إسهام خرجيي التعلين اخلاص يف تنوية اجملتوع اليوني
دراسة هيدانية آلراء عينة هن أرباب العول
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تاريخ قبكؿ النشر2021/11/7 :ـ

الملخص
يستيدؼ البحث التعرؼ إلى إسياـ خريجي التعميـ الخاص في تنمية المجتمع اليمني عف طريق معرفة آراء عينة مف أرباب العمل في
مدينة عدف .كما يستيدؼ البحث أيضا التعرؼ إلى آراء أرباب العمل حكؿ مدى اعتمادىـ في التكظيف ,كتفضيميـ خريجي التعميـ الخاص
أك التعميـ الحككمي أـ كمييما (التعميـ الحككمي كالتعميـ الخاص) ,كلتحقيق أىداؼ الدراسة اعتمدت الباحثة عمى المنيج الكصفي التحميمي
كاستخدمت أداة االستبياف ,كتكصمت الباحثة إلى جممة مف النتائج أبرزىا:

 -مكافقة أرباب العمل عمى إسياـ خريجي التعميـ الخاص في تنمية المجتمع اليمني ,كذلؾ ألنيـ ينخرطكف في أغمب الكظائف في

المجتمع.
 -اعتماد أرباب العمل عمى كل الخريجيف سكاء مف التعميـ الحككمي أـ مف التعميـ الخاص.

 -عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في آراء عينة أرباب العمل حكؿ اعتمادىـ في العمل عمى خريجي التعميـ الخاص أك التعميـ

الحككمي ,تعزى لمتغير النكع أك تعزى لمتغير الكظيفة.

الكممات المفتاحية :التعميـ الخاص ,خريجي التعميـ الخاص ,التنمية ,أرباب العمل.

المقدمة:

سعى المجتمع اليمني إلى تطكير التعميـ كاالىتماـ

أيضا إلى تأىيل الخريجيف كرفع مستكاىـ؛
الذي يرمي ً
لمكاكبة خطط التنمية االقتصادية كاالجتماعية.

بتأىيل الككادر البشرية ,عف طريق فتح العديد مف

فالعالقة بيف التعميـ كالتنمية عالقة تكاممية ,فال يمكف

البشرية التي تعد جزًءا مي ًما مف مكارد الدكلة ,كالرافد
األساسي لتطكير االقتصاد الكطني ,كيعد الخريجكف

بالتعميـ إال كفق شركط تنمكية مجتمعية تعزز تطكر

المدارس كالمعاىد كالجامعات ,كاالىتماـ بالمكارد

تحقيق تنمية بدكف نيضة تعميمية كال يمكف النيكض

التعميـ .كقد رافق ظيكر العديد مف المدارس االىمية

ماديا يسيـ في
افدا
مف أىـ المكارد البشرية كر ً
اقتصاديا ً
ً
عممية التنمية ,كتحقيق النمك االقتصادي كاالجتماعي.

العديد مف المعاىد كالجامعات الخاصة التي كصل

اليمني ,أنشئ بناء عمى أىداؼ عديدة مف ضمنيا

ك ازرة التعميـ العالي لعاـ 2013-2012ـ .باإلضافة

كيعد التعميـ الخاص أحد أنكاع التعميـ في المجتمع
اإلسياـ في تأىيل الممكات البشرية الالزمة لمشاريع
التنمية االقتصادية ,كاالجتماعية كاعدادىا كتدريبيا,

كىذا اليدؼ قد ال يختمف مع أىداؼ التعميـ الحككمي
* األستاذ المساعد بقسم علم االجتماع – كلية اآلداب – جامعة عدن.

كالخاصة في مختمف محافظات الجميكرية ظيكر

عددىا إلى ( )38جامعة  /كمية عميا كفق إحصائيات
إلى كجكد عدد آخر مف الجامعات كالكميات العميا

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

مف التعميـ في اإلسياـ في التنمية االجتماعية
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كاالقتصادية كتحقيق األىداؼ المنكطة بو في المجتمع

العمل ,ككفًقا إلحصػائيات مؤشػرات التعمػيـ فػي الجميكريػة

مجاؿ عمـ اجتماع التربية الذي يدرس الظكاىر

البحػػث) بمػػإ إجمػػالي عػػدد الطػػالب المقبػػكليف فػػي المعاىػػد

اليمني ,كتأتي ىذه الدراسة كإحدى الدراسات في

اليمنية لعاـ )) (2012-2011التي تػكفرت لمباحثػة كقػت

التربكية كالتعميمية كعالقتيا في المجتمع ,حيث تبحث

الفنيػ ػػة الخاصػ ػػة ( )2035طالب ػ ػاً كطالبػ ػػة كاجمػ ػػالي عػ ػػدد

اليمني ,كذلؾ عف طريق استقصاء آراء عينة مف

كطالب ػػة أم ػػا ف ػػي الجامع ػػات الخاص ػػة بم ػػإ ع ػػدد الط ػػالب

في إسياـ خريجي التعميـ الخاص في تنمية المجتمع

الط ػػالب ف ػػي كمي ػػات المجتم ػػع الخاص ػػة ( )1047طالب ػػا

ارباب العمل ممف يكظفكف كيستكعبكف لدييـ خريجي

كالطالب ػ ػػات كف ػ ػػق إحص ػ ػػائية الع ػ ػػاـ الم ػ ػػذككر ( )60أل ػ ػػف

إشكالية البحث:

التساؤؿ الرئيس اآلتي:

ىذا النكع مف التعميـ.

طالػ ػػب كطالب ػ ػػة .م ػ ػػف ىن ػ ػػا تتبم ػ ػػكر إش ػ ػػكالية البح ػ ػػث ف ػ ػػي

ػكر أساسػػياً فػػي تطػػكر المجتمػػع كتقدمػػو؛
تشػػكل التنميػػة محػ اً

 -ىل يسيـ خريجك التعميـ الخاص في تنمية المجتمع

لتحقيق شركطيا كمتطمباتيا ,كتسػعى المؤسسػات المختمفػة

كيتفرع عف ىذا السؤاؿ الرئيس مجمكعة مف األسئمة

حيػػث تسػػخر مختمػػف الجيػػكد س ػكاء الفرديػػة أك الجماعيػػة
لمكاكبػػة التطػػكرات المجتمعيػػة؛ فتعمػػل عمػػى تأىيػػل أفرادىػػا

كت ػ ػػدريبيـ ليككنػ ػ ػكا المرتك ػ ػػز األساس ػ ػػي لمتنمي ػ ػػة كديمكم ػ ػػة
اسػػتمرارىا .مػػف ىػػذه المؤسسػػات نجػػد المؤسسػػة التعميميػػة

التي تعد بحػق مػف أكلػى المؤسسػات التػي تسػتيدؼ إعػداد

الكػ ػكادر المدرب ػػة ,كالمؤىم ػػة لمس ػػياـ ف ػػي عممي ػػة التنمي ػػة,

اليمني؟

الفرعية منيا:

 -1ىل يمتاز خريجك المعاىد كالجامعات الخاصة

باالنضباط في العمل؟

 -2ىل يمتاز خريجك المعاىد كالجامعات الخاصة

باإلتقاف كالميارة في العمل؟

كتحقيػ ػػق االزدىػ ػػار المجتمعػ ػػي .كالمجتمػ ػػع اليمنػ ػػي سػ ػػعى

 -3ىل لدييـ إحاطة كمعرفة بمتطمبات التخصص

المختمف ػػة ,كمنيػ ػػا المؤسسػ ػػة التعميميػ ػػة؛ مكاكبػ ػػة لمتطػ ػػكرات

 -4ىل يمتمككف القدرة عمى التصرؼ في المكاقف

لتحقيػ ػػق أىػ ػػداؼ التنميػ ػػة؛ مػ ػػف خػ ػػالؿ إقامػ ػػة المؤسسػ ػػات

الذي تخرجكا منو؟

الحرجة؟

الجاري ػػة عم ػػى الص ػػعيد اإلقميم ػػي كالمحم ػػي ,فأنش ػػأ أنكاعػ ػاً
مختمف ػ ػػة م ػ ػػف التعم ػ ػػيـ مني ػ ػػا التعم ػ ػػيـ الحك ػ ػػكمي ,كالتعم ػ ػػيـ

أهمية البحث:

إلػػى القػػكى العاممػػة التػػي تسػػد حاجػػة التنميػػة المت ازيػػدة فػػي

الخاص لمقائميف بالشأف التربكي كالتعميمي ,نكضح

الخػاص لتمبيػػة االحتياجػػات المجتمعيػػة كالتنمكيػػة .كالحاجػػة

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

تتركز أىمية البحث في إعطاء صكرة عف التعميـ
فييا نشأتو كأىدافو كمخرجاتو ,باإلضافة إلى تكضيح
قدرة ىذا النكع مف التعميـ عمى تأىيل كاعداد القكى

كالجامعات الخاصة لتأخذ جانبا مف الميػاـ كالكاجبػات فػي

البشرية المدربة ,كالمؤىمة لعممية التنمية؛ مما يستكجب

احتياجػػات سػػكؽ العمػػل كتمبيػػة لخطػػط التنميػػة االجتماعيػػة

التعميمية كالتنمكية .ككف عممية التخطيط لمقكى العاممة

عمميػػا كعمميػػا تػػأىيالً يتناسػػب مػػع
عممي ػة تأىيػػل الطػػالب ً

إعادة تقكيـ ىذا النكع مف التعميـ كأثره في العممية

كاالقتصػػادية .فقػػد أصػػبح مػػف الميػػـ د ارسػػة كضػػع التعمػػيـ

مف

خريجػػي المعاىػػد كالجامعػػات الخاصػػة مػػع متطمبػػات سػػكؽ

يساعد في تطكيرىا مف أجل تحقيق الرقي كالتقدـ

الخػػاص فػػي المجتمػػع اليمنػػي لمتأكػػد مػػف مػػدى كفاي ػة أداء

المقكمات

الرئيسية

لنجاح

خطط

التنمية

االقتصادية كاإلدارية ألي دكلة في العالـ األمر الذي
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لممجتمعات .كما يعد البحث إضافة ميمة لممكتبة

ػتحمال
باإلس ػ ػػياـ ف ػ ػػي إقام ػ ػػة الم ػ ػػدارس كالجامع ػ ػػات ,م ػ ػ ً
تكمفتيػػا ,كتسػػمى ىػػذه المنش ػ ت التعميميػػة التػػي ينشػػئيا

أهداف البحث:

ترف ػػع الدكل ػػة ي ػػدىا ,فكثي ػػر م ػػف ال ػػدكؿ تتحم ػػل الع ػػبء

العممية كالباحثيف كذلؾ؛ لالستفادة مف اإلطار النظري
لمبحث كنتائج الدراسة الميدانية.

