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 الملخص

 

مف أرباب العمل في إسياـ خريجي التعميـ الخاص في تنمية المجتمع اليمني عف طريق معرفة آراء عينة  إلىيدؼ البحث التعرؼ ستي
خريجي التعميـ الخاص تفضيميـ ك اعتمادىـ في التكظيف,  مدى رباب العمل حكؿأراء آ إلىيدؼ البحث أيضا التعرؼ ست. كما يمدينة عدف

أىداؼ الدراسة اعتمدت الباحثة عمى المنيج الكصفي التحميمي  التعميـ الخاص(, كلتحقيقك  يما )التعميـ الحككمييكم أـكمي أك التعميـ الحك
 كتكصمت الباحثة إلى جممة مف النتائج أبرزىا:  ,كاستخدمت أداة االستبياف

غمب الكظائف في أ طكف في التعميـ الخاص في تنمية المجتمع اليمني, كذلؾ ألنيـ ينخر ريجي سياـ خمكافقة أرباب العمل عمى إ -
 .المجتمع

 عمى كل الخريجيف سكاء مف التعميـ الحككمي أـ مف التعميـ الخاص. رباب العملأ اعتماد -
ص أك التعميـ ى خريجي التعميـ الخارباب العمل حكؿ اعتمادىـ في العمل عمأفي آراء عينة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  -

  لنكع أك تعزى لمتغير الكظيفة., تعزى لمتغير االحككمي
 الكممات المفتاحية: التعميـ الخاص, خريجي التعميـ الخاص, التنمية, أرباب العمل.

                                                                                                           

 :دمةالمق
إلى تطكير التعميـ كاالىتماـ  المجتمع اليمني ىسع

عف طريق فتح العديد مف  ,بتأىيل الككادر البشرية
المدارس كالمعاىد كالجامعات, كاالىتماـ بالمكارد 

كالرافد  ,ًما مف مكارد الدكلةميالبشرية التي تعد جزًءا 
ف لخريجك ير االقتصاد الكطني, كيعد ااألساسي لتطك 

يسيـ في  مف أىـ المكارد البشرية كرافًدا اقتصادًيا مادًيا
كتحقيق النمك االقتصادي كاالجتماعي.  ,عممية التنمية

ع التعميـ في المجتمع يعد التعميـ الخاص أحد أنكا ك 
مف ضمنيا  ةعمى أىداؼ عديد أنشئ بناء اليمني,

سياـ في تأىيل الممكات البشرية الالزمة لمشاريع إلا
, كاالجتماعية كا عدادىا كتدريبيا ,تنمية االقتصاديةال
ىداؼ التعميـ الحككمي أ ىذا اليدؼ قد ال يختمف مع ك 

 ؛إلى تأىيل الخريجيف كرفع مستكاىـ أيًضا يرميالذي 
لمكاكبة خطط التنمية االقتصادية كاالجتماعية. 
فالعالقة بيف التعميـ كالتنمية عالقة تكاممية, فال يمكف 

بدكف نيضة تعميمية كال يمكف النيكض تحقيق تنمية 
مجتمعية تعزز تطكر بالتعميـ إال كفق شركط تنمكية 

المدارس االىمية  العديد مف ظيكر التعميـ. كقد رافق
 كالخاصة في مختمف محافظات الجميكرية ظيكر

المعاىد كالجامعات الخاصة التي كصل  العديد مف
يات حصائإ/ كمية عميا كفق  ( جامعة38) إلى عددىا

ـ. باإلضافة 2013-2012كزارة التعميـ العالي لعاـ 
إلى كجكد عدد آخر مف الجامعات كالكميات العميا 

مما يتطمب القياـ ؛ تعمل بدكف ترخيص التي الخاصة
بالعديد مف الدراسات التي تبحث في قدرة ىذا النكع 

سياـ في التنمية االجتماعية إلا فيمف التعميـ 
 جامعة عدن. –كلية اآلداب  –األستاذ المساعد بقسم علم االجتماع   *
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في المجتمع  بو ىداؼ المنكطةكاالقتصادية كتحقيق األ
في  اليمني, كتأتي ىذه الدراسة كإحدى الدراسات

يدرس الظكاىر  ذيال مجاؿ عمـ اجتماع التربية
تبحث  المجتمع, حيث التربكية كالتعميمية كعالقتيا في

سياـ خريجي التعميـ الخاص في تنمية المجتمع إفي 
اليمني, كذلؾ عف طريق استقصاء آراء عينة مف 

ييـ خريجي العمل ممف يكظفكف كيستكعبكف لد ارباب
         ىذا النكع مف التعميـ.

  :إشكالية البحث
فػػي تطػػكر المجتمػػع كتقدمػػو؛  اً أساسػػي اً التنميػػة محػػكر  تشػػكل

سػػكاء الفرديػػة أك الجماعيػػػة  حيػػث تسػػخر مختمػػف الجيػػكد
لتحقيق شركطيا كمتطمباتيا, كتسػعى المؤسسػات المختمفػة 

فرادىػػا تمعيػػة؛ فتعمػػل عمػػى تأىيػػل أرات المجلمكاكبػػة التطػػك 
تنميػػػػػػة كديمكمػػػػػػة مكتػػػػػػدريبيـ ليككنػػػػػػكا المرتكػػػػػػز األساسػػػػػػي ل

اسػػػتمرارىا. مػػػف ىػػػذه المؤسسػػػات نجػػػد المؤسسػػػة التعميميػػػة 
عػداد إ يدؼ سػتالتي تعد بحػق مػف أكلػى المؤسسػات التػي ت

 ,كالمؤىمػػػػة لمسػػػياـ فػػػػي عمميػػػػة التنميػػػػة ,الكػػػكادر المدربػػػػة
اليمنػػػػي سػػػػعى المجتمػػػػع كتحقيػػػػق االزدىػػػػار المجتمعػػػػي. ك 

المؤسسػػػػػات ىػػػػػداؼ التنميػػػػػة؛ مػػػػػف خػػػػػالؿ إقامػػػػػة لتحقيػػػػػق أ 
مكاكبػػػػة لمتطػػػػكرات  ؛كمنيػػػػا المؤسسػػػػة التعميميػػػػة ,المختمفػػػػة

 اً أنكاعػػػػ شػػػػأفأن ,الجاريػػػػة عمػػػػى الصػػػػعيد اإلقميمػػػػي كالمحمػػػػي
كالتعمػػػػػػيـ  ,مختمفػػػػػػة مػػػػػػف التعمػػػػػػيـ منيػػػػػػا التعمػػػػػػيـ الحكػػػػػػكمي

كالحاجػػة  يػػة.المجتمعيػػة كالتنمك الحتياجػػات ا تمبيػػةلالخػاص 
إلػػى القػػكى العاممػػة التػػي تسػػد حاجػػة التنميػػة المتزايػػدة فػػي 

 ,كالمعاىػػد ,كعمػػى الػػرغـ مػػف فػػتح المػػدارسسػػكؽ العمػػل, 
 ,كالمعاىػػد ,المػػدارس كػػذلؾ كالجامعػػات الحككميػػة, ظيػػرت

كالجامعات الخاصة لتأخذ جانبا مف الميػاـ كالكاجبػات فػي 
تناسػػػب مػػػع يتػػػأىياًل عمميػػػا ة تأىيػػػل الطػػػالب عممًيػػػا ك عمميػػػ

احتياجػػات سػػكؽ العمػػل كتمبيػػة لخطػػط التنميػػة االجتماعيػػة 
فقػػد أصػػبح مػػف الميػـػ دراسػػة كضػػع التعمػػيـ  .كاالقتصػػادية

ة أداء تأكػػد مػػف مػػدى كفايػػمالخػػاص فػػي المجتمػػع اليمنػػي ل
خريجػػي المعاىػػد كالجامعػػات الخاصػػة مػػع متطمبػػات سػػكؽ 

لتعمػيـ فػي الجميكريػة ككفًقا إلحصػائيات مؤشػرات ا ,العمل
التي تػكفرت لمباحثػة كقػت  (2011-2012) (ليمنية لعاـا

جمػػالي عػػدد الطػػالب المقبػػكليف فػػي المعاىػػد بمػػإ إالبحػػث( 
جمػػػػالي عػػػػدد ًا كطالبػػػػة كا  ( طالبػػػػ2035)الفنيػػػػة الخاصػػػػة 

طالبػػػػا  (1047الطػػػػالب فػػػػي كميػػػػات المجتمػػػػع الخاصػػػػة )
كطالبػػػة أمػػػػا فػػػي الجامعػػػػات الخاصػػػػة بمػػػإ عػػػػدد الطػػػػالب 

لػػػػػف ( أ60العػػػػػاـ المػػػػػذككر )كالطالبػػػػػات كفػػػػػق إحصػػػػػائية 
البحػػػػػث فػػػػػي  شػػػػػكاليةإىنػػػػػا تتبمػػػػػكر مػػػػػف كطالبػػػػػة.  طالػػػػػب

  التساؤؿ الرئيس اآلتي: 
التعميـ الخاص في تنمية المجتمع  كيـ خريجىل يس -

 اليمني؟
كيتفرع عف ىذا السؤاؿ الرئيس مجمكعة مف األسئمة 

 الفرعية منيا:
المعاىد كالجامعات الخاصة  ىل يمتاز خريجك -1

 اط في العمل؟باالنضب
المعاىد كالجامعات الخاصة  ىل يمتاز خريجك -2

 باإلتقاف كالميارة في العمل؟
كمعرفة بمتطمبات التخصص حاطة إىل لدييـ  -3

 الذي تخرجكا منو؟
ىل يمتمككف القدرة عمى التصرؼ في المكاقف  -4

 الحرجة؟
 :أهمية البحث

التعميـ عطاء صكرة عف تتركز أىمية البحث في إ 
مقائميف بالشأف التربكي كالتعميمي, نكضح ل الخاص
 يحتكضباإلضافة إلى نشأتو كأىدافو كمخرجاتو,  فييا

تأىيل كاعداد القكى ميـ عمى قدرة ىذا النكع مف التع
مما يستكجب ؛ التنمية كالمؤىمة لعممية ,البشرية المدربة

في العممية  كأثرهيـ ىذا النكع مف التعميـ ك إعادة تق
ككف عممية التخطيط لمقكى العاممة  ية.التعميمية كالتنمك 

مف المقكمات الرئيسية لنجاح خطط التنمية 
في العالـ األمر الذي االقتصادية كاإلدارية ألي دكلة 

يساعد في تطكيرىا مف أجل تحقيق الرقي كالتقدـ 
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يعد البحث إضافة ميمة لممكتبة كما لممجتمعات. 
 ر النظري العممية كالباحثيف كذلؾ؛ لالستفادة مف اإلطا

 .لمبحث كنتائج الدراسة الميدانية
 :هداف البحثأ
التعريف بالتعميـ الخاص في المجتمع اليمني مف  -1

 حيث نشأتو كأىدافو كمؤشراتو.
خريجي التعميـ الخاص في سياـ إالكشف عف  -2

تنمية المجتمع اليمني مف خالؿ معرفة آراء عينة مف 
 خريجيف.ف عف تكظيف ىؤالء الؤليالمس أرباب العمل

رباب العمل حكؿ اعتمادىـ في أراء آالتعرؼ عمى  -2
 أـالتعميـ الخاص خريجي كتفضيميـ لالتكظيف, 

الخريجيف مف التعميـ الحككمي أك  الحككميالتعميـ 
 كالخاص.

 :فرضيات البحث
ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتكى  ال تكجػػػػد فػػػػركؽ -1

 ربػػاب العمػػػل حػػكؿ اعتمػػػادىـأراء آ فػػػي 0.05))الداللػػة 
, الحكػكمي التعمػيـأك  في العمل لخريجي التعميـ الخاص

 النكع.  تعزى لمتغير
ال تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكى  -2

ربػػاب العمػػػل حػػكؿ اعتمػػػادىـ أفػػػي آراء  0.05)الداللػػة )
, أك التعمػيـ الحكػكمي في العمل لخريجي التعميـ الخاص

 تعزى لمتغير الكظيفة.
 :مفاهيم البحث

 يم الخاصالتعل -أ
يقػػػػـك عمػػػػى االسػػػػتعانة بالعديػػػػد مػػػػف العناصػػػػر البشػػػػرية 

فضػػػػػػػػاًل عػػػػػػػػف  كالماديػػػػػػػػة, مثػػػػػػػػل: األرض كالمالعػػػػػػػػب,
 نفاًقػاإدارييف األمر الػذي يقتضػي إلالمعمميف كالفنييف كا

ف التعمػػيـ أصػػبح مطمًبػػا اجتماعًيػػا لكػػل ا. كنظػػًرا ألكبيػػرً 
أبنػػػاء المجتمػػػع, تبػػػيف لنػػػا ضػػػخامة التكػػػاليف المطمكبػػػة 

عب معػػػػو أف تنفػػػػرد الدكلػػػػة بإقامػػػػة المنشػػػػ ت ممػػػػا يصػػػػ
يـ " مػػف أجػػل ىػػذا كػػاف مػػف الطبيعػػي أف يسػػالتعميميػػة 

القطػػػػاع الخػػػػاص" سػػػػكاء عػػػػف طريػػػػق أفػػػػراد أك ىيئػػػػات 

فػػػػػي إقامػػػػػة المػػػػػدارس كالجامعػػػػػات, مػػػػػتحماًل  باإلسػػػػػياـ
تكمفتيػػا, كتسػػمى ىػػذه المنشػػػ ت التعميميػػة التػػي ينشػػػئيا 

