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معايري الكفاءة اإلنتاجية للتكوين اجلامعي ومدى تناسبها مع احتياجات سوق العمل من
العمالة املؤهلة
الدكتورة ،وسيلة بن عامر ،جامعة بسكرة ،اجلزائر
الدكتورة :صباح ساعد ،جامعة بسكرة ،اجلزائر
امللخص:
يف ظل التطورات املتالحقة للتكنولوجيا والتفجر املعريف املتدفق ،أصبحت
احلاجة ملحة من طرف اجملتمع عامة وسوق العمل خاصة ،إىل تطوير وصقل
املهارات املتوقع من اخلريج امتالكها ،لتلبية متطلبات سوق العمل واحتياجاته ،يف
ظل حتمية التطور احلاصل اليت باتت تفرتض ان يكون شاغل العمل اكثر
ختصصا .وهذا من شأنه أن يفرض على منظومة التعليم العالي أن تغري من
أساليبها التعليمية من خالل االلتزام مبعايري جودتها وكفاءتها اإلنتاجية.
Abstract:
In the context of the successive technological developments
and the explosion of flowing knowledge , it becomes a necessary
need by society in general and the labor market in particular, to
develop and perfect the skills expected of graduates to meet and
where the inevitability of
must be more

needs of the labor market,

involves that the worker

satisfy

development already

specialized, and This would force the higher education system to
change its educational methods by adhering to its standards of its
productivity quality .
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مقدّمة:
يتعرض التعليم العالي للهجوم يف كل بلدان العامل وخاصة الدول النامية،
من حيث ارتفاع تكاليف امليزانية وبطء اعتماد التكنولوجيا التعليمية ،وقلة جدوى
العملية التكوينية .ويرى الكثري أن العديد من هذه املشكالت سببه الكفاءة
املنخفضة يف معاهدنا وجامعاتنا ،واليت تؤدي إىل تكاليف مرتفعة وأداء منخفض
املستوى ،مما يثري سخط أربا العمل وييادة فقدان الثقة العامة لدى النا
بالتعليم العالي وارتفاع االرتيا يف قيمته.
إن تبين اجتاه إنتاجية التعليم والتكوين العالي أصبح مطلبا أساسيا أوصت
به نتائج الدراسات والبحوث والندوات واملؤمترات ،اليت عنيت بتطوير التّعليم
اجلامعي يف خمتلف البلدان العربية والغربية.
ومن بني األسبا اليت أدت إىل تزايد االهتمام بتطوير التعليم اجلامعي،
الشكوى العاملية من اخنفاض مستويات الكفاءة اإلنتاجية له ،اليت مشلت الدول
املتقدمة والدول النامية على حد سواء .وقد انبثق هذا املطلب حلاجة تلك
اجملتمعات من الكفايات القادرة على مواكبة التغريات احمللية والعاملية ،وتتزايد
اآلمال املعقودة على التعليم العالي يف ضوء العائد املتوخى وإرضاء حاجات سوق
العمل من اليد العاملة املؤهلة واملدربة...
ففي خالل السنوات األخرية انتقل مصطلح الكفاءة وبقوة من علم
االقتصاد اىل علم الدراسات الرتبوية ،ولعل ذلك يرجع إىل تزايد النظرة
االقتصادية للتعليم ،وبروي االهتمام بضرورة ترشيد االموال اليت تنفق عليه.
وبالرغم من كثرة استعمال كلمة إنتاجية يف العديد من اجلامعات فإن معناها
احلقيقي وتطبيقها يف التعليم العالي ليس واضحا متاما.
ولقد تنامى االهتمام الرمسي واألكادميي يف خمتلف اجلامعات الغربية
والعربية بالوقوف على معايري ومتطلبات حتقيق الكفاءة اإلنتاجية للتعليم العالي
لضمان جودتها وكفاءة خمرجاتها ،من حيث العمل على وضع معايري وأسس
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الكفاءة اإلنتاجية على خمتلف املستويات املؤسسية والرباجمية واخلطط التعليمية،
بغية الوفاء مبتطلبات احلصول على االعتماد األكادميي وتوكيد اجلودة يف مجيع
الربامج والتخصصات األكادميية والعلمية.
لذا فعلى اجلامعة بداية ترمجة تلك املعايري يف خططها التعليمية النافذة،
ويف استشرافها للخطط التعليمية املستقبلية ،كما تتجسد يف تلبية احتياجات السوق
احمللية ومتطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة حمليا وإقليميا ووطنيا.