 -1التعريف بالتعميـ الخاص في المجتمع اليمني مف
حيث نشأتو كأىدافو كمؤشراتو.

 -2الكشف عف إسياـ خريجي التعميـ الخاص في
تنمية المجتمع اليمني مف خالؿ معرفة آراء عينة مف

أرباب العمل المسؤليف عف تكظيف ىؤالء الخريجيف.

القط ػػاع الخ ػػاص ب ػػالتعميـ الخ ػػاص .كال يعنػ ػي ى ػػذا أف

األكبػػر فػػي إعػػداد المعممػػيف ,كتػػكفير الكتػػب الد ارسػػية,

كتصػ ػ ػػميـ المنػ ػ ػػاىج التعميميػ ػ ػػة ,فضػ ػ ػ ًػال عػ ػ ػػف الق ػ ػ ػكانيف
المنظم ػػة لمنش ػػاط التعميم ػػي الخ ػػاص كمراقبت ػػو حت ػػى ال
يتحكؿ إلى استغالؿ كسكء ممارسػة (المكسػكعة العربيػة
الميسرة)73 :2001,

 -2التعرؼ عمى آراء أرباب العمل حكؿ اعتمادىـ في

ب -خريجو التعليم الخاص

التعميـ الحككمي أك الخريجيف مف التعميـ الحككمي

المعيد الخاص بعد أف تمقكا التعميـ كالتدريب خالؿ

فرضيات البحث:

ج -التنمية

التكظيف ,كتفضيميـ لخريجي التعميـ الخاص أـ

كالخاص.

-1ال تكج ػػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتكى

ىـ الذيف تحصمكا عمى شيادة التخرج مف الجامعة أك

فترة دراستيـ البالغة  3أك  4سنكات إلى  6سنكات.

التنميػػة مفيػػكـ ال ينتمػػي إلػػى عمػػـ كاحػػد بػػل ال بػػد مػػف

الداللػػة ( (0.05فػػي آراء أربػػاب العمػػل حػػكؿ اعتمػػادىـ

تعاكف العمكـ المختمفػة كالتخصصػات المتباينػة فػي ىػذا

تعزى لمتغير النكع.

ف ػػي تحدي ػػدىـ لمفي ػػكـ التنمي ػػة كأبعادى ػػا كثم ػػة تعريف ػػات

في العمل لخريجي التعميـ الخاص أك التعمػيـ الحكػكمي,
 -2ال تكج ػػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتكى

المعنى كلقد اختمف المفكػركف االجتمػاعيكف فيمػا بيػنيـ

لمتنمي ػػة مني ػػا أف التنمي ػػة تعن ػػي النم ػػك الم ػػدركس عم ػػى

الداللػػة ( (0.05فػػي آراء أربػػاب العمػػل حػػكؿ اعتمػػادىـ

أسس عممية كالذي قيست أبعاده بمقػاييس عمميػة سػكاء

تعزى لمتغير الكظيفة.

الرئيس ػػية مث ػػل المي ػػداف االقتصػ ػػادي ,أك السياس ػػي ,أك

في العمل لخريجي التعميـ الخاص أك التعمػيـ الحكػكمي,
مفاهيم البحث:

أ -التعليم الخاص

يق ػػكـ عمػػػى االس ػػتعانة بالعدي ػػد م ػػف العناص ػػر البشػ ػرية

كالماديػ ػ ػ ػػة ,مثػ ػ ػ ػػل :األرض كالمالعػ ػ ػ ػػب ,فضػ ػ ػ ػ ًػال عػ ػ ػ ػػف
المعمميف كالفنييف كاإلدارييف األمر الػذي يقتضػي إنفاًقػا

كاف تنميػة شػاممة كمتكاممػة أك تنميػة فػي أحػد الميػاديف
االجتمػػاعي ,أك الميػػاديف الفرعيػػة كالتنميػػة الصػػناعية,

أك التنميػ ػػة الزراعيػ ػػة...إلخ كيمكػ ػػف القػ ػػكؿ أنيػ ػػا عمميػ ػػة

تغيي ػػر اجتم ػػاعي مخط ػػط يق ػػكـ بي ػػا اإلنس ػػاف لالنتق ػػاؿ
بػػالمجتمع مػػف كضػػع إلػػى كضػػع أفضػػل كبمػػا يتفػػق مػػع

احتياجات ػ ػ ػ ػػو كامكانيات ػ ػ ػ ػػو االقتص ػ ػ ػ ػػادية ,كاالجتماعي ػ ػ ػ ػػة,

كالفكريػػة...إلخ (الجػػكىري )74 -73 :1998 ,كتعػػد

اجتماعيػػا لكػػل
مطمبػػا
ػر ألف التعمػػيـ أصػػبح
كبيػ ًػرا .كنظػ ًا
ً
ً
أبنػػاء المجتمػػع ,تبػػيف لنػػا ضػػخامة التكػػاليف المطمكبػػة

التنمية االجتماعيػة عمميػة تغييػر حضػاري تتنػاكؿ آفاًقػا

التعميميػػة مػػف أجػػل ىػػذا كػػاف مػػف الطبيعػػي أف يس ػيـ "

كتكفير الحاجات المتصمة بعممػو كنشػاطو كرفػع مسػتكاه

ممػ ػػا يص ػ ػعب معػ ػػو أف تنفػ ػػرد الدكلػ ػػة بإقامػ ػػة المنش ػ ػ ت
القطػ ػػاع الخػ ػػاص" س ػ ػكاء عػ ػػف طريػ ػػق أف ػ ػراد أك ىيئػ ػػات

كاسػػعة مػػف المشػػركعات التػػي تسػػتيدؼ خدمػػة اإلنسػػاف

الثقافي كالصحي كالفكري كالركحي .كىذه التنمية تعمل
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بصكرة عامة عمى استخداـ الطاقػات البشػرية مػف أجػل

ك (باسركف) عف كظيفة النظػاـ التربػكي كأثػره فػي تكالػد

(الحسف)173 :1999 ,

التربي ػػة كتكػ ػػافؤ الفػػػرص التعميميػ ػػة ,فالتربيػ ػة فػ ػػي كاقػ ػػع

رفع مستكى المعيشة ,كمف أجل خدمة أىػداؼ التنميػة.

د -أرباب العمل:

البناء الطبقي لممجتمػع فبػالرغـ مػف شػعارات ديمقراطيػة

األمػػر تض ػطمع بميمػػة انتقػػاء اجتمػػاعي مؤسػػس عمػػى

يعػ ػ ػػد أربػ ػ ػػاب العمػ ػ ػػل مػ ػ ػػف عمػ ػ ػػالء النظػ ػ ػػاـ التعميمػ ػ ػػي أك

معػػايير ثقافيػػة لمطبقػػة المسػػيطرة فكظيفػػة نقػػل المعرفػػة

كالمش ػرفيف كرؤسػػاء األقس ػاـ كالمػػديريف الػػذيف يعممػػكف فػػي

في حقيقة األمر لمساندة الصفكة االجتماعيػة لمحصػكؿ

المس ػ ػػتفيديف من ػ ػػو ,كيتمث ػ ػػل أرب ػ ػػاب العم ػ ػػل ف ػ ػػي الم ػ ػػديريف

التي تقػكـ بيػا المدرسػة كنشػاط فنػي لػو قكاعػده تسػتخدـ

المؤسسػػات العامػػة كالخاصػػة ,كالػػذيف سػػكؼ يعمػػل تحػػت

عم ػػى الق ػػكة بكس ػػاطة نج ػػاح المدرس ػػة ,كتق ػػكـ المدرس ػػة

يتكقعػػكف أف يكػػكف المتخ ػرج عمػػى قػػدر كػػاؼ مػػف الخبػ ػرة

بالقبكؿ كالتأييد مف قبل ىؤالء المستبعديف كالمرفكضيف

إشػ ػ ػرافيـ المتخرج ػ ػػكف م ػ ػػف الجامع ػ ػػات ,ل ػ ػػذا ف ػ ػػإف ىػ ػ ػؤالء

كالكفايػ ػة الميني ػػة كالفني ػػة كالس ػػمككية لمعم ػػل ال ػػذي يمارس ػػو
كالػػذي أسػػند إليػػو كأعػػد لػػو فػػي مؤسسػػات التكػكيف كالتعمػػيـ.