ف أي ىػػػػذا ص بػػػػالتعميـ الخػػػػاص. كال يعنػػػػالقطػػػػاع الخػػػػا
ترفػػػع الدكلػػػة يػػػدىا, فكثيػػػػر مػػػف الػػػدكؿ تتحمػػػل العػػػػبء 

فػػػي إعػػػداد المعممػػػيف, كتػػػكفير الكتػػػب الدراسػػػية, األكبػػر 
كتصػػػػػػميـ المنػػػػػػاىج التعميميػػػػػػة, فضػػػػػػاًل عػػػػػػف القػػػػػػكانيف 
المنظمػػػة لمنشػػػاط التعميمػػػي الخػػػاص كمراقبتػػػو حتػػػى ال 

ة )المكسػكعة العربيػة يتحكؿ إلى استغالؿ كسكء ممارسػ
  (73: 2001الميسرة,

 التعليم الخاص وخريج -ب
ك أكا عمى شيادة التخرج مف الجامعة ىـ الذيف تحصم

التعميـ كالتدريب خالؿ  المعيد الخاص بعد أف تمقكا
 سنكات.  6لى إسنكات  4أك  3ة دراستيـ البالغة فتر 
  التنمية -ج

التنميػػة مفيػػـك ال ينتمػػي إلػػى عمػػـ كاحػػد بػػل ال بػػد مػػف 
خصصػات المتباينػة فػي ىػذا تعاكف العمـك المختمفػة كالت

المعنى كلقد اختمف المفكػركف االجتمػاعيكف فيمػا بيػنيـ 
فػػػي تحديػػػدىـ لمفيػػػـك التنميػػػة كأبعادىػػػا كثمػػػة تعريفػػػات 
لمتنميػػػة منيػػػا أف التنميػػػة تعنػػػي النمػػػك المػػػدركس عمػػػػى 

بعاده بمقػاييس عمميػة سػكاء أأسس عممية كالذي قيست 
الميػاديف فػي أحػد  كاف تنميػة شػاممة كمتكاممػة أك تنميػة

السياسػػػػي, أك ئيسػػػػية مثػػػػل الميػػػػداف االقتصػػػػادي, أك الر 
لصػػػناعية, االجتمػػاعي, أك الميػػاديف الفرعيػػة كالتنميػػة ا

 لخ كيمكػػػػف القػػػػكؿ أنيػػػػا عمميػػػػةإأك التنميػػػػة الزراعيػػػػة...
نسػػػػاف لالنتقػػػػاؿ إلتغييػػػػر اجتمػػػػاعي مخطػػػػط يقػػػػـك بيػػػػا ا

بػػالمجتمع مػػف كضػػع إلػػى كضػػع أفضػػل كبمػػا يتفػػق مػػع 
مك صػػػػػػػػػادية, كاالجتماعيػػػػػػػػػة, انياتػػػػػػػػػو االقتاحتياجاتػػػػػػػػػو كا 

كتعػػد  (73- 74 :1998 )الجػػكىري,لخ إكالفكريػػة...
فاًقػا آماعيػة عمميػة تغييػر حضػاري تتنػاكؿ التنمية االجت

نسػػاف إلخدمػػة ايدؼ سػػتكاسػػعة مػػف المشػػركعات التػػي ت
كتكفير الحاجات المتصمة بعممػو كنشػاطو كرفػع مسػتكاه 

التنمية تعمل كالركحي. كىذه الثقافي كالصحي كالفكري 
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جػل أعمى استخداـ الطاقػات البشػرية مػف عامة  ةبصكر 
رفع مستكى المعيشة, كمف أجل خدمة أىػداؼ التنميػة. 

 (  173:  1999)الحسف,
 رباب العمل:أ -د

ربػػػػػػاب العمػػػػػػل مػػػػػػػف عمػػػػػػالء النظػػػػػػاـ التعميمػػػػػػػي أك أيعػػػػػػد 
المسػػػػػتفيديف منػػػػػو, كيتمثػػػػػل أربػػػػػاب العمػػػػػل فػػػػػي المػػػػػديريف 

اـ كالمػػديريف الػػذيف يعممػػكف فػػي كالمشػػرفيف كرؤسػػاء األقسػػ
المؤسسػػات العامػػة كالخاصػػة, كالػػػذيف سػػكؼ يعمػػل تحػػػت 
إشػػػػػرافيـ المتخرجػػػػػكف مػػػػػف الجامعػػػػػات, لػػػػػذا فػػػػػإف ىػػػػػػؤالء 

رج عمػػػى قػػػدر كػػػاؼ مػػػف الخبػػػرة يتكقعػػػكف أف يكػػػكف المتخػػػ
ة المينيػػػػة كالفنيػػػػة كالسػػػػمككية لمعمػػػػل الػػػػذي يمارسػػػػو يػػػػكالكفا

كيف كالتعمػػيـ. كالػػذي أسػػند إليػػو كأعػػد لػػو فػػي مؤسسػػات التكػػ
كبمكجب ما يمتمكػو أربػاب العمػل مػف خبػرة ميدانيػة, فػإنيـ 
أقػػدر مػػػف غيػػػرىـ عمػػػى تشػػخيص جكانػػػب القػػػكة كالضػػػعف 
فػػػي أداء ىػػػؤالء المتخػػػرجيف, لػػػذا فػػػإف اسػػػتماع مؤسسػػػات 

ة يػػػػػػخاصػػػػػػة بتطػػػػػػكير كفاالتكػػػػػػكيف كالتعمػػػػػػيـ لمقترحػػػػػػاتيـ ال
المتخػػرجيف تكػػكف أكثػػر نفًعػػا؛ ألنيػػا أكثػػر دقػػة كمكضػػكعية 

ذا كػػػاف ال بػػػد مػػػف تحسػػػيف جػػػكدة فػػػ ي عمميػػػات التقػػػكيـ, كا 
تـ االعتمػػػاد عميػػػو ىػػـػ أداء المتخػػػرجيف, فػػػإف أفضػػػل مػػػا يػػػ

 (21 ,1423 )الزىراني: أرباب العمل
 :اإلطار النظري للبحث

التي تناقش  ة رأس الماؿ الثقافيينظر سيتـ استعراض 
في البناء االجتماعي  كأثرهكظيفة النظاـ التعميمي 

 ,معظيكر تعميـ لمنخبة أك صفكة المجت, ك لممجتمع
بيف  التمايز كتعميـ آخر لمعامة, كما يؤدي ذلؾ إلى

كفي  ,المجتمع. ىذا مف جانب فيالطالب كتأثيره 
الجانب اآلخر سيتـ استعراض كظيفة النظاـ التعميمي 

ىمية االستثمار في التعميـ كأىـ كأ  في تحقيق التنمية
  مردكد مف مكارد التنمية.

 The Cultural) ريةة رأس المةال الاقةاف نظ تعػد

Capital Theory ) مػػػػػػف أىػػػػػػـ النظريػػػػػػات فػػػػػػي
  تكشػػػف دراسػػػػات )بكرديػػػػك( حيػػػػث  سكسػػػيكلكجيا التربيػػػػة

فػي تكالػد  كأثػرهك )باسركف( عف كظيفة النظػاـ التربػكي 
البناء الطبقي لممجتمػع فبػالرغـ مػف شػعارات ديمقراطيػة 

ة فػػػػي كاقػػػػع التربيػػػػة كتكػػػػافؤ الفػػػػرص التعميميػػػػة, فالتربيػػػػ
طمع بميمػػػة انتقػػػاء اجتمػػػاعي مؤسػػػس عمػػػى ضػػػاألمػػػر ت

معػػػايير ثقافيػػػة لمطبقػػػة المسػػػيطرة فكظيفػػػة نقػػػل المعرفػػػة 
التي تقػـك بيػا المدرسػة كنشػاط فنػي لػو قكاعػده تسػتخدـ 
في حقيقة األمر لمساندة الصفكة االجتماعيػة لمحصػكؿ 

نجػػػاح المدرسػػػػة, كتقػػػػـك المدرسػػػػة  بكسػػػػاطةعمػػػى القػػػػكة 
ر االجتماعي بنجاح باىر بحيػث تحظػى بميمة االختيا

بالقبكؿ كالتأييد مف قبل ىؤالء المستبعديف كالمرفكضيف 
تربكًيػػػػػا كالميممػػػػػيف كنتيجػػػػػة لعمميػػػػػة تربكيػػػػػة أيديكلكجيػػػػػة 
تػػػػؤدي دكًمػػػػا إلػػػػى السػػػػماح لمقمػػػػة لمكصػػػػكؿ إلػػػػى أعمػػػػى 
المراتب التربكية كأيًضا قمة اليـر االجتماعي كمف ىنػا 

حػػػيف يفسػػػر كاالجتمػػػاعي. تكػػػكف شػػػرعية اليػػػـر التربػػػكي 
أصػػػػػحاب الظػػػػػركؼ االجتماعيػػػػػة الفقيػػػػػرة حينمػػػػػا يفسػػػػػركف 
فقػػػػػػػرىـ بفشػػػػػػػميـ الدراسػػػػػػػي. فالمػػػػػػػدارس تكػػػػػػػرس التفػػػػػػػاكت 
االجتمػػػػاعي كتعطيػػػػو الشػػػػرعية مػػػػف خػػػػالؿ تييػػػػأة تفػػػػاكت 
الفػػػػػػػرص بطريقػػػػػػػة مظيريػػػػػػػة, حيػػػػػػػث يصػػػػػػػعد النػػػػػػػاجحكف 
كيأخذكف مكانتيـ في بنية الميف كالكظائف كتػدعـ أشػكاؿ 

جتماعيػػػػة, كالتفرقػػػػة العنصػػػػرية بػػػػيف الجنسػػػػيف الطبقػػػػات اال
كتعمػػل عمػػى تشػػكيل الشخصػػيات التػػي تتناسػػب كعالقػػات 

 2000راف:)بػد كالتبعيػة فػي المجػػاؿ االقتصػادي السػيادة
( كمف ىنػا تنشػأ المػدارس كالجامعػات الخاصػة التػي  52,

قػػػػػرانيـ ككػػػػػذا تمتػػػػػع ىػػػػػؤالء ىػػػػػؤالء الطػػػػػالب عػػػػػف أتميػػػػػز 
اللتحػػػػػاؽ فيمػػػػػا بعػػػػػد الخػػػػػريجيف بفػػػػػرص تدريبيػػػػػة جيػػػػػدة كا
 بكظائف مرمكقة في السمـ االجتماعي.

( إلى فكرة كفي اتجاه آخر أشار )ثيكدكر شكلتز -
أساسية, كىي رأس الماؿ البشري, كأىمية االستثمار 

متساكية  في التعميـ كالصحة لألفراد كتكفير فرص
لمجميع لمحصكؿ عمى تمؾ الخدمات الحيكية, 

لنمك االقتصادي. كانعكاس ذلؾ عمى عنصر العمل كا
كقد دلل )شكلتز( عمى أف المستكى التعميمي لمفرد ىك 
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المسئكؿ عف زيادة الناتج اإلجمالي لالقتصاد مف 
ناحية كالدخل الفردي مف ناحية أخرى, حيث أكد عمى 
أف التعميـ يحكؿ الطاقة البشرية المعطمة غير الماىرة 
إلى قكة منتجة بغرس الميارات المطمكبة لتييئة ىذه 

كسيمة  لسكؽ العمل. كما أف التعميـ يعدالطاقات 
أساسية لمحراؾ االجتماعي كاالقتصادي كالطبقي 

      (www.ahewar.orgد )لألفرا
 :الدراسات السابقة

 الدراسات المحلية -1
يدفت است (2000 )الغيثي:دراسة  الدراسة األولى:

تحميل مؤسسات التعميـ العالي الخاص مف أربعة 
 , كىي:محاكر أساسية

أسس التفرقة بيف القطاع الحككمي كالقطاع غير  -1
 الحككمي في مجاؿ التعميـ العالي.

 حجـ قطاع التعميـ العالي الخاص. -2
 أسباب نمك قطاع التعميـ العالي الخاص. -3
عالقة القطاع الخاص في مجاؿ التعميـ العالي  -4

 بالدكلة مف حيث:
 عالي الخاص.)أ( التمكيل الحككمي لقطاع التعميـ ال

)ب( نتائج التمكيل الحككمي عمى اإلدارة أك التسيير 
 في مؤسسات قطاع التعميـ العالي الخاص. 

