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 أوال : االطار العام للدراسة

تخطيط وادارة التعليم العالى بدولة  بحكم خبرتها الطويلة فى مجال –قدمت أ.د. موضى الحمود  

ورقة بحثية شاملة وتحليل متعمق ألحدى أهم القضايا المؤثرة فى مسار منظومة التعليم العالى  –الكويت 

ألحتياجات أسواق العمل. وتحتل هذه القضية مرتبة متقدمة فى سلم  هاالعربية تختص بمدى مالئمة مخرجات

لشباب العربى التى تقدر أولويات العمل العربى نظراً لتأثيرها المباشر وغير المباشر على معدالت بطالة ا

 %( فى المتوسط فى نهاية الحقبة األولى من األلفية الثالثة.52بنحو )

وبرغم أن معدالت التشغيل ومستويات البطالة العربية تتأثر من ناحية بنقص ما توفره القطاعات  

من أختالالت  االنتاجية الصناعية والخدمية من فرص عمل للخريج فى ظل ما تشهده أسواق العمل العربية

ناحية اخرى من قصور مؤسسات التعليم العربية لتوفير هيكلية )حجم الطلب على العمالة(، وتعانى من 

الخريج القادر على المنافسة والتواءم مع متطلبات أسواق العمل فى األلفية الثالثة )عرض قوة العمل 

حيث متطلبات اصالح منظومة أساسى على جانب العرض من  –بشكل  –العربية(، فإن الورقة ركزت 

الندوة وبما  هدفالتعليم العالى العربية فى مواجهة احتياجات أسواق العمل. وقد جاء هذا التوجه متوافقاً مع 

تركز باألساس على جانب اختالالت  الحقةأستكمال الجهد التحليلي فى دراسة  –بالضرورة  –يتطلب 

 .ل للشباب )أو الطلب على عنصر العمل بشكل عام(أسواق العمل العربية فيما يخص عرض فرص العم

وبرغم أن الدراسة قد طرحت بعض السياسات الداعمة للمواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات  

لمقترحات الرامية الى اصالح وتعزيز قدرات منظومة التعليم اأسواق العمل ، فإنها تضمنت أيضاً العديد من 

أجندة متكاملة لالصالح والتصحيح الهيكلى للتعليم العالى. وفى أعتقادى  وبحيث مثلت، العربية بشكل عام 

 .الخريج مع متطلبات أسواق العمل أنه كان من األفضل التركيز أكثر على لُب مشكلة ضعف مواءمة

للمشكلة محل  أقتراح اطار متكاملوفى هذا االطار ، تتمثل االضافة العلمية الرئيسية للورقة فى  

مدى قدرتها على الدراسة وسياقها التاريخى وأرتباطها بخصائص منظومة التعليم العربى من ناحية ، و
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من ناحية أخرى ، فضالً عن أقتراح الرؤى والتوجهات المعرفية معطيات عصر الثورة التفاعل مع 

يمكن أن يمثل األساس . وهو ما وحزمة السياسات والخطط الرامية لتحقيقها جلاالستراتيجية طويلة األ

النظرى والخلفية العلمية لدراسات تعتمد منهجية التحليل الكمى والنماذج الرياضية ألختبار السيناريوهات 

المستقبلية البديلة بحكم تعدد أبعاد ومعايير تقييم قضية مواكبة مخرجات التعليم العالى لمتطلبات أسواق 

 العمل باأللفية الثالثة.

دأ بمناقشة األفكار والرؤى والسياسات المدرجة بالورقة من أجل أقتراح بعض وفيما يلى ، سأب 

األضافات على الورقة فى مجال أستراتيجية تطوير التعليم العالى وتعزيز قدراته بهدف مواكبة مخرجاته 

 لمتطلبات وآليات عمل أسواق العمل فى العصر المعرفى  باأللفية الثالثة.

 شكلة مزمنةيا : ظاهرة عابرة أم مثان

أكدت الباحثة أن فشل مؤسسات التعليم العالى العربية فى اعداد خريج يتواءم مع متطلبات أسواق  

غيراتها المتسارعة باأللفية الثالثة ، ُيعد من أكبر التحديات التى تقابل العمل ويتفاعل مع قواعدها وآلياتها وت

لعمالة والمحدودة الموارد أو دول النفط الغنية ، على سواءاً أختص ذلك بالدول المصدرة ل، المنطقة العربية 

حد سواء. وقد أرجعت ذلك أساساً الى القصور فى بناء شخصية الخريج وعدم إلمامه بالمهارات الشخصية 

واالجتماعية والمعرفية المطلوبة بأسواق العمل الحديثة كما تعكسها مؤشرات أقتصاد المعرفة ومقياس 

فى تعاظم  –بوجه عام  –وقد ساهم هذا القصور فى منظومة التعليم  قاليم العالم.التنافسية على مستوى أ

%( من حجم قوة 52لتصل الى نحو ) – (52 - 52)فى الفئة العمرية  –معدالت بطالة الشباب العربى 

 %(.03العمل فى المتوسط ، ولترتفع بين األناث الى نحو )

كما ناقشت توجه العديد من الدول العربية الى التوسع فى اتاحة التعليم العالى لخريجى المرحلة  

( 52إذ تبلغ نسبة الشباب األقل من ) –الثانوية. وحيث أن الهيكل السكانى بالمنطقة العربية يتسم بشبابيته 

فإن  –ألنمائى لألمم المتحدة %( من جملة السكان فى المتوسط وفق مؤشرات البرنامج ا20عاماً أكثر من )
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فى أغلب الدول العربية ، برغم %( 52لم تتعدى )( 50 -51معدالت األلتحاق فى الشريحة العمرية )

التوسع فى معدالت االتاحة بوجه عام. وهو امر يتعين أخذه فى االعتبار عند وضع السياسات التعليمية 

من  –فى هذا الصدد  –التحاق ُتقارب الدول المتقدمة والسكانية ، حيث أن السعى الى الوصول الى معدالت 