كبمكجب ما يمتمكػو أربػاب العمػل مػف خبػرة ميدانيػة ,فػإنيـ
أقػػدر مػػف غيػػرىـ عمػػى تشػػخيص جكانػػب القػػكة كالضػػعف

ف ػػي أداء ىػ ػؤالء المتخ ػػرجيف ,ل ػػذا ف ػػإف اس ػػتماع مؤسس ػػات
التكػ ػ ػػكيف كالتعمػ ػ ػػيـ لمقترحػ ػ ػػاتيـ الخاصػ ػ ػػة بتطػ ػ ػػكير كفاي ػ ػ ػة

نفعػػا؛ ألنيػػا أكثػػر دقػػة كمكضػػكعية
المتخػػرجيف تكػػكف أكثػػر ً

ف ػي عممي ػػات التقػػكيـ ,كاذا ك ػػاف ال ب ػػد مػػف تحس ػػيف ج ػػكدة

بميمة االختيار االجتماعي بنجاح باىر بحيػث تحظػى
بكيػ ػػا كالميممػ ػػيف كنتيجػ ػػة لعمميػ ػػة تربكيػ ػػة أيديكلكجيػ ػػة
تر ً
دكمػ ػػا إلػ ػػى السػ ػػماح لمقمػ ػػة لمكصػ ػػكؿ إلػ ػػى أعمػ ػػى
تػ ػػؤدي ً

أيضا قمة اليرـ االجتماعي كمف ىنػا
المراتب التربكية ك ً
تكػػكف شػػرعية اليػػرـ التربػػكي كاالجتمػػاعي .حػػيف يفسػػر

أصػ ػػحاب الظػ ػػركؼ االجتماعيػ ػػة الفقي ػ ػرة حينمػ ػػا يفسػ ػػركف

فق ػ ػ ػػرىـ بفش ػ ػ ػػميـ الد ارس ػ ػ ػػي .فالم ػ ػ ػػدارس تك ػ ػ ػػرس التف ػ ػ ػػاكت
االجتمػ ػػاعي كتعطيػ ػػو الشػ ػػرعية مػ ػػف خػ ػػالؿ تييػ ػػأة تفػ ػػاكت

الف ػ ػ ػػرص بطريق ػ ػ ػػة مظيري ػ ػ ػػة ,حي ػ ػ ػػث يص ػ ػ ػػعد الن ػ ػ ػػاجحكف

أداء المتخػػرجيف ,فػػإف أفضػػل مػػا ي ػتـ االعتمػػاد عميػػو ىػػـ

كيأخذكف مكانتيـ في بنية الميف كالكظائف كتػدعـ أشػكاؿ

اإلطار النظري للبحث:

كتعمػػل عمػػى تشػػكيل الشخصػػيات التػػي تتناسػػب كعالقػػات

أرباب العمل (الزىراني)21 ,1423 :

سيتـ استعراض نظرية رأس الماؿ الثقافي التي تناقش

الطبق ػػات االجتماعي ػػة ,كالتفرق ػػة العنصػ ػرية ب ػػيف الجنس ػػيف

السػيادة كالتبعيػة فػي المجػػاؿ االقتصػادي (بػدراف2000 :

كظيفة النظاـ التعميمي كأثره في البناء االجتماعي

 )52 ,كمف ىنػا تنشػأ المػدارس كالجامعػات الخاصػة التػي

كتعميـ آخر لمعامة ,كما يؤدي ذلؾ إلى التمايز بيف

الخػ ػ ػريجيف بف ػ ػػرص تدريبي ػ ػػة جي ػ ػػدة كااللتح ػ ػػاؽ فيم ػ ػػا بع ػ ػػد

الجانب اآلخر سيتـ استعراض كظيفة النظاـ التعميمي

 -كفي اتجاه آخر أشار (ثيكدكر شكلتز) إلى فكرة

مردكد مف مكارد التنمية.

في التعميـ كالصحة لألفراد كتكفير فرص متساكية

لممجتمع ,كظيكر تعميـ لمنخبة أك صفكة المجتمع,
الطالب كتأثيره في المجتمع .ىذا مف جانب ,كفي

في تحقيق التنمية كأىمية االستثمار في التعميـ كأىـ

تعػد نظريةة رأس المةال الاقةاف ( The Cultural
Theory

 )Capitalمػ ػ ػػف أىػ ػ ػػـ النظريػ ػ ػػات فػ ػ ػػي

سكس ػػيكلكجيا التربي ػػة حي ػػث تكش ػػف د ارس ػػات (بكردي ػػك)

تمي ػ ػػز ىػ ػ ػؤالء الط ػ ػػالب ع ػ ػػف أقػ ػ ػرانيـ كك ػ ػػذا تمت ػ ػػع ىػ ػ ػؤالء
بكظائف مرمكقة في السمـ االجتماعي.

أساسية ,كىي رأس الماؿ البشري ,كأىمية االستثمار

لمجميع لمحصكؿ عمى تمؾ الخدمات الحيكية,

كانعكاس ذلؾ عمى عنصر العمل كالنمك االقتصادي.

كقد دلل (شكلتز) عمى أف المستكى التعميمي لمفرد ىك
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المسئكؿ عف زيادة الناتج اإلجمالي لالقتصاد مف

المػ ػكارد البشػ ػرية  ,سػ ػكاءً كان ػػت المػ ػكارد البشػ ػرية م ػػف

أف التعميـ يحكؿ الطاقة البشرية المعطمة غير الماىرة

(اإلطػػار الجػػامعي) ,أك مػػف عمػػاؿ كمػػكظفي منظمػػات

الطاقات لسكؽ العمل .كما أف التعميـ يعد كسيمة

حيث التأىيل كالتدريب كالتطكير ,كمعرفة مدى مالئمػة

ناحية كالدخل الفردي مف ناحية أخرى ,حيث أكد عمى

إلى قكة منتجة بغرس الميارات المطمكبة لتييئة ىذه

منتس ػػبييا ممثم ػػة بأعض ػػاء ىيئ ػػة الت ػػدريس كمس ػػاعدييـ
القطػػاعيف العػػاـ كالخ ػػاص (اإلط ػػار االجتمػػاعي) ,مػػف

أساسية لمحراؾ االجتماعي كاالقتصادي كالطبقي

خريجػػػي الجامع ػػات مػ ػػع حاجػػػات شػػػركات كمؤسسػ ػػات

الدراسات السابقة:

التػػي تقػػدميا فػػي معالجػػة المشػػكالت اإلداريػػة كالماليػػة

لألف ارد ()www.ahewar.org
 -1الدراسات المحلية

القطاعيف العاـ كالخػاص ,كمعرفػة حجػـ كنػكع خػدماتيا

كالفني ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػػي تجاب ػ ػ ػػو منظم ػ ػ ػػات القط ػ ػ ػػاعيف ,كم ػ ػ ػػدى

الدراسة األولى :دراسة (الغيثي )2000 :استيدفت

معالجتي ػػا م ػػف خ ػػالؿ األبح ػػاث كالد ارس ػػات كالم ػػؤتمرات

محاكر أساسية ,كىي:

الػػدكرات التدريبيػػة كالتطكيريػػة التػػي تنظميػػا الجامعػػات,

تحميل مؤسسات التعميـ العالي الخاص مف أربعة

كالنػػدكات العممي ػػة ,أك االستش ػػارات العممي ػػة كالفني ػػة ,أك

 -1أسس التفرقة بيف القطاع الحككمي كالقطاع غير

إضػ ػػافةً إلػ ػػى التعػ ػػرؼ عمػ ػػى مػ ػػدى التنسػ ػػيق كالتعػ ػػاكف

 -2حجـ قطاع التعميـ العالي الخاص.

الثقػة كتحقيػػق سػبل المصػػالح المشػتركة بينيمػػا .تككنػػت

الحككمي في مجاؿ التعميـ العالي.

 -3أسباب نمك قطاع التعميـ العالي الخاص.

 -4عالقة القطاع الخاص في مجاؿ التعميـ العالي

بالدكلة مف حيث:

(أ) التمكيل الحككمي لقطاع التعميـ العالي الخاص.

كخدمة الطرفيف بعضيما لػبعض ,لمػا مػف شػأنو تعزيػز
عينة الدراسة مف) (177مػدي ارً كرئػيس قسػـ بشػركات
كمؤسس ػ ػ ػ ػػات القط ػ ػ ػ ػػاعيف الع ػ ػ ػ ػػاـ كالخ ػ ػ ػ ػػاص الخدمي ػ ػ ػ ػػة

كاإلنتاجيػػة لعػػاـ  2004ـ ك) (141تدريسػػياً بجػػامعتي
حضػ ػػرمكت كاألحقػ ػػاؼ لمعػ ػػاـ الجػ ػػامعي -

2004

(ب) نتائج التمكيل الحككمي عمى اإلدارة أك التسيير

2003ـ ,كاعتمد الباحث نمكذج االستبانة أداة لمبحػث,

تكصمت الدراسة إلى إف التفرقة بيف الجامعات

شركات كمؤسسات القطاعيف العاـ كالخاص مككف مف

كالتسيير (أك اإلدارة) كالتمكيل ,كآليات تكزيع التمكيل

كاألحقاؼ شمل ) (24فقرة .اعتمد البحث عمى المػنيج

تمثل الكاقع فيما يخص عالقة الدكلة بمؤسسات

مجمكعة مف النتائج منيا:

المتقدمة منيا أك النامية كمف ثـ لـ تعد تعكس درجة

الضعف ,مف حيث التخصص العممػي ,كالمسػتكى العممػي,

في مؤسسات قطاع التعميـ العالي الخاص.

