل بدء على الشباب ةساعدلمالسيناريوهات  أفضل وهي

 تساعده قد المهنة تلك على التدريب خالل الشاب سيكتسبها التي المهاراتف
 المستقبل، في وظيفة على الحصول وإمكانية التوظيف قابلية زيادة على

 بأرباب اتصالهم تأمين و بالنفس زازعتواال الثقة اكتسابه إلى باإلضافة
 صةفر لهم تتاح أن يمكن كان ما الذين األعمال رجال أو المحتملين األعمال

 الذاتي التوظيف على المساعدة برامج وهناك ،البرامج هذه لوال لقائهم
 قدو .األعمال برامج أو الصغر المتناهية المشروعات بتنمية اأيض والمعروفة
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 فنية خدمات وتقدم) المنح أو العالوات أو كالقروض( ةيلام مساعدات تقدم
 ةيلاالم لخدماتوا واالستشارات العمل مهارات على التدريب :مثل ،أخرى

  .)٣٣(أعمال خطط وضعو ،األخرى
  :الوظائف عن المعلومات توفير -٣

 صوالًوو الوظيفية الخيارات من ابدء ،العمل فرص حول الشباب تثقيف
 عن أهمية يقل ال، وهو ما لها الترشح وكيفية الشاغرة الوظائف إيجاد إلى
 الوظائف حول الالزمة المعلومات على الشباب حصول فعدم. هاراتمال بناء

 من الرغم وعلى. عليها للحصول السليم التخطيط على قادرين غير يجعلهم
 مكان يحل ال فإنه الوظائف، حول المعلومات تأمين في نترنتاإل ةيلعاف

  .للشباب المهني التوجيه لتقديم امهم اليزال الذي المباشر البشري التفاعل
  :المبادرة وروح واالبتكار العمل ثقافة تشجيع  -٤

ريادة األعمال موهبة فطرية، بل هي موهبة مكتسبة. ومن أجل  ليست
والشباب في  من ثقافات ونظم تعليمية تتيح لألطفال تنمية هذه الموهبة فالبد

ّل الفرص المتاحة لهم في المستقبل، المدارس والثانويات المشاركة في تأم
من المنهج  وتسمح لهم باختبار أفكارهم وتأسيس أعمالهم الخاصة كجزء

ا من المدرسين واألسر والتعرف على قدوات الدراسي. ويتطلب ذلك تشجيع
  وطنية نجحت في إنشاء شركاتها وتأسيس أعمالها. 

 :المهارات إكساب -٥

ا للمشاركة في قوة العمل ولتعزيز إنتاجية أساسي المهارات عامالً تُعد
نولوجية سريعة الظهور، العمالة. ومن المعلوم أنه بسبب تأثير الوسائل التك

ا بتكنولوجيا المعلومات واالتصال، والتغييرات في تنظيم بيئة والمرتبطة غالب
ا في يلآالعمل، فإن الوظائف المشتملة على مهام روتينية يسهل القيام بها 

طريقها لالختفاء، بينما تشتمل فرص العمل الجديدة على مهام تتطلب مهارات 
المثال، التحليلية، اإلبداعية، والمتعلقة بمهارات  غير روتينية (على سبيل
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 التواصل مع اآلخرين) 

أظهرت المسوح االستقصائية للقوى العاملة وبعض التقارير  وكما
فون الصادرة مؤخرمن -ا عن البنك الدولي، فإن العاملين من الشباب يتكي

، في بشكل أفضل مع هذه التحوالت في الطلب على المهارات - حيث المبدأ
خشى من احتمال تعرة من يلاض العاملين كبار السن لمخاطر عحين أنه ي

 جراء تقادم المهارات. 

ن الشباب مهارات فنية واكتسب كثير من الخريجين الجدد والمهني لقد
  محددة في مجال دراساتهم. 

وم يبحثون عما هو أكثر من مجرد يلاغير أن أصحاب األعمال 
 ،ثمنون المهارات الوظيفية األساسية التي يمكن نقلهاالمهارات الفنية. فهم ي

 مهاراتنجليزية، وحل المشاكل، والتفكير النقدي، وإتقان اللغة اإل :مثل
الكمبيوتر. وللمساعدة في معالجة هذه االحتياجات، وضعت أمديست برنامج 

 :مهارات للنجاح، الذي يتكون من أربعة مكونات أساسية
  

  
  هارات الوظيفية للخريج) يوضح الم1شكل رقم (

برنامج تدريب على مهارات  هوو، حجل النجاأمن  مهارات
أمديست لتحسين فرص حصول خريجي المدارس  وضعته، )٣٤(فيالتوظ
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وظائف. والبرنامج مصمم لمساعدة المشاركين الالثانوية والجامعات على 
ول في اكتساب المعرفة والمهارات واألدوات الالزمة لدخ يهالمشاركات فو

فريقيا أسوق العمل المليء بالتحديات في منطقة الشرق األوسط وشمال 
والنجاح فيه. وبتمويل من شركة بوينغ وسفارة الواليات المتحدة في القاهرة، 

ق . وفي تلك السنة ذاتها، صد٢٠١٢بدأت هذه المبادرة في مصر خالل سنة 
وظف للمرأة. وبدأ االتحاد المتوسطي عليها لتكون نواة برنامج لمهارات الت

تنفيذ البرنامج الممول من االتحاد المتوسطي، المصمم من أجل تعزيز دور 
في خمسة بلدان هي:  ٢٠١٤المرأة كعضو ناشط في المجتمع، في سنة 

 .مصر، واألردن، ولبنان، والمغرب، وتونس

تأهيل الخريجين حديثًا والمهنيين وال شك في أهمية هذه البرامج في 
سوق العمل بالمعارف والمهارات التي يحتاجونها للنجاح في  الذين يدخلون

  بمصر.  ٢٠١٧كما حدث في منتدي شباب العالم .بيئة أعمال عالمية
  :صعوبات الدراسة - سابعا

 قلة عدادنا لهذا البحث، أبرزها :إ أثناءواجهتنا عدة صعوبات 
   .عمالرجال األ من قبلاالستجابات 

 نتائج الدراسة: - ثامنًا
) ١٠١عددهم ( بلغالمقابالت المتعمقة مع سيدات ورجال أعمال  تكشف

  ة:مواصفاتهم التاليعن مفردة 
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  :األساسية ألصحاب األعمال البيانات -أوالً
  )٢( رقم جدول

  ٪  ك  الفئات  البيان

  النوع
  ٨٣.٢  ٨٤  ذكور
  ١٦.٨  ١٧  إناث

  السن

  ٣٢.٧  ٣٣  اعام ٤٠من  أقل
  ٣٦.٦  ٣٧  اعام ٥٠ -٤١ من
  ٢٨.٧  ٢٩  اعام ٦٠ – ٥١ من
  ٢  ٢  فأكثر ٦١ من