تكصمت الدراسة إلى إف التفرقة بيف الجامعات 
الحككمية, كالجامعات الخاصة, عمى أساس الممكية, 
كالتسيير )أك اإلدارة( كالتمكيل, كآليات تكزيع التمكيل 

فيا كثير مف الغمكض, إذ لـ تعد أصبحت تفرقة يكتن
تمثل الكاقع فيما يخص عالقة الدكلة بمؤسسات 
التعميـ العالي المنتشرة في الكثير مف الدكؿ سكاء 

لـ تعد تعكس درجة  كمف ثـالمتقدمة منيا أك النامية 
االستقاللية التي تتمتع بيا تمؾ المؤسسات في 

 مجاالت التمييز كالتمكيل.
يدفت است ـ(2005 )بف كميب:اسة در  الدراسة الاانية:

التعرؼ عمى دكر الجامعػات اليمنيػة فػي تنميػة  الدراسة

المػػػػكارد البشػػػػرية , سػػػػكاءً  كانػػػػت المػػػػكارد البشػػػػرية مػػػػف 
منتسػػػبييا ممثمػػػػة بأعضػػػاء ىيئػػػػة التػػػدريس كمسػػػػاعدييـ 
)اإلطػػار الجػػامعي(, أك مػػف عمػػاؿ كمػػكظفي منظمػػات 

ف مػػػ القطػػػاعيف العػػػاـ كالخػػػاص )اإلطػػػار االجتمػػػاعي(,
, كمعرفة مدى مالئمػة حيث التأىيل كالتدريب كالتطكير

خريجػػػػي الجامعػػػػات مػػػػع حاجػػػػات شػػػػركات كمؤسسػػػػات 
, كمعرفػة حجػـ كنػكع خػدماتيا كالخػاص القطاعيف العاـ

التػػػي تقػػػدميا فػػػي معالجػػػة المشػػػكالت اإلداريػػػة كالماليػػػة 
, كمػػػػػػػدى فنيػػػػػػػة التػػػػػػػي تجابػػػػػػػو منظمػػػػػػػات القطػػػػػػػاعيفكال

دراسػػػات كالمػػػؤتمرات معالجتيػػػا مػػػف خػػػالؿ األبحػػػاث كال
كالنػػػدكات العمميػػػة, أك االستشػػػارات العمميػػػة كالفنيػػػة, أك 
الػػدكرات التدريبيػػة كالتطكيريػػة التػػي تنظميػػا الجامعػػات, 
إضػػػػػافةً إلػػػػػى التعػػػػػرؼ عمػػػػػى مػػػػػدى التنسػػػػػيق كالتعػػػػػاكف 

لػبعض, لمػا مػف شػأنو تعزيػز ف بعضيما كخدمة الطرفي
 الثقػة كتحقيػػق سػبل المصػػالح المشػتركة بينيمػػا. تككنػػت

مػديراً  كرئػيس قسػـ بشػركات  (177) مفعينة الدراسة 
كمؤسسػػػػػػػػػات القطػػػػػػػػػاعيف العػػػػػػػػػاـ كالخػػػػػػػػػاص الخدميػػػػػػػػػة 

تي تدريسػػياً  بجػػامع (141)ـ ك 2004كاإلنتاجيػػة لعػػاـ 
- 2004 يحقػػػػاؼ لمعػػػػاـ الجػػػػامعألحضػػػػرمكت كا

أداة لمبحػث, , كاعتمد الباحث نمكذج االستبانة ـ2003
ص بعينػة حيث تـ إعداد كتصػميـ نمػكذجيف, األكؿ خػا

 مفالعاـ كالخاص مككف  شركات كمؤسسات القطاعيف
اني خػػاص بعينػػة جػػامعتي حضػػرمكت , كالثػػفقػػرة (25)

فقرة. اعتمد البحث عمى المػنيج  (24)حقاؼ شمل ألكا
كالتػػػػاريخي. تكصػػػػمت الدراسػػػػة إلػػػػى  الكصػػػػفي التحميمػػػػي

 مجمكعة مف النتائج منيا:
أف خريجػػػػػػػي الجامعػػػػػػػات تشػػػػػػػكبيـ كثيػػػػػػػر مػػػػػػػف نقػػػػػػػاط  -1

ف, مف حيث التخصص العممػي, كالمسػتكى العممػي, الضع
كمػػػػػػػدى امػػػػػػػتالكيـ ميػػػػػػػارات المغػػػػػػػة اإلنجميزيػػػػػػػة كأبجػػػػػػػديات 

نترنػت(, ممػا إللػي كشػبكة المعمكمػات العالميػة )االحاسب اآل
يػػدفع بمنظمػػات األعمػػاؿ إلػػى إعػػادة التػػدريب, أك التكظيػػف 
فػػػي تخصصػػػػات مغػػػػايرة لتخصصػػػاتيـ, أضػػػػف إلػػػػى ذلػػػػؾ 



 راجح سعد صالح أمل                                               .............. المجتمع تنمية في لخاصا التعليم خريجي إسهام

 174                                                  2021, ديسمبر  2, العدد  18مجمة جامعة حضرمكت لمعمـك اإلنسانية المجمد 

   ب العمالة األجنبية.لجكء البعض منيا إلى جم
الجامعػػػػػات فػػػػػي تنميػػػػػة مػػػػػكارد منظمػػػػػات  أثػػػػػرضػػػػػعف  -2

القطػػػػاعيف العػػػػاـ كالخػػػػاص البشػػػػرية, كقمػػػػة حرصػػػػيا عمػػػػى 
إشػػػػراكيـ فػػػػي المػػػػؤتمرات كالنػػػػدكات العمميػػػػة التػػػػي تعقػػػػػدىا, 

فػػي حػػل المشػػكالت اإلداريػػة كالماليػػة كالفنيػػة  أثرىػػاكضػػعف 
الدراسػات التي تجابو القطاعيف, سػكاءً مػف خػالؿ األبحػاث ك 

كالمػػػػؤتمرات كالنػػػػدكات العمميػػػػة, أك مػػػػف خػػػػالؿ االستشػػػػارات 
العمميػػػػػػػة كالفنيػػػػػػػة التػػػػػػػي يمكػػػػػػػف أف تطػػػػػػػكر أداء كخػػػػػػػدمات 

   القطاعيف العاـ كالخاص اإلداري كالمالي كاإلنتاجي.
الجامعات في تنميػة مكاردىػا البشػرية مػف  أثرضعف  -3

أعضػػػػػػاء ىيئػػػػػػة التػػػػػػدريس كمسػػػػػػاعدييـ, لضػػػػػػعف عمميػػػػػػة 
تػػػػػدريب كالتطػػػػػكير فػػػػػي تخصصػػػػػاتيـ العمميػػػػػة التأىيػػػػػل كال

ق التدريس بشكل عػاـ, كفػي مجػاؿ المغػة اإلنجميزيػة ائكطر 
نترنػػػت( إللػػػي كشػػػبكة المعمكمػػػات العالميػػػة )اكالحاسػػػب اآل

بشػكل خػاص, كضػعف الحػػكافز الماليػة المشػجعة إلنجػػاز 
األبحػػاث كالدراسػػات العمميػػة, أك المشػػاركة فػػي المػػؤتمرات 

   مية كالخارجية.كالندكات العممية الداخ
القطػػػػػػػاعيف العػػػػػػػاـ كالخػػػػػػػاص فػػػػػػػي دعػػػػػػـػ  إسػػػػػػػياـإف  -4

الجامعػػػات اليمنيػػػة ماديػػػاً كعينيػػػاً  ضػػػعيف جػػػًدا, لضػػػعف 
التنسػػيق كالتعػػاكف فيمػػا بينيمػػا, كالكتفػػاء الجامعػػات بكظيفػػة 

لمقيػػاـ بػػكظيفتي األبحػػاث  أثرىػػاالتعمػػيـ الجػػامعي, كتجاىػػل 
   ل.كالدراسات العممية, كخدمة المجتمع كسكؽ العم

 (ـ 2019)الحدابي كالعزيزي: دراسةالدراسة الاالاة: 
مستكى تطبيق مبادئ الحككمة  التعرؼ عمى يدفتاست

أعضاء ىيئة في الجامعات اليمنية مف كجية نظر 
تبع الباحث المنيج اك كاديمية. ألالتدريس كالقيادات ا

الكصفي/ التحميمي, كاستخدمت االستبانة أداة لمبحث, 
فردا مف القيادات ( 94اسة مف )تككنت عينة الدر 

كاديمية كأعضاء ىيئة التدريس بجامعتي صنعاء ألا
كالعمـك كالتكنكلكجيا حيث بمإ عدد أفراد العينة لجامعة 

 (58)كالتكنكلكجيا , كجامعة العمـك فرًدا (36)صنعاء 
 , كأظيرت النتائج اآلتي:فرًدا

درجة تقدير أفراد العينة لمستكى تطبيق مبادئ   -
كمة في جامعة صنعاء كانت منخفضة بمتكسط الحك 

مجاؿ العدالة في المرتبة  كجاء (2.1056)حسابي 
 األكلى, كمجاؿ المشاركة في المرتبة األخيرة.

درجة تقدير أفراد العينة لمستكى تطبيق مبادئ  -
ير /الحككمة في جامعة العمـك كالتكنكلكجيا عمى تقد

ة في المسؤكليكجاء مجاؿ  (3.8198)عاؿ بمتكسط 
 في المرتبة األخيرة.المرتبة األكلى, كمجاؿ المشاركة 

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات  -
درجة تقدير أفراد العينة لصالح جامعة العمـك 
كالتكنكلكجيا في جميع مجاالت الحككمة, كأكصت 
الدراسة بأف عمى الجامعات الحككمية أف تسعى بشكل 

تيا يلحككمة لتزيد كفالتطبيق مبادئ ا جاد كمسؤكؿ
كفاعميتيا كقدرتيا التنافسية كجكدة الخدمات المقدمة 
فييا, كعمى الجامعات الخاصة أف تسعى لممزيد مف 
التطبيق لمبادئ الحككمة بما يضمف استمرارىا 

     كمنافستيا كجكدتيا.
 الدراسات العربية: -2

 (, د.ت)عػػػػػػػزاـ كالػػػػػػػكاديدراسػػػػػػػة الدراسةةةةةةةة األولةةةةةةةى: 
ة أداء خريجػػػػػػي يػػػػػػرؼ عمػػػػػػى مػػػػػػدى كفاالتعػػػػػػ يدفتاسػػػػػػت

تخصص العمـك المالية كالمصرفية مػف جامعػة الزرقػاء 
 يمػػع احتياجػػات سػػكؽ العمػػل المصػػرفي األردنػػ األىميػػة

كالتعػػرؼ عمػػى درجػػة ميػػاراتيـ كقػػدراتيـ مػػع احتياجػػات 
اإلضػافة إلػى التعػرؼ سكؽ العمػل المصػرفي األردنػي ب

الكظيفيػػػػة المتاحػػػػة لخريجػػػػي ىػػػػذا  عمػػػػى حجػػػػـ الفػػػػرص
التخصػػػػػػص فػػػػػػي سػػػػػػكؽ العمػػػػػػل المصػػػػػػرفي األردنػػػػػػي. 
اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي المسحي. تـ اخػذ 

مػػف مػػدراء شػػؤكف المػػكظفيف ف يبمغػػت أربعػػة كخمسػػ عينػػة
لػػػدييـ  لػػػدى المصػػػارؼ األردنيػػػة التػػػي يعمػػػل كاإلداريػػػبف
العمػػػـك الماليػػػة كالمصػػػرفية مػػػف جامعػػػة الزرقػػػاء  خريجػػػك

 نتائج اآلتية:األىمية. تكصمت الدراسة إلى ال
ـ إلى أف خريجي بكاالريكس تخصص العمك  -1
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ة المناسبة لمعمل في يالمالية كالمصرفية ينقصو الكفا
 المصرفية.الصناعة 

تكصمت الدراسة إلى كجكد فجكة بيف المصارؼ  -2
ألمر الذي أدى إلى عدـ تناسب األردنية كالجامعات, ا

 ة أداء خريجي بكاالريكس العمـك الماليةيكفا
 لمصرفية مع متطمبات الصناعة المصرفية األردنية.كا
تكصمت الدراسة إلى أف التدريب العممي في  -3

 المصارؼ األردنية غير كاٍؼ باآللية المعمكؿ بيا.
 يدفتاست ـ(2009 )حمك:دراسة  الدراسة الاانية: 

التعميـ العالي كالعقبات التي تحكؿ  أثرالتعرؼ عمى 
جنبي ألعميـ األىمي كادة القصكى مف التدكف االستفا

في السكداف, كالتعرؼ عمى النظـ اإلدارية كاألكاديمية 
ليذه المؤسسات, كالكقكؼ عمى شكل العالقة اإلدارية 
كاألكاديمية بيف كزارة التعميـ العالي كمؤسسات التعميـ 

جنبي في السكداف, استخدمت الباحثة ألكااألىمي 
دراسة, المنيج التاريخي كالكصفي ما يالئـ ىذه ال

كاستخدمت لجمع المعمكمات المقابالت الشخصية 
كاالستبياف باإلضافة إلى المصادر الثانكية, كتكصمت 

 إلى عدة نتائج منيا:
جنبي أثرت ألؤسسات التعميـ العالي األىمي كام -1
 التعميـ العالي في السكداف. فييجابًيا إ
ؤسسات التعميـ العالي األىمي القكانيف الخاصة بم -2
داء تطكير األ فيجنبي ليا تأثير إيجابي ألكا

 جنبي.ألبمؤسسات التعميـ األىمي كا
يجابًيا إجنبي ألمؤسسات التعميـ األىمي كا أسيمت -3

  في تجكيد مخرجات التعميـ العالي في السكداف.
 يدفتاست (2018 : دراسة )البينساكي:الدراسة الاالاة

عماؿ لخريجي ألالتعرؼ عمى رؤية أصحاب ا
ة, كمدى قدراتيـ عمى التكافق مع سكؽ العمل الجامع

كسبل إحداث ىذا التكافق, كلتحقيق ىذا اليدؼ, تـ 
إجراء مجمكعة مف المقابالت المتعمقة مع سيدات 

مفردة, كاالعتماد (101)  عددىـكرجاؿ أعماؿ بمإ 

عمى المنيج الكصفي التحميمي لمكاقع, كمف خالؿ 
ستنتاجات التحميل, تـ التكصل إلى مجمكعة مف اال

كعمى ضكئيا تـ كضع عدد مف المقترحات لتأىيل 
لالنخراط المباشر في مياديف العمل المختمفة, الشباب 

  كالمشاركة في عجمة التنمية الشاممة في المجتمع.
 :التعقيب على الدراسات السابقة

يتبيف مف الدراسات السػابقة أف الدراسػات المحميػة ركػزت 
كمدى  ,لتعميـ الجامعيعمى التعميـ الخاص كخصكًصا ا

قػػدرة ىػػذا النػػكع مػػف التعمػػيـ عمػػى تنميػػة المػػكارد البشػػرية, 
ككذا المقارنة بيف التعميـ الحككمي كالتعميـ الخػاص. أمػا 
بالنسػػبة لمدراسػػات العربيػػة فقػػد ركػػزت عمػػى أداء خريجػػي 
التعمػػػيـ الخػػػاص كمػػػا فػػػي دراسػػػة )عػػػزاـ كالػػػكادي( كالتػػػي 

سػػاكي( التػػي راسػػة )البينتتكافػػق كدراسػػتنا الحاليػػة, ككػػذا د
ربػػػاب العمػػػل لمخرجػػػات أراء آإلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى  رمػػػت

اسػػػتنا الحاليػػػة فػػػي كلكنيػػػا تختمػػػف كدر  ,التعمػػػيـ الجػػػامعي
 ,بشػػكل عػػاـ ريجػػي التعمػػيـ الجػػامعيأنيػػا ركػػزت عمػػى خ

التػي فػي دراسػتنا الحاليػة  كلـ تحصره في نػكع معػيف كمػا
ت ركزت عمى خريجي التعمػيـ الخػاص فقػط. كقػد اسػتفاد

دراسػػػػػتنا الحاليػػػػػة مػػػػػف اإلطػػػػػػار النظػػػػػري كالنتػػػػػائج التػػػػػػي 
   تكصمت إلييا تمؾ الدراسات. 