الحككمية ,كالجامعات الخاصة ,عمى أساس الممكية,

أصبحت تفرقة يكتنفيا كثير مف الغمكض ,إذ لـ تعد
التعميـ العالي المنتشرة في الكثير مف الدكؿ سكاء

االستقاللية التي تتمتع بيا تمؾ المؤسسات في

مجاالت التمييز كالتمكيل.

الدراسة الاانية :دراسة (بف كميب2005 :ـ) استيدفت
الدراسة التعرؼ عمى دكر الجامعػات اليمنيػة فػي تنميػة

حيث تـ إعداد كتصػميـ نمػكذجيف ,األكؿ خػاص بعينػة

) (25فق ػرة ,كالث ػاني خػػاص بعينػػة جػػامعتي حضػػرمكت
الكص ػػفي التحميم ػػي كالت ػػاريخي .تكص ػػمت الد ارس ػػة إل ػػى

 -1أف خريج ػ ػ ػػي الجامع ػ ػ ػػات تش ػ ػ ػػكبيـ كثي ػ ػ ػػر م ػ ػ ػػف نق ػ ػ ػػاط

كمػ ػ ػػدى امػ ػ ػػتالكيـ ميػ ػ ػػارات المغػ ػ ػػة اإلنجميزيػ ػ ػػة كأبجػ ػ ػػديات
الحاسب اآللػي كشػبكة المعمكمػات العالميػة (اإلنترنػت) ,ممػا

يػػدفع بمنظمػػات األعمػػاؿ إلػػى إعػػادة التػػدريب ,أك التكظيػػف
ف ػػي تخصص ػػات مغ ػػايرة لتخصص ػػاتيـ ,أض ػػف إل ػػى ذل ػػؾ
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لجكء البعض منيا إلى جمب العمالة األجنبية.

أمل صالح سعد راجح

 -درجة تقدير أفراد العينة لمستكى تطبيق مبادئ

 -2ضػ ػػعف أثػ ػػر الجامعػ ػػات فػ ػػي تنميػ ػػة م ػ ػكارد منظمػ ػػات

الحككمة في جامعة صنعاء كانت منخفضة بمتكسط

إش ػ ػراكيـ فػ ػػي المػ ػػؤتمرات كالنػ ػػدكات العمميػ ػػة التػ ػػي تعقػ ػػدىا,

األكلى ,كمجاؿ المشاركة في المرتبة األخيرة.

القطػ ػػاعيف العػ ػػاـ كالخػ ػػاص البش ػ ػرية ,كقمػ ػػة حرصػ ػػيا عمػ ػػى
كضػػعف أثرىػػا فػػي حػػل المشػػكالت اإلداريػػة كالماليػػة كالفنيػػة
التي تجابو القطاعيف ,سػكاءً مػف خػالؿ األبحػاث كالد ارسػات

كالم ػػؤتمرات كالن ػػدكات العممي ػػة ,أك م ػػف خ ػػالؿ االستش ػػارات
العممي ػ ػ ػػة كالفني ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػػي يمك ػ ػ ػػف أف تط ػ ػ ػػكر أداء كخ ػ ػ ػػدمات

القطاعيف العاـ كالخاص اإلداري كالمالي كاإلنتاجي.

حسابي ) (2.1056كجاء مجاؿ العدالة في المرتبة
 -درجة تقدير أفراد العينة لمستكى تطبيق مبادئ

الحككمة في جامعة العمكـ كالتكنكلكجيا عمى تقد/ير

عاؿ بمتكسط ) (3.8198كجاء مجاؿ المسؤكلية في
المرتبة األكلى ,كمجاؿ المشاركة في المرتبة األخيرة.

 -تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات

 -3ضعف أثر الجامعات في تنميػة مكاردىػا البشػرية مػف

درجة تقدير أفراد العينة لصالح جامعة العمكـ

التأىي ػ ػػل كالت ػ ػػدريب كالتط ػ ػػكير ف ػ ػػي تخصص ػ ػػاتيـ العممي ػ ػػة

الدراسة بأف عمى الجامعات الحككمية أف تسعى بشكل

أعض ػ ػػاء ىيئ ػ ػػة الت ػ ػػدريس كمس ػ ػػاعدييـ ,لض ػ ػػعف عممي ػ ػػة

كطرائق التدريس بشكل عػاـ ,كفػي مجػاؿ المغػة اإلنجميزيػة
كالحاس ػػب اآلل ػػي كش ػػبكة المعمكم ػػات العالمي ػػة (اإلنترن ػػت)
بشػكل خػاص ,كضػعف الحػكافز الماليػة المشػجعة إلنجػػاز
األبحػػاث كالد ارسػػات العمميػػة ,أك المشػػاركة فػػي المػػؤتمرات

كالندكات العممية الداخمية كالخارجية.

كالتكنكلكجيا في جميع مجاالت الحككمة ,كأكصت

جاد كمسؤكؿ لتطبيق مبادئ الحككمة لتزيد كفايتيا
كفاعميتيا كقدرتيا التنافسية كجكدة الخدمات المقدمة
فييا ,كعمى الجامعات الخاصة أف تسعى لممزيد مف

التطبيق لمبادئ الحككمة بما يضمف استمرارىا

كمنافستيا كجكدتيا.

 -4إف إسػ ػ ػػياـ القط ػ ػ ػػاعيف العػ ػ ػػاـ كالخ ػ ػ ػػاص فػ ػ ػػي دع ػ ػ ػػـ

 -2الدراسات العربية:

التنسػػيق كالتعػػاكف فيمػػا بينيمػػا ,كالكتفػػاء الجامعػػات بكظيفػػة

اس ػ ػػتيدفت التعػ ػ ػرؼ عم ػ ػػى م ػ ػػدى كفايػ ػ ػة أداء خريج ػ ػػي

الجامع ػػات اليمني ػػة مادي ػػاً كعيني ػػاً ض ػػعيف ج ػ ًػدا ,لض ػػعف

الدراسةةةةةةةة األولةةةةةةةى :د ارس ػ ػ ػػة (عػ ػ ػ ػزاـ كالػ ػ ػ ػكادي ,د.ت)

التعمػػيـ الجػػامعي ,كتجاىػػل أثرىػػا لمقيػػاـ بػػكظيفتي األبحػػاث

تخصص العمكـ المالية كالمصرفية مػف جامعػة الزرقػاء

الدراسة الاالاة :دراسة (الحدابي كالعزيزي2019 :ـ)

كالتعػػرؼ عمػػى درجػػة ميػػاراتيـ كقػػدراتيـ مػػع احتياجػػات

كالدراسات العممية ,كخدمة المجتمع كسكؽ العمل.

األىميػػة مػػع احتياجػػات سػػكؽ العمػػل المصػرفي األردنػي

استيدفت التعرؼ عمى مستكى تطبيق مبادئ الحككمة

سكؽ العمػل المصػرفي األردنػي باإلضػافة إلػى التعػرؼ

التدريس كالقيادات األكاديمية .كاتبع الباحث المنيج

التخصػ ػ ػػص فػ ػ ػػي سػ ػ ػػكؽ العمػ ػ ػػل المصػ ػ ػػرفي األردنػ ػ ػػي.

تككنت عينة الدراسة مف ( )94فردا مف القيادات

عينػػة بمغػػت أربعػػة كخمسػيف مػػف مػػدراء شػػؤكف المػػكظفيف

كالعمكـ كالتكنكلكجيا حيث بمإ عدد أفراد العينة لجامعة

خريج ػػك العم ػػكـ المالي ػػة كالمصػ ػرفية م ػػف جامع ػػة الزرق ػػاء

في الجامعات اليمنية مف كجية نظر أعضاء ىيئة
الكصفي /التحميمي ,كاستخدمت االستبانة أداة لمبحث,

األكاديمية كأعضاء ىيئة التدريس بجامعتي صنعاء

فردا ,كجامعة العمكـ كالتكنكلكجيا )(58
صنعاء )ً (36
فردا ,كأظيرت النتائج اآلتي:
ً

عم ػػى حجػ ػػـ الفػػػرص الكظيفي ػػة المتاح ػػة لخريج ػػي ىػ ػػذا

اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي المسحي .تـ اخػذ

كاإلداري ػػبف ل ػػدى المص ػػارؼ األردني ػػة الت ػػي يعم ػػل ل ػػدييـ
األىمية .تكصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

 -1إلى أف خريجي بكاالريكس تخصص العمكـ
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المالية كالمصرفية ينقصو الكفاية المناسبة لمعمل في

عمى المنيج الكصفي التحميمي لمكاقع ,كمف خالؿ

 -2تكصمت الدراسة إلى كجكد فجكة بيف المصارؼ

كعمى ضكئيا تـ كضع عدد مف المقترحات لتأىيل

الصناعة المصرفية.

التحميل ,تـ التكصل إلى مجمكعة مف االستنتاجات

األردنية كالجامعات ,األمر الذي أدى إلى عدـ تناسب

الشباب لالنخراط المباشر في مياديف العمل المختمفة,

كالمصرفية مع متطمبات الصناعة المصرفية األردنية.

التعقيب على الدراسات السابقة:

كفاية أداء خريجي بكاالريكس العمكـ المالية

 -3تكصمت الدراسة إلى أف التدريب العممي في
المصارؼ األردنية غير ٍ
كاؼ باآللية المعمكؿ بيا.
الدراسة الاانية :دراسة (حمك2009 :ـ) استيدفت

التعرؼ عمى أثر التعميـ العالي كالعقبات التي تحكؿ

كالمشاركة في عجمة التنمية الشاممة في المجتمع.