  .كثر شموالً واتساقاً م مشكلة البطالة عن الوضع الراهن عند غياب سياسات أالممكن أن يؤدى  الى تفاق

وبرغم أجتهاد الدراسة فى تشخيص وتحليل العوامل المؤثرة فى مشكلة المواءمة بين مخرجات العملية 

التى تعد فى  –، فإن التحليل المتكامل لهذه الظاهرة واق العمل بالمنطقة العربية التعليمية ومتطلبات أس

 : ((5)شكل ) ألخذ فى األعتباربالنقاط التاليةيتطلب ا –الوقت الراهن مشكلة هيكلية 

ومدى تحقيقها ألهدافها وتوجهاتها االكاديمية والبحثية والمعرفية  المنظومة التعليميةتتحد خصائص  -5

والطلب  اتاحة التعليم :من خالل ثالث قوى تتفاعل مع بعضها البعض بشكل منظومى متشابك هى

 والطلب على خدماته. اتاحة التعليم العالىوومخرجاتها ،  جودة العملية التعليميةوعلى خدماته، 

 ة لتبنى استراتيجية للتوسع فى اتاحة التعليم العالى للقادر وغير القادر مالياً سعت معظم الدول العربي -5

إذ تفيد مؤشرات المنظمة الدولية للتربية  .فى اطار التوجه العالمى الراهن التاحة التعليم للجميع

والعلوم والثقافة )اليونسكو( الى حدوث طفرة كمية فى أعداد المقبولين بمرحلة التعليم الثالثة أو 

حيث تزايدت أعداد الطالب  . (Massification of Higher Educationالمرحلة الجامعية )

( مليون فى 555( الى )5793مليون فى عام ) (51بالمرحلة الجامعية على المستوى العالمى من )

 ( مليون طالب.523( ليصل الى نحو )5352( ، ومن المتوقع زيادة العدد فى عام )5335عام )

((. 5معدالت االتاحة( الى ثالث عوامل رئيسية )شكل )أو ) وتعود هذه الطفرة الكمية فى األعداد

المعرفة وما يتطلبه من قدرات للبحث  بمتطلبات عصر الحداثة وأقتصاد العامل األوليختص 

بحصول المتقدم  –وفق دراسات تربوية متعمقة  – الذى تم تحديدهوالتطوير واالبتكار المعرفى 

 فيرتبط  العامل الثانىلاللتحاق بأسوق العمل على مستوى السنة األولى الجامعية بحد أدنى. أما 



5 

 

  

 اتاحة التعليم العالى ومعدالت
 الطلب على خدماته

بااات عصاار الحداثااة واقتصاااد متطل
 المعرفة

 التعلم مدى الحياة‘‘توجه’’ 

 االعالنات العالمية لحق االنسان فى
 التعلم

جودة المدخالت 

جودة العملية التعليمية 

جودة الخريج 

 جااودة المنتجااات البحثيااة والدراسااات
 عيةوالخدمات المجتم

 جودة العملية التعليمية
 ومخرجاتها

الطاقة االستيعابية واالستثمار 

 فى المؤسسات التعليمية

االستثمار فى االصول التعليمية 

االستثمار فى الكوادر االكاديمية واالدارية 

االمكانات التعليمية والبحثية 

والمعلوماتية البنية التنظيمية 

..................................... 

 الطاقة االستيعابية( –الجودة  –متطلبات العملية التعليمية باأللفية الثالثة )مثلث االتاحة  (1شكل )
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 للجميع العالى التعليم أتاحة

 
 الحداثة عصر متطلبات
 المرتكز المعرفة وأقتصاد
 والتطوير البحث على

 ورأس المعرفى والتراكم

 البشرى المال

 
 باأللفية دالجدي التعليمى المناخ
 مدى التعلم" وتوجهاتة الثالثة

 المستمر والتعلم" الحياة
 عبر والتعليم المفتوح والتعليم

 الحدود

لحقوق العالمى األعالن 

 (1948) األنسان

عن الدولية المؤتمرات 

 -2000) للجميع التعلم

1990) 

األلفية األنمائية األهداف 

(2015 – 2000) 

فى اليونسكو أستراتيجية 

 العالى التعليم دويلت مجال

  خدمات عرض فى التوسع

 العالى التعليم
 التعليم من أدنى حد تتطلب

 (العالى التعليم األولى المرحلة) 
  التعليم حق

 للجميع

 والطلب العالى بالتعليم األلتحاق معدالت تعاظم

 الثالثة باأللفية خدماته على

 الجامعات طالب أعداد فى الكمية الطفرة

(Massification of Higher Education) 

28 million (1970)             122 million (2002)    150 million (2015) 

 الكمية فى االعدادتاحة التعليم العالى والطفرة العوامل الداعمة ال (2شكل )
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لثالثة وتوجهاته نحو "التعلم مدى الحياة واستدامة بخصائص المناخ التعليمى والبحثى الجديد باأللفية ا

 –" وبما يؤدى الى التوسع فى عرض الخدمات التعليمية فى هذا المجال. وأخيراً يةالتعليمالعملية 

( عاماً فى اطار األعالن العالمى لحقوق 52الذى بدأ منذ نحو ) التوجه العالمىفإن  –وليس آخراً 

( لتأكيد حق االنسان فى التعلم وما تبعه من مؤتمرات دولية عن التعلم للجميع 5721االنسان )

( ، قد ساهم فى تبنى الحكومات 5352 – 5333االلفية )( واألهداف االنمائية 5333 – 5777)

التعليم لشريحة مجتمعية أكثر أتاحة ة لسياس –نامية على حد سواء بالدول المتقدمة وال –الوطنية 

 أتساعاً.