  العلمي المؤهل

  ٣  ٣  ابتدائي
  ٧.٩  ٨  ثانوي
  ٧٨.٢  ٧٩  جامعي

  ١٠.٩  ١١  جامعي فوق

  العمل نوع

  ٣٠.٦  ٣١  حكومي
  ٣٦.٦  ٣٧  خاص
  ٣١.٧  ٣٢  رسمي غير

  ١  ١  وأجنبي تعاونيات

  الخبرة سنوات

  ١٥.٨  ١٦  سنوات ٥من  أقل
  ٢٥.٧  ٢٦  ١٠من  أقل –سنوات  ٥ من
  ١٥.٨  ١٦  سنة ١٥ -١٠ من
  ٣٩.٦  ٤٠  فأكثر سنة ١٥

 معقد تمت  المقابالتيتضح أن معظم  ،خالل الجدول السابق من
إال أن هذا ال ينبغي أن يجعلنا نعتقد أن نسبة من المشاركات من  ،الذكور

وهي نسبة كبيرة بالنظر لحجم المشاركين في  ،٪)١٦.٨سيدات األعمال (
 ٦٠إلى  اعام ٤٠يتوزعون على الفئات العمرية من أقل من  ،هنا الدراسة

ن على ومعظم رجال األعمال حاصلوبأعداد متقاربة في الفئة العمرية.  اعام
ويتوزعون بين العمل في القطاع الحكومي  ،٪٨٠شهادة جامعية بنسبة 
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  سنة فأكثر.  ١٥٪ منهم إلى  ٤٠تصل خبرة و ،والخاص وغير الرسمي
  :التعليم الثانوي والتأهيل للجامعة -ثانيا

في المراحل الثانوية وتأثيره على اإلقبال على  ينظام التشعيب الحال .١
 :الشعبة العلمية

رأي رجال األعمال فيما إذا كان نظام التشعيب  ىمحاولة للتعرف عل في
في المرحلة الثانوية له تأثير سلبي على اإلقبال على الشعبة العلمية. أجاب 

 أننهم يوافقون على إأي  ؛٪) باإليجاب٥٧,٤نصف العينة ( أكثر من
اللتشعيب تأثير فإذا كان  ؛. ويحتاج هذا التصور لمزيد من التعمقاسلبي

فنحن في  ،الشعبة األدبية ىقبال علالتشعيب (علمي/أدبي) يؤدي إلى زيادة اإل
جانب حاجة إلى سياسات تعلمية جديدة لزيادة دافعية الطالب للدخول إلى ال

  العلمي. 
 :األعمال في نظام التنسيق الحالي ومدى تقبلهم له أرباب رأي .٢

األعمال بأن نظام التنسيق بصورته  أرباب٪ من  ٥٨,٤نسبة  أقرت
كثيرة  ئوأرجعوا سبب ذلك إلى أن لهذا النظام مساو ،الحالية غير مقبول

 ات،القدرات والرغب ىتتمثل في "أن القبول يعتمد على الدرجات وليس عل
وفي هذا النظام ظلم كبير للطالب،  ،أن هذا النظام يلغي الميول واالهتماماتو

 إلى اتهم،ومهار همال تتناسب مع قدرات لكليات الطالبإلى دخول  ويؤدي
على التكدس وزيادة عدد  ويساعديراعي المواهب،  الجانب أنه نظام 

 ،الدراسة والعملالنظام في الفصل بين  هذا ويساهمالطالب في كليات معينة، 
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة " أحمد والعمر.  والجهدومعنى ذلك إهدار للمال 

  البريفيكاني" نحو إعادة النظر في سياسات القبول بالجامعات.
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  :فلسفة التعليم الجامعي وواقعه ومشكالته ومقترحات تطويره  -اثالثً
 :األعمال حول فلسفة التعليم أربابتصورات  .١

األعمال على السؤال التالي: إلى أي التوجهين تميل:  أرباب تجابةاس في
أشار  ؟االتعليم من أجل التوظيف أم التعليم من أجل التثقيف أم االثنين مع

أن فلسفة التعليم يجب أن تتجه إلى التوفيق بين  إلى ثلثي أفراد العينة يلاحو
٧٣,٣ذلك بنسبة من التوظيف والتثقيف و أهداف التعليم التي تخدم كال.٪ 

  :. واقع التعليم الجامعي في مصر٢
  :. الرضا عن مستوى التعليم الجامعي في مصرأ

األعمال عن  أربابتم طرح سؤال في محاولة للتعرف علي مدى رضا  
وتراوحت اإلجابات بين الرضا المحدود  ،مستوى التعليم الجامعي في مصر

مل حوالي ثلثي العينة بنسبة ٪) وعدم الرضا الذي ش٣٢,٧إلى حد ما  (راضٍ
هذه االستجابة من واقع تعامل رجال األعمال مع خريجي  تؤشر٪ و٦٢,٤

 جين،الجامعات المصرية، على عدم رضا رجال األعمال عن مستوى الخري
عن مستوى التعليم الجامعي بشكل عام. وهذا  اهممما انعكس على عدم رض

األعمال عن  أربابيه والذي تحدث ف ،ما سوف يتضح في البعد التالي
  المشكالت التي يعاني منها التعليم الجامعي في مصر.

 تخريج . التعليم المميز داخل الجامعات الحكومية ومدى مساهمته فيب
  :خريج بمواصفات أعلى ومهارة مختلفة عن الخريج العادي

 ااألعمال عما إذا كان التعليم المميز يوفر خريج أربابسؤال  وعند
٪ منهم ٦٥,٣على ومهارة مختلفة عن الخريج العادي أجاب أ تبمواصفا
األعمال  أرباب٪ بالنفي بما يفيد، من وجهة نظر ٢٠وحوالي  ،باإليجاب

وخبراتهم مع شباب الخريجين، بجدوى التعليم المتميز وكفاءته في تخريج 
طالب أفضل مهارة مما يتطلب إمعان النظر فيما يقدمه هذا النوع من التعليم 

  لة تطوير التعليم الحكومي في ضوء ذلك. ومحاو
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  :ج. الرضا عن مستوى التعليم األزهري الجامعي
الرضا عن مستوى التعليم األزهري أفاد حوالي نصف  عنلسؤال ا وفي

يضاف اليهم حوالي  ،٪ عن عدم رضاهم عن التعليم األزهري٤٧,٥العينة 
اهم عن ٪ برض٢٣,٨في حين أقر  ،٪٢٨,٧ثلث العينة ال تعرف بنسبة 

وتفيد هذه النتيجة بعدم اندماج خريجي التعليم األزهري  ،التعليم األزهرى
  داخل المجتمع.