يتبيف مف الدراسات السػابقة أف الد ارسػات المحميػة ركػزت
كخصكصا التعميـ الجامعي ,كمدى
عمى التعميـ الخاص
ً
قػػدرة ىػػذا النػػكع مػػف التعمػػيـ عمػػى تنميػػة الم ػكارد البش ػرية,
ككذا المقارنة بيف التعميـ الحككمي كالتعميـ الخػاص .أمػا

دكف االستفادة القصكى مف التعميـ األىمي كاألجنبي

بالنسػػبة لمد ارسػػات العربيػػة فقػػد ركػػزت عمػػى أداء خريجػػي

ليذه المؤسسات ,كالكقكؼ عمى شكل العالقة اإلدارية

تتكافػػق كد ارسػػتنا الحاليػػة ,ككػػذا د ارسػػة (البينسػػاكي) التػػي

في السكداف ,كالتعرؼ عمى النظـ اإلدارية كاألكاديمية

التعمػػيـ الخػػاص كم ػػا فػػي د ارسػػة (عػ ػزاـ كالػػكادي) كالت ػػي

كاألكاديمية بيف ك ازرة التعميـ العالي كمؤسسات التعميـ

رم ػػت إل ػػى التع ػػرؼ عم ػػى آراء أرب ػػاب العم ػػل لمخرج ػػات

المنيج التاريخي كالكصفي ما يالئـ ىذه الدراسة,

أنيػػا ركػػزت عمػػى خريجػػي التعمػػيـ الجػػامعي بشػػكل عػػاـ,

األىمي كاألجنبي في السكداف ,استخدمت الباحثة

كدرس ػػتنا الحالي ػػة ف ػػي
التعم ػػيـ الج ػػامعي ,كلكني ػػا تختم ػػف ا

كاستخدمت لجمع المعمكمات المقابالت الشخصية

كلـ تحصره في نػكع معػيف كمػا فػي د ارسػتنا الحاليػة التػي

إلى عدة نتائج منيا:

د ارس ػ ػػتنا الحالي ػ ػػة م ػ ػػف اإلط ػ ػػار النظ ػ ػػري كالنت ػ ػػائج الت ػ ػػي

كاالستبياف باإلضافة إلى المصادر الثانكية ,كتكصمت

 -1مؤسسات التعميـ العالي األىمي كاألجنبي أثرت

يجابيا في التعميـ العالي في السكداف.
إ ً
 -2القكانيف الخاصة بمؤسسات التعميـ العالي األىمي

كاألجنبي ليا تأثير إيجابي في تطكير األداء
بمؤسسات التعميـ األىمي كاألجنبي.

ركزت عمى خريجي التعمػيـ الخػاص فقػط .كقػد اسػتفادت

تكصمت إلييا تمؾ الدراسات.

مدخل :التعليم األهل والخاص ف المجتمع اليمن :

بػػدأ التعمػػيـ األىمػػي كالخػػاص فػػي مطمػػع السػػبعينيات مػػف
خػػالؿ إنشػػاء بعػػض المػػدارس مثػػل مدرسػػة الفػػتح االىميػػة

بالحديػػدة عػػاـ

) (1969كالمدرسػػة األىميػػة النمكذجيػػة

يجابيا
 -3أسيمت مؤسسات التعميـ األىمي كاألجنبي إ ً

ع ػػاـ) (1972ف ػػي ص ػػنعاء كمدرس ػػة

الدراسة الاالاة :دراسة (البينساكي )2018 :استيدفت

بصػػنعاء ) (1977كمدرسػػتي أزاؿ عػػاـ ) (1979كاحػػدة

الجامعة ,كمدى قدراتيـ عمى التكافق مع سكؽ العمل

كالمركز السكيدي بتعز أنشػئ عػاـ )( (1980المكسػكعة

في تجكيد مخرجات التعميـ العالي في السكداف.

التعرؼ عمى رؤية أصحاب األعماؿ لخريجي
كسبل إحداث ىذا التكافق ,كلتحقيق ىذا اليدؼ ,تـ

إجراء مجمكعة مف المقابالت المتعمقة مع سيدات

كرجاؿ أعماؿ بمإ عددىـ ) (101مفردة ,كاالعتماد

عم ػػي عثم ػػاف

بتعػ ػ ػػز عػ ػ ػػاـ ) (1972كالمدرسػ ػ ػػة الدكليػ ػ ػػة (األمريكيػ ػ ػػة)
لمبنػػيف كاألخػػرى لمبنػػات كتشػػرؼ عمييػػا جامعػػة ص ػػنعاء

اليمنيػة )1992 ,أمػا فػي المحافظػات الجنكبيػة كالشػرقية

فق ػ ػػد ش ػ ػػيدت ع ػ ػػدف ظي ػ ػػكر التعم ػ ػػيـ األىم ػ ػػي ك ػ ػػرد فع ػ ػػل
لمسياس ػػة التعميمي ػػة االس ػػتعمارية الت ػػي كان ػػت تف ػػرؽ ب ػػيف
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أبنػػاء الػػكطف الكاحػػد ,حيػػث كػػاف ال يقبػػل فػػي المػػدارس

الحككميػػة سػػكى الطػػالب المكلػػكديف (مػػف مخػػاليق عػػدف

فق ػػط) أم ػػا التالمي ػػذ الق ػػادمكف م ػػف األري ػػاؼ (الت ػػي كػ ػاف

بعضيا قد دخل فػي ضػمف نطػاؽ الحمايػة البريطانيػة أك
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 ,ككانػػت التجمعػػات األىميػػة اإلصػػالحية كالثقافيػػة

ىػ ػػي التػ ػػي تبنػ ػػت قيػ ػػاـ المػ ػػدارس األىميػ ػػة ,كمػ ػػف أكلػ ػػى
المدارس األىمية التي ظيػرت فػي عػدف مدرسػة (بازرعػة

الخيريػة) التػػي تأسسػػت عػاـ ) )1912/1330فػػي حػػي

كريت ػػر ,كق ػػد أسس ػػتيا الجمعي ػػة الخيري ػػة اإلس ػػالمية الت ػػي
ت أرس ػ ػػيا الش ػ ػػيخ (أحم ػ ػػد عم ػ ػػر بازرع ػ ػػة) ,كم ػ ػػا ظي ػ ػػرت
المدرسة األىمية في التكاىي.

كفػػي عػػاـ ) (1948/1367افتتحػػت مدرسػػة أىميػػة فػػي
الش ػ ػػيخ عثم ػ ػػاف كى ػ ػػي مدرس ػ ػػة (النيض ػ ػػة) ,كف ػ ػػي ع ػ ػػاـ

1955ـ افتػػتح المرحػػكـ الشػػيخ (

بػػف سػػالـ البيحػػاني)

المعيد العممي اإلسالمي الذي كاف يضػـ م ارحػل التعمػيـ

العاـ االبتدائي كالمتكسػط كالثػانكي ,كفػي عػاـ )(1961
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يقرىػػا مجمػػس الػػكزراء) كجػػاء فػػي المػػادة (السادسػػة) منػػو

ػتثمار بش ػرًيا
يضػػا (اعتبػػار التعمػػيـ إلػػى جانػػب ككنػػو اسػ ًا
أ ً
تنمكي ػػا بعي ػػد الم ػػدى في ػػك ح ػػق) كف ػػي الم ػػادة (التاس ػػعة)
ً
(تعمػػل الدكلػػة عمػػى تحقيػػق العدالػػة االجتماعيػػة كتكػػافؤ
الفػ ػ ػػرص فػ ػ ػػي التعمػ ػ ػػيـ كم ارعػ ػ ػػاة الظػ ػ ػػركؼ االجتماعيػ ػ ػػة

كاالقتصػػ ػػادية التػ ػ ػػي تقػ ػ ػػف عائًقػ ػ ػػا أمػ ػ ػػاـ بعػ ػ ػػض األسػ ػ ػػر
لالسػػتفادة مػػف حػػق أبنػػائيـ فػػي التعمػػيـ) (قػػانكف التعمػػيـ

العاـ  )283 :1992كمػف ىنػا نػرى دسػتكرًيا أف إحػداث
مدرسػػة أك جامعػػة أىميػػة (أي خاصػػة) ىػػك أمػػر مخػػالف

ألحكػػاـ الدس ػػتكر اليمن ػػي كك ػػذا ق ػػانكف التعم ػػيـ( ,ب ػػل إنن ػػا

نػػذىب إلػػى حػػد اعتبػػار السػػماح بػػالتعميـ الخػػاص فػػي أي
مرحمػػة مػػف مراحمػػو مػػف قبيػػل االنتيػػاؾ الصػػارخ ألحكػػاـ
الدس ػػتكر اليمن ػػي كق ػػانكف التعم ػػيـ الح ػػالي الكاج ػػب النف ػػاذ

باعتب ػ ػ ػ ػ ػ ػػار ذل ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ رأس النظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاـ الق ػ ػ ػ ػ ػ ػػانكني برمت ػ ػ ػ ػ ػ ػػو)
(األغبري)170 :2003 ,

كمف ثـ حدد قانكف التعميـ األىمي كالخاص الصػادر فػي
عاـ  1999مجمكعة أىداؼ يتطمب تحقيقيا في العمميػة
التربكية كالمتمثمة في اآلتي:

 -1إضافة إمكانات تعميمية جديدة إلى اإلمكانات

تأسست في الشيخ عثمػاف (كميػة بمقػيس) كتضػـ مختمػف

القائمة لمحككمة بما يساعد عمى بمكغ أىداؼ التعميـ,

لمبنػ ػ ػػيف كالبنػ ػ ػػات (المكسػ ػ ػػكعة اليمنيػ ػ ػػة1992 ,ـ) كبعػ ػ ػػد

 -2تكجيو الجيكد كاإلمكانات الكطنية إلى اإلسياـ

الم ارحػ ػػل مػ ػػف الركضػ ػػة كحتػ ػػى الثانكي ػ ػة العامػ ػػة ككانػ ػػت

الكح ػػدة ص ػػدر القػ ػرار رق ػػـ ) (45لس ػػنة ) (1992بش ػػأف
القػػانكف العػػاـ لمتربيػػة كالتعمػػيـ كالػػذي حػػدد فػػي مادتػػو رقػػـ

) (72أن ػػو (يح ػػق لممؤسس ػػات المختمف ػػة كلألفػ ػراد إنش ػػاء

كفقػا
مدارس لمتعميـ األىمي كالتعميـ الخاص بمصػركفات ً

كغاياتو الدينية كالكطنية كالقكمية.