وااللتزام بربط خططها التعليمية وبراجمها األكادميية باحتياجات سوق العمل
وضمان املواءمة بني خمرجات اجلامعة ومتطلبات النشاط االقتصادي واالجتماعي
كما يعكسها سوق العمل.
وبالتالي جيب أن تكون اخلطط التعليمية والربامج األكادميية للتكوين
موجهة على حنو مباشر لتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل من االطارات
املؤهلة واملهـارات الكفؤة القادرة ليس فقط على الوفاء مبتطلبات الوظيفة ،ولكن
أيضا على النهوض بالوحدات واملؤسسات اإلنتاجية حنو مزيد من التطور والنمو،
وذلك من خالل تأصيل وتعزيز قدرات اإلبداع واالبتكار يف خمرجات العملية
التعليمية للجامعة ،ومبا يتماشى مع مبدأ املواءمة املنشودة مما يكسب اجلامعة دورا
قياديا إقليميا ودوليا.
إن تأهيل وتدريب العمالة ظل مطلبا أساسيا للتنمية املستدامة ،وأصبح
تأهيل هذا اإلطار البشري تأهيال يليب متطلبات العصر ضرورة ملحة تلقى على
عاتق مؤسسات التعليم املختلفة وخاصة مؤسسات التعليم العالي ،وال سيما
العالقة بني التعليم والعمالة ظلت هاجس التخطيط التعليمي الرئيس لتحقيق
مالءمة بني اخلرجيني ملستوياتهم وقطاعاتهم املختلفة ..ولتحقيـق هذا املبدأ ال بد
من إعادة النظر فـي طبيعة الصيغة التكوينية باجلامعة بصفة خاصة ،وضرورة
التفكري يف استحداث معايري حتقق الكفاءة اإلنتاجية للتعليم العالي واملتمثلة يف
مدى قدرة النظام التعليمي اجلامعي على بلوغ أهدافه املسطرة ،يف حتقيق منافع
اجملتمع ومؤسساته اخلاصة والعامة.
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ويأتي دور التكوين اجلامعي يف إعادة صياغة معادلة التناسب بني خمرجاته
وحاجات اجملتمع من اليـد العاملة املؤهلة واملدربة ،ومن ثم إيالء القدر الكايف من
االهتمام بالتكوين الفعال وذلك من خالل االحتكام إىل معايري اليت ميكن أن حتقق
الكفاية اإلنتاجية للتعليم العالي لتتناسب مع احتياجات اجملتمع من هذه الفئـة،
وهذا ما سنقف عنده يف هذا املقال من خالل الرتكيز على اإلجابة عن السؤالني
التاليني:
 ما مدى تناسب الكفاءة االنتاجية للتكوين اجلامعي مع احتياجات اجملتمع
من العمالة املدربة من خالل آراء الباحثني والدراسات يف هذا اجملال؟.
 ماهـي املعايري اليت ميكن االعتماد عليها لتحقيـق الكفاية اإلنتاجية
للتكوين اجلامعي من اليد العاملة املؤهلة واملدرّبة حسب النظريات يف
اجملال؟.
أو ًال  :ما املقصود بالكفاءة اإلنتاجية للتكوين اجلامعي؟
إن أول خطوة مهمة كي تصبح اجلامعة منتجة ،هي فهم معنى اإلنتاجية
وسياقها يف ثقافة التعليم العالي ( .)0قد ال ختدم التعريفات االقتصادية اجملرّدة
لإلنتاجية التعليمية للتعليم العالي على حنـو جيد بسبب خصوصية سياق التعليم
العالي .ويقصد بالكفاءة التعليمية من املنظور االقتصادي احلصول على أكرب عائد
ممكن بأقل جهد ومال ويف أسرع وقت ( ،)7كما ميكن تبين التعريف التالي للكفاءة
االنتاجية للتعليم وهي ":مدى قدرة النظام التعليمي على حتقيق األهداف املنشودة
منه (.)3
 -1أنواع الكفاءات االنتاجية التعليمية:
وتقسّم الكفاءة اإلنتاجية يف التعليم إىل قسمني هما (:)4
 -1-1الكفاءة اإلنتاجية الداخلية للتعليم :ويقصد بالكفاءة الداخلية مدى قدرة
النظام التعليمي الداخلي على القيـام باألدوار املتوقعة منه .والكفاءة اإلنتاجية
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الداخلية هلـا جوانب ثالثة هي(:الكفاءة الكميّة والكفاءة النوعية ,وكفاءة كلفة
التعليم).