  :د. التعليم المفتوح ورفع كفاءة الخريجين 
حول التعليم المفتوح ومدى  لاألعمال بالسؤا لألربابالتوجه  وعند

٪ ٢٥,٧و ،٪ منهم بالنفي٦٣,٤إسهامه في رفع كفاءة الخريجين أجاب 
مما يشير إلى عدم جدوى التعليم المفتوح في رفع كفاءة الخريجين  ،يجابباإل

  األعمال. أربابمن وجهة نظر 
 :التي يعانيها التعليم الجامعي في مصر المشكالت أهم .٣

تم طرح سؤال يتعلق بأهم المشكالت التي يعاني منها التعليم  عندما
  تي:يمكن تصنيفها كاآل ةجاءت مشكالت كثير ،الجامعي في مصر

وكانت هذه المشكلة من أهم  ربط التعليم الجامعي بسوق العمل: عدمأ.  
فذكر عدد كبير منهم "عدم ربط  ،األعمال أربابالمشكالت التي طرحها 

عدم التدريب العملي للطالب والتعليم والمقررات الدراسية بسوق العمل"، 
، (شهادة فقط) لسوق العمل لالتعليم الجامعي ال يؤه ،لتـأهيلهم لسوق العمل

وتتفق هذه  ال يتم تدريب الطالب على المهارات األساسية لسوق العمل".و
  النتيجة مع دراسة منصور األيوبي ومنير التعيبي.

وجاءت في المرتبة  الدراسية: لمقرراتالتعليم وطبيعة ا نظامب.  
 احيث أشار أفراد العينة إلى: "تزايد أعداد الطالب بما ال يتيح فرص ؛الثانية

اعتماد التعليم واالمتحانات على التلقين والحفظ، وغياب اإلبداع وجيدة للتعلم، 
عدم استخدام التقنيات وعدم تطوير طرق ومناهج التدريس، والفكري، 
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عدم اهتمام أعضاء هيئة التدريس وواألدوات الحديثة في التعليم، الغش، 
  بالطالب واالهتمام المتزايد بالمكاسب المادية". 

 نسق تلك اآلراء مع رؤية الطالب أنفسهم للمشكالت التي يتعرضووتت 
رهيب " دراسةفقد أكدت استجابات الطالب في  ،لها أثناء المرحلة الجامعية

أن ثمة مدركات سلبية نحو الحياة الجامعية وما بها من صور  "سعيد قائد
 للمعاناة بعد مرورهم بهذه الخبرة؛ وكانت أكثر صور المعاناة: التكدس

بالعدد الضخم من الطالب، يأتي بعدها عدم  تضيق تهمن كليإالطالبي بحيث 
استفادتهم مما تعلموه داخل الجامعة في سوق العمل؛ فالتعليم والمقررات 

 ؛م التطور وال تراعي التغيرات التكنولوجية الحديثةئالدراسية ال توا
م توفر المادة تهالك المباني والمعامل وعد من فاإلمكانيات الجامعية ضعيفة

افتقاد الجامعة إلى المناخ الديمقراطي العادل والعلمية الحديثة في المكتبات، 
نحالل األخالقي. ويتضح هنا التناغم بين ما طرحه رجال األعمال وانتشار اال

من تصورات حول المشكالت وما يعانيه الطالب بالفعل ما يوضح انعكاس 
  فيما بعد. وتعامالتهعة على حياته المشكالت التي يعاني منها طالب الجام

  :. أهم المقترحات لتطوير التعليم الجامعي٤
  :. مقترحات لتطوير التعليم الجامعي بشكل عامأ

األعمال لتطوير التعليم الجامعي:  أربابأهم المقترحات التي طرحها  من
"ربط التعليم الجامعي بسوق العمل واحتياجاته"؛ وفي هذا اإلطار تم طرح 

لطالب، لمنها: "التدريب العملي  ،األعمال أربابقترحات من قبل عدة م
االهتمام بالجانب العملي أكثر من النظري، تناسب عدد الخريجين مع عدد 
الوظائف المتاحة، خلق فرص عمل للخريجين، رفع مستوى الخريجين 

المختلفة لتنمية  وأعضاء هيئة التدريس"؛ وذلك من خالل "توفير التدريبات
تقليل عدد الطالب (أو التوسع في إنشاء الجامعات)". ورات المختلفة، المها

حول مقترحاتهم لتطوير التعليم الجامعي،  ،وبالنظر إلى استجابات الطالب
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أشار معظم الطالب إلى ضرورة تأهيلهم لسوق العمل، واتضح من 
من  ىنحو التأهيل لسوق العمل قبل التخرج كان أقو هاالستجابات أن االتجا

 ،ه بعد التخرج. وهذه نتيجة مهمة يجب أخذها بعين االعتباريالتجاه إلا
فالشباب المصري أقر أنه في حاجة لمثل هذا التدريب والتأهيل لسوق العمل 
قبل التخرج؛ ويرى أن ذلك يعمل على: توفير الوقت واالستثمار الجيد له بما 

فال يضيع  ؛رججاهزية الخريج بعد التخويواكب عمليات التطور والتحديث، 
إتاحة الفرصة للطالب لمعرفة نقاط قوته ووقته في التأهيل بعد التخرج، 

تقوية السلبيات وتجسير الفجوات،  ىوضعفه وقدراته وميوله والعمل عل
توفير والعمل بعد التخرج مباشرة، وتنمية المهارات واكتشاف االستعدادات، و

كل من "مختار عيواج"  ويتوافق ذلك مع دراسات الوقت في البحث عن عمل.
 و دراسة الخريجون وسوق العمل".

ثم تمثلت المقترحات بعد ذلك في اآلتي: " تبادل الخبرات مع الجامعات 
حث الطالب على البحث العلمي، وتوفير الكتب والمراجع العلمية، واألجنبية، 

تطوير وتعلم اللغات األجنبية، ووزيادة ميزانية التعليم والبحث العلمي، 
مناهج وأدوات وتقنيات التعلم؛ إدخال التعليم التكنولوجي، واستخدام ال

بحث  من بيننشطة الطالبية"؛ وقد تالكمبيوتر والتقنيات الحديثة، االهتمام باأل
طالب الجامعة أن المرحلة الجامعية ال تعد  اتحول تصور الشباب والمواءمة

(وهو مطلب أساسي  فترة انطالق للشباب نحو المشاركة والتكوين االجتماعي
٪ فقط ٢٠.٨نشطة الجامعية ال يمارسها سوى فاأل ،من مطالب هذه المرحلة)

مما يعكس الحاجة للنظر بعين االعتبار إلى هذا  ،من المشاركين في الدراسة
األعمال في تحليلهم  ألربابالجانب المهم؛ ومما يؤكد الرؤية الثاقبة 

ي. ثم ذهبت المقترحات بعد ذلك إلى للمشكالت التي يعاني منها التعليم الجامع
تغيير نظام التعليم الثانوي ونظام القبول وتطوير وتعديل نظم االمتحانات، 

منها: "أن  ،أفكار عدةوفي إطار ذلك تم طرح  .بالجامعات (مكتب التنسيق)
أن يكون للطالب الحرية في ويكون التعليم حسب رغبة الطالب وميوله، 
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أن يدخل ول اختبارات للقبول بالكليات المختلفة، عمو اختيار مناهج معينة،
  ته. االطالب الكلية التي تتناسب مع قدراته ومهار