بيد أن متطلبات عصر مجتمعات الحداثة واالقتصاد المعرفى وما صاحبها من تطور غير مسبوق  -0

فى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتأثير المتزايد للبحث العلمى واالبتكار فى تحقيق التنمية 

عولمة واستراتيجية اليونسكو لعالمية )أو تدويل( التعليم الفضالً عن اتساع نطاق ظاهرة المستدامة ، 

العالى والبحث العلمى ، قد ساهمت مجتمعة فى تزايد معدالت المنافسة وتعاظم الطلب على نظم 

ا . ومن هنا فقد أتجهت معظم دول العالم )ومنهلضمان جودة التعليم العالى واعتمادهوأساليب حديثة 

الدول العربية( الى انشاء مؤسسات وطنية لضمان الجودة واالعتماد على المستوى القومى 

وأنتشرت مراكزها ووحداتها على مستوى الجامعات والكليات بغية تنفيذ خطط متكاملة لضمان 

جودة التعليم فيما يخص مدخالته ونظمه وآليات عمله ومن ثم مخرجاته )المتمثلة فى الخريج وما 

 الجامعة من بحوث علمية ودراسات تطبيقية وخدمات مجتمعية(. تنتجه

أدى التوجه نحو اتاحة التعليم لشرائح مجتمعية أكثر أتساعاً وضرورة تحقق مستويات مالئمة من  -2

المطلوب من  االنفاق االستثمارى والجارىفى  ةجودة أداء المخرجات التعليمية الى زيادة كبير

الجامعات والذى يمكن ترجمته الى أصول تعليمية حديثة وكوادر أكاديمية ذات كفاءة وقدرة بحثية 

بالطاقة االستيعابية وبنية تنظيمية ومعلوماتية أكثر حداثة ، وبما اصطلح على تسميته "



8 

 

عالى بالدول النامية وهنا تكمن المشكلة المحورية للتعليم ال لمؤسسات التعليم العالى. "واالستثمارية

. ومن هنا "قصور الطاقة االستيعابية الالزمة لتحقيق االتاحة مع ضمان الجودة": والمتمثلة فى

والقدرة  لقصور الطاقة االستيعابيةنظراً  منظومة التعليم العالى العربيةفى تراجع حدث 

الهدف التى تسمح بتحقيق  كفاءة أنظمة ضمان الجودة واالعتماداالستثمارية من ناحية ، وعدم 

متطلبات عصر العلم  القدرة على مواكبةومن ثم عدم من ناحية أخرى ،  المزدوج لألتاحة والجودة

 لفية الثالثة بوجه عام ، والمواءمة مع متطلبات أسواق العمل بوجه خاص.والمعرفة باأل

 ثالثا  : الوضع الراهن واألختالالت الهيكلية

طار الفكرى والخلفية العلمية لمشكلة التعليم العالى بالعالم العربى يمكن فى ظل الطرح السابق لال 

تقييم عناصر الوضع الراهن وتحدياته وصعابه المسئولة عن عدم المواءمة بين مخرجات التعليم العالى 

 عدم المواءمة مع متطلبات األسواقوقد طرحت الدراسة عشر أسباب رئيسية ل ومتطلبات أسواق العمل. 

 :مة التعليم العربية بشكل عام وهىبعض أوجه القصور الحصرية فى منظو تمثل

فيما يخص أستيعاب خريج المرحلة الثانوية )نحو  للتعليم العام )أو الحكومى(لمسئولية المتزايدة ا -

دور القطاع الخاص فى هذا المجال ، وبما يؤدى الى تعاظم الكثافة  قصور( ومن الخريجين 13%

 وتراجع جودة اآلداء،عات الحكومية الطالبية بالجام

من ناحية،  االجتماعية واالنسانيةأعداد الخريجين بين الكليات والتخصصات فى عدم االتزان  -

سية والطبية من ناحية أخرى ، مما يخل بالمتطلبات الراهنة والمستقبلية دوالتخصصات العلمية والهن

 ألسواق العمل

 الذى ُيعد مكون أساسى فى متجه الطلب بأسواق العمل التعليم الفنى والمهنىالتراجع الواضح فى  -

 وعزوف الطلبة عن االلتحاق بمساراته.
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بين المؤسسات التعليمية واالقتصادية فيما يخص أقتصاديات  التنسيق والتخطيط والتواصلغياب  -

 أسواق العمل ومتطلباتها من الخريجين.

 لمتغيرات أسواق العمل ومن ثم متطلباتها المهنية والمهارية، التطور السريع والمسار الديناميكى -

نقص الدراسات والبحوث الميدانية وقواعد البيانات الخاصة بأسواق العمل ومتابعة أداء الخريج  -

 ومدى مالئمته لمتطلباتها.

لتخطيط والتنسيق وتصميم فى اوغياب دوره فى المشاركة بل عدم مشاركة القطاع الخاص واألهلى  -

 .ة التى تخدم متطلبات أسواق العمللبرامج الدراسيا

على العملية التعليمية  ء واالعتماد وصعوبة تطبيق آلياته وقياس مردودهضعف نظام جودة االدا -

 والبحثية.

االختالالت فى أسواق العمل وعلى الرغم من الحصر الشامل للقصور فى منظومة التعليم العالى العربى فإن 

)فيما عدا غياب التخطيط والتنسيق بين المؤسسات  بالورقة البحثية دة الى حد كبيركانت محدو العربية

الميدانية وقواعد البيانات والمؤشرات فى هذا  الفاعلة فى مجال أسواق العمل ونقص الدراسات والمسوح

ها السالب المجال(. ومن ثم يتعين اضافة العوامل التالية فى مجال اختالالت أسواق العمل العربية وتأثير

 وُمتجه الطلب على العمالة )أو فرص العمل المتاحة( من ناحية ، على المواءمة بين مخرجات التعليم العالى

 .من ناحية أخرى

 أتباع سياسات من شأنها زيادة العائد االقتصادى للتعليم واالرتفاع بمعدالت انتاجية العمل. -5

ادية كثيفة العمل بهدف زيادة فرص العمل زيادة استثمارات القطاع الخاص فى القطاعات االقتص -5

 المعروضة.