أ-

الكفـاءة الكمية للتعليم :ويقصد بهـا عدد التالميذ الذين يتخرجون بنجاح
من النظـام ،ويرتبط بهذا اجلانب من الكفاءة دراسة حاالت التسر
واإلعادة والرسو (.)5
-الكفـاءة النوعية للتعليم :ويقصد بالكفاءة النوعية للتعليم هي نوعية
التلميذ الذي خيرجه النظام التعليمي ،وتقـا نوعية التلميذ عـادة عن
طريق االمتحانات بال استثناء .فهي الدليل علـى هـذه النوعية ،وليست
هذه هي املعـايري الصحيحة الوحيدة ،فهنـاك مؤشرات أخرى إىل جانب
االمتحانات ميكـن أن يستدل بها على النوعية مثل(نوعية الربامج
واملنـاهج املقرّرة واملعلمني حسب تأهيلـهم وتدريبهم إضـافة إىل
تعليمـهم ومدى فعـالية األنشطة املصاحبة والوسائل وغري ذلك من
املؤشرات املوضوعية اليت تساعد يف حتديد النوعية) (.)6

ت-كفـاءة كلفة التعليم :وترتبط هذه العملية مبستوى اإلنتاج ،وهي تعين أن

تكون كلفة الطالب بأدنى قدر شريطة أن ال تؤثر على نوعية التعليم،
وحتى تكون الكـلفة موضوعية فيجب أن تعتمد على تقديرات واقـعية
حقيقية تراعي العامل الزمين وما يرتتب عليه من ييـادة نسبية يف
التقديرات ميكن التنبؤ بها واحتسا احتماالتها واجتـاهاتها (.)2
 -2-1الكفاءة اإلنتاجية اخلارجية للتعليم:
ويقصد بها مـدى قدرة النظام التعليمي على حتقيق أهداف اجملتمع
اخلارجي الـذي وضع النظام من أجل خدمته ،من خالل ما يقدّمه من خرّجيني لـه
يسهمون فـي جماالت األنشطة املختلفة بكفـاءة ،وتؤدي إىل كسب ثقة أربا
وأصحا العمل ورضاهم عن سوية هـؤالء اخلرّجيني ،إضافة إىل قيامهم بدور
املواطنة الصاحلة وممارسة حقوقـهم والقيام بواجبـاتهم االجتماعية اليت ترتبط بهذا
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الدور ،وهو معيار جناح النظام التعليمي يف حتقيق أهداف اجملتمع الذي وجد من
أجله .ومن املعروف أن النظام التعليمي يف أي بلد يوضع لكي خيدم اجملتمع الذي
وجد فيه ،لذا جيب أن تكـون أهداف التعليم مسايرة ألهداف اجملتمع وتليب
احتيـاجاته وخطط التنمية فيه ،وحنكم على جناح العملية التعليمية يف اجملتمع من
حيث قدرتها على تلبية حاجات البيـئة وتوفري القوى العاملة اليت حتتاج إليهـا
املشروعات االقتصادية واالجتماعية (.)8
لـذا فإن احلديث عن الكفـاءة اإلنتاجية التعليـمية اخلارجية ،إمنـا يؤكد
ضرورة مراعاة النظـام التعليمي للبيئة احمللية اليت تفرض متطلباتها بني اخلربة
واملعرفة واحتيـاجاتها من القوى املؤهلة .وهنـا يتضح أهمية الربط الوثيق بيـن
املدرسة واجملتمع يف مجيع دول العامل على اختـالف مستوياتها التنموية ،وال سيّما
الدول النامية ذات اإلمكانات الضعيفة واليت ال تستطيع حتمّل املزيد من اإلهدار
يف إنتـاجيتها.
ثانيا -سوق العمل:
سوق العمل خيتـص حباجة خطط التنمية ملزيد من اإلطارات عـالية
التأهيل ،كما أن استخدام التكنولوجيا املوجودة أصبح املطلب الرّئيس الاليم
للبقاء يف سوق العمل ،وهذا يتطلب توافر عمالة مؤهّلة ميكنها التعامل مع
التكنولوجيا املوجودة حاليا كما ميكنها استيعا اجلديد.
إن مفهوم سوق العمل يعين" :منظومة العالقات بني األفراد املتاحني
للعمل وفرص العمل املتاحة" (.)9وعليه فسوق العمل هو املؤسسة التنظيمية
االقتصادية اليت توفري أماكن عمل ووظائف جلميع خرّجيي املؤسسات التعليمية
ضمن نطـاق الدولة أو خارجها .ولعل اكثر املهارات اليت باتت تفرضها سوق
العمل هي التفكري النقدي مع حلول عام .)*(0202
بناء على ما تقدّم ميكن القول أن احلاجة املاسة إىل ضرورة التأكد من أن
خمرجات التعليم العالي تتفق مع متطلبات سوق العمل من اليد العاملة املؤهلة
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تأهيال جيّدا جيعلها تتناسب مع احتياجاته ومتطلباته ،وذلك لتضمن حصول
خرّجيي اجلامعات للمساهمة يف التنمية الشاملة للبالد.