األعمال قد ربطوا بين المشكالت التي يعاني منها  أربابونرى هنا أن 
فكانت هذه المقترحات  ،التعليم الجامعي في مصر وبين مقترحات تطويره

مما يعكس  لاألعما أربابرحها التي سبق وأن ط للمشكالتبمثابة حلول 
للمشكلة وإحاطة ألبعادها المختلفة.  افهم  
  :. فكرة التوسع في إنشاء كليات وجامعات تقنية (تكنولوجية)ب

طرح سؤال عن تحبيذ فكرة إنشاء كليات وجامعات تقنية كمقترح  وعند
٪ من أفراد العينة إلى  ٨٠لتحسين جودة التعليم الجامعي أشار حوالي 

هم لهذه الفكرة. وعن سؤالهم عن التخصصات الفنية والتكنولوجية تحبيذ
رجال األعمال إلى  أشار راهنة،ى باالهتمام في ظل الظروف اللَاألو

ألن العالم كله  ؛"ضرورة االهتمام بمجال الكمبيوتر والشبكات بصفة عامة
ة فهي السالح األساسي لتقدم المجتمع". وجاء في مقدم ،يتطور بالتكنولوجيا

الحاسب وهذه التخصصات "الحاسبات والمعلومات والتكنولوجيا المتطورة، 
نظمة دراسة األوالتعليم التكنولوجي ونظم المعلومات، وبكل برامجه،  يلاآل

الشبكات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، والتكنولوجية الحديثة، 
أربابار حيث أش ؛بالتصنيع والصناعة واالتصال". ثم تلى ذلك االهتمام 

وفي إطار ذلك قال أحدهم: "يجب  ،األعمال إلى ضرورة االهتمام بالتصنيع
االهتمام والتوسع في التعليم الفني والمهني بإنشاء المعاهد والكليات الصناعية 

نتاجية، وقال آخر: من الضروري إدخال التكنولوجيا في التعليم والفنية واإل
أشار ثالث: "الزم يبقى عندنا الصناعي وفي المجال المهني والحرفي، و

ألننا في أمس الحاجة للتعليم الفني"، وأشار عدد آخر  ،مصانع تنشئ عمالة
 دوية"،يلامنهم إلى: "ضرورة االهتمام بتكنولوجيا التصنيع، االهتمام باألشغال 

 -قطارات -بشكل عام: طائرات ركبات(صناعة الم "االهتمام بالصناعة
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صناعة وصناعة المعدات الثقيلة، وطبية، صناعة األجهزة الوسيارات، 
  األسلحة)". 

األعمال "االهتمام بالتخصصات الهندسية في كافة  أربابكما اقترح 
لكترونيات). تم تلي ذلك التخصصات (وخاصة االتصاالت، البترول، اإل

نا إلى التخصصات الفنية والتكنولوجية في مجال الزراعة، االهتمام حاجتُ
أشار عدد كبير من  السياق، الزراعية والبيئية: وفي هذابالزراعة والبحوث 

علوم واألعمال إلى حاجتنا إلى: " التوسع في التعليم الزراعي،  أرباب
ستزراع السمكي، إلنتاج والثروة الحيوانية والسمكية: االزراعة واإل

المحصول الزراعي،  فةتكنولوجيا الزراعة واستخدام أحدث التقنيات لمضاعو
االهتمام وهندسة الري، وتزراع األراضي الصحراوية، إسواستصالح و

بموارد المياه ومحاولة البحث عن مصادر جديدة للمياه، تحلية مياه البحار 
كما أشار عدد آخر إلى ضرورة "االهتمام بالطاقة النووية  .والمحطات"
طرق توليد الطاقة والكهرباء". وكذلك االهتمام بكليات التجارة ووالذرية، 

  ا االهتمام بعلوم الفضاء.وأخير ،ارة األعمالوإد
  :لتطوير االستفادة من البحث العلمي ومشروعات الخريجين مقترحات. ج

من بحوث  لالستفادةاألعمال عن مقترحاتهم  أربابوعند سؤال  
ومشروعات الخريجين كان من أهم المقترحات: "ربط موضوعات هذه 

وتطبيقها على أرض  هاب ادةلالستفاألبحاث والمشروعات بسوق العمل 
تبني رجال وعن طريق المؤسسات الحكومية، يتم  وهو تطبيقالواقع، 

عدم إجراء أي واألعمال لتلك المشروعات وتطبيقها كل في تخصصه، 
العمل،  سوقربط البحث العلمي بو لسوق،أبحاث إال بعد ربطها باحتياجات ا

من ميزانيتها  اأن تعطي الدولة صالحية لكل وزارة بأن تخصص جزء
ربط وها، يمنها عند الحاجة إل واالستفادةلتطبيق األبحاث المتميزة 

وضع خطة مستقبلية والمشروعات البحثية بمصانع وشركات تتعهد بتطبيقها، 
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إشراك القطاع الخاص في تطبيق ومن نتائج هذه األبحاث،  التطبيقية لالستفادة
بحاث على النواحي التطبيقية، هذه المشروعات البحثية، التركيز في هذه األ

كروسكوب السياسات التنموية". "زيادة يوضع المشروعات البحثية تحت م
جين والحصول يالمخصصات المالية للبحث العلمي، استثمار مشروعات الخر

األبحاث العلمية  قتوفير أماكن لدراسة وتطبيومنها على ربح، 
دعم وتبني و ،األبحاث""عمل قاعدة بيانات علمية لهذه  ،والتكنولوجية"

ويتفق ذلك مع دراسة  الكفاءات العلمية والعقلية واالهتمام باألفكار الجديدة".
EY) –(Pantheron  ٢٠١٥لالستشارات االستراتيجية.  

تصورات حول تطوير الجامعات الخاصة من حيث شروط القبول  .د
  :والمناهج وطرق التدريس

الجامعات الخاصة  األعمال وجود فروق بين طالب أربابيرى  
 ،٪ بعدم وجود فروق١٤.١٪، بينما يعبر ٨٥.١والجامعات الحكومية بنسبة 

  وأن الضعف منتشر في أشكال التعليم بشكل عام.
من الضروري حتى تؤتي الجامعات الخاصة ثمارها أن يكون هناك  وأنه

تتمثل في: "خضوع الطالب لنفس شروط التنسيق  ،عدد من اإلجراءات
أقل  وعاوبالتالي ال تقبل مجم ،ول المتعلقة بالجامعات الحكوميةوقواعد القب

أن تخضع الجامعات الخاصة لرقابة على المناهج ومن الجامعات الحكومية، 
متها، والرقابة على األساتذة وأعضاء هيئة التدريس ومتابعة ءللتأكد من مال

حتياجات سوق أن يتم إنشاء هذه الجامعات بناء على اوالحركة التعليمية بها، 
  ويكون الهدف منها رفع الكفاءة والمهارات.  ،جات الدولةاالعمل واحتي