في تأىيل الممكات البشرية الالزمة لمشاريع التنمية

االقتصادية كاالجتماعية كاعدادىا كتدريبيا.

 -3التكسع في دراسة المغات األجنبية الحية بجانب
المقررات الدراسية الرسمية األخرى ,بغرض اإلسياـ

لنظ ػ ػػاـ يقػ ػ ػره مجم ػ ػػس ال ػ ػػكزراء ي ػ ػػنظـ الم ػ ػػدارس األىمي ػ ػػة

في إعداد ممكات مف الخرجيف تتقف المغة األجنبية.

في ذلؾ استقداـ المدرسيف العرب كاألجانب) عمى الػرغـ

عف طريق دراسة مناىج كطرائق جديدة في إطار أحكػاـ

كالخاصػػة ,كتكػػكف تحػػت إشػراؼ الػػك ازرات المختصػػة بمػػا
نص عمى مجانية التعميـ كجػاء فػي
مف أف القانكف نفسو َّ
المػػادة (الثامنػػة) منػػو (أف التعمػيـ مجػػاني فػػي كػػل مراحمػػو

يجيا كفػق خطػة
تكفمو الدكلة كتحقق الدكلة ىذا المبدأ تدر ً

 -4إدخ ػػاؿ المركن ػػة عم ػػى نظ ػػاـ التعم ػػيـ الرس ػػمي الق ػػائـ

ق ػكانيف التعمػػيـ بمػػا يسػػد احتياجػػات التجديػػد التربػػكي كفًقػػا
لمقكاعد المنصكص عمييا في ىذا القانكف.

 -5إتاحة مجاؿ لمتنافس في رفد الميداف التعميمي
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كالتربكي بقدر كبير مف الخبرات التعميمية كاالجتياد

طالبػا كطالبػة مػنيـ)(338
المتخرجيف منيا نحػك )ً (1507

 -6تشجيع المشاركة الشعبية كرأس الماؿ الكطني

عم ػ ػػى س ػ ػػتة تخصص ػ ػػات ( مس ػ ػػاعد طبي ػ ػػب – ص ػ ػػيدلة –

باالستثمار في مجاؿ التعميـ بمختمف أنكاعو

يعن ػػي أف معاى ػػد التعم ػػيـ الفن ػػي كالت ػػدريب المين ػػي الخاص ػػة

في تقديـ نماذج راقية مف النظـ كالبرامج التربكية.

كالعربي كاألجنبي في جيكد التنمية التربكية كالتعميمية

كمستكياتو كفي إطار تنظيمي جديد يجعمو أكثر فعالية

مردكدا.
كأكفر
ً

مف اإلناث ,كيالحػ أف القبػكؿ كااللتحػاؽ كالتخػرج مقتصػر
مختبرات – فني أسػناف -تمػريض – قابمػة مجتمػع) كىػذا ال
تقتصػػر عمػػى ىػػذه التخصصػػات بقػػدر مػػا يعنػػي خػػكؼ ىػػذه
المعاىػػد م ػػف إرس ػػاؿ البيان ػػات تيرًبػػا م ػػف بع ػػض االلت ازم ػػات

 -7إتاحة الفرصػة ألبنػاء الجاليػات االلتحػاؽ بمؤسسػات

ػددا مػػف التسػػاؤالت مثػػل ىػػل تنػػتظـ
الض ػريبية ,ممػػا يثيػػر عػ ً

التعميمية المتناسبة مع مناىج بمدانيـ كسمميا التعميمي.

الفن ػػي كالت ػػدريب المين ػػي الحككمي ػػة؟ كم ػػا ال ػػدليل عم ػػى ذل ػػؾ

تربكيػ ػػة تعميميػ ػػة تقػ ػػدـ ليػ ػػـ مػ ػػا يحتػ ػػاجكف مػ ػػف الخدمػ ػػة

الدرس ػػة بي ػػذه المعاى ػػد كم ػػا ى ػػك الح ػػاؿ ف ػػي معاى ػػد التعم ػػيـ
ا

كسنتطرؽ في ىذا الجزء إلى المؤشرات المتعمقة

طالما ال تكجد رقابة كمتابعة مف جيػات االختصػاص؟ ىػل

اواًل :مؤشرات القبول واًللتحاق والتخرج ف
المؤسسات الفنية والتقنية الخاصة

الكػػافي؟ ىػػل يقػػكـ أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بتغطيػػة المقػػررات

بالتعميـ األىمي كالخاص كفقا لالتي:

عمى الرغـ مف إفساح المجاؿ لمقطاع الخاص

ىناؾ تجييػزات تمكػف الطػالب مػف الحصػكؿ عمػى التػدريب
المطمكب ػ ػػة؟ كغيرى ػ ػػا م ػ ػػف األس ػ ػػئمة الت ػ ػػي تس ػ ػػتدعي الرقاب ػ ػػة

كاإلشراؼ عمى كافػة المعاىػد التػي منحػت تػراخيص لمزاكلػة

لالستثمار في قطاع التعميـ الفني كالتدريب الميني

ػددا مػػف متخرجػػي ىػػذه المعاىػػد
المينػػة ,لػػذا سػػنجد أمامنػػا عػ ً

التنمية البشرية إال أف ىذا اإلسياـ ال يكاد يذكر إذ ال

أع ػػدكا لي ػػا( .مؤشػ ػرات التعم ػػيـ ف ػػي الجميكري ػػة اليمن ػػي:

باعتباره أحد الركافد األساسية لمسياـ في عممية

يحممػػكف شػػيادات كلكػػنيـ ال يسػػتطيعكف مزاكلػػة الميػػف التػػي

تزاؿ قدرات مؤسسات التعميـ الفني كالتدريب الميني

.)50-49 ,2013

محدكدة لمغاية كما أف النكعية التي تمتحق بيذه

ىنػػاؾ أعػػداد ىائمػػة لمسػػميات كميػػات المجتمػػع الخاصػػة

الخاصة عمى استيعاب مخرجات التعميـ الثانكي

 -2كليات المجتمع الخاصة:

المص ػػرح لي ػػا بالعم ػػل إال إنن ػػا نالحػ ػ أف إس ػػياميا ف ػػي

نظر النعداـ
المؤسسات كتتخرج منيا غير كاضحة ًا
التقكيـ كالمتابعة مف الجيات التي تمنح تراخيص ليذه

ػئيال مقارن ػػة بم ػػا ى ػػك
اس ػػتيعاب الط ػػالب يك ػػاد يك ػػكف ض ػ ً

ككميات المجتمع الخاصة:

البيانػػات المتػػكفرة لعػػدد ) (11كميػػة مجتمػػع خاصػػة لعػػاـ

المؤسسات ,كفيما يمي يمكف تتبع ما تسيـ بو معاىد

 -1المعاهد الصحية الخاصة:

عميػ ػػو فػ ػػي كميػ ػػات المجتمػ ػػع الحككميػ ػػة ,فبػ ػػالرجكع إلػ ػػى

 2012-2011نجد أف إجمالي عدد الطالب المقبػكليف

بم ػػإ إجم ػػالي المعاى ػػد الفني ػػة الخاص ػػة المرخص ػػة م ػػف قب ػػل

طالبػػا كطالبػػة مػػنيـ ) (358مػػف اإلنػػاث
بمػػإ )ً (1047

بياناتيػ ػػا لعػ ػػاـ  ,2012-2011حيػ ػػث بمػ ػػإ إجمػ ػػالي عػ ػػدد

) (1081م ػ ػ ػػف اإلن ػ ػ ػػاث كال يكج ػ ػ ػػد متخرج ػ ػ ػػكف حسػػ ػ ػػب

كطالب ػػة م ػػنيـ) (677م ػػف اإلن ػػاث ,كبم ػػإ إجم ػػالي االلتح ػػاؽ

مدرسػػا مػػنيـ ) (72مػػف اإلنػػاث ,كىػػـ
التػػدريس )ً (221

ك ازرة الصػ ػػحة كالسػ ػػكاف ) (39معيػ ػ ًػدا كىػ ػػي التػ ػػي تػ ػػكفرت
طالب ػ ػػا
الط ػ ػػالب المقب ػ ػػكليف بي ػ ػػذه المعاى ػ ػػد نحػ ػ ػك )ً (2035