 -1سوق العمل والتعليم العالي
ال ندري ملاذا عندما نناقش مفهوم الكفاية اإلنتاجية للتعليم اجلامعي
وسوق العمل ال يتم ذكر هذه املرحلة األساسية من التعليم ،والتـي حسب رأينا
تعترب املرحلة األهم لسبب بسيـط جداً مقـارنة باملرحلة اجلامعية ،وهـو أن هذه
األخرية متتد إىل أربع سنوات أو مخس سنـوات أو ست سنوات على األكثر وذلك
حسب نوع التخصص ،إال أن تلك املرحلـة هي املرحلة األساسية اليت يتم فيها
بلورة فكرة الطالب من خالل الرتبية الصحيحة وطرق التعلم السليـم ،اليت تبدأ
مع الطفل يف سن اخلامسة أو السادسة وتنتهـي يف سن الثانية عشر ،إذ جيب أن
نضع فـي اعتبـارنا عند احلديث عن الكفاية اإلنتاجية للتعليم العالي هذه املراحل
التعليمـية اليت تعترب أسا البنية الفوقية واليت تضطلع بها اجلامعات...
إنّ املشكلة األساسية اليت تواجه التعليم العالي وخاصة بعد التطور
احلالي يف جمال تقنية املعلومات واالتصاالت واالنفتاح االقتصادي والعوملة ،تكمن
يف طبيعة اخلطط واالسرتاتيجيـات املتبعة يف الرقي بالتعليم اجلامعي إىل املستوى
املطلو  ،وختريج الكوادر الفعّالة .حيث ال يزال اخلرجيون غري املقبولني يف قطاع
العمل ،وخاصة القطاع اخلاص لعدم كفاءتهم مقارنة بالوافدين من دول أخرى،
لذلك تبقى مؤسسات التعليم العالي مقصرة يف تكوين اخلريج الذي حيض
بالقبول يف القطاع العام واخلاص معاّ ،اخلريج الذي يتمتع بأعلى مستويات التفكري
واالستنتاج واالبداع وإجياد عدة حلول للمشكلة الواحدة وحتديد اولوية البدائل
املتاحة...
ثالثا -االجابة عن تساؤالت الدراسة:
أ -فيما خيص التساؤل األول :ما مدى تناسب الكفاءة االنتاجية للتكوين
اجلامعي مع احتياجات اجملتمع من العمالة املدربة من خالل آراء الباحثني
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والدراسات يف هذا اجملال؟ لقد حاولت العديد من الدراسات البحث يف
املواءمة بني التعليم اجلامعي ومتطلبات سوق العمل من بينها (.)01
الدراسة األوىل:دراسة حبيب اهلل(1201هـ) حول "املواءمة بني خمرجات التعليم
ومتطلبات سوق العمل" .هدفت إىل التعرف على أهم األسبا اليت ساهمت يف
حمدودية قبول سوق العمل احمللي ملخرجات التعليم من اجلامعات احمللية ،والتعرف
على أهم املسؤوليات اليت تقع على اجلامعات من املواءمة بني خمرجات التعليم
وسوق العمل السعودي ،وحتديد مسؤوليات القطاع اخلاص يف توظيف خمرجات
التعليم وتأهيل تلك املخرجات لسوق العمل .وكانت من أهم النتائج اليت
توصلت إليها الدراسة التالي:
 عدم توفري املهارات واخلربات العلمية لدى اخلريج اجلامعي ،كعدم إجادة
اخلريج للغة االجنليزية.
 املناهج التعليمية ال تتناسب واحتياجات سوق العمل.
 تفاوت األجور بني العمالة اخلارجية واألجور اليت يتطلبها املوظف
السعودي.
 املوظف السعودي مرتبط باحلياة االجتماعية أكثر مقارنة مع العمالة
الوافدة املتفرغة للعمل.