ونصيبه فى  -تبنى اجراءات اقتصادية وقانونية تساهم فى الحد من زيادة دور القطاع غير الرسمى  -0

 تقييم مخرجات التعليم العالى.على  وذلك لتأثيره السالب -الناتج المحلى االجمالى 
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وتأثيره على معدالت الوطنية مراجعة سياسات القطاع الحكومى من حيث دورة فى استيعاب العمالة  -2

 مستوى االنتاجية وأزدواجية أسواق العمل العربية .واألجور 

والسعى الى ، إعادة هيكلة منظومة االجور بأسواق العمل العربية وربطها بإنتاجية العمل بشكل عام  -2

وتجزئتها. وينطبق ذلك على معدالت األجور وقواعد وآليات التعيين  تقليل أزدواجية األسواق

 والحوافز ونظم الضمان االجتماعى للعاملين.

 رابعا : سياسات تعزيز قدرات منظومة التعليم العالى وجودة مخرجاتها:

يسعى الى تصويب مسارات منظومة  معظمها، السياسات العامة أقترحت الدراسة مجموعة من 

وبعضها يركزعلى قضية مواءمة ، التعليم العالى وأصالح مؤسساتها وتصحيح هيكلها التنظيمى بشكل عام 

فى ضرورة أن يحتل التعليم  –على سبيل المثال  –الخريج لمتطلبات أسواق العمل. وتتمثل السياسات العامة 

رورة أعتماد أسلوب التطوير واالصالح الهيكلى فى عالج مرتبة متقدمة فى أجندة العمل الحكومى وض

وإنشاء هيئات ضمان الجودة  والتطبيقي مشكالت التعليم العالى ودعم سياسات البحث العلمى االساسى

واالعتماد )برغم أن العديد من الدول العربية قد أنشأت بالفعل هيئات قومية ومراكز ووحدات متخصصة فى 

. ومن ثم فقد غاب عن الدراسة وجود تحليل متعمق ألنعكاس هذه عالى واعتماده(ضمان جودة التعليم ال

 اجراءات وتدابيرالسياسات على مشكلة المواءمة بين مخرجات التعليم والطلب بأسواق العمل وتخصيص 

 محددة لعالجها.

أطار  ُيضاف الى ما سبق ، أن صياغة سياسات وأجراءات تنفيذية للتصدى لمشكلة ما يتطلب تطوير

ينبثق عنه السياسات المقترحة وأرتباطها المتبادل وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على  ونموذج نظرىأ

(( فى هذا المجال مقترح بإطار تنظيمى لصياغة سياسات 0المنظومة التعليمية ككل. ويوضح )شكل )

 تطوير وتحديث منظومة التعليم العالى للمشكلة محل الدراسة.
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اتاحة التعليم العالى ومعدالت الطلب 
 على خدماته

من المهارات الشخصية واالجتماعية  أسواق عمل ديناميكية ومتطلباتها

 والمهنية والمعرفية وقدرات التعلم المستمر

 جودة العملية التعليمية ومخرجاتها

الطاقة االستيعابية واالستثمار 

 فى المؤسسات التعليمية

 النموذج التعليمى والتمويلى للجامعات

 نمااااوذج حااااديث لحوكمااااة
 جامعاتال

 نظاااااام التخطاااااايط واالدارة
 والمتابعة

 نماااااوذج البحاااااث العلماااااى
 واالبتكار

البحاااوث التطبيقياااة ونظااام 

 الدراسات العليا

عصر رؤية حديثة للتعليم العالى فى 
 الثورة المعرفية

انتاج ونشر المعرفة 

احد عناصر االقتصاد المعرفى 

بناء الشخصية الوطنية 

تحقيق التنمية المستدامة 

تنوير المجتمع وتثقيفه 

فاااى  منااااخ تعليماااى وبحثاااى جدياااد
 األلفية الثالثة

ظااااااااااهرة العولماااااااااة وعالمياااااااااة 

 واستدامة التعليم والبحث العلمى

 العالىصياغة استراتيجية تطوير التعليم  الحاكمةالعوامل  (3شكل )
 نماذج التعليم والتمويل والبحث العلمىبناء و
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من  الدائرة الداخليةطار النظرى أو النموذج التحليلي من ثالث دوائر متداخلة. تتكون ويتكون األ

 جودة مخرجاتهو أتاحة التعليم العالىوهى  ،الثالث توجهات التعليمية األساسية التى تم مناقشتها سابقاً 

ترجمة قضايا األتاحة والجودة والطاقة االستيعابية الى ثالث  الدائرة الثانية. ويتم فى  طاقته االستيعابيةو

 محددة تتلخص فى اآلتى:تنظيمية أكاديمية نماذج 

 والتمويلى للجامعة ، النموذج التعليمى 

 األداءونظمها للتخطيط واالدارة والمتابعة وتقييم  نموذج حوكمة الجامعة  ، 

  الجامعى العلمى واالبتكارنموذج البحث 

دى والسياسي المؤثر فى صياغة اق االقتصن المناخ التعليمي والبحثى والسيافتتضم الدائرة الخارجيةأما 

الثالث نماذج الجامعية السابقة. حيث تتكون هذه الدائرة من ثالث توجهات استراتيجية حاكمة لمسار 

 منظومة التعليم الجامعى هى:

 ر الثورة المعرفية ودورة التنموى وتأثيره للتعليم العالى فى عص رؤية  الدولة  االستراتيجية

 المجتمعى.

 الجديد باأللفية الثالثة وانعكاساته على منظومة التعليم  مناخ التعليم العالى والبحث العلمى

 .العربى

 للمتطلبات االقتصادية واالجتماعية بشكل عام واحتياجات أسواق  مواءمة منظومة التعليم العالى

 العمل بشكل خاص.