 :المجتمع اليمن الخاص ف  األهل  و  مدخل: التعليم
ات مػػف يبػػدأ التعمػػيـ األىمػػي كالخػػاص فػػي مطمػػع السػػبعين

خػػالؿ إنشػػاء بعػػض المػػدارس مثػػل مدرسػػة الفػػتح االىميػػة 
 النمكذجيػػػة كالمدرسػػػة األىميػػػة  (1969)بالحديػػػدة عػػػاـ

فػػػػي صػػػػنعاء كمدرسػػػػة   عمػػػػي عثمػػػػاف   (1972)عػػػػاـ
مريكيػػػػػػػة( ألالدكليػػػػػػػة )ا كالمدرسػػػػػػػة (1972) بتعػػػػػػػز عػػػػػػػاـ

كاحػػدة  (1979) كمدرسػػتي أزاؿ عػػاـ (1977)ء بصػػنعا
لمبنػػػيف كاألخػػػرى لمبنػػػات كتشػػػرؼ عمييػػػا جامعػػػة صػػػنعاء 

)المكسػكعة  (1980) ـكالمركز السكيدي بتعز أنشػئ عػا
المحافظػات الجنكبيػة كالشػرقية  مػا فػيأ(  1992اليمنيػة,
شػػػػػيدت عػػػػػدف ظيػػػػػكر التعمػػػػػيـ األىمػػػػػي كػػػػػرد فعػػػػػل فقػػػػػد 

لمسياسػػػػة التعميميػػػػة االسػػػػتعمارية التػػػػي كانػػػػت تفػػػػرؽ بػػػػيف 
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ال يقبػػػل فػػػي المػػػدارس  أبنػػػاء الػػػكطف الكاحػػػد, حيػػػث كػػػاف
الحككميػػة سػػكى الطػػالب المكلػػكديف )مػػف مخػػاليق عػػدف 

اف التالميػػػػذ القػػػػادمكف مػػػػف األريػػػػاؼ )التػػػػي كػػػػفقػػػط( أمػػػػا 
ضػمف نطػاؽ الحمايػة البريطانيػة أك فػي بعضيا قد دخل 

غيرىػػا أك مػػف شػػماؿ الػػكطف, فقػػد كانػػت تكصػػد أمػػاميـ 
أبكاب المدارس, لذلؾ فقػد ظيػر التعمػيـ األىمػي لمكاجيػة 
ىذه السياسة مف جيػة, كلزيػادة نسػبة التسػجيل مػف جيػة 
أخػػرى, ككانػػػت التجمعػػػات األىميػػة اإلصػػػالحية كالثقافيػػػة 

قيػػػػػاـ المػػػػػدارس األىميػػػػػة, كمػػػػػف أكلػػػػػى ىػػػػػي التػػػػػي تبنػػػػػت 
المدارس األىمية التي ظيػرت فػي عػدف مدرسػة )بازرعػة 

فػػي حػػي  (1912/ (1330سسػػت عػاـالخيريػة( التػػي تأ
, كقػػػد أسسػػػتيا الجمعيػػػة الخيريػػػة اإلسػػػالمية التػػػي كريتػػػر

ظيػػػػػػرت )أحمػػػػػػد عمػػػػػػر بازرعػػػػػػة(, كمػػػػػػا  ترأسػػػػػػيا الشػػػػػػيخ
 المدرسة األىمية في التكاىي.

افتتحػػت مدرسػػة أىميػػة فػػي  1948)/ (1367كفػػي عػػاـ
الشػػػػػػيخ عثمػػػػػػاف كىػػػػػػي مدرسػػػػػػة )النيضػػػػػػة(, كفػػػػػػي عػػػػػػاـ 

ـ افتػػتح المرحػػـك الشػػيخ )  بػػف سػػالـ البيحػػاني( 1955
المعيد العممي اإلسالمي الذي كاف يضػـ مراحػل التعمػيـ 

 (1961) العاـ االبتدائي كالمتكسػط كالثػانكي, كفػي عػاـ
مػف تأسست في الشيخ عثمػاف )كميػة بمقػيس( كتضػـ مخت

ة العامػػػػة ككانػػػػت المراحػػػػل مػػػػف الركضػػػػة كحتػػػػى الثانكيػػػػ
كبعػػػػػػد  (ـ1992 المكسػػػػػػكعة اليمنيػػػػػػة,لمبنػػػػػػيف كالبنػػػػػػات )

بشػػػأف  (1992) لسػػػنة (45)رقػػػـ  القػػػرارصػػػدر الكحػػػدة 
 فػػي مادتػػو رقػػـي حػػدد كالػػذ القػػانكف العػػاـ لمتربيػػة كالتعمػػيـ

فػػػػراد إنشػػػػاء يحػػػػق لممؤسسػػػػات المختمفػػػػة كلأل)نػػػػو أ (72)
كفًقػا  ىمي كالتعميـ الخاص بمصػركفاتمدارس لمتعميـ األ

ىميػػػػػػة ألره مجمػػػػػػس الػػػػػكزراء يػػػػػػنظـ المػػػػػػدارس النظػػػػػاـ يقػػػػػػ
شػػراؼ الػػكزارات المختصػػة بمػػا إكالخاصػػة, كتكػػكف تحػػت 

عمى الػرغـ في ذلؾ استقداـ المدرسيف العرب كاألجانب( 
جػاء فػي نفسو نصَّ عمى مجانية التعميـ ك القانكف  مف أف

يـ مجػػاني فػػي كػػل مراحمػػو المػػادة )الثامنػػة( منػػو )أف التعمػػ
تكفمو الدكلة كتحقق الدكلة ىذا المبدأ تدريجًيا كفػق خطػة 

منػػو  (السادسػػةكجػػاء فػػي المػػادة )يقرىػػا مجمػػس الػػكزراء( 
يًضػػػا )اعتبػػػار التعمػػػيـ إلػػػى جانػػػب ككنػػػو اسػػػتثماًرا بشػػػرًيا أ

    كفػػػػي المػػػػادة )التاسػػػػعة(  فيػػػػك حػػػػق( تنمكًيػػػػا بعيػػػػد المػػػػدى
دالػػػة االجتماعيػػػة كتكػػػافؤ )تعمػػػل الدكلػػػة عمػػػى تحقيػػػق الع

الفػػػػػػرص فػػػػػػي التعمػػػػػػػيـ كمراعػػػػػػاة الظػػػػػػركؼ االجتماعيػػػػػػػة 
كاالقتصػػػػػػادية التػػػػػػي تقػػػػػػف عائًقػػػػػػا أمػػػػػػاـ بعػػػػػػض األسػػػػػػر 

مػػػيـ )قػػػانكف التع سػػػتفادة مػػػف حػػػق أبنػػػائيـ فػػػي التعمػػػيـ(الل
 كمػف ىنػا نػرى دسػتكرًيا أف إحػداث ( 1992:283 العاـ

جامعػػة أىميػػة )أي خاصػػة( ىػػك أمػػر مخػػالف  مدرسػػة أك
ننػػػا إبػػػل )ـ الدسػػػتكر اليمنػػػي ككػػػذا قػػػانكف التعمػػػيـ, ألحكػػػا
أي  إلػػى حػػد اعتبػػار السػػماح بػػالتعميـ الخػػاص فػػي نػػذىب

مرحمػػة مػػف مراحمػػو مػػف قبيػػل االنتيػػاؾ الصػػارخ ألحكػػاـ 
دسػػػتكر اليمنػػػي كقػػػانكف التعمػػػيـ الحػػػالي الكاجػػػب النفػػػاذ ال

اـ القػػػػػػػػػػػػػػانكني برمتػػػػػػػػػػػػػػو( باعتبػػػػػػػػػػػػػػار ذلػػػػػػػػػػػػػػؾ رأس النظػػػػػػػػػػػػػػ
    ( 170:  2003غبري,أل)ا
األىمي كالخاص الصػادر فػي  مف ثـ حدد قانكف التعميـك 

مجمكعة أىداؼ يتطمب تحقيقيا في العمميػة  1999عاـ 
   التربكية كالمتمثمة في اآلتي:

ات كانات تعميمية جديدة إلى اإلمكانإضافة إم -1
القائمة لمحككمة بما يساعد عمى بمكغ أىداؼ التعميـ, 

 كغاياتو الدينية كالكطنية كالقكمية.
 اإلسياـتكجيو الجيكد كاإلمكانات الكطنية إلى  -2

الزمة لمشاريع التنمية لفي تأىيل الممكات البشرية ا
 دية كاالجتماعية كا عدادىا كتدريبيا.االقتصا

التكسع في دراسة المغات األجنبية الحية بجانب  -3
ألخرى, بغرض اإلسياـ ات الدراسية الرسمية ار المقر 

 ف تتقف المغة األجنبية. كات مف الخرجيفي إعداد مم
المركنػػػة عمػػػى نظػػػاـ التعمػػػيـ الرسػػػمي القػػػائـ إدخػػػاؿ  -4

عف طريق دراسة مناىج كطرائق جديدة في إطار أحكػاـ 
قػػكانيف التعمػػيـ بمػػا يسػػد احتياجػػات التجديػػد التربػػكي كفًقػػا 

 لمقكاعد المنصكص عمييا في ىذا القانكف.
 إتاحة مجاؿ لمتنافس في رفد الميداف التعميمي -5
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كالتربكي بقدر كبير مف الخبرات التعميمية كاالجتياد 
 في تقديـ نماذج راقية مف النظـ كالبرامج التربكية.

تشجيع المشاركة الشعبية كرأس الماؿ الكطني  -6
كالعربي كاألجنبي في جيكد التنمية التربكية كالتعميمية 
باالستثمار في مجاؿ التعميـ بمختمف أنكاعو 

تنظيمي جديد يجعمو أكثر فعالية  كمستكياتو كفي إطار
 ا.كأكفر مردكدً 

إتاحة الفرصػة ألبنػاء الجاليػات االلتحػاؽ بمؤسسػات  -7
تربكيػػػػػة تعميميػػػػػة تقػػػػػدـ ليػػػػػـ مػػػػػا يحتػػػػػاجكف مػػػػػف الخدمػػػػػة 
   التعميمية المتناسبة مع مناىج بمدانيـ كسمميا التعميمي.
مقة عكسنتطرؽ في ىذا الجزء إلى المؤشرات المت

 لخاص كفقا لالتي:بالتعميـ األىمي كا
: مؤشرات القبول واًللتحاق والتخرج ف   اوًلا

 المؤسسات الفنية والتقنية الخاصة
عمى الرغـ مف إفساح المجاؿ لمقطاع الخاص 
لالستثمار في قطاع التعميـ الفني كالتدريب الميني 

في عممية مسياـ لعتباره أحد الركافد األساسية اب
ياـ ال يكاد يذكر إذ ال التنمية البشرية إال أف ىذا اإلس

تزاؿ قدرات مؤسسات التعميـ الفني كالتدريب الميني 
الخاصة عمى استيعاب مخرجات التعميـ الثانكي 
محدكدة لمغاية كما أف النكعية التي تمتحق بيذه 

النعداـ  المؤسسات كتتخرج منيا غير كاضحة نظًرا
يـ كالمتابعة مف الجيات التي تمنح تراخيص ليذه ك التق
ؤسسات, كفيما يمي يمكف تتبع ما تسيـ بو معاىد الم

 ككميات المجتمع الخاصة:
 المعاهد الصحية الخاصة:  -1
إجمػػػالي المعاىػػػد الفنيػػػة الخاصػػػة المرخصػػػة مػػػف قبػػػل  بمػػػإ

معيػػػػػًدا كىػػػػػي التػػػػػي تػػػػػكفرت  (39)كزارة الصػػػػػحة كالسػػػػػكاف 
, حيػػػػػث بمػػػػػإ إجمػػػػػالي عػػػػػدد 2011-2012ـ بياناتيػػػػػا لعػػػػػا

طالًبػػػػػا  (2035) كلمعاىػػػػػد نحػػػػػطػػػػػالب المقبػػػػػكليف بيػػػػػذه اال
إجمػػػالي االلتحػػػاؽ نػػػاث, كبمػػػإ مػػػف اإل (677)كطالبػػػة مػػػنيـ

نػػػاث, كبمػػػإ إجمػػػالي مػػػف اإل (2199) مػػػنيـ (8157)نحػػػك 

 (338) طالًبػا كطالبػة مػنيـ (1507)المتخرجيف منيا نحػك 
ف القبػكؿ كااللتحػاؽ كالتخػرج مقتصػر أناث, كيالحػ  مف اإل