الدراسة الثانية:دراسة خالد بن صاحل( )1425هـ حول املواءمة بني خمرجات
التعليم وسوق العمل هدفت إلي التعرف على املهارات املطلوبة لسوق العمل
حيث تشمل املهارات الفعلية واإلملام بالتخصص واستخدام التقنية وإدارة
املعلومات والتفكري االسرتاتيجي .فنجد إن املهارات الذاتية تشمل :السلوك
االجيابي واحرتام الذات واالنضباط وااللتزام والقابلية للتأقلم واالستقاللية والثقة
بالنفس والريادة واملبادرة واإلصرار والتفكري اإلبداعي والقدرة على التعلم
والدافعية لإلجناي واختاذ القرارات واالهتمام بالسالمة .أما املهارات التفاعلية
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تتمثل يف :التواصل و العرض و التقديم و التعامل مع اآلخرين والرتكيز على
العميل و العمل اجلماعي كفريق ،حل اخلالفات و املهارات القيادية.
الدراسة الثالثة :دراسة القحطاني ،سامل بن سعيد 1211(.هـ) ".مدى مالئمة
خمرجات التعليم العالي ملتطلبات سوق العمل .حيث هدفت الدراسة إىل التعرف
على مدى مالئمة خمرجات التعليم العالي ملتطلبات سوق العمل.
 عدم توافق خمرجات التعليم العالي ملتطلبات سوق العمل.
 خرجيي التعليم اجلامعي ال يتوافق مع متطلبات القطاع اخلاص ،إال إذا
اهتم باملؤهل ثم التدريب ثم اخلربة ثم اللغة االجنليزية ثم القدرة على
استخدام احلاسب.
 أن التعليم اجلامعي التطبيقي ثم اإلكلينيكي أكثر متطلبات التعليم توافقاً
مع متطلبات سوق العمل.
من خالل نتائج الدراسات السابقة جند أنها أشارت معظمها إىل ضعف
املواءمة بني التعليم اجلامعي ومتطلبات سوق العمل ،ومن بني اهم العوامل اليت
ساهمت يف ذلك هي عدم توييع الطال بني التخصصات ،وضعف اللغة
االجنليزية ومهارات احلاسب اآللي .باإلضافة إىل ضعف القدرة التحليلية .كما
ميكن تفسري ضعف تناسب التكوين اجلامعي مع متطلبات سوق العمل ،قد يعود
إىل كثرة أعداد األقسام والتخصصات النظرية حيث صعوبة وجود فرص العمل
يف السوق احمللي ،األمر الذي يستدعى مراجعة هذه التخصصات لرتشيدها،
وتوجيه اجلهود لزيادة األقسام العلمية اليت ختدم سوق العمل.
أماّ فيما خيص التساؤل الثاني :ما هي معايري الكفاءة اإلنتاجية للتعليم
اجلامعي ملواءمة متطلبات سوق العمل؟ جيب ترمجة مجلة من املعايري واليت جيب
أخذها بعني االعتبار من اجل حتقيق الكفاءة اإلنتاجية للتعليم العالي ،ومن بني
هذه املعايري ما يلي-:
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 -1املناهج والربامج الدراسيّة :ميكن اعتماد املناهج والربامج الدراسية كأحد أهم
املعايري اليت ميكن االستناد عليها للحكم على الكفاية االنتاجية للتعليم ،وذلك
بربط اخلطط التّعليميّة وبراجمها األكادمييّة باحتياجات سوق العمل ،وضمان
املواءمة بني خمرجات اجلامعة من جهة ومتطلبات النّشاط االقتصادي واالجتماعي
كما يعكسها سوق العمل من جهة أخرى .فاملناهج املدروسة واملقررات اجليدة
تزيد من فعاليات التلميذ ورغبته يف االستزادة من املعرفة واخلربة ،بعكس املناهج
واملقررات التقليدية اليت ال تراعي ميول التالميذ واهتماماتهم واستعداداتهم ،وال
ترتبط بالبيئة احمللية اليت يعيشون فيها تؤدي إىل تدهور انتاجية التعليم وييادة
االهدار الرتبوي من رسو وتسر وضياع للجهود واالموال (.)00
وجيب أن تتسم هذه الربامج بـ :الشمولية والعمق ،القابلية للتطوير
والتحديث ،وتصميمها حسب معايري التقويم األكـادميي واجلودة العلمية،
وترسيخها للعديد مـن املهارات الذهنية والعلمية والفكرية بهدف تنمية قدرات
االبتكار واإلبداع لدى طالبها وخرجييها ،ليكونوا قادرين على اإلسهام الفاعل يف
تطوير اجملتمع وتنمية مؤسساته ووحداته اإلنتاجية واخلدمية...