 التنموية والمعرفية للتعليم العالى تطوير االستراتيجية خامسا :

على االطار االستراتيجى المتكامل لتطوير وتحديث منظومة التعليم العالى والبحث العلمى اً بناء 

لمنظومة على تعليمى العربى أن يحدد توجهات ا(( ، يتعين على متخذ القرار ال0بالجامعات )شكل )

 من المطلوب صياغة الرؤى التنموية وخطط التطوير فى االتجاهات الثالث التالية:وهنا المستوى القومى. 
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  المستدامة واعادة هيكلة منظومة التعليم التعليم العالى فى بناء القدرات ودعم جهود التنمية دور

منظومة التعليم ومساهمة والبحث العلمى كأحد عناصر انتاج االقتصاد المعرفى فى األلفية الثالثة. 

العالى لتحقيق التقدم والتحديث واالرتفاع بمستوى رفاهية المواطن وانتاج المعرفة ودعم التنوير 

أيضاً على هذا المستوى رؤية الدولة فيما يخص مثلث االتاحة ويتحدد سى. المجتمعى والتثقيف السيا

المفروض أن تتخذ القرارات المناسبة بدور كل من الحكومة ومن والجودة والطاقة االستيعابية. 

فإن على الوزارات المعنية بالتعليم وأخيراً والقطاعين الخاص واألهلى فى دعم التنمية المستدامة. 

أختيار البديل المناسب فيما يخص الدور البحثى للجامعات ومدى تطبيقه ألستراتيجية عالمية للتعليم 

 عالى والبحث العلمى.ال

  وبحثياً جديداً فى أطار العصر المعرفى يتعين مواكبة خصائصه  األلفية الثالثة مناخاً تعليمياً تشهد

 وتوجهاته التى تتلخص فى اآلتى:

التعلم  –)مثل التعلم الذاتى  أساليب ومنهجيات التدريس والتعلمتنوع غير مسبوق فى وجود  .5

أستخدامات تكنولوجيا المعلومات التفاعلى( وتعدد فى التعلم  –بالمحاكاة التعلم  –بالتجربة 

ن ُبعد واالتصاالت فى دعم العملية التعليمية من خالل أساليب التعلم األلكترونى والتعليم ع

 والجامعات األفتراضية، على سبيل المثال.

الحاجة الى أستدامة التعليم فيما بعد الحصول على الدرجة الجامعية من خالل توجهات تنامى  .5

الملحقة بالجامعات أو  التعليم المفتوحمراكز و التعليم المستمرو التعلم مدى الحياةوأساليب 

 المراكز المستقلة المرتبطة بمؤسسات المجتمع المدنى األخرى.

فى نظم التعليم وتعاظم الطلب المجتمعى  الشفافية واألستقالليةتوقعات راسخة بمزيد من وجود  .0

ساهم فى تنوع البرامج األكاديمية األكاديمى وبما ي لضمان الجودة واالعتمادعلى نظم 

 ات أو الشهادات العلمية.والدرج
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داثة وشموالً للجامعات والحاجة الى تبنى أساليب أكثر ح الهياكل المؤسسية والتنظيميةتنوع  .2

معات متخصصة أو متمايزة يتواجد فى الوقت الراهن جاحيث لحوكمة مؤسسات التعليم العالى. 

 والجامعات التكنولوجية. الدراسات العلياعن أقرانها مثل الجامعات البحثية وكليات 

النظم التعليمية وتباينها مثل نظام الساعات المعتمدة األمريكى ونظام النقاط المعتمدة تعدد  .2

 (.ECTSالبريطانى ونظام األعتماد األوروربى )

نحو  وتأكيد التوجه برامج أكثر حداثة للدراسات العلياوأُطر مؤسسية ونظم الى الحاجة  .5

الدراسات العليا المهنية الى جانب الدراسات األكاديمية ، باألضافة الى أعادة توجيه وتأهيل 

 لبحثية الحديثة.وا وتدريب الخريج لمواكبة التطورات العلمية

مقدمين ُجدد للخدمات التعليمية مثل القطاع الخاص واألهلى والشركات متعددة الجنسيات ظهور  .9

 .عبر الحدود الخدمات التعليميةومن ثم حدوث توجه متزايد لتقديم 

للطالب واألساتذة والبرامج األكاديمية عبر الحدود وتوسع أسواق   الحراك األكاديمي تزايد .1

ُبعد دولى متعدد الثقافات لتطوير  التعليم والبحث العلمى فى ظل ظاهرة العولمة ، وأضفاء

 (العالى التعليم العالى والبحث العلمى )وفق أستراتيجية اليونسكو لتدويل أو عالمية التعليم

  سياسات وأجراءات رامية الى سياسات أسواق العمل وتخصيص األستثمار فى القطاعات تبنى

ارات التعليم والبحث العلمى من ناحية، األنتاجية وخطط التعليم العلمى ، من خالل التنسيق بين وز

قترح فى هذا المجال مشاركة رجال يُ كما والوزارات األقتصادية المسئولة عن التخطيط األنمائى. 

وفى تحديد المهارات  المدنى بشكل عام فى صياغة البرامج األكاديمية األعمال والصناعة والمجتمع

 والجدارات المطلوبة بأسواق العمل.

 صياغة النموذج التعليمى والتمويلى للجامعات سادسا :
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ظل التنوع فى المؤسسات التعليمية وتعدد هياكلها التنظيمية وبرامجها األكاديمية وأساليبها فى  

ت واألتصاالت ، من المطلوب أن تختار الدول العربية نموذجها ا تتطلبه من تكنولوجيا المعلوماالتعليمية وم

 ((.0التعليمى وأسلوب تمويله بهدف تحقيق األهداف المرغوبة )شكل)

 نموذج تعليمى يتسم بالخصائص التالية: األوروبية هدولة فنلندأختارت فقد  

  الخدمات التعليمية من خالل جامعات حكومية بدون رسوم دراسية حتى مرحلة الدكتوراهتقديم 

  ( من القطاعات الصناعية 23%( من الدولة ونسبة )23الجامعات الحكومية بنسبة )تمويل%

 علمية لها.والخدمية فى أطار ما تقدمه الجامعات من أستشارات ودراسات 

  ة التعلم " بكل جامعة لتطبيق أستراتيجية األتحاد األوروبى ألستدامللتعلم مدى الحياةمركز "أنشاء

 والتدريب وأعادة التوجيه مدى الحياة.