 –لة صػػػػػيد –د طبيػػػػػب عمػػػػػى سػػػػػتة تخصصػػػػػات ) مسػػػػػاع
قابمػة مجتمػع( كىػذا ال  –تمػريض  -سػنافأفني  –مختبرات 

يعنػػػي أف معاىػػػد التعمػػػيـ الفنػػػي كالتػػػدريب المينػػػي الخاصػػػة 
تقتصػػر عمػػى ىػػذه التخصصػػات بقػػدر مػػا يعنػػي خػػكؼ ىػػذه 
المعاىػػػد مػػػف إرسػػػاؿ البيانػػػات تيرًبػػػا مػػػف بعػػػض االلتزامػػػات 
الضػػريبية, ممػػا يثيػػر عػػدًدا مػػف التسػػاؤالت مثػػل ىػػل تنػػتظـ 

التعمػػػيـ اسػػػة بيػػػذه المعاىػػػد كمػػػا ىػػػك الحػػػاؿ فػػػي معاىػػػد الدر 
الفنػػػي كالتػػػدريب المينػػػي الحككميػػػة؟ كمػػػا الػػػدليل عمػػػى ذلػػػؾ 
طالما ال تكجد رقابة كمتابعة مف جيػات االختصػاص؟ ىػل 
ىناؾ تجييػزات تمكػف الطػالب مػف الحصػكؿ عمػى التػدريب 
الكػػافي؟ ىػػل يقػػـك أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بتغطيػػة المقػػررات 

غيرىػػػػػا مػػػػػف األسػػػػػئمة التػػػػػي تسػػػػػتدعي الرقابػػػػػػة المطمكبػػػػػة؟ ك 
كاإلشراؼ عمى كافػة المعاىػد التػي منحػت تػراخيص لمزاكلػة 
المينػػة, لػػذا سػػنجد أمامنػػا عػػدًدا مػػف متخرجػػي ىػػذه المعاىػػد 
يحممػػكف شػػيادات كلكػػنيـ ال يسػػتطيعكف مزاكلػػة الميػػف التػػي 

 :لتعمػػػيـ فػػػػي الجميكريػػػػة اليمنػػػػيأعػػػدكا ليػػػػا. )مؤشػػػػرات ا
2013, 50-49). 

 كليات المجتمع الخاصة:  -2
ىنػػػاؾ أعػػػداد ىائمػػػة لمسػػػميات كميػػػات المجتمػػػع الخاصػػػة 

ف إسػػػػياميا فػػػػي أمصػػػػرح ليػػػػا بالعمػػػػل إال إننػػػػا نالحػػػػ  ال
سػػػتيعاب الطػػػالب يكػػػاد يكػػػكف ضػػػئياًل مقارنػػػة بمػػػا ىػػػك ا

المجتمػػػػػع الحككميػػػػػة, فبػػػػػالرجكع إلػػػػػى عميػػػػػو فػػػػػي كميػػػػػات 
كميػػة مجتمػػع خاصػػة لعػػاـ  (11)البيانػػات المتػػكفرة لعػػدد 

نجد أف إجمالي عدد الطالب المقبػكليف  2012-2011
نػػاث مػػف اإل  (358)طالًبػػا كطالبػػة مػػنيـ (1047)بمػػإ 

جمػػالي االلتحػػاؽ بمػػإ  مػػنيـ  اتب كطالبػػالطػػ (3109)كا 
كال يكجػػػػػػػػد متخرجػػػػػػػػكف حسػػػػػػػػب مػػػػػػػػف اإلنػػػػػػػػاث  (1081)

البيانػػػػػات المتػػػػػكفرة, بينمػػػػػا بمػػػػػإ إجمػػػػػالي أعضػػػػػاء ىيئػػػػػة 
نػػػاث, كىػػػـ اإلمػػػف  (72) ـمدرًسػػػا مػػػني (221)التػػػدريس 
ىيئػػػػػة تدريسػػػػػية يػػػػتـ التعاقػػػػػد معيػػػػػـ بحسػػػػػب  عػػػػػفعبػػػػارة 
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المقػػررات الدراسػػػية فػػػي كػػػل فصػػػل دراسػػػي كبنظػػػاـ أجػػػر 
السػػػػاعة, كيبػػػػدك أف اليػػػػدؼ الػػػػرئيس لمؤسسػػػػات التعمػػػػيـ 
الخاصػػػة بصػػػفة عامػػػة ىػػػك الػػػربح السػػػريع دكف االىتمػػػاـ 
بنكعيػػة الطػػالب الػػذيف يتخرجػػكف منيا.)مؤشػػرات التعمػػيـ 

 (50, ص2013ليمنية,في الجميكرية ا
ةةةةةا: مؤشةةةةةرات القبةةةةةول واًللتحةةةةةاق والتخةةةةةرج فةةةةة   اانيا

 الخاصةالجامعات 
الجامعػػات كالكميػػات الخاصػػة المػػرخص ليػػا كصػػل عػػدد 

 (38)مػػف قبػػل كزارة التعمػػيـ العػػالي كالبحػػث العممػػي إلػػى 
جامعة/ كمية عميا جميعيا تعمل في أمانة العاصػمة, مػا 

فػػركع تعمػػل  منيػػا فػػي محافظػػات أخػػرى, كليػػا(9) عػػدا 
فػػي شػػتى المحافظػػات كخػػارج الػػكطف, كقػػد بمػػإ إجمػػالي 

جامعػػػة خاصػػػة حصػػػمنا عمػػػى (22) الممتحقػػػيف لعػػػدد 
 لػػػف طالػػػبأ (60)بياناتيػػػا حتػػػى اآلف مػػػا ال يقػػػل عػػػف  

, كىنػػػاؾ جامعػػػات أخػػػرى لػػػـ تكافنػػػا كطالبػػػة لػػػنفس العػػػاـ
 2013ببياناتيػػػا حتػػػى ىػػػذه المحظػػػة نظػػػًرا لحػػػداثتيا لعػػػاـ

عػػدد آخػػر مػػف الجامعػػات كالكميػػات  باإلضػػافة إلػػى كجػػكد
عمػػيـ )مؤشػػرات الت العميػػا الخاصػػة تعمػػل بػػدكف تػػرخيص.

 .(57 ,2013في الجميكرية اليمنية,

 

 2011-2012ام لية والخاصة العاملة ف  العهألالجامعات ا (1) مجدول رق
  

 ردنيةألالجامعة اليمنية ا -12 جامعة العمـك كالتكنكلكجيا -1
 جامعة آزاؿ لمعمـك كالتكنكلكجيا -13 الجامعة الكطنية -2
 الجامعة المبنانية الدكلية -14 الجامعة اليمنية -3
 جامعة تكنتؾ الماليزية -15 يمافإلجامعة ا -4
 الجامعة العربية لمعمـك كالتقنية -16 جامعة سبا -5
 جامعة دار السالـ -17 جامعة الممكة أركى  -6
 اليمف جامعة -18 جامعة العمـك الشرعية -7
 جامعة الحكمة -19 حقاؼألجامعة ا -8
 جامعة الناصر -20 ندلسألجامعة ا -9
 جامعة ابف خمدكف  -21 جامعة المستقبل -10

 جامعة القرآف الكريـ كالعمـك اإلسالمية -22 جامعة العمـك الحديثة -11
 

 ,11األعمى لتخطيط التعميـ, اإلصدار, المجمس 2011-2012 لمعاـ لمختمفةأنكاعو ا –احمو : مؤشرات التعميـ في الجميكرية اليمنية مر المصدر        
 .57, األمانة العامة, رئاسة مجمس الكزراء, الجميكرية اليمنية, ص2013أغسطس        

 

رتفػع عػدد المقبػكليف اايد عدد المقبػكليف فػي العػدد؛ إذ كتز 
مػػػػػػف ( 15مقبػػػػػػكاًل يمثػػػػػػل نحػػػػػػك )  (8324) فييػػػػػػا مػػػػػػف

 إلػػػػى2005-2006 العػػػػاـ يف فػػػػي إجمػػػػالي المقبػػػػكل
مػػػػف إجمػػػػالي ( 24.5مقبػػػكاًل يمثػػػػل نحػػػػك )  15988))

كبنسػػبة زيػػادة بمغػػت 2011-2012 المقبػػكليف فػػي العػػاـ
( بػػيف العػػاميف. ككانػػت نسػػبة الزيػػادة فػػي 92.1)  نحػػك

عػػػػدد المقبػػػػكالت اإلنػػػػاث فػػػػي الجامعػػػػات الخاصػػػػة نحػػػػك 

أمػا فػي ( مف إجمالي الزيادة فػي المقبػكليف فييػا. 27) 
الجامعات الحككمية فقد بمغت الزيادة فػي عػدد المقبػكليف 

بنسػػػػبة زيػػػػادة  ( مقبػػػػكاًل (2129نحػػػػك فييػػػػا بػػػػيف العػػػػاميف 
زيػػػادة فػػػي عػػػدد المقبػػػكالت كبمغػػػت ال  (4.5%)تمغػػػب
طالبػة مقارنػة بانخفػاض فػي عػدد  (3359) ناث نحػكإلا

طالًبػػػا )مؤشػػػرات (-1230) المقبػػػكليف الػػػذككر بنحػػػك 
 (.58, ص 2013ليمنية,التعميـ في الجميكرية ا
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 صةالحكومية والخالمتخرجون من الجامعات االااا: ا
إف متخرجي الجامعات ىـ أحد المصادر األساسية  

لمقدرات البشرية الكمية كالكيفية التي تبنييا الدكؿ, 
لتمبية متطمبات التنمية كالنمك, كمف ذلؾ تمبية الطمب 

جي ف عدد متخر أمى خدمات العمل. كتبيف البيانات ع

نحك الجامعات كافة )حككمية كخاصة(, ارتفع مف 
 2006-2005 في اتكمتخرج متخرجيف (26803)

-2012متخرًجا كمتخرجة في  (35331)نحك إلى 
متخرًجا كمتخرجة (8528) نحك , بزيادة بمغت 2011

عف العاـ األكؿ.(31.82%) بيف العاميف تكازي نحك 
  

 ( ات الوطنية )حكومية وخاصةعداد المتخرجين من الجامعأ( 2جدول رقم )
ا لمجال التخصص للفترة   2005-2012وفقا

 

 
 البياف

 السنة
2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

نسبة 
-2005التغير

2012 
 24.5 22213 21144 22866 18426 17034 17114 17836 إنسانية المتخرجكف 

 46.3 13118 13359 11847 10122 10123 9390 8967 تطبيقية
 31.8 35331 34503 34713 28548 27157 26504 26803 المجمكع

التخصصات 
 التطبيقية 

33.5 35.4 37.3 35.5 34.1 38.7 37.1 3.7 

 7.5 20.4 18.4 17.1 18.9 20.1 14.0 12.9 جامعات خاصة 
   

         ـ, 2013, أغسطس11, المجمس األعمى لتخطيط التعميـ, اإلصدار2011-2012اـ أنكاعو المختمفة لمع –حمو ا: مؤشرات التعميـ في الجميكرية اليمنية مر المصدر 
 82األمانة العامة, رئاسة مجمس الكزراء, الجميكرية اليمنية, ص        

الخاصة بالمتخرجيف مف الجامعات  تشير البيانات
جيف كافة )حككمية كخاصة( إلى ارتفاع نسبة المتخر 

( في 33.5 مف التخصصات التطبيقية مف نحك )
في ( 37.1%ك )ـ إلى نح2005/2006 اـع
( (46.3% , كبنسبة زيادة بمغت2011-2012عاـ

ف نسبة ارتفاع أ, في حيف 2006-2005عف عاـ 
بمغت نحك المتخرجيف في التخصصات اإلنسانية 

بيف عامي المقارنة ذاتيما, كذلؾ عمى  (%24.5)
ع نسب الممتحقيف في التخصصات الرغـ مف ارتفا

ة الداخمية ينية, كىذا يؤكد تدني مستكى الكفااإلنسا1
بدرجة أعمى مف مستكى  في التخصصات اإلنسانية

  ة الداخمية في التخصصات التطبيقية.يتدني الكفا
ف المتخرجيف مف الجامعات ألى إكتشير البيانات 

-2006في (12.9الخاصة قد ارتفع عددىـ مف ) 
, مما 2011-2012في (20.4%) لى نحك إ 2005
ة لى أف الجامعات الخاصة تسيـ مف الناحييشير إ

كافة مف  الكمية بنحك خمس مخرجات الجامعات
)مؤشرات التعميـ في الجميكرية  القدرات البشرية

 (.82, ص2013اليمنية,
 :الدراسة الميدانية

سهام خريج  التعليم آراء عينة أرباب العمل حول إ
 :مجتمع اليمن تنمية الف   الخاص

 :إجراءات الدراسة الميدانية 
 :منهجية البحثأوًل: 

 اعتمد البحث عمى المنيج الكصفي التحميمي.
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 : : مجاًلت البحثاانيا
األمةةةةةاتن التةةةةة  يعمةةةةةل بهةةةةةا  :المجةةةةةال المكةةةةةان  -أ

 ن ف  مدينة عدنالخريجو
التعميـ  كـ تحديد مكاف محدد يعمل فيو خريجنظًرا لعد
إلى بعض المرافق  الميداني تـ النزكؿ , فقدالخاص

ة, كالتي قد تكظف في كالمؤسسات الخاصة كالعام

ف مف التعميـ الخاص, حيث تـ إيجاد ك داخميا خريج
بعض ىذه  خريجي التعميـ الخاص يعممكف في بعض