سوق العمل المصري: الواقع والمأمول - ارابع:  
 :التغيرات التي لحقت بسوق العمل في مصر بشكل عام أهم .١

سؤال رجال األعمال عن أهم التغيرات التي لحقت بسوق العمل  عند
ح المؤهل الجامعي ال عالقة له بنوع العمل" المصري حصلت االستجابة "أصب
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٪، وتؤشر هذه االستجابة على ما تم ٧٥,٢على أعلى تكرارات بنسبة مئوية 
ا من ضرورة ربط التعليم الجامعي بسوق العمل حتى ال يتخرج طرحه سابقً

ويعملوا في مهن ال تمت بتخصصهم بصلة ويكون سنوات التعليم  شبابال
البطالة بنسبة  مهدرة. يلي ذلك انتشار مواالًالجامعي سنوات ضائعة وأ

 :نا٪، ثم حصلت االستجابت٤٩,٥٪، ثم تضاؤل العمل الحكومي بنسبة ٦٥,٣
انتشار العمل بالقطاع الخاص والعمل غير الرسمي، والجمع بين أكثر من 

  .يلا٪ على التو٤٥,٥٪ و٤٦,٥عمل على نسب متقاربة 
 :الخريجين لسوق العمل المصري أفضل .٢

األعمال عن أفضل الخريجين لسوق العمل المصري،  أربابسؤال  عند
أن أفضل الخريجين لسوق العمل المصري من وجهة  إلى أشارت النتائج

 و٪، يليهم خريج٤١,٦الجامعات األمريكية  وعمال هم خريجاأل أربابنظر 
٪. وعند ٢٩,٧ الجامعات الخاصة و٪، ثم خريج٣٩,٦الجامعات الحكومية 

 أالخريجين ولماذا جاء خريج التعليم المفتوح من أسو أسؤالهم عن أسو
ثم جاء خريج التعليم الحكومي  ،الخريجين يليه خريج الجامعات الخاصة

؛ وعند السؤال عن السبب طرح رجال األعمال هانفس واألزهري في المرتبة
تي: "أن اآل عمالاأل أربابذكر  ،من األسباب. بالنسبة للتعليم المفتوح اعدد
الهدف األساسي هو وليم المفتوح غير منظم وهدفه األساسي هو الربح، التع

ضعف المناهج التي والحصول على شهادة فقط بغض النظر عن االستفادة، 
تقدم في التعليم المفتوح وبالتالي مستوى الخريج أقل من غيره في الجامعات 

 سنوات من ٥يدخله الشخص بعد واألخرى، يعتمد على اجتهاد الطالب، 
ارتفاع عمر وعالقته بالتعليم، فقد يكون قد فالحصول على الشهادة المتوسطة 

هو نوع من التعليم غير ويجعله ال يستفيد بهذا النوع من التعليم،  الخريج
الخريج ليس له عالقة بسوق العمل. أما خريج التعليم الخاص ومعترف به، 

فقط (بيشتري  اديةلميعتمد على المكاسب ا نهأل ؛من وجهة نظرهم األسوأفهو 



  ٢٠١٨ أبريل) ٣) العدد (٧٨مجلة كلية اآلداب جامعة القاهرة المجلد (
  

 

٥٨

خريج والتعليم الخاص تعليم استثماري يسعى إلى الربح، والشهادة بالفلوس)، 
خاصة الكليات  ،الجامعات الخاصة خريج دون مستوى ودون خبرة كافية

فذكروا  ،التعليم الحكومي ضعف المناهج ومحدوديتها. ثم يأتي ذكروالعملية، 
د على التلقين والحفظ وأساليب قديمة ال عتميو ا"أن التعليم فيها ليس مهاري

الخريج ال يتواءم مع سوق العمل. أما وتتواكب مع التطور التكنولوجي، 
التعليم األزهري فيدرس الكثير من المواد العلمية والمناهج باإلضافة إلى 

على الطالب ويثقل على الطالب بعدد كبير  ا يمثل حمالًمم ،المواد الشرعية
ما  اال عالقة لها بالواقع الفعلي لسوق العمل، وكثير لنظريةمن الدراسات ا

يؤدي به إلى الفشل ويكون همه هو الحفظ وليس الفهم، هناك فصل بين 
ليس له مردود والمواد التي يدرسها الطالب والحياة على أرض الواقع، 

 ألن أهدافه غير واضحة وإمكانياته ضعيفة. و ،واضح
 :الخريج لاللتحاق بالعمل المواصفات المطلوبة في أهم .٣

في الخريج  وبةسؤال أفراد العينة عن أهم المواصفات المطل وعند
لاللتحاق بسوق العمل، كانت من أهمها: مهارات التواصل مع اآلخرين بنسبة 

٪، ثم جاء حسن السير ٧٠,٣مهارات التعامل مع الكمبيوتر بنسبة و٪، ٧١,٣
المهارة والخبرة في و٪، ٥٥,٤ة إجادة أكثر من لغو٪، ٦٢,٤والسلوك بنسبة 

في بحث  ،٪. وكانت استجابات عينة شباب الخريجين٥٤,٥التخصص بنسبة 
عن ماهية االستعدادات التي ينبغي أن تتوافر في الطالب  الشباب والمواءمة

 ىضرورة توافر ما يلي عل ىأكدت علقد  ،الجامعي لتؤهله لسوق العمل
االلتحاق بدورات و٪، ٧٨جنبية بنسبة ات اللغات األرالترتيب: االلتحاق بدو

٪، ٦٥ بةالالزمة لتخصصه بنس دوراتااللتحاق بالو٪، ٦٧للكمبيوتر بنسبة 
التدريب في مجال التخصص بنسبة و٪، ٦٠.٥تجهيز سيرة ذاتية بنسبة و

على وعي شباب  النتيجة٪. وتدل هذه ٣٣مهارات فردية بنسبة و٪، ٤٩
ح في سوق العمل، كما تؤشر هذه الخريجين بالمواصفات المطلوبة للنجا
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تقانها والتمكن من استخدام إأن تعلم اللغات األجنبية و ىالنتيجة أيضا عل
وتجهيز السيرة الذاتية من االستعدادات األساسية التي يجب أن  يلالحاسب اآل

ويتفق ذلك مع ما توصل تتوافر في الطالب الجامعي لتؤهله لسوق العمل. 
  .إليه " أيمن البازوري"

 :األوراق المطلوبة للتعيين  .٤
 ،٪٦٧.٣ بنسبةمن أهم األوراق المطلوبة للتعيين شهادة التخرج  كانت

شهادة إتمام و٪، ٥٥.٤٪، السيرة الذاتية بنسبة ٦٢.٤والتشبيه بنسبة  والفيش
  ٪.٣٩.٦شهادة الدورات التدريبية بنسبة و٪، ٥٣.٥الخدمة العسكرية بنسبة 

 :معايير التعيين  .٥
الخبرة بنسبة معيار يليه ، ٪٧٩.٢الكفاءة بنسبة هو يار أهم مع كان

٣٩.٦٪.  
 :المرتب المحدد لبداية العمل  .٦

 ١٥٠٠ -١٠٠٠ا كبداية للعمل من أعلى فئة مرتب القت تكرار كانت
٪، ثم جاءت الفئات ٢٠.٨بنسبة  هجني ١٠٠٠٪، ثم أقل من ٤٨.٥بنسبة جنيه 

  ٪.١٧.٨بنسبة جنيه  ٢٠٠٠ -١٥٠٠األعلى بنسب أقل من 
 :وميةيلاساعات العمل  عدد .٧

ا، ساعات يومي ٦٪ إلى أن عدد ساعات العمل كان أكثر من ٦٢.٤ أشار
أن طبيعة العمل ال تلتزم بساعات بل بالشغل إلى ٪ ٢٢.٨نسبة  توأشار
  نفسه.