  أستخدام تكنولوجيا المعلومات فى دعم العملية التعليمية.تعظيم 

  بشكل عام ، وأنشاء جامعات بحثية بشكل خاص ، مع توجيه  لبحثى للجامعاتالدور افى التوسع

 التقنى للوحدات األنتاجية.  م الصناعة والتحديثعالجهود البحثية بالجامعات لد

م العالى الفنلندى من أفضل نظم التعليم على المستوى األوروبى والعالمى من خالل منظومة التعليعد وتُ 

 من تقنيات المعلومات واألتصاالت ة وتعظيم األستفادةم مدى الحيادورها الرائد فى تطوير أستراتيجيات التعل

 وتوجهاتها البحثية الجامعية.

 على عدد الخصائص منها: لىالنموذج الفرنسى للتعليم العاناحية أخرى ، يعتمد من 

  من جامعات حكومية برسوم محدودة للغاية للدارس الفرنسى الفرنسى النموذج التعليمى يتكون

التوجه )ذات  ية، ومجموعه من المدارس العليا المهنعلى حد سواء والوافد من العالم الخارجى 

 التطبيقى(
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  تختص بمجاالت علمية  الجامعات متوسطة الحجممنظومة التعليم العالى الى مجموعة من تقسيم

( 5،5جامعة : جامعة السوربون )باريس 55 –سبيل المثال على  –يوجد بباريس إذ محددة. 

( تختص باللغات واآلداب ، فى حين 0م القانونية واألقتصادية ، وجامعة السوربون )ولتختص بالع

 ( على علوم األدارة.7معة دوفين )باريس تركز جا

الحجم ذات  –بتنوع البرامج االكاديمية وتخصص الجامعات  النموذج التعليمى الفرنسيسم يتوبذلك 

التطبيقية التى تحصل رسوم  المدارس العليا للدراساتمجاالت علمية محددة مع توجه فى  –المتوسط 

 دراسية.

 ألن النموذج التعليمى يتسم بتعدد المعايير الحاكمة ألداءه وقدرته على األنجاز األكاديمى مثل:  ونظراً 

 .العملية التعليمية والبحثيةجودة  -

 .التعليم لشرائح متسعة من الشباب أتاحة  -

 .منظومة التعليم بمعنى نجاحها فى تحقيق أهدافها العامة وتوجهاتها األستراتيجية فعالية  -

 مع السياق السياسي واالقتصادى والثقافى السائد بالدولة.المواءمة  -

 .المالية والقدرة على التخصيص األمثل للموارداألستدامة  -

  .( المنظومة التعليمية والبحثيةفى األنفتاح على العالم الخارجى وتدويل )أو عالميةالنجاح  -

 البحثى وقدرات التطوير واألبتكار العلمى.التميز  -

 .اتى المالى واالدارى واألكاديمىالذاألستقالل  -

 .الرشيدة للجامعةالحوكمة  -

 على الدول العربية السعى الى صياغة نموذج جامعى معرفى على النحو التالى:فإن 
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نجاح الدول العربية فى صياغة نموذج تعليمى وتمويلى معرفى حديث شرطاً أساسياً لنجاحها ُيعد 

 .مل بوجه خاصءمة خريجيه لمتطلبات أسواق العفى التغلب على أسباب تراجعه بوجه عام وتحقيق موا

 تطوير نموذج أمثل للحوكمة الجامعية سابعا :

تعد "حوكمة الجامعات" مفهوماً حديثاً يرتبط بمناخ التعليم العالى باأللفية الثالثة وما يتضمنه من 

تغيرات غير مسبوقة على المستويات األكاديمية والبحثية واالدارية. وهو مفهوم يتسم بالشمول واالتساق و 

تها وأهدافها العامة ورسالستراتيجة يختص بكيفية قيام الجامعات ومؤسسات التعليم العالى بتعريف رؤيتها اال

صولها ومواردها المالية والبشرية وبرامجها واألسلوب األمثل لتحقيقها من خالل االدارة الرشيدة أل

هدافهاعلى كافة ق غاياتها وأيييم جودة أدائها وتحقثم  وسائل متابعة وتق .االكاديمية والبحثية وشئون طالبها

فى نفس  –ولكنها تعنى  ، ة تشمل "االدارة باألهداف" كجزء من مهامهاالمستويات. ومن ثم فإن الحوكم

ويعتمد  .بتحديد الرؤى واألهداف ومتابعة تحقيقها فى أطار متكامل لتطوير وتحديث الجامعات –الوقت 

: الدولة أو ثالث قوى رئيسية هىعلى  –من ناحية أخرى  –التصنيف األكثر استخداماً لحوكمة الجامعات 

الجامعات يتحدد بوالنخبة االكاديمية بالجامعة. ومن ثم فإن النموذج المطبق  ،العليا ، وقوى السوق االدارة

 ((.2)شكل ) دى التوازن بين هذه القوى الثالثبم

  

  معايير: الجودة واألتاحة والفعالية والمواءمة واألستدامة المالية وتدويل يحقق

 تعليمية والحوكمة الرشيدة واالستقالل الذاتى.العملية ال

  ظل: تعاظم معدالت ألتحاق الشباب العربى بالجامعات ونقص الطاقة فى

 ستثمار والدعم الحكومى .األستيعابية وتراجع مستويات األ

  غير مسبوقة على  أطار: مناخ تعليمى جديد يتسم بخصائص جديدةوفى

 مستويات األكاديمية والبحثية والتنظيمية والتكنولوجية والتمويلية.ال

  فى األعتبار: باألختالالت الهيكلية بمنظومة التعليم العالى العربية وباألخذ

 والتراجع فى جودة مدخالت المرحلة المتوسطة أو الثانوية.
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 / األكاديمىالمهنى 