: المدارس, المستشفيات, شممت األماكف التي
الصيدليات, محالت بيع كصيانة الكمبيكترات 

, ككاف عددىا المختبرات الطبية, البنكؾ كاالت,كالج
 عمى النحك االتي:

 

 

 العدد مكان العمل الرقم
 3 المستشفيات 1-
 27 الصيدليات 2-
 5 المختبرات 3-
 5 المدارس 4-
 1 المعاىد 5-
 3 محالت الكمبيكتر 6-
 2 محالت الجكاالت 7-
 2 محالت بيع النظارات 8-
 1 محل مستمزمات طبية 9-
 2 مراكز طبية 10-
 2 البنكؾ 11-
 1 محل يمف نت 12-

 54 جماليإلا
 

ربػػػػاب أل ـ تكجيػػػػو االسػػػػتبيافتػػػػ :المجةةةةال البشةةةةري  -ب
عمػػػػيـ الت كىػػػػـ المسػػػػؤكلكف عػػػػف تعيػػػػيف خريجػػػػيالعمػػػػل 

يانة صيدليات كمحالت بيع كصالخاص ممف يمتمككف 
فػػػػػػػػػػي المستشػػػػػػػػػػفيات  إدارات, أك مػػػػػػػػػػدراء الكمبيػػػػػػػػػػكترات

كقػػػد بمػػػإ  فػػػركع مػػػدراءأك  ,رسككػػػالء مػػػداأك  كالبنػػػكؾ,
  عددىـ عمى النحك اآلتي:

)الصػػػػيدليات, محػػػالت بيػػػع كصػػػػيانة  المػػػالؾ لممحػػػالت -
 اً ( مبحكث36) الكمبيكترات كالجكاالت, المختبرات الطبية(

 .اً ( مبحكث12) مدراء إدارة -
 .يف( مبحكث5) ككالء المدارس -
 .كاحد( )مبحكثمدير فرع  -

 ي الميداني شير النزكؿ  : استغرؽ المجال الزمن  -ج
 ـ.2020مف العاـ  كتكبركأ سبتمبر
رباب العمل الت  يعمل فيها أ: عينة الدراسة :االاا

 التعليم الخاص ف  مدينة عدن خريجو
الذي يعمل كالمكاف  نظًرا لعدـ تحديد مجتمع البحث

 دد األماكف التيكذلؾ لتع التعميـ الخاص كفيو خريج
تـ اختيار عينة  فقد ,ف ك خريجاليعمل فييا  يمكف أف

مف  قصدية, حيث تـ اختيار عينة عشكائية ائيةعشك 
يمكف أف يعمل فييا  مجمكعة مف األماكف التي

كالمدارس, المستشفيات, الصيدليات, ف ك الخريج
محالت بيع كصيانة الكمبيكترات كالجكاالت, 
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لعينة  كتـ تكجيو االستبياف ,المختبرات الطبية, البنكؾ
مل كىـ المسؤكلكف عف تعييف لعا أرباب قصدية مف

الصيدليات مف مالكي , لتعميـ الخاصا خريجي
دارييف إبيع كصيانة الكمبيكترات كمكظفيف كمحالت 

تي: المالؾ آلكالء مدارس كمدراء كبمإ عددىـ كاكك 
( 36دىـ )بمإ عد لممحالت كالصيدليات كغيرىـ

 ,اً مبحكث( 12) ـبمإ عددى داراتإل, مدراء ااً مبحكث
, مدراء يف( مبحكث5لمدارس بمإ عددىـ )ككالء ا
رباب أإجمالي  (اً كاحد اً بمإ عددىـ )مبحكث الفركع
 .اً ( مبحكث54)لالعم
بياف احتكى عمى عداد استإ تـ أداة البحث:  :رابعا

 كليةألكؿ احتكى عمى البيانات األمحكريف: المحكر ا
 ل عمى مكاف العمل المتعمقة بأصحاب العمل كاشتم

 

سئمة ألااحتكى عمى المحكر الثاني ك  كنكع الكظيفة,
لتعميـ الخاص المكجية ألرباب العمل حكؿ خريجي ا

 ادىـ, كالجامعاتعدإ  مف حيث: الذيف يعممكف لدييـ
ىي  المعاىد الخاصة التي تخرجكا منيا, كماأك 

ة كالميارة التي يتمتع يتخصصاتيـ ككذا الخبرة كالكفا
 التعميـ الخاص. كبيا خريج
: ألجل تحديد الصدؽ ة البحث: صدق أداخامسا

الظاىري ألداة البحث تـ عرضيا عمى محكميف مف 
أساتذة قسـ عمـ االجتماع كالخدمة االجتماعية 
كالفمسفة الذيف قامكا بأبداء مالحظاتيـ عمى االستبياف 

ف تـ ضافة أخرى إلى أا  تـ حذؼ بعض الفقرات ك ك 
 تبياف.كضع صيغة نيائية لالس

ا  : خصائص العينة:سادسا
 النوع/ الوظيفة -1

 رباب العمل بحسب النوع والوظيفةأ عينة يوضح توزيع 1)جدول رقم )
 

 نوع    
 الوظيفة    

 
 النوع

مالك مكان 
 العمل

جمالإلا مدير فرع دارةإمدير  وكيل مدرسة
 ي

% 

   التكرار   التكرار   التكرار   التكرار   التكرار

 83 45 100 1 58 7 20 1 100 36 الذكور
 17 9 - - 42 5 80 4 - - ناثإل ا
 100 54 100 1 100 12 100 5 100 36 جمال إلا

    

 بتكزيع كالخاص( 1) رقـ يتبيف مف بيانات الجدكؿ
رباب العمل كانكا مف أالعمل, أف أغمب  أرباب عينة

لمناث,  (17%)كبنسبة  (83%)  بنسبةالذككر 
 غمبأ ف أل نتيجة ناث في العينةإلكيرجع قمة عدد ا

 كمحالت بيع الكمبيكترات ,الصيدليات مالكي
جاؿ, كلـ نجد , كانكا مف الر كالجكاالت كصيانتيا

 , كالمستشفياتالبنكؾ, ك ال عند نزكلنا لممدارسناث إإلا
ك ككالء في أ كظيفة مدراء إدارة ممف يشغمف النساء

  ىذه المرافق.
المتعلقة  : األسئلة الموجهة ألرباب العملسابعاا

 :ليم الخاصبخريج  التع
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 عدد الخريجين بحسب أماتن العمل توزيع يوضح (2جدول رقم )
 رباب العملأوفق إجابات عينة  والنوع 

 

 جماليإلا الخريجكف  مكاف العمل 
   ناثإلا   الذككر الرقـ  

 5.97 8 4.35 3 7.69 5 المستشفيات 1-
 25.4 34 8.69 6 43.1 28 الصيدليات 2-
 11.1 15 11.59 8 10.7 7 المختبرات 3-
 41.8 56 68.11 47 13.8 9 المدارس 4-
 0.75 1 1.45 1 - - المعاىد 5-
 2.24 3 - - 4.61 3 اتالكمبيكتر  بيع كصيانة محالت 6-
 2.24 3 - - 4.61 3 الجكاالتبيع محالت  7-
 2.99 4 - - 6.15 4 محالت بيع النظارات 8-
 0.75 1 - - 1.53 1 محل مستمزمات طبية 9-
 2.99 4 1.45 1 4.61 3 مركز طبي 10-
 2.99 4 4.35 3 1.53 1 البنكؾ 11-
 0.75 1 - - 1.53 1 محل يمف نت 12-

 100 134 100 69 100 65 جماليإلا
 

اص باألماكف ( كالخ(2بيانات الجدكؿ رقـ يتبيف مف 
أف أكثر  اص,التعميـ الخ كالتي يعمل فييا خريج

 المدارسيعممكف في مف التعميـ الخاص  يفالخريج
( ممف يعممكف 25.4%( تمييا نسبة )41.8%بنسبة )

ع النسب ممف يعممكف في في الصيدليات, ثـ تتكز 
كالمستشفيات  11.1%)بنسبة ) المختبرات الطبية

كزع عمى مف تتفما باقي النسب أك   (5.97بنسبة )
ت المعاىد كمحالت بيع الكمبيكترايعممكف في 

شير إليو ماكف كما يألكغيرىا مف ا ,كالجكاالت
عداد الذككر أ ناث يفكؽ إلعداد اأ ف أالجدكؿ. كما نجد 

عداد أ عداد الذككر أ المدارس بينما يفكؽ في العمل في 
ف أكبيذا نجد ناث في العمل في الصيدليات. إلا

سيامات كخدمات إالخريجيف ينخرطكف في تقديـ 
ف كاف في المجاؿ إمختمف الجكانب,  في لممجتمع

 سي.دك المجاؿ الينالتربكي أالطبي أك 
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 الخريجين بحسب التليات والمعاهد الت  تخرجوا يوضح عدد  (3جدول رقم )
 وفق إجابات عينة ارباب العمل منها

 

 الخريجون  الجامعات والمعاهد الخاصة الرقم
 % جمال إلا % ناثإل ا % الذكور

 59.7 80 62.3 43 56.9 37 العمـك كالتكنكلكجيا جامعة -1
 14.9 20 18.8 13 10.7 7 الجامعة الكطنية -2
 10.4 14 7.2 5 13.84 9 معيد االحقاؼ -3
 5.97 8 7.3 5 4.61 3 الجامعة المبنانية -4
 2.99 4 1.44 1 4.61 3 جامعة العمـك التطبيقية -5
 2.23 3 - - 4.61 3 معيد الرازي/ صنعاء -6
 1.49 2 1.44 1 1.53 1 جامعة ابف سيناء -7
 0.74 1 - - 1.53 1 جامعة ابف خمدكف  -8
 0.74 1 1.44 1 - - جامعة عمـك القرآف -9
 0.74 1 - - 1.53 1 كمية المجتمع -10
 100 134 100 69 100 65 اإلجمالي 

 

أعاله أف أعمى نسبة في يتضح مف بيانات الجدكؿ 
مف الخريجيف ينتمكف إلى )جامعة العمـك كالتكنكلكجيا( 

اىد األخرى ( مف بيف الكميات كالمع59.7%بنسبة )
 اإلناث كنسبة (56.9%)كقد بمإ نسبة الذككر 

بنسبة  (الجامعة الكطنية)تمييا  ثـ (%62.3)
حقاؼ فقد بمغت نسبة عدد ألأما معيد ا 14.9)) 

كالجامعة المبنانية بمغت نسبة  10.4)الخريجيف ) 
 ( ثـ تتكزع 5.97الخريجيف في مكاف العمل )

لجامعات كالمعاىد األخرى )كجامعة بقية االنسب عمى 
 العمـك التطبيقية, معيد الرازي )صنعاء(, جامعة ابف 

 

, كمية , جامعة عمـك القرآفسينا, ابف خمدكف 
 :تيكقد تكزعت تخصصاتيـ كفق اآل .(المجتمع

البشري, تخصص المختبرات, تخصص الطب 
عماؿ, أ مبيكتر, إدارة سناف, تخصص الكألتخصص ا
, محاسبة, ع مـك إنسانية, قرآف كريـ, رياضيات, عمـك

حيث نجد تنكع تخصصات خريجي , صيدلة, ىندسة
التعميـ الخاص كفًقا لجامعاتيـ الممتحقيف بيا ككفًقا 

 متخصصات التي تخرجكا منيا.ل
وجهة ألرباب العمل المتعلقة : األسئلة الماامنا
 ة خريج  التعليم الخاص:يوكفا باطانضب
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 انضباط مدى رباب العمل حولأيوضح آراء  (4جدول رقم )
 ن لديهمالعاملي ة الخريجينيوكفا

 

 
 ةيالخبرة والتفا

المتوسط  جاباتإلا
 الحساب 

اًلنحراف 
البعض  ًل نعم المعياري 

 وليس التل
 19238. 1.0377 - 3.8 96.2 االنضباط في العمل.
 48189. 1.1321 5.7 1.9 92.5 االتقاف في العمل.

 33103. 1.9245 1.9 9.4 88.7 الميارة في تأدية العمل.الخبرة ك 
بمتطمبات  كاإلحاطة المعرفة

 .التخصص
83.0 15.1 1.9 1.1887 .44100 

القدرة عمى التصرؼ في الحاالت 
 الحرجة.