 -2املواكبة للتطور العلمي واملعريف والتقين الوطين والعاملي :جيب أن حترص
اجلامعة على أن تكون براجمها وخدماتها التعليمية والعلمية مواكبـة لكل
التطورات واملستجدات يف عامل املعرفة والعلوم وتقنيـاتها ،مبا يكفل هلـا استيعا
كل جديد وتبين كل حديث ضمانا ملسايرتها وعدم التخلف عنها باالعتماد على
اللغات املتطورة.
 -3إنتاجية األساتذة:
أ -إنّ االستاذ هو العمود الفقري يف العملية التعليمية ،حيث إنه ميكن أن
يغطي الكثر من جوانب النقص فيها من خالل كفاءة االستاذ ومتكنه.
وعليه "ميكن تعزيز اإلنتـاجية التعليمية من خالل برامج تطوير وتدريب
األسـاتذة ،فالتّدريس مهارة جيب تعلّمها وميكن أن تتطوّر عندهم .لذلن
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فإن حتسني الكفاءة االنتاجية للتعليم يتوقف على حسن اختيار االساتذة
وإعدادهم وتدريبهم ،كما يتوقف على متابعتهم لكل جديد يف ميدانهم
واثراء معلوماتهم وخرباتهم.)07( "...
 -3أساليب التقويم ونظم االمتحانات:
تعترب أساليب التقويم احلديثة من األدوات اهلامّة الاليمة ملعرفة درجة
الكفـاءة التعليميّـة ومستواها يف املدار  ،كما تقيس قُدرة الطالّ على الفهم
واالستيعا للمعلومات واملهارات واحلقائق واخلربات ،وتقيس كذلك ميوهلم
واهتماماتهم وقدراتهم يف مراحل التعليم املختلفة ،وعلى العـكس من ذلك فإن
األدوات التقليدية وغري املتطوّرة ال تكشف إالّ عن مدى قـدرة الطالَّ على
احلفظ واالستظهار ولذا فإن تطوير أساليب التقويم ضرورة لتحسني اإلنتاجية
وييادة فعالية العملية التعليمية ومراقبتها وترشيدهاَ (.)03
 -4الطالب:
ال تقارن األمم بثرواتها املادية ،بل بثروتها البشرية التـي تعمل على
استثمارها وتوجيهها لرفعة اجملتمع وايدهاره ،فهم عنـاصر التطوّر والنّمو يف
ال من عوامل اهلدْر.
ئ تعليمُـهم وتوجيهُهم أصبحوا عام ً
اجملتمع ،أمَّا إذا أُسي َ
أ -وتعمل اجلامعـات احلديثة عن طريق رعاية قـدرات الطال وتنميتها
والكشف عـن استعداداتهم وميوهلم يف مرحلة مبكرة وتوجيهها ،حتى
تزداد فعاليتهم وقدرتهم على االبتكار واإلبداع يف املستقبل ،وقد دلّت
البحوث والدراسات النفسية والرتبوية أن الكفاءة التعليمـية ألي جامعة
َرجُ م ْنهَا وَب ُق ْدرَته
يف جمتمع مـا إنّمَا تقا ُ أساسًا بنَوْعيَّة التلميذ الذي يتَخ َّ
علـى التفاعُل معَ بيئَته وَتَطْويرهَا (.)04
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 -5التّوجيه الفين واإلداري:
التوجيه الفين واإلداري من أدوات حتسني العملية التعليمية واإلدارية
وتطويرها ومراقبتها حتى تتحقق أهداف اجلامعة .وهو يعد من املدخالت اهلامّة يف
ييادة الكفاءة التعليمية وييادة إنتاجيتها .وذلك من خالل مشاركة الطاقم الفين
واإلداري من(رؤساء أقسـام وموجّهني وأساتذة وفنيني ...يف حل املشكالت
التعليمية والتعاون يف ترشيد وتطوير الكفاءة التعليمية داخل املدرسة وخارجها
تُؤتى أُكلها إذا ما اتسمت باألسلو الدميقراطي التعـاوني ،ال األسلو
الدكتاتوري الذي يركّز على التفتيش وتصيد األخطاء ومعاقبة املسؤولني عنها.
 -6البناء املدرسي واملرافق والتجْهيزات:
تتأثّر اإلنتـاجية التعليمية تأثرا واضحا بنوع املبـاني والتجهيزات واملرافق
املختلـفة ،فاملباني احلديثة واجملهزة جتهيزاً جيّدا يؤدي وال شك إىل ييادة اإلنتاجية
وحتسني العملـية التعليمية ،فحسن استغالل املبنى واستثماره استثماَراً اجيابيـاً يُؤَثّرُ
تَأْثرياً مباشراً يف حتسني الكَفاَءَة اإلنتاجية وييَادَة َفعَاليَّتَهاَ.