 / األدارة العلياالحكومة  واألقتصاداألسواق 

 اتوذج كالرك الثالثى لحوكمة الجامع( نم2)شكل 
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ومن هذا المنطلق ، فإن التطبيق المالئم لنظم حوكمة الجامعات ُيعد خطوة رئيسية لعالج أختالالت 

 مة مخرجاتها لمتطلبات أسواق العمل.مواءالمساهمة فى منظومة التعليم العالى العربية و

 نموذج البحث العلمى واألبتكار الجامعى ا :ثامن

أن  –الثالثة والمتخصصة وفى أصداراتها باأللفية مؤتمراتها العامة فى  –منظمة اليونسكو أكدت 

التميز الرئيسى للجامعات وأن التعليم بالمرحلة الثالثة يتعين أن يعتمد على البحث والتطوير واالبتكار. 

 . مقارنتاً بالمدارس الثانوية هو كونها مركز لنشر الثقافة البحثية واستخدام البحث العلمى فى خدمة المجتمع

عالج مشكلة مواءمة خريج الجامعة لمتطلبات أسواق فى  –أساسى بشكل  –هذا التوجه ويساهم 

 ية الثالثة.خصائص أسواق العمل باأللف همأن مهارات البحث والتطوير ُتعد م حيث أنالعمل 

 للبحث واألبتكار من خالل األبعاد التالية: األمثل النموذج الجامعىيتحقق  

 األول: المواءمة مع المناخ البحثى الجديدالُبعد 

 ذلك من خالل السياسات والتوجهات التالية:ويتحقق 

  ومن ثم مساهمة دور البحث والتطوير كأحد عناصر دالة األنتاج باألقتصاد المعرفى ، تنمية

 الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.تطوير الجامعات فى 

  قدرات البحث والتطوير لدى الطالب والخريج على حد سواء بهدف مواكبة أسواق العمل بناء

 الديناميكية باأللفية الثالثة.

  التطبيقية  الجامعات للدورة الكاملة للبحث واألبتكار التى تبدأ بالبحوث األساسية ثم البحوثأستكمال

 وصوالً الى تطوير سلع وخدمات مجتمعية.

  أسلوب تعليمى معرفى قائم على البحث والتطوير واألبتكار يؤهل الطالب للتفاعل األيجابى مع تبنى

 المرتكزة على البحث والتطوير.متطلبات أسواق العمل والشركات كثيفة المعرفة 
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  دعم مواكبة الجامعات لمبادرة اليونسكو " لتدويل التعليم العالى والبحث العلمى " واالرتفاع بقدرات

 الخريجين وادارة الجامعة للتفاعل مع متطلبات ظاهرة  عولمة االسواق .

  البعد الثانى : تنمية ثقافة البحث العلمى واالبتكار

ها طالبة ثقافة المجتمع بوجة عام ، وتنميبأن تقوم  يقع على عاتق الجامعات فى ظل الثورة المعرفية 

 وخريجها على وجه الخصوص . ولها ان تتخذ فى هذا المجال االجراءات التالية :

  تنمية القدرات البحثية للخريج فى مجال البحث والتطوير واالبتكار واكسابة المهارات الداعمة لهذا

لم مدى الحياة . ويعد هذا التوجة أمرأ حيويا لعالج ها من خالل مراكزها للتعتالتوجة وضمان استدام

 الفجوة بين قدرات الخريج ومتطلبات أسواق العمل.

 ستخدام االساليب الحديثة للبحث والتطوير كأحد عناصر تطوير أساليب التعليم والتدريس أ

 العمل . متطلبات أسواق يخدمبالجامعات .وهو توجة حديث يتنامى تطبيقة على المستوى العالمى و

  صياغة الدور التنويرى للجامعات ودعمها للمجتمع فى مجاالت البحث والتطوير واالبتكار

 التكنولوجى .

 البعد الثالث: االدارة االقتصادية للخدمات البحثية 

خدمة مقدمة الى المجتمع بغية حل مشاكلة  –من وجهة النظر االقتصادية  –يعد البحث العلمى  

عة خاصة يتعين دعمها من قبل خدمة ذات طبي مثلد أن البحث العلمى واالبتكار يوتطوير اداءة . بي

الحكومات العربية بغية ضمان جودتها وسالمة تطبيقها . وبحكم انها خدمة مقدمة للمجتمع فإنها تتضمن 

 جانبى العرض والطلب . ويتمثل عرض الخدمات البحثية ) أو عناصر انتاجها ( فى األتى :

 لبشريةالموارد ا -

 االمكانيات المادية والمعملية  -

 حث العلمى البنية المؤسسية للب -
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 مصادر التمويل البحثى -

 البنية المعلوماتية -

 القدرة التنظيمية واالدارية -

حد عناصر انتاج البحث العلمى فإن جهودها الدارة اصولها البحثية يمثل أولية ن الجامعات تعد أأوبما 

 فة يفرضها عصر المعر

 اما الطلب على الخدمات البحثية  فيرتكز على المستويات التالية :

انشطتها بغية تنمية التوجهات العالمية للبحث العلمى التى من المطلوب مشاركة الجامعات فى  -

 . أكاديمية متطورةوبناء كوادرالقدرات البحثية 

الخدمى والصناعى باالضافة الى المشاكل البحثية على  الطلب على المستوين القومى والقطاعى  -

على الجامعات تسويق خدماتها البحثية وتعظيم سبل  مستوى الوحدات االنتاجية . وهنا يتعين