77.7 20.8 7.5 1.3585 .62309 

  
ربػاب العمػػل أمػػف بيانػات الجػػدكؿ كالخػاص بػػ راء  يتضػح

خريجػػي امميف لػػدييـ مػػف ة العػػيػػحػػكؿ مػػدى انضػػباط ككفا
يمتػػازكف باالنضػػباط فػػي  ف الخػػريجيفأالتعمػػيـ الخػػاص, 

 ( حيػػػث أشػػػار 96.2حضػػػكرىـ لمعمػػػل كذلػػػؾ بنسػػػبة )
فػي الحضػكر عامػل أساسػي أرباب العمػل أف االنضػباط 

تقػاف إلما مف حيػث ااالستغناء عنيـ, أ تـي اللتشغيميـ كا  
 ( إلػى 92.5بنسبة )فقد أشار أرباب العمل في العمل 

 ( 5.7عمميػػػػػػـ مقابػػػػػػل نسػػػػػػبة ) كف يتقنػػػػػػف الخػػػػػػريجيف أ
كلػيس الكػل,  الخريجيف يتقنػكف عمميػـ  عضأشاركا أف ب

ميارة في تأدية العمػل فقػد أشػار كال ,أما ما يخص الخبرة
ف الخػػػػػػريجيف أ( إلػػػػػػى  88.7بنسػػػػػػبة )أربػػػػػػاب العمػػػػػػل 

 ( لػػػػػـ 9.7نسػػػػػبة ) يمتػػػػػازكف بػػػػػالخبرة كالميػػػػػارة مقابػػػػػل
الخبػػػػرة كالميػػػػارة فػػػػي تأديػػػػة نيػػػػـ يمتمكػػػػكف أيكافقػػػػكا عمػػػػى 

كمػػػدى  ,ذا اتجينػػا إلػػى التخصػػصا  ك العمػػل كفػػق رأييػػـ. 
بإجػػػػػادة عمميػػػػػـ كفػػػػػق  معرفػػػػػة خريجػػػػػي التعمػػػػػيـ الخػػػػػاص

ربػػاب العمػػل أعينػػة الػػذي تخرجػػكا منػػو أشػػار تخصصػػيـ 
بتخصصػيـ  محيطػيف( مف الخػريجيف  83.0)إلى أف 

يظيػػػر فػػػي أدائيػػػـ ألعمػػػاليـ كذلػػػؾ الػػػذي تخرجػػػكا منػػػو ك 

ال  ف الخػػػػريجيف ( أشػػػػاركا إلػػػػى أ15.1ة )نسػػػػب مقابػػػػل
تخصصػػػيـ الػػػذي  بمتطمبػػػات إحاطػػػةأك  يمتمكػػػكف معرفػػػة

دؿ عمػػى قمػػة التأىيػػل العممػػي خػػالؿ تخرجػػكا منػػو, ممػػا يػػ
لدييـ  ف الخريجيفأالدراسة. كما أشار أرباب العمل  فترة

لتصػػرؼ فػػي الحػػاالت الحرجػػة كخصكصػػا القػػدرة عمػػى ا
ف الػذيف يعممػكف فػي الذيف استقصينا رأييـ حكؿ الخػريجي

رباب العمػل أبعض كقد أشار  المستشفيات كالصيدليات.
ال يممكػػػػػكف ىػػػػػذه القػػػػػدرة كال  إلػػػػػى أف بعػػػػػض الخػػػػػريجيف

 يقػػػدركف عمػػػى اتخػػػاذ اإلجػػػراءات المناسػػػبة عنػػػد حػػػػدكث
المشػػػكالت أك الحػػػاالت الحرجػػػة, كيمكػػػف إعػػػادة أسػػػباب 

يب العممػػػػػي كالنظػػػػػري الػػػػػذي التأىيػػػػػل كالتػػػػػدر  ذلػػػػػؾ إلػػػػػى
أثنػػاء دراسػػتو فػػي فػػي الطالبػػة أك  الطالػػب عميػػوتحصػػل 
كالمعيد الخاص الممتحق فيػو. فػالطالب الػذيف  ,الجامعة

تحصػػمكا عمػػى تأىيػػل كتػػدريب جيػػد سػػينعكس ذلػػؾ عمػػى 
كالػػذيف لػػـ يتحصػػػمكا عمػػى التأىيػػػل  الجيػػػد أدائيػػـ المينػػي

كالتدريب سينعكس ذلؾ عمى أدائيـ الميني, إضافة إلػى 
مػػػػل تكلػػػػد القػػػػدرة كالميػػػػارة.أف الخبػػػػرة كالممارسػػػػة فػػػػي الع



 راجح سعد صالح أمل                                               .............. المجتمع تنمية في لخاصا التعليم خريجي إسهام

 147                                                  2021, ديسمبر  2, العدد  18مجمة جامعة حضرمكت لمعمـك اإلنسانية المجمد 

 سهام خريج إ باب العمل حولر أيوضح آراء  (5جدول رقم )
 التعليم الخاص ف  تنمية المجتمع اليمن  

 

 النسبة التترار التعليم الخاص ف  تنمية المجتمع اليمن  سهام خريجوإ
 98.1 53 نعـ
 1.9 1 ال
 100 54 جماليإ

 

ب العمل ف عينة أرباأيتضح مف بيانات الجدكؿ 
التعميـ الخاص يسيمكف في  مكافقكف عمى أف خريجيف

تنمية المجتمع اليمني مف خالؿ عالقتيـ المباشرة 
معيـ في أماكف العمل التي تـ النزكؿ الميداني إلييا.

  
 عند التوظيف أما على خريج   اعتمادهمحول  رباب العملأ عينة يوضح آراء (6جدول رقم )

 (م الحكوم  أو كليهما )التعليم الحكوم  والتعليم الخاصخاص أو التعليالتعليم ال
 

 النسبة التترار اعتماد ارباب العمل على خريج 
 29.6 16 التعميـ الحككمي
 11.1 6 التعميـ الخاص

 59.3 32 كمييما )التعميـ الحككمي كالتعميـ الخاص(
 100 54 جماليإلا

   
آراء  ضػحأعاله, كالذي يك في  ات الجدكؿيتضح مف بيان

فػػي التكظيػف, حيػػث  اعتمػادىـ ربػػاب العمػل حػػكؿأعينػة 
نحػػك اعتمػػادىـ عمػػى الخػػريجيف مػػف  حػػككانػػت اإلجابػػة تن

التعمػيـ الخػاص أك  مػف خػريجيف كاف كػانإالتعميميف,  كل
التعمػػيـ الحكػػكمي, حيػػث بمغػػت نسػػبة مػػكافقتيـ عمػػى مػػف 

, كقػػد أشػػار عينػػة الدراسػػة إلػػى 59.3%)ىػػذا االختيػػار )
 يعكد إلػى جممػة مػف األسػباب منيػا: في ذلؾ أف المعيار

كفػػػػػي  أف كػػػػػل المقػػػػػررات التعميميػػػػػة تكػػػػػاد تكػػػػػكف كاحػػػػػدة.
أمػػػا الػػػذيف  .اً كػػػكف متكافئػػػيكػػػاد يعمػػػيـ الت نظػػػرىـ مسػػػتكى 

كالػػػذيف بمغػػػت نسػػػبة  ,فضػػػمكا خريجػػػي التعمػػػيـ الحكػػػكمي
فقػػػد أشػػػاركا إلػػػى ذلػػػؾ بجممػػػة مػػػف  29.6%)اختيػػػارىـ )

أف الجامعػػػػػات األسػػػػػباب يحسػػػػػب كجيػػػػػة نظػػػػػرىـ منيػػػػػا: 
الحككميػػة فييػػا انضػػباط كتركيػػز فػػي المسػػتكى الدراسػػي, 

ة فػػػػػي دراسػػػػػتيـ كيمتػػػػػاز الخريجػػػػػكف بالجديػػػػػة كالمصػػػػػداقي

تػكفر  فػي نظػرىـ الجامعػات الحككميػة فأالجامعية. كمػا 
ف كمػػا أف الخػػريجيف يتسػػمك  ,قػػكى أالمػػاؿ كالدراسػػة تكػػكف 

خريجػػػي التعمػػػيـ الحكػػػكمي  فة الكافيػػػة أليػػػبػػػالخبرة كالكفا
ة نظػػػػػػًرا لكجػػػػػػكد الحػػػػػػافز المعنػػػػػػكي كالمػػػػػػنيج يػػػػػػكثػػػػػػر كفاأ

يػػػػػػػات بالنسػػػػػػػبة لممعامػػػػػػػل المتميػػػػػػػز, رغػػػػػػػـ شػػػػػػػحة اإلمكان
ف ألالتعمػػػػػػػػيـ الحكػػػػػػػػكمي أفضػػػػػػػػل كمػػػػػػػػا أف  كالمختبػػػػػػػػرات

الجامعػػػػػػػات الخاصػػػػػػػة ال تعتمػػػػػػػد عمػػػػػػػى كميػػػػػػػة النجػػػػػػػاح 
نمػػػا تعتمػػػد عمػػػى الػػػربح المػػػادي. أمػػػا الػػػذيف ا  مطمػػػكب ك ال

سػبابيـ تنحػك أا خريجػي التعمػيـ الخػاص فقػد كانػت فضمك 
كػػػكف أف التطبيػػق العممػػي فػػػي الجامعػػات الخاصػػة ي إلػػى

ة الخػػػريج, كمػػػا أف يػػػبشػػػكل مكثػػػف؛ ممػػػا يػػػؤدي إلػػػى كفا
بعػػػض الجامعػػػات كالمعاىػػػد الخاصػػػة تتميػػػز باالنضػػػباط 

نيج معػػػد سػػػمًفا. كقػػػد أكػػػد كانتظػػػاـ الدراسػػػة فييػػػا كفػػػق مػػػ
 نػػو ال ييػػـ نكعيػػة تعمػػيـ الخػػريجأ ربػػاب العمػػل إلػػىأعينػػة 
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تػػو فػػي عممػػة كقدرتػػو عمػػى يييػػـ انضػػباطو ككفا بقػػدر مػػا
  تأدية ميامو خالؿ تكاجده في عممو. 

 :التحقق من فرضيات البحث
 لمتحقق مف الفرضية األكلى كالتي تنص عمى: -1
ال تكجد فركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكى الداللػة  -
فػػػػػػػي  ربػػػػػػػاب العمػػػػػػػل حػػػػػػػكؿ اعتمػػػػػػػادىـأفػػػػػػػي آراء  0.05))

ك التعمػيـ الحكػكمي ص أتعمػيـ الخػاريجي الالتكظيف عمى خ

 one- t-test) تـػ اسػتخداـ اختبػارتعػزى لمتغيػر النػكع. 
sample الختبػػػػػار الفرضػػػػػية األكلػػػػػى باعتبػػػػػار أف حجػػػػـػ )
حصػػػائًيا كىػػػك أكثػػػر مػػػف الحػػػد المطمػػػكب إ (54)ىػػػك العينػػػة 

الفتراض أف التكزيػع يقتػرب مػف التكزيػع  (30) كالذي يعادؿ
الفػركؽ يجػاد ا االختبػار إلالطبيعي حيث يمكػف اسػتخداـ ىػذ

كانػػػت حصػػػيمة النتػػػائج ك  ,نػػػاثإلاإلحصػػػائية بػػػيف الػػػذككر كا
 تتمثل في الجدكؿ اآلتي:

 

 رباب العمل حول اعتمادهم ف  أف  آراء  روق اإلحصائيةإليجاد الف t.test( يوضح اختبار7جدول رقم )
 لنوعالتوظيف على خريج  التعليم الخاص أو التعليم الحكوم  تعزى لمتغير ا

 

 النوع

مستوى  قيمة )ت(
 ناثإل ا الذكور الدًللة الدًللة

المتوسط 
 الحساب 

اًلنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحساب 

اًلنحراف 
 المعياري 

2.4545 .69732 2.5556 .72648 
 

-.383- 
 

0.709 
عند  غير دالة
 0.05مستكى 

  

كجكد فركؽ ذات داللة  عدـ الجدكؿ بيانات يتضح مف
رباب أفي آراء  0.05)عند مستكى الداللة )ية إحصائ

العمل حكؿ اعتمادىـ في العمل لخريجي التعميـ 
 تعزى لمتغير النكع. اص أك التعميـ الحككميالخ
 لتحقق مف الفرضية الثانية كالتي تنص عمى:ا -2

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكى  -
دىـ عتمارباب العمل حكؿ ا أفي آراء  0.05)الداللة )

ك التعميـ ص أيجي التعميـ الخافي التكظيف عمى خر 
ثبات الفرضية أك إلك  تعزى لمتغير الكظيفة.الحككمي 

إليجاد الفركؽ ( (ANOVAنفييا تـ استخداـ اختبار 
 اإلحصائية. كانت النتائج تتمثل في اآلتي:

 

العمل حول اعتمادهم ف   ربابأآراء  ف  ئيةإليجاد الفروق اإلحصاANOVA يوضح اختبار8) )جدول رقم
 تعزى لمتغير الوظيفة التوظيف على خريج  التعليم الخاص أو التعليم الحكوم 

 

مجموع  حسب الوظيفة
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة )ف( الفرق 

 الدًللة الدًللة

 268. 3 805. بيف المجمكعات
عند  غير دالة 0.658 539.