 لعمل:حياة ا جودة .٨
هذا البعد المتغيرات اآلتية: توزيع العاملين حسب المؤهل  ويتضمن
طبيعة العمل واالختبار،  رةلشاب على مرتب أثناء فتحصول اووالتخصص، 

، ياالستقرار المهنوالحوافز اإلضافية، وتوفير بند المواصالت، وومكانه، 
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ونعرض لهذه  .التقليل من المخاطرونشطة الترفيهية، األوة، يالخدمات الصح
  المتغيرات في الجدول التالي:

  ر أصحاب األعمالجودة حياة العمل من وجهة نظ جدول )٣(رقم  جدول

  جودة حياة العمل مؤشر
  متوفر غير  متوفر

  ٪  ك  ٪  ك
  ٢٩.٧  ٣٠  ٤٠.٦  ٤١  حسب المؤهل العملتخصيص  يتم

  ١٠.٩  ١١  ٨٧.١  ٨٨  يعلى مرتب مجز الحصول
  ٤٩.٥  ٥٠  ٤٩.٥  ٥٠  في مكان العمل العمل
  ٧٣.٣  ٧٤  ٢٦.٧  ٢٧  اصالتبند المو توفير
  ٢٨.٧  ٢٩  ٧١.٣  ٧٢  اإلضافية الحوافزالعمل  يوفر
  ٣٤.٧  ٣٥  ٦٥.٣  ٦٦  المهني االستقرارالعمل  يوفر

  ٣٧.٦  ٣٨  ٦٢.٤  ٦٣  الصحية الخدمات
  ٦٢.٤  ٦٣  ٣٧.٦  ٣٨  الترفيهية األنشطة

  ٤٢.٦  ٤٣  ٥٥,٤  ٥٦  عنصر المخاطر تقليل
الجدول السابق يتضح أن معظم البنود كانت في االتجاه إلى  وبالنظر

نشطة الترفيهية، مما يشير وفقًا ت واأليجابي، فيما عدا بند توفير المواصالاإل
ارتفاع جودة حياة العمل في األماكن التي يعملون إلى األعمال  أربابلرؤية 

 بها.
 :تواجه صاحب العمل التىالمشكالت  أهم .٩

السؤال عن أهم المشكالت التي تواجه المبحوث كصاحب عمل  عند
التي  شكالتتوزعت المشكالت بنسب متقاربة كالتالي: كانت من أهم الم

٪، يليه السوق وحركة العمل بنسبة ٥٦.٤ضعف الضمير بنسبة  ظهرت
٪، ثم جاءت قلة ٤٣.٦التعامل مع البشر (الجمهور) بنسبة و٪، ٤٥.٥
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اإلمكانيات والتسهيالت، والمشكالت المادية وصراعات الموظفين بنسب 
خر هذه آ)، وجاء في يلا٪ على التو٣٢.٧٪، ٣٣.٧٪، ٣٤.٧متقاربة (

 ٪.٢٦.٧التعامل مع المهنة على قدر المرتب بنسبة  ت،الالمشك
 :حل هذه المشكالت طرق .١٠

تم سؤالهم عن كيفية حل  ،األعمال للمشكالت السابقة أربابطرح  بعد
أن الموظف كي  إلى األعمال أربابأشار فهذه المشكالت من وجهة نظرهم، 

"رفع  يؤدي عمله وال يتعامل مع المهنة على قدر المرتب فيجب اآلتي:
عمل توعية والمرتبات وتحسين المستوى المعيشي وخفض األسعار، 

زيادة وجاز العملي، نالعمل الذي يعمله، التقدير المالي لإل ةللموظف بأهمي
وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. وللتغلب على ومعدل الحوافز، 

عاملين الرقابة الشديدة على الوقلة الضمير يجب: "العمل بروح الفريق، 
ربط وفصل من يكتشف ضعف ضميره، وخاصة أصحاب الضمير الضعيف، 

تطبيق وغرز روح العمل وحب العمل واالجتهاد، ونتاج، المرتب والحافز باإل
ق مبدأ يتطبوالمرتب مقابل العمل، و، يءالقانون بصرامة وعقاب المخط

بين رفع انتماء الموظفين للمؤسسة". ولتقليل الصراع والثواب والعقاب، 
التنسيق بين مهام والموظفين يجب: "إنهاء الوساطة والمحسوبية في العمل، 

ضرورة احترام ووتحديد المسئوليات حتى ال يحدث تضارب،  وظفكل م
عمل توعية والفصل في المشكالت الشخصية ومشكالت العمل، واآلخر، 

ما له وما وتعريف الموظف بلموظفين بكيفية التعامل مع بعضهم البعض ل
ليه، التدخل لحل الصراعات". ولتقليل المشكالت المالية وقلة اإلمكانيات ع

التوعية ويمكن عمل اآلتي: "الحصول على قروض، الدعم والتمويل، 
طلب الشراكة". ولتحسين التعامل مع واإلعالمية بشراء المنتجات الوطنية، 

رضية، "محاولة الحد من السلبيات التي تغضب الجمهور، بالت :الجمهور يجب
  دريب الموظفين على مهارات التواصل الفعال". وتتجويد المنتج، و
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مة بين التعليم الجامعي وسوق العملءاوا: مقترحات لتفعيل المخامس:   
 :. كيفية تحسين جودة الخريج الجامعي المصري١

 ،من المقترحات لتحسين جودة الخريج الجامعي ااألعمال عدد أرباب قدم
فأشار عدد  ،المقترحات التدريب العملي للطالب الجامعي وجاء في مقدمة هذه

اآلتي: "ربط المحتوى الدراسي بالتدريب، بدالً من أن باألعمال  أربابمن 
يلتحق الخريج بدورات تدريبية بعد التخرج أن يتاح له هذه التدريبات خالل 

ية عمل دورات تدريبومن المناهج الدراسية،  اوتكون جزء ،المرحلة الجامعية
تدريب الطالب قبل التخرج في المؤسسات وجازات الصيفية، للطالب أثناء اإل

التخصصات كما يحدث في الكليات العملية والعسكرية،  تالمختلفة مهما اختلف
دمج احتياجات السوق أثناء وضع والتدريب على ما يحتاجه سوق العمل، 

راعاة متطلبات مو"الربط بين الدراسة وسوق العمل، والمقررات الدراسية، 
التأهيل الذي وواحتياجات سوق العمل". "تحسين جودة التعليم قبل الجامعي، 

تحسين جودة التعليم األساسي واالهتمام بالطالب ودأ من المرحلة الثانوية، بي
االهتمام بالمدرسة وبالعملية و منذ المرحلة االبتدائية ومعرفة ميوله وتوجهاته،

بين التعليم العالي  تكاملرحلة االبتدائية" وتحقيق الالم ا منالتعليمية ككل بدء
   والتعليم الثانوي.