 -7املشاركة الشعبية يف وضع الربامج الدراسية:
وتعرف املشاركة يف اللغة بأنها تلك العملية اليت يقتسم فيها املرء مع غريه
تأدية عمل ما ويف مفهومها الشامل تعين كما يقول ماثيو العملية اليت يتم من
خالهلا التأثري على صانعي ومتّخذي القرارت يف ويارة أو مؤسسة أو منظّمة أو
أي عمل مهما كان (.)05
إن تبين أي مشروع جديد يتعلق بالعملية التعليمية أو غريها ،ال بـد من
إشراك خمتلف فئات الشعب والذين هلم عالقة مبـاشرة أو غري مباشرة ،وذلك
لضمان تأييـدهم للمشروع وكسب دعمهم وإيالة االلتبا والغموض ،واالبتعاد
عن أية تـأويالت ال ختدم املشروع .وحتى الربامج واملناهج واملقاربات ،جيب قبل
الشروع يف إدخاهلا حيّز التطبيق ،جيب إعطاء رؤِية واضحة ومباشرة ،عنهـا وعن
األهداف املرجوّ حتقيقها ...لكي يتسنى لكل فاعل يف هذه العملية القيام بالدور
290

جملة علوم اإلنسان واجملتمع.............................د /وسيلة بن عامر ،د /صباح ساعد
املنوط به وعن قناعة ومن ثم تتحقق الفعـالية وضمان الكفاءة اإلنتاجية للتعليم
العالي (.)06
وعلى العموم ميكن إمجال معايري الكفاءة اإلنتاجية للتعليم العالي يف
النقاط املختصرة التالية-:
 تطوير الربامج القائمة أو استحداث برامج جديدة مبعايري أكادميية حمدّدة
ومتوافقـة مع متطلبات سوق العمل من اليد العاملة املؤهّلة املدرّبة.
 تطوير منظومة التعليم العـالي إىل أساليب حديثة تتوافق مع نظم وطرائق
تعلم حديثة.
 حتقيق كفاءة مقنّنة للمنظومة العملية والتطبيقية واجملتمعية للمحتوى
العلـمي.
 رفع القدرات البحثية من خالل ربط الربامج األكادميية احملدثة بالربامج
األخرى والتخصصات املشرتكة يف منظومة واحدة حتقق جودة خمرجات
التعليمية البحثية.
 دعم مؤسسات التعليم العالي العتماد املعامل يف اجملاالت التطبيقية من
جهات دولية كأحد مكوّنات التأهيل للتّقدم لالعتماد األكادميي
واملؤسسي ولرفع مستوى أدائها طبقا للمعاييـر الدولية يف إطار عملية
التطوير املستمر ،ولتفعيل مفهوم حماور مثلث املعرفة(التعليـم العالي،
البحث ،االبتكار) من خالل مشاركة فاعلة مع املؤسسات اإلنتاجية
واخلدمية وكنموذج يتم تبنيه لتكراره داخل مؤسسات التعليم العالي.
 نشر ثقافة جودة املعامل يف اجملاالت التطبيقية تأخذ مكوّنات التأهيل
ولرفع مستوى أدائها طبقا للمعايري الدولية يف إطار عملية التقويم
املستمر.
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 تطوير النظام اإلداري ورفع قدرات اإلطارات الفنية والوصول إىل آليات
التمويل الذاتي.
 تقوية وتفعيل العالقة بني املؤسسة التعليمية واجملتمع اإلنتاجي واخلدمي.
 االرتقاء مبستوى التدريس والتعلم للمستويات العليا من(حتليل ،تركيب،
تقويم  ،إبداع).
 مشاركة سوق العمل يف توفري فرص تدريب للطال

مبستويات قياسية.

 توفري مدى أوسع من اخلربة العملية للطال .
 االستخدام األمثل للموارد املتاحة.
 تبين نظم اختبارات القبول مبؤسسات التعليم العالي حبيث تعكس هويّة
املؤسسات التعليمية يف ضوء رسالتها املعتمدة وقدرات الطال امللتحقني
بها.
 التعاون مع جلان القطاعات التعليمية لصياغة معايري ومواصفات تقييم
الطال يف الربامج األكادميية املختلفة واعداد األدلة الاليمة لذلك.