 49 24.402 داخل المجمكعات 0.05مستوى 
.498 

 52 25.208 جماليإلا
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يتبيف مف بيانات الجدكؿ, عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 
رباب أفي آراء  0.05)عند مستكى الداللة ) ةإحصائي

في التكظيف لخريجي التعميـ  العمل حكؿ اعتمادىـ
 تعزى لمتغير الكظيفة.الخاص أك التعميـ الحككمي 

 :نتائج البحث
إلى مجمكعة مف النتائج نستعرضيا احثة تكصمت الب

 عمى النحك اآلتي:
رباب العمل كانكا مف الذككر مقارنة أ عينة أغمب -1
ناث في العينة ألف أغمب إلناث, كيرجع قمة عدد اإلبا

الصيدليات, كمحالت بيع الكمبيكترات كالجكاالت 
ناث إال عند إليا, كانكا مف الرجاؿ, كلـ نجد اكصيانت
التعميـ  كلتي يتكفر فييا خريجا لممدارس كانزكلن

الخاص حيث استقينا معمكماتنا مف ككيالت المدارس 
 كالمستشفيات أك مف بعض المرافق الحككمية كالبنكؾ

 ممف يشغمف النساء كظيفة مدراء إدارة في البنؾ.
مػف  أكثر الخريجيف كفق نتائج النزكؿ الميداني كاف -2

الػػػذيف  يعممػػػكف فػػػي المػػػدارس, ثػػػـ التعمػػػيـ الخػػػاص ممػػػف
المختبػػػػػرات, ك المستشػػػػفيات, ك يعممػػػػكف فػػػػي الصػػػػػيدليات, 

ت, كالجػكاالت كغيرىػا كالمعاىد, كمحالت بيػع الكمبيػكترا
عػػداد الػػذككر أ نػػاث يفػػكؽ إلعػػدد امػػاكف. كمػػا أف ألمػػف ا

عػػداد أ عػداد الػػذككر أ يفػػكؽ  فػي العمػػل فػػي المػدارس بينمػػا
ف أالعمػػػػػل فػػػػػي الصػػػػػيدليات. كبيػػػػػذا نجػػػػػد  نػػػػػاث فػػػػػيإلا

سػػػػػػيامات كخػػػػػػدمات إخرطػػػػػػكف فػػػػػػي تقػػػػػػديـ الخػػػػػػريجيف ين
ف كػػاف فػػي إفػػي جكانػػب مختمفػػة فػػي المجتمػػع  لممجتمػػع

 سي.دك المجاؿ الينأك التربكي أالمجاؿ الطبي 
معة جامى نسبة مف الخريجيف ينتمكف إلى أع -3

معيد ثـ جامعة الكطنية الالعمـك كالتكنكلكجيا ثـ تمييا 
لتطبيقية, جامعة العمـك ا اؼ, فالجامعة المبنانية,حقألا

جامعة ابف بف خمدكف, جامعة ا معيد الرازي/ صنعاء,
كقد تكزعت تخصصاتيـ . ة عمـك القرآفجامعسينا, 

البشري, تخصص تخصص الطب  كفق اآلتي:
سناف, تخصص الكمبيكتر, ألالمختبرات, تخصص ا

عماؿ, محاسبة, عمـك إنسانية, قرآف كريـ, أ دارة إ
, صيدلة, ىندسة جد تنكع , حيث نرياضيات, عمـك

تخصصات خريجي التعميـ الخاص كفًقا لجامعاتيـ 
  متخصصات التي تخرجكا منيا.لالممتحقيف بيا ككفًقا 

 تكصػػػػػػمت الباحثػػػػػػة مػػػػػػف العينػػػػػػة المدركسػػػػػػة أف آراء -5
لػدييـ  ة العػامميفيػرباب العمل حػكؿ مػدى انضػباط ككفاأ

ف الخػػػػريجيف يمتػػػػازكف أمػػػػف خريجػػػػي التعمػػػػيـ الخػػػػاص, 
لمعمػػػػل, حيػػػػث أشػػػػار أربػػػػاب  باالنضػػػػباط فػػػػي حضػػػػكرىـ

العمػػػػػػل أف االنضػػػػػػباط فػػػػػػي الحضػػػػػػكر عامػػػػػػل أساسػػػػػػي 
ال يت تقػاف إلـ االستغناء عنيـ, أما مف حيػث التشغيميـ كا 

يجيف ف الخػػػر ألعمػػػل فقػػػد أشػػػار أربػػػاب العمػػػل  إلػػػى فػػػي ا
اآلخػػػر أف بعػػػض  يـبعضػػػيتقنػػػكف عمميػػػـ, بينمػػػا أشػػػار 

الخػػػريجيف يتقنػػػكف عمميػػػـ  كلػػػيس الكػػػل, أمػػػا مػػػا يخػػػص 
ة, كالميارة في تأديػة العمػل فقػد أشػار أربػاب العمػل الخبر 
ارة مقابل آخػريف ف الخريجيف يمتازكف بالخبرة كالميأإلى 

نيػػـ يمتمكػػكف الخبػػرة كالميػػارة فػػي تأديػػة ألػػـ يكافقػػكا عمػػى 
ذا اتجينػػا إلػػى التخصػػص, كمػػػدى ا  العمػػل كفػػق رأييػػـ. ك 

معرفػػػػػة خريجػػػػػي التعمػػػػػيـ الخػػػػػاص بإجػػػػػادة عمميػػػػػـ كفػػػػػق 
ربػػاب العمػػل أخرجػػكا منػػو أشػػار عينػػة صصػػيـ الػػذي تتخ

بتخصصػػػػػػيـ الػػػػػػذي  محيطػػػػػػيفمػػػػػػف الخػػػػػػريجيف إلػػػػػػى أف 
ي أدائيػػػـ ألعمػػػاليـ. بينمػػػا أشػػػار تخرجػػػكا منػػػو كيظيػػػر فػػػ

ف إلػػػػػػػى أف الخػػػػػػريجيف ال يمتمكػػػػػػػكف معرفػػػػػػة فػػػػػػػي ك آخػػػػػػر 
تخصصيـ الذي تخرجكا منو, مما يدؿ عمى قمة التأىيل 

ف أالدراسػػة. كمػػا أشػػار أربػػاب العمػػل  العممػػي خػػالؿ فتػػرة
الخػػػػريجيف لػػػػدييـ القػػػػدرة عمػػػػى التصػػػػرؼ فػػػػي الحػػػػاالت 
الحرجػػػػػػػة كخصكصػػػػػػػا الػػػػػػػذيف استقصػػػػػػػينا رأييػػػػػػػـ حػػػػػػػكؿ 

شػػفيات كالصػػيدليات. الخػػريجيف الػػذيف يعممػػكف فػػي المست
ربػاب العمػل إلػى أف بعػض الخػريجيف أكقد أشػار بعػض 

ال يممككف ىذه القػدرة كال يقػدركف عمػى اتخػاذ اإلجػراءات 
ت أك الحػػػاالت الحرجػػػة, المناسػػػبة عنػػػد حػػػدكث المشػػػكال

يب العممػػي كيمكػػف إعػػادة أسػػباب ذلػػؾ إلػػى التأىيػػل كالتػػدر 
أثنػاء في الطالبة أك  الطالب عميوكالنظري الذي تحصل 

دراسػػػػتو فػػػػي الجامعػػػػة كالمعيػػػػد الخػػػػاص الممتحػػػػق فيػػػػو. 
فػػػػػالطالب الػػػػػذيف تحصػػػػػمكا عمػػػػػى تأىيػػػػػل كتػػػػػدريب جيػػػػػد 
سػػينعكس ذلػػؾ عمػػى أدائيػػـ المينػػي كالػػذيف لػػـ يتحصػػمكا 

مػػػػػى التأىيػػػػػل كالتػػػػػدريب سػػػػػينعكس سػػػػػمًبا عمػػػػػى أدائيػػػػػـ ع
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الميني, إضافة إلى أف الخبرة كالممارسة في العمل تكلد 
      القدرة كالميارة.

التعميـ  أف خريجيعمى  يكافق أرباب العمل -7
ألنيـ لمجتمع اليمني, يسيمكف في تنمية ا الخاص

 .غمب الكظائف في المجتمعأ ينخرطكف في 
التعميمػيف,  عمػى الخػريجيف مػف كػللعمل يعتمد أرباب ا -8
 اص أك التعميـ الحككمي.التعميـ الخ خريجي كاف كانإ
في آراء عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  -9
التكظيف عمى  رباب العمل حكؿ اعتمادىـ فيأ

, تعزى خريجي التعميـ الخاص أك التعميـ الحككمي
 لمتغير النكع.

فػػػػػي آراء صػػػػػائية عػػػػػدـ كجػػػػػكد فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػة إح -10
حػػػكؿ اعتمػػادىـ فػػي التكظيػػػف عمػػى خريجػػػي ربػػاب العمػػل أ

 .تعزى لمتغير الكظيفةالتعميـ الخاص أك التعميـ الحككمي 
 :مناقشة نتائج البحث

 التعمػػيـ سػػياـ خريجػػيإسػػعى البحػػث الػػى التعػػرؼ عمػػى 
كلتحقيق ىػذا اليػدؼ  الخاص في تنمية المجتمع اليمني,

سػػػػتعرض اإلطػػػػار انظػػػػري كتطبيقػػػػي,  تػػػػـ كضػػػػع إطػػػػارٍ 
النظػػػػػػري مشػػػػػػكمة البحػػػػػػث كأىميتػػػػػػو كأىدافػػػػػػو كالمنيجيػػػػػػة 

 فرضػيتيف عمميتػيفلى كضػع إإضافة المتبعة في البحث 
صػػائية بػػيف المتغيػػرات كداللتيػػا حإللمبحػػث عػػف الفػػركؽ ا

حصػػػػائية. كلتحقيػػػػق اإلطػػػػار التطبيقػػػػي كالميػػػػداني تػػػػـ إلا
تحديػػد حػػدكد البحػػث المكانيػػة كالبشػػرية كالزمنيػػة؛ فقػػد تػػـ 

ر عينػػة عشػػكائية مػػف مجمكعػػة مػػف األمػػاكف التػػي تيػػااخ
الخػػػاص كتػػػـ اختيػػػار عينػػػة  يعمػػػل فييػػػا خريجػػػكا التعمػػػيـ

ة بػػػػاب العمػػػػل لمعرفػػػػة آرائيػػػػـ حػػػػكؿ كفايػػػػر أ قصػػػػدية مػػػػف
كمقػػػدرة خريجػػػػي التعمػػػػيـ الخػػػاص مػػػػف حيػػػػث االنضػػػػباط 

بالتخصػص, كقػد تػـ اسػتخالص عػدة  كاإلحاطةكالميارة 
جي التعمػيـ أف خري منيا: نتائج كفق آراء العينة المبحكثة

كاالنضػػػباط فػػػي العمػػػل مػػػع  ,ةالخػػػاص يمتػػػازكف بالكفايػػػ
مػػػػف العينػػػػة المبحكثػػػػة ال تؤكػػػػد اكتسػػػػاب كجػػػػكد إجابػػػػات 

الخػػريجيف لمخبػػرة كالميػػارة, كعػػدـ االنضػػباط فػػي العمػػل, 
 كىػػذا يػػدؿ عمػػى مػػدى التػػدريب الػػذي اكتسػػبو الخػػريج مػػف 

 

 ,المعيػػػػػػػػػد أك الجامعػػػػػػػػػة الخاصػػػػػػػػػة, فػػػػػػػػػبعض المعاىػػػػػػػػػد
بعمميػػػػة تػػػػدريب طالبيػػػػا فػػػػي  الخاصػػػػة تيػػػػتـ لجامعػػػػاتكا

لحػػاقيـ بػػالمرافق كالمؤسسػػات كتعمػػل عمػػى إ ,كقػػت مبكػػر
الكتسػػػػاب التػػػػدريب الػػػػذي يػػػػؤىميـ  ؛الخاصػػػػةأك  العامػػػػة

تسػيـ ىػذه الجامعػات فػي تنميػة  كمف ثػـ ,لمعمل مستقبال
المجتمع, ككذا رفد المجتمع بككادر مؤىمة. كفػي المقابػل 

اصػػة ال تسػػعى لتأىيػػل طالبيػػا نجػػد معاىػػد كجامعػػات خ
يـ عمػل عمػى تقػك  مما يستكجب العمػل ؛التأىيل الصحيح

 ىذه المؤسسات مف قبل الكزارات ذات الشأف.
 :توصيات البحث

توص  الباحاة بمجموعة من التوصيات على النحو 
 اآلت :

سػػػػياـ مماثمػػػػة يػػػػتـ فييػػػػا المقارنػػػػة بػػػػيف إ إقامػػػػة دراسػػػػات -1
لحكػػكمي أك بػػيف لتعمػػيـ ااخريجػػي خريجػػي التعمػػيـ الخػػاص ك 
 الحككمية كال عمى حده. الجامعاتالجامعات الخاصة أك 

 كة الفاعمة بيف الجامعات الخاصةإقامة الشرا -2
ى تعرؼ عممالحككمية بمؤسسات العمل؛ لالجامعات ك 

التخصصات  حاجة ىذه المؤسسات كالمرافق مف
 المرغكبة في سكؽ العمل.

في برامج  ف كافإ زيادة التطبيق العممي لمطالب -3
المعاىد أك في برامج  لجامعات كالمعاىد الحككميةا

في  ة؛كالجامعات الخاصة لما لو مف إيجابيات عديد
 لدييـ. كزيادة الخبرة ,كرفع قدراتيـ ,تأىيل الطالب

 ات استخداـكساب الطالب ميار العمل عمى إ -4
 بعممية كاإلحاطة ,جادة المغات األجنبيةكا   ,الحاسكب
عي؛ لما مف شأف ىذه الميارات مف الجتماالتكاصل ا

في زيادة قدرة الطالب في الحصكؿ عمى فرص  ىميةأ 
 العمل مستقبال.

 ؛يـاتالعمػػل عمػػى زيػػادة تأىيػػل الطػػالب فػػي تخصصػػ -5
لمكاكبػػػػػػة كػػػػػػل التطػػػػػػكرات المينيػػػػػػة فػػػػػػي مسػػػػػػارىـ المينػػػػػػي 

   مستقباًل.
يـ عمل المعاىد كالجامعات الخاصة كفق تقك  -6

المعمكؿ بيا في الكزارات المعنية.الضكابط كالشركط 
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The contribution of private education graduates to the development of 

Yemeni society a field study about the opinions of  employers 
 

Amal Saleh Saeed Rajeh 
 

Abstract 
 

The research aims to identify the contribution of private education graduates to the development of 

Yemeni society through investigating the opinions of a sample of employers in Aden city. The research 

also aims to identify the employers' preferences in employing graduates of private education and public 

education. To achieve the objectives of the study, the researcher employed a descriptive analytical 

method and used a questionnaire. The researcher reached a number of results most notably are the 

following : 

-Employers agree that private education graduate's contribute to the development of Yemeni society ، 

because they occupy most jobs in society .  

-Employers employ  graduates from both public and private educations 

 - There are no statistically significant differences in the opinions of the employers regarding employing 

graduates of private and public education that are attributable to the gender variable or the job variable . 
  

Keywords: private education, gradates of private education, development, employers. 
 

 

 

 

 