جور األفراد في المستقبل أما أكدته الدراسات عن أن الفوارق في  وهذا
النتائج عن إمكانية تحقق ذلك في حالة االهتمام بعائدات التعليم  شفتكقد 

لسياسات طويلة أساس ا ىومراعاة استمرارية السياسة بحيث يكون العمل عل
. فقد اتضح أن السياسات قصيرة المدي ال تمكننا من وضع تقديرات ىالمد

لمعدالت التغيير. ومن ثم كان تقديم مفهوم حجم تأثير سياسة  ةكمية دقيق
 االفوارق في األجور في المستقبل تأثير ىالتعليم االبتدائي المجاني عل

  . )٣٥(اضعيفً
صناع القرار االستمرار في  ىعين علأنه يت اتأكدت إحدى الدراس وقد
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الضغط من أجل زيادة الدقة في متطلبات المناهج الدراسية المقدمة لطالب 
المرحلة الثانوية لما يعنيه هذا بالنسبة لهؤالء الطالب الذين يعتمدون أكثر 
  على التعليم في المدرسة الثانوية كنقطة انطالق لحياتهم المهنية في المستقبل. 

الدراسة عن أن المقررات الدراسية المقدمة لطالب المرحلة كما كشفت 
ن) يالقصير (سنت ىالمد ىمة علئالثانوية في عالقتها بسوق العمل قد تكون مال

 ٨البعيد ( ىالمد ىالدخل عل ىومستو لطالببفرص عمل ا طولكنها ال ترتب
سياسة تحسين  ىالقائمين عل ىسنوات). وتشير هذه النتائج إلى أنه عل

درسة الثانوية عدم االهتمام بزيادة المقررات الدراسية بقدر االهتمام الم
ومدي تلبيتها الحتياجات  ،بالنظر في هذه المناهج الدراسية األكاديمية

"تطوير المناهج الجامعية بما يواكب و"انضباط األستاذ الجامعي" و .)٣٦(السكان
يكون  ن"أوعي والفني" " االهتمام بتطوير التعليم الصناوالتقدم التكنولوجي" 
"عمل مشروعات وللرغبات واختبارات القدرات"  وفقًاالقبول بالجامعات 

يجاد فرص عمل مناسبة للطالب حسب وإطلبة بعد التخرج، لصغيرة ل
وخاصة العلوم التطبيقية  ،تخصصاتهم" واالهتمام بالتخصصات الجديدة

  نفتاح العلمي والبحثي على العالم. واال
 :جينيلخرلخاص في توفير فرص عمل القطاع ال دور .٢

في إتاحة الفرصة  اكبير ااألعمال أن للقطاع الخاص دور أرباب يرى
قبول تدريب الخريجين لديه ووبالتالي تأهيلهم لسوق العمل،  ،لطالبالتدريب 

توسيع ووضرورة قبول جزء منهم وتوجيه الباقي على األماكن المناسبة، 
مساهمة القطاع الخاص وفرص العمل المتاحة، المشاريع االستثمارية لزيادة 

االعتماد وقبول الخريجين الجدد والعمل على تدريبهم، وفي تطوير التعليم، 
ضرورة استيعاب القطاع الخاص ألعداد وعلى الكفاءة وليس المحسوبية، 

تسهيل شروط االلتحاق بالعمل والتنازل عن شرط وكبيرة من الخريجين، 
مع القطاع  ةعاب عدد أكبر من الخريجين، عمل شراكالخبرة حتي يمكنه استي
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الحكومي في تنفيذ بعض المشروعات التي توفر فرص عمل للشباب عن 
طريق إيجاد صلة قوية بين مؤسسات التعليم العالي والمجتمع االقتصادي 

عن تحديد " جدول  المسئولةنتاجية هي ن تكون المؤسسات اإلأوالصناعي، و
  ."عمال البحث العلميأ

  :الدولة في التعامل مع ملف الخريجين دور .٣
األعمال إلى غياب دور الدولة وقصورها في  أربابعدد كبير من  أشار

أعداد  وزيادةوالدليل على ذلك انتشار البطالة  ،مع ملفات الخريجين لتعاملا
الشباب المتعطل عن العمل، وعمل كثير من الشباب الجامعي في أعمال ال 

أمضوه من سنوات في التعليم. وقد قدم ما أو مع  تتالءم مع تخصصاتهم
من المقترحات لتقوم الدولة بدور مؤثر مع هؤالء  ارجال األعمال عدد

دراسة احتياجات السوق وربطها  ،منها: "ربط سوق العمل بالتعليم ،الشباب
تأهيل الشباب واعتبارات أخرى،  ةمع القبول بالجامعات والتعليم الفني دون أي

االلتزام واالهتمام بتوظيف الشباب واالستفادة من طاقتهم، و، وتدريبهم
بحلقة الوصل بين  مالقياوخلق فرص عمل للشباب، وبتوظيف المتفوقين، 

عمل شراكة مع القطاع الخاص لتمويل ووشباب الخريجين،  ألعمالا أرباب
وتكتفي الحكومة باإلشراف  ،مشروعات كبيرة يديرها القطاع الخاص

شاء مشروعات جديدة، االهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة والرقابة، إن
تسهيل وتحسين قوانين العمل في القطاع الخاص، وومتناهية الصغر، 

التوسع في إنشاء المدن الجديدة ونقل بعض وإجراءات مشروعات الخريجين، 
االهتمام بإقامة المصانع وخلق فرص عمل جديدة، بالقطاعات الخدمية 

شخص المناسب في المكان المناسب حتى ال يكون هناك جديدة، وضع الال
  نفق في التعليم".أإهدار في الوقت والمال الذي 

  :اإلعالم في تغيير ثقافة عمل الشباب دور .٤
فهو في كثير من  ؛األعمال إلى وجود دور سلبي لإلعالم أرباب أشار
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وينشر لوة والتكسب السريع، هن يقدم القدوة السيئة وينشر ثقافة الفيياألحا
فاإلعالم ال يهتم بتغيير ثقافة  ،العادات السيئة، ويحث على بث روح العنف

ألنه ينشغل بمشكالت أخرى ويركز على السياسة فقط، ويرى  ؛عمل الشباب
كما أنه إذا تحدث في الموضوع  ،البعض أن اإلعالم في حاجة إلى التغيير