 دعم املؤسسات التعليمية إلنشاء البنية التحتية إلتباع آليات متطوّرة إلدارة
نظم التقويم داخل املؤسسات التعليمية لضمان السرعة والدقة إلدراج
عمليات التقويم القبلي ملعرفة البنية املعرفية للطالب قبل االلتحاق
بدراسة أي برنامج والتقويم املستمر أثناء تطبيق الربنامج والتقويم النهائي
لضبط مسار العملية التعليمية منذ بدايتها حتى نهايتها.
 تكوين بنوك أسئلة يف التخصصات املختلفة يف ضوء األهداف واملعايري
املوضوعة لكل ختصص وإدراجها ضمن قواعد بيانات باملؤسسات
التعليمية.
 مواكبة التطوّر اجلاري يف الكثري من التخصصات عامليا والتوسع يف
التخصصات املستحدثة واجملاالت البيئية اليت ختدم اجملاالت التطبيقية.
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 استخدام أمناط حديثة من التعلم تعتمد على نظم التعلم الذاتي والتعلم
املستمر.
 استحداث درجات علمية جديدة ( ماجستري مهين ) يف موضوعات
يتطلّبها سوق العمل ،بعد دراسة االحتياجات ،ودراسة اجلـدوى
االقتصادية واملشاركة الفاعلة من أطراف صاحبة املصلحة.
 تبين املعايري األكادميية القياسية القومية أو معايري أخرى معتمدة دوليا تتفق
مع رسالتها.
 تصميم برنامج تعليمي لتحقيق خمرجات تعليمية مستهدفة متوافقة مع
متطلّبات سوق العمل
 وضع السياسات وتنفيذ اإلجراءات .
 حتول التعليم إىل التعليم املتمركز على الطالب الذي جيعل املتعلم حمورا
للعملية التعليمية .
 تفعيل دور األستاذ اجلامعي من ناقل للمعرفة إىل مبدع يف إدارة هذه
املعرفة.
 تطوير الوسائط التعليمية وتوظيف التقنيات احلديثة يف العروض...
 وضع خطّة ملشاركة اجلهات املستفيدة من املخرجات األكادميية والبحثية.
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خامتة :
إن قضية مواءمة التعليم العالي مع سـوق العمل شائكة ومتعددة
األطراف ال وال يتوقف حلّها على إصالح التعليم فقط ،بل إن القضية تتعلق
بالنموذج التنموي وسيـاسات التشغيل للبالد بأكملها ،فمن غري املمكن حل
التناقض بني خمرجات التعليم العالي وبني سوق العمل حتى لو حتلّت هذه
املخرجات باملستويات واملهارات املطلوبـة دون تطوير البيئة التحتية وإصالحها
كي تستوعب أعدادا من اخلرّجيني .وان ضعف التناسب بني التكوين اجلامعي
ومتطلبات سوق العمل من اليد العاملة املؤهلة املدربة تكمن بدرجة أساسية يف
الرتكيز على التكوين النظري دون التدريب املعمق وكذا إىل عدم ربط احملتوى
التكويين للجامعة مبستلزمات ومتطلبات املهارات اليت يتطلبها سوق العمل.
فاملناهج التعليمية يف اجلامعات ال تتناسب مع احتياجات سوق العمل
وخـاصة من اليد العاملة املؤهلة واملدربة تدريبا جيدا ،وأن اجلامعات ما تزال
منعزلة عن اجملتمع مبناهجها وال تتالءم مع طبيعة العمل املطلو  ،نتيجة عدم
االخذ بعني االعتبار ملبدأ اساسي يف بناء املناهج التكوينية واملتعلقة بتحليل مهمة
العمل واليت على اساسها تنبثق بالدرجة األوىل تصميم حمتويات ومضامني املناهج
التعليمية .ناهيك من أنّ بعض التخصصـات املطلوبة غري متوفرة فـي اجلامعات
باإلضافة على أن اجلامعات ال تقوم بتدريب الطال وتأهيلهم للعمل ،وبذلك
ميكن اعتبار أن العوامل األكـادميية تدخل من ضمن األسبا اليت تشكل موقف
سوق العمل من خمرجات التعليم.
وبشكل عام إن التعليم يعاني من خلل جيعله غري قادر على سد حاجة
سوق العمل علينـا مجيعا طال وأساتذة وإداريني ومسؤولني العمل على التنسيق
معاً ووضع اخلطط اإلسرتاتيجية والعمل على تنفيذها مبا يضمن سد حاجة سوق
العمل من اخلرجيني ،وبالتـالي تطوير اجملتمع الذي يعود بالرفـاهية جلميع أفراده
ويؤمّن االستقرار واألمـن االقتصادي والسياسي واالجتماعي والقضاء على الفقر
واجملاعة واإلرها ويعمل على توطيد السلم و السـالم .
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