نحػػك ) (8157مػػنيـ ) (2199مػػف اإلنػػاث ,كبمػػإ إجمػػالي

كاجمػػالي االلتحػػاؽ بمػػإ ) (3109ط ػالب كطالبػات مػػنيـ
البيان ػ ػػات المت ػ ػػكفرة ,بينم ػ ػػا بم ػ ػػإ إجم ػ ػػالي أعض ػ ػػاء ىيئ ػ ػػة

عبػ ػػارة عػ ػػف ىيئػ ػػة تدريسػ ػػية يػ ػػتـ التعاقػ ػػد معيػ ػػـ بحسػ ػػب
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المقػػررات الد ارسػػية فػػي كػػل فصػػل د ارسػػي كبنظػػاـ أجػػر

عػػدا ) (9منيػػا فػػي محافظػػات أخػػرى ,كليػػا فػػركع تعمػػل

الخاصػػة بصػػفة عامػػة ىػػك ال ػربح الس ػريع دكف االىتمػػاـ

جامع ػػة خاص ػػة حص ػػمنا عم ػػى

فػػي شػػتى المحافظػػات كخػػارج الػػكطف ,كقػػد بمػػإ إجمػػالي

السػ ػػاعة ,كيبػ ػػدك أف اليػ ػػدؼ ال ػ ػرئيس لمؤسسػ ػػات التعمػ ػػيـ

الممتحق ػػيف لع ػػدد )(22

بنكعيػػة الطػػالب الػػذيف يتخرجػػكف منيا(.مؤش ػرات التعمػػيـ

بياناتيػػا حتػػى اآلف مػػا ال يق ػػل عػػف ) (60ألػػف طال ػػب

كطالب ػػة ل ػػنفس الع ػػاـ ,كىن ػػاؾ جامع ػػات أخ ػػرى ل ػػـ تكافن ػػا

في الجميكرية اليمنية ,2013,ص)50

ػر لح ػػداثتيا لع ػػاـ2013
ببياناتي ػػا حت ػػى ى ػػذه المحظ ػػة نظ ػ ًا

اانيةةةةةا :مؤشةةةةةرات القبةةةةةول واًللتحةةةةةاق والتخةةةةةرج فةةةةة
ا
الجامعات الخاصة

باإلضػػافة إلػػى كجػػكد عػػدد آخػػر مػػف الجامعػػات كالكميػػات
العميػػا الخاصػػة تعمػػل بػػدكف تػػرخيص( .مؤش ػرات التعمػػيـ

كصػػل عػػدد الجامعػػات كالكميػػات الخاصػػة المػػرخص ليػػا

في الجميكرية اليمنية.)57 ,2013,

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

جدول رقم ) (1الجامعات األهلية والخاصة العاملة ف العام 2012-2011
-1

جامعة العمكـ كالتكنكلكجيا

-12

الجامعة اليمنية األردنية

-2

الجامعة الكطنية

-13

جامعة آزاؿ لمعمكـ كالتكنكلكجيا

-3

الجامعة اليمنية

-14

الجامعة المبنانية الدكلية

-4

جامعة اإليماف

-15

جامعة تكنتؾ الماليزية

-5

جامعة سبا

جامعة الممكة أركى

-16

الجامعة العربية لمعمكـ كالتقنية

-17

جامعة دار السالـ

-7

جامعة العمكـ الشرعية

-18

جامعة اليمف

-8

جامعة األحقاؼ

-19

جامعة الحكمة

-9

جامعة األندلس

-20

جامعة الناصر

-10

جامعة المستقبل

-21

-11

جامعة العمكـ الحديثة

-22

-6

جامعة ابف خمدكف
جامعة القرآف الكريـ كالعمكـ اإلسالمية

المصدر :مؤشرات التعميـ في الجميكرية اليمنية مراحمو – أنكاعو المختمفة لمعاـ  ,2012-2011المجمس األعمى لتخطيط التعميـ ,اإلصدار,11

أغسطس  ,2013األمانة العامة ,رئاسة مجمس الكزراء ,الجميكرية اليمنية ,ص.57

كتزايد عدد المقبػكليف فػي العػدد؛ إذ ارتفػع عػدد المقبػكليف

(  )27مف إجمالي الزيادة فػي المقبػكليف فييػا .أمػا فػي

إلػ ػػى

فييػ ػػا بػ ػػيف العػ ػػاميف نحػ ػػك ) )2129مقب ػ ػكًال بنسػ ػػبة زيػ ػػادة

فيي ػ ػػا م ػ ػػف ) (8324مقبػ ػ ػكًال يمث ػ ػػل نح ػ ػػك (  )15م ػ ػػف
إجمػ ػػالي المقبػ ػػكليف فػ ػػي العػ ػػاـ 2006-2005

( (15988مقبػ ػكًال يمث ػػل نح ػػك (  )24.5م ػػف إجم ػػالي
المقبػػكليف فػػي العػػاـ 2012-2011كبنسػػبة زيػػادة بمغػػت

نحػػك (  )92.1بػػيف العػػاميف .ككانػػت نسػػبة الزيػػادة فػػي
عػ ػػدد المقب ػ ػكالت اإلنػ ػػاث فػ ػػي الجامعػ ػػات الخاصػ ػػة نحػ ػػك

الجامعات الحككمية فقد بمغت الزيادة فػي عػدد المقبػكليف

بمغػ ػت

) (%4.5كبمغ ػػت الزي ػػادة ف ػػي ع ػػدد المقبػ ػكالت

اإلناث نحػك ) (3359طالبػة مقارنػة بانخفػاض فػي عػدد
طالب ػػا (مؤشػ ػرات
المقب ػػكليف ال ػػذككر بنح ػػك )(1230-
ً
التعميـ في الجميكرية اليمنية ,2013 ,ص.)58
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االاا :المتخرجون من الجامعات الحكومية والخاصة

إف متخرجي الجامعات ىـ أحد المصادر األساسية

لمقدرات البشرية الكمية كالكيفية التي تبنييا الدكؿ,

لتمبية متطمبات التنمية كالنمك ,كمف ذلؾ تمبية الطمب

عمى خدمات العمل .كتبيف البيانات أف عدد متخرجي

أمل صالح سعد راجح

الجامعات كافة (حككمية كخاصة) ,ارتفع مف نحك

) (26803متخرجيف كمتخرجات في 2005-2006
إلى نحك ) (35331متخرًجا كمتخرجة في 2012-
 ,2011بزيادة بمغت نحك ) (8528متخرًجا كمتخرجة
بيف العاميف تكازي نحك ) (%31.82عف العاـ األكؿ.

جدول رقم ( )2أعداد المتخرجين من الجامعات الوطنية (حكومية وخاصة)
وفاقا لمجال التخصص للفترة 2012-2005

البياف

السنة
2011- 2010- 2009- 2008- 2007- 2006- 20052007 2006

2008

2009

2010

2012 2011

نسبة

التغير2005-
2012

المتخرجكف إنسانية 22213 21144 22866 18426 17034 17114 17836

24.5

تطبيقية 13118 13359 11847 10122 10123 9390 8967

46.3

35331 34503 34713 28548 27157 26504 26803

31.8

المجمكع
التخصصات

33.5

35.4

37.3

35.5

34.1

38.7

37.1

3.7

جامعات خاصة

12.9

14.0

20.1

18.9

17.1

18.4

20.4

7.5

التطبيقية

مرحمو – أنكاعو المختمفة لمعاـ  ,2012-2011المجمس األعمى لتخطيط التعميـ ,اإلصدار ,11أغسطس2013ـ,
المصدر :مؤشرات التعميـ في الجميكرية اليمنية ا
األمانة العامة ,رئاسة مجمس الكزراء ,الجميكرية اليمنية ,ص82

تشير البيانات الخاصة بالمتخرجيف مف الجامعات

الخاصة قد ارتفع عددىـ مف (  )12.9في2006-

مف التخصصات التطبيقية مف نحك (  )33.5في

يشير إلى أف الجامعات الخاصة تسيـ مف الناحية

كافة (حككمية كخاصة) إلى ارتفاع نسبة المتخرجيف

عاـ 2006/2005ـ إلى نحك ( )%37.1في
عاـ ,2012-2011كبنسبة زيادة بمغت ))%46.3

عف عاـ  ,2005-2006في حيف أف نسبة ارتفاع

المتخرجيف في التخصصات اإلنسانية بمغت نحك

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

1اإلنسانية ,كىذا يؤكد تدني مستكى الكفاية الداخمية

في التخصصات اإلنسانية بدرجة أعمى مف مستكى

تدني الكفاية الداخمية في التخصصات التطبيقية.