ما قام  ذاوإ ،عيستخدم أساليب مملة وعقيمة تفتقد لعنصر الجذب واإلقنا
تغيير  فيجب اآلتي: " ،في موضوع تغيير ثقافة العمل وخاصة ،اإلعالم بدوره

ثقافة الشباب حول قيمة العمل وتغيير النظرة حول وجود عمل محترم وعمل 
غير محترم، تغيير ثقافة العمل ورفع ثقة المواطنين في العمل الخاص 

ممكن عن طريقه ويرة، التوجه إلى المشروعات الخاصة والصغودوي، يلاو
نشر الوعي عن طريق ونشر إعالنات الوظائف، وطرح فرص عمل عديدة، 

اعي والجد موبث روح العمل الج ،رشادية وتوجيهية للشبابإعمل برامج 
واالجتهاد والتركيز على الشخصيات الناجحة واإليجابية في المجتمع، والحث 

ين رجال األعمال على اإلبداع، يمكن أن يكون اإلعالم حلقة وصل ب
والباحثين عن العمل في مقابل عمل إعالنات مدفوعة األجر لمن يوظف عنده 

من الخريجين.  امعينً اعدد  
  :المجتمع المدني في تأهيل الشباب بسوق العمل مؤسساتدور   .٥

األعمال إلى أن مؤسسات المجتمع المدني ليس لها  أرباببعض  أشار
من هذه  اوأن كثير ،ار محدود جدوإن وجد فهو دو ،دور على اإلطالق

المؤسسات ال تهتم إال بجمع األموال والتبرعات. وأشار آخرون إلى وجود 
وأجمع معظم المشاركين على أن هذا الدور يقتصر على تدريب  ،دور إيجابي

الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، عقد الندوات والدورات التدريبية والتثقيفية 
اب بل إلى أنها تساعد في توفير فرص عمل للشللشباب، وأشار عدد قلي

  وعمل ملتقيات للتوظيف. 
  :سوق العملمع التعليم الجامعي  مواءمةرجال األعمال حول  مقترحات .٦

االهتمام بالنوابغ حتى ال تهرب  :في مقدمة هذه المقترحات تأتي
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على الجامعات دراسة األسواق اإلقليمية والعالمية و الكفاءات خارج البلد،
وبالتالي إنشاء األقسام  ،حتياجاتها والتخصصات المطلوبة لسوق العملوا

صقل ووالتخصصات المطلوبة، وتعديل المناهج وفقًا لتلك المتطلبات، 
مهارات الطالب بالتدريبات للتأهيل الكافي حتى يكونوا بالكفاءة المطلوبة قبل 

ات سوق الخروج لسوق العمل، على الدولة توجيه التعليم في ضوء احتياج
 والمحسوبية،العمل، أن يتم التعيين وفقًا للكفاءة والقضاء على الواسطة 

تقليل أعداد الطالب في والتركيز على المجاالت العملية والتكنولوجية، و
الكليات والتخصصات غير المطلوبة حتى ال يزيد التكدس والبطالة، التعاون 

المجتمع المدني لوضع  بين وزارة التعليم العالي والقطاع الخاص ومؤسسات
ا إيجاد جمعيات خطة للتوظيف طويلة المدى وخلق فرص عمل، وأخير

حتى ال تنقطع صلة الخريج بالجامعة عقب أدائهم االمتحان  للخريجين
األخير، وتخسر هذه المؤسسات إمكانات هائلة للنمو المهني لخريجيها 

مكانات إسهام إعن  ولتدريب طالبها وللمساعدة في توظيف بعضهم، فضالً
نتماء، وما واألهم من ذلك المعاني المرتبطة بقيمة اال ،في تمويلها الخريجين

  ن يترتب عليها من مشاعر وسلوك يتجاوز حدود مكان التعليم. أيمكن 
  التوصیات:

 ةمن التعليم الجامعي اآلن لم تكن هي المبتغا ةاألهداف المبتغا نشك أ ال
 مشكالتوحل ال يعتمد على الحوار اتعليمبل نحتاج  ،خالل العقود الماضية

بمعني جودة  ،بداعقناع واإلوتحويله إلى إنسان لديه القدرة على التفكير واإل
ا.ا وكيفًوتحسين نوعية التعليم كم  

  تطبيق كما يلى:ال ويمكن

 :العمل أرباب -١

 تعزيز خالل من العمل وسوق العالي التعليم مؤسسات بين التعاون تقوية 
 .بالجامعات السنوي ظيفالتو ملتقى
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 المطلوبة. التخصصاتبيانات عن احتياجات سوق العمل وعن  توفير 
 خبراء من مؤسسات سوق العمل في عمليات صياغة المناهج  إشراك

  .وعمليات التدريب
 رجال األعمال كأعضاء مجلس أمناء لكليات المجتمع مشاركة.  
 مليةالع الكليات في وخاصة التخرج مشروعات من االستفادة. 

 العديد في الصيفية واإلجازات الجامعية المرحلة أثناء للتدريب قنوات فتح 
 حسب التخرج عقب التدريب فترة من توفر للخريج كإعداد المؤسسات من

 .التخصص

 على إنشاء مؤسسات  الخريجينيتوجب دعم المشاريع التي تساعد  كما
اكة بين وضع نماذج جديدة للشرو، وذلك بدعم من الحكومات، ديدةج

ونسكو، يلاطلب المساعدة من  وباإلمكاننتاجية، الجامعات والقطاعات اإل
نمائي، والبنك الدولي، ، وبرنامج األمم المتحدة اإل(UNIDO)ونيدويلاو

نمائية، وبنك اإل حدةلدعم منظمات األمم المت يوبرنامج الخليج العرب
 .ىديق تنمية أخراسالمي، وصنالتنمية اإل

 :الشباب وتوظيف تأهيل رامجب لتفعيل توصيات
 بشكل دوري. ٢٠١٧تكرار تجربة منتدي شباب العالم  -

اإلسراع في إنشاء األكاديمية الوطنية لتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق  -
 تدريب أجل من اسنوي العامة الموازنة نم جزء يخصص وأنالعمل 
  .وتوظيفهم الشباب

 العمل، لسوق الشباب وتأهيل تدريب في الخاص القطاع مساهمة أهمية -
 ا،سنوي الشباب من معينة نسبة بتوظيف املزم الخاص القطاع يكون وأن
 من الخاص للقطاع الرسمية الجهات تقدمها وامتيازات تسهيالت مقابل في

  .وشراكات اتفاقيات عقد خالل
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 الفردي بالشكل التنمية، سياسات ومختلف التعليم بين الدقيق الربط -
 إلى التلقين سياسات التعليم يتجاوز أن وهو) Self-Learning( والجماعيأ

 باستمرار، نفسه تعليم على قادرا المتعلم يكون حتى الذاتي التعلم مقاربة
 وفي ،العمل أسواق في السريعة والمهارية المعرفية التغيرات لمواجهة
  . التنمية مشروعات متطلبات
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