 . مكنةمشاكل ومن ثم اقتراح الحلول الملتعرف على الذة الوحدات االنتاجية والخدمية لاالتصال به

الة لربط الجامعات بالمؤسسات الصناعية والخدمية ومن ثم تحقيق ويمثل هذا البعد البحثى وسيلة فع

 الموائمة المرغوبة بين مخرجات الجامعات ومتطلبات اسواق العمل 

 البعد الرابع : تحديث البنية المؤسسية للبحث العلمى 

 ية الثالثة اما لتحقيق معدالت مرتفعة من جودة االداءفظهرت أنماط مؤسسية بحثية حديثة باالل

فى بعض ، او لربط البحث العلمى بمتطلبات المجتمع ، او لزيادة التخصص والعمق البحثى  البحثى

 . تصاالت، أو أخير لتعظيم االستفادة من تكنولوجيا المعلومات واألالمجاالت العلمية 

يتعين على الجامعات ان تقوم بتطويرها او التفاعل  دة بحثيةااللفية الثالثة هياكل وانماط جديفى وقد ظهرت 

 والتعاون معها ) فى حالة وجودها ككيانات مستقلة ( .

 هى :الحديثة ويمكن فى هذا المجال تحديد اربع انماط محددة للبنية البحثية 
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 مراكز التميز المستقلة ذات الجودة العالية  -

ة باالعتماد على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والشبكة العنكبوتية فتراضيز االشبكات االمتيا -

 .العالمية للمعلومات 

من الجامعات  دالتى تتواجد فى الوقت الراهن بعدالعلمى ات البحثية ومراكز االبتكار عالمنتج -

وطرحها لتحويل االفكار والبحوث التطبيقية الى منتجات يتم تسويقها وذلك االمريكية واالوربية 

 اق االقتصادية .باالسو

البحث العلمى والتنمية التكنولوجية التى تمثل تجمع بحثى من الكوادر البشرية واالمكانيات مدن  -

 المعملية والمادية .

 الخامس: دورة البحث واألبتكارالُبعد 

الجامعات عموماً على البحوث األساسية والتطبيقية وذلك ألهمية هذه البحوث لترقى أعضاء هيئة تركز 

 –رغبت فى تعظيم دورها البحثى إذ  –أن الجامعات بيد  الرسائل العلمية للهيئة المعاونة.إلعداد التدريس و

تسعى الى استكمال دورة البحث واألبتكار بغية تحقيق التأثير المجتمعى المرغوب لمخرجاتها أن يتعين 

 ثم الى الى البحوث التطبيقية ثم يتعين بناء أُطر مؤسسية تسمح باألنتقال من البحوث األساسية ومن البحثية. 

 ،على مدى صالحيتها وأمكانات توسعها التطبيقىارات بتجريبية وأجراء االخت مرحلة تطوير نماذج نمطية

ب فى دورة البحث الفإن مشاركة الطوبالطبع بغية تسويقها فى األسواق االقتصادية فى نهاية األمر. 

على متطلبات المجتمع وأسواق  هتعرفن ثم يساهم فى أتصاله باألسواق األنتاجية والخدمية وم واالبتكار

 العمل.

 جامعات بحثية اءالسادس: دعم أنشالُبعد 

واالبتكار فى  الجامعات البحثية توجهاً أرتبط بأقتصاد المعرفة باأللفية الثالثة نظراً لتعاظم دور البحثُتعد 

ا من األبحاث العلمية عالية هذه النوعية من الجامعات على تعظيم أنتاجهوترتكز تحقيق التنمية المستدامة. 
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الجامعات البحثية فى نشاطها على كوادر علمية عالية القدرة البحثية والكفاءة األكاديمية ، وتعتمد الجودة. 

مة قيمها األكاديمية برغم عدم أغفالها ألهمية التعلم وخدمة ومن ثم فإنها  تضع البحث العلمى على رأس قائ

 المجتمع.

 على ما سبق، تعتمد هذه النوعية من الجامعات على أربع عناصر رئيسية:وبناءاً 

  وأمكانات بحثية حديثة. تميزون بثقافةيوأعضاء هيئة تدريس طالب 

  قادر على التفاعل مع متطلبات أسواق العمل من البحث والتطوير ومنافس عالمياً. متميزخريج 

  بحثية متميزة ذات جودة عالية وتأثير مجتمعى ملموس.مخرجات 

  تقنية وبنية بحثية حديثة.أمكانات 

  تمويل بحثى مستدامة.مصادر 

 عام.فإن خريجى الجامعات البحثية يمثلون أفضل الموارد البشرية المطلوبة فى أسواق العمل بوجه وبالطبع 

 

 الخالصة

موضى الحمود حول الدراسة الحالية تقييم وتحليل شامل للورقة البحثية المقدمة من أ.د. قدمت  

أطار  –نفس الوقت فى  –وأقترحت "المواءمة بين مخرجات التعليم العالى ومتطلبات أسواق العمل". 

منهجى متكامل لمنظومة التعليم العالى العربية تأخذ فى أعتبارها الرؤية الحديثة للتعليم العالى فى عصر 

وقد يمى والبحثى باأللفية الثالثة ومتطلبات أسواق العمل فى هذا المجال. الثورة المعرفية، والمناخ التعل

ترجمت هذه الرؤى األسترتيجية الى مقترحات بديلة لصياغة النموذج التعليمى والتمويلى للجامعات 

تعد و العالمى الجديد.  الذى يواكب المناخواألسلوب األمثل لحوكمتها ونموذجها للبحث والتطوير واالبتكار 

هذه المعالجة المتكاملة لمنظومة التعليم العالى العربية والعالقات التبادلية بين أجزائها أمراً ضرورياً لضمان 
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ة لتعزيز القدرات وتطوير األداء بما يساهم فى تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم أتساق السياسات المقترح

  العربى والعالمى.و لى ومتطلبات أسواق العمل على المستويين األقليمى العا