كتشير البيانات إلى أف المتخرجيف مف الجامعات

 2005إلى نحك ) (%20.4في  ,2012-2011مما
الكمية بنحك خمس مخرجات الجامعات كافة مف

القدرات البشرية (مؤشرات التعميـ في الجميكرية

اليمنية ,2013,ص.)82

الدراسة الميدانية:

آراء عينة أرباب العمل حول إسهام خريج

الخاص ف تنمية المجتمع اليمن :

التعليم

إجراءات الدراسة الميدانية:

أوًل :منهجية البحث:

اعتمد البحث عمى المنيج الكصفي التحميمي.
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اانيا :مجاًلت البحث:

أمل صالح سعد راجح

داخميا خريجكف مف التعميـ الخاص ,حيث تـ إيجاد

أ -المجةةةةةال المكةةةةةان  :األمةةةةةاتن التةةةةة يعمةةةةةل بهةةةةةا

بعض خريجي التعميـ الخاص يعممكف في بعض ىذه

نظر لعدـ تحديد مكاف محدد يعمل فيو خريجك التعميـ
ًا
الخاص ,فقد تـ النزكؿ الميداني إلى بعض المرافق

الكمبيكترات

الخريجون ف مدينة عدن

كالمؤسسات الخاصة كالعامة ,كالتي قد تكظف في

األماكف

التي

الصيدليات,

شممت:

محالت

بيع

المدارس,

كصيانة

المستشفيات,

كالجكاالت ,المختبرات الطبية ,البنكؾ ,ككاف عددىا
عمى النحك االتي:

الرقم

مكان العمل

العدد

-1

المستشفيات

3

-2

الصيدليات

27

-3

المختبرات

5

-4

المدارس

5

-5

المعاىد

1

-6

محالت الكمبيكتر

3

-7

محالت الجكاالت

2

-8

محالت بيع النظارات

2

-9

محل مستمزمات طبية

1

-10

مراكز طبية

2

-11

البنكؾ

2

-12

محل يمف نت

1
54

اإلجمالي
ب -المجةةةةال البشةةةةري :ت ػ ػـ تكجي ػػو االسػ ػػتبياف ألربػ ػػاب

ج -المجال الزمن  :استغرؽ النزكؿ الميداني شيري

الخاص ممف يمتمككف صيدليات كمحالت بيع كصيانة

يعمل فيها

العمػ ػػل كىػ ػػـ المسػ ػػؤكلكف عػ ػػف تعيػ ػػيف خريجػ ػػي التعمػ ػػيـ

الكمبي ػ ػ ػ ػػكترات ,أك م ػ ػ ػ ػػدراء إدارات ف ػ ػ ػ ػػي المستش ػ ػ ػ ػػفيات

كالبنػػكؾ ,أك ككػػالء مػػدارس ,أك مػػدراء فػػركع كقػػد بمػػإ
عددىـ عمى النحك اآلتي:

 -الم ػػالؾ لممح ػػالت (الص ػػيدليات ,مح ػػالت بي ػػع كص ػػيانة

الكمبيكترات كالجكاالت ,المختبرات الطبية) ( )36مبحكثاً
 مدراء إدارة ( )12مبحكثاً. ككالء المدارس ( )5مبحكثيف. -مدير فرع (مبحكث كاحد).

سبتمبر كأكتكبر مف العاـ 2020ـ.

االاا :عينة الدراسة :أرباب العمل الت

خريجو التعليم الخاص ف مدينة عدن

نظر لعدـ تحديد مجتمع البحث كالمكاف الذي يعمل
ًا
فيو خريجك التعميـ الخاص كذلؾ لتعدد األماكف التي
يمكف أف يعمل فييا الخريجكف ,فقد تـ اختيار عينة
عشكائية قصدية ,حيث تـ اختيار عينة عشكائية مف

مجمكعة مف األماكف التي يمكف أف يعمل فييا
الخريجكف كالمدارس ,المستشفيات ,الصيدليات,
محالت
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المختبرات الطبية ,البنكؾ ,كتـ تكجيو االستبياف لعينة

كنكع الكظيفة ,كالمحكر الثاني احتكى عمى األسئمة

خريجي التعميـ الخاص ,مف مالكي الصيدليات

الذيف يعممكف لدييـ مف حيث :إعدادىـ ,كالجامعات

قصدية مف أرباب العمل كىـ المسؤكلكف عف تعييف

المكجية ألرباب العمل حكؿ خريجي التعميـ الخاص

كمحالت بيع كصيانة الكمبيكترات كمكظفيف إدارييف

أك المعاىد الخاصة التي تخرجكا منيا ,كما ىي

لممحالت كالصيدليات كغيرىـ بمإ عددىـ ()36

بيا خريجك التعميـ الخاص.

تخصصاتيـ ككذا الخبرة كالكفاية كالميارة التي يتمتع

كككالء مدارس كمدراء كبمإ عددىـ كاآلتي :المالؾ

خامسا :صدق أداة البحث :ألجل تحديد الصدؽ

مبحكثاً ,مدراء اإلدارات بمإ عددىـ ( )12مبحكثاً,
ككالء المدارس بمإ عددىـ ( )5مبحكثيف ,مدراء

الظاىري ألداة البحث تـ عرضيا عمى محكميف مف

أساتذة قسـ عمـ االجتماع كالخدمة االجتماعية

الفركع بمإ عددىـ (مبحكثاً كاحداً) إجمالي أرباب
العمل( )54مبحكثاً.

كالفمسفة الذيف قامكا بأبداء مالحظاتيـ عمى االستبياف

محكريف :المحكر األكؿ احتكى عمى البيانات األكلية

كضع صيغة نيائية لالستبياف.

رابعا :أداة البحث :تـ إعداد استبياف احتكى عمى

كتـ حذؼ بعض الفقرات كاضافة أخرى إلى أف تـ
سادسا :خصائص العينة:
ا
 -1النوع /الوظيفة

المتعمقة بأصحاب العمل كاشتمل عمى مكاف العمل

جدول رقم ( (1يوضح توزيع عينة أرباب العمل بحسب النوع والوظيفة
نوع

الوظيفة
النوع

مالك مكان
العمل

التكرار

وكيل مدرسة
التكرار

مدير إدارة
التكرار

مدير فرع
التكرار

اإلجمال
ي

%

التكرار

الذكور

36

100

1

20

7

58

1

100

45

83

اإل ناث

-

-

4

80

5

42

-

-

9

17

اإلجمال

36

100

5

100

12

100

1

100

54

100

يتبيف مف بيانات الجدكؿ رقـ ( )1كالخاص بتكزيع

اإلناث إال عند نزكلنا لممدارس ,كالبنكؾ ,كالمستشفيات

عينة أرباب العمل ,أف أغمب أرباب العمل كانكا مف

ممف يشغمف النساء كظيفة مدراء إدارة أك ككالء في

الذككر بنسبة )(%83

كبنسبة ) (%17لمناث,

كيرجع قمة عدد اإلناث في العينة نتيجة ألف أغمب

مالكي

الصيدليات,

كمحالت

بيع

الكمبيكترات

كالجكاالت كصيانتيا ,كانكا مف الرجاؿ ,كلـ نجد

ىذه المرافق.
سابعا :األسئلة الموجهة ألرباب العمل المتعلقة
ا
بخريج التعليم الخاص:
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جدول رقم ( )2يوضح توزيع عدد الخريجين بحسب أماتن العمل
والنوع وفق إجابات عينة أرباب العمل
الخريجكف

مكاف العمل
الذككر

الرقـ

اإلجمالي

اإلناث

-1

المستشفيات

5

7.69

3

4.35

8

5.97

-2

الصيدليات

28

43.1

6

8.69

34

25.4

-3

المختبرات

7

10.7

8

11.59

15

11.1

-4

المدارس

9

13.8

47

68.11

56

41.8

-5

المعاىد

-

-

1

1.45

1

0.75

-6

محالت بيع كصيانة الكمبيكترات

3

4.61

-

-

3

2.24

-7

محالت بيع الجكاالت

3

4.61

-

-

3

2.24

-8

محالت بيع النظارات

4

6.15

-

-

4

2.99

-9

محل مستمزمات طبية

1

1.53

-

-

1

0.75

-10

مركز طبي

3

4.61

1

1.45

4

2.99

-11

البنكؾ

1

1.53

3

4.35

4

2.99

-12

محل يمف نت

1

1.53

-

-

1

0.75

65

100

69

100

134

100

اإلجمالي

يتبيف مف بيانات الجدكؿ رقـ ) )2كالخاص باألماكف
التي يعمل فييا خريجك التعميـ الخاص ,أف أكثر

الخريجيف مف التعميـ الخاص يعممكف في المدارس

كالجكاالت ,كغيرىا مف األماكف كما يشير إليو
الجدكؿ .كما نجد أف أعداد اإلناث يفكؽ أعداد الذككر
في العمل في المدارس بينما يفكؽ أعداد الذككر أعداد

بنسبة ( )%41.8تمييا نسبة ( )%25.4ممف يعممكف

اإلناث في العمل في الصيدليات .كبيذا نجد أف

المختبرات الطبية بنسبة ( (%11.1كالمستشفيات

لممجتمع في مختمف الجكانب ,إف كاف في المجاؿ

في الصيدليات ,ثـ تتكزع النسب ممف يعممكف في

بنسبة ( ) 5.97كأما باقي النسب فتتكزع عمى مف

يعممكف في المعاىد كمحالت بيع الكمبيكت ارت

الخريجيف ينخرطكف في تقديـ إسيامات كخدمات
الطبي أك التربكي أك المجاؿ اليندسي.
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جدول رقم ( )3يوضح عدد الخريجين بحسب التليات والمعاهد الت تخرجوا
منها وفق إجابات عينة ارباب العمل

الرقم

الجامعات والمعاهد الخاصة

الخريجون
الذكور

%

اإل ناث

%

اإلجمال

%

-1

جامعة العمكـ كالتكنكلكجيا

37

56.9

43

62.3

80

59.7

-2

الجامعة الكطنية

7

10.7

13

18.8

20

14.9

-3

معيد االحقاؼ

9

13.84

5

7.2

14

10.4

-4

الجامعة المبنانية

3

4.61

5

7.3

8

5.97

-5

جامعة العمكـ التطبيقية

3

4.61

1

1.44

4

2.99

-6

معيد الرازي /صنعاء

3

4.61

-

-

3

2.23

-7

جامعة ابف سيناء

جامعة ابف خمدكف

1

1.53

1

1.44

2

1.49

1

1.53

-

-

1

0.74

-9

جامعة عمكـ القرآف

-

-

1

1.44

1

0.74

-10

كمية المجتمع

1

1.53

-

-

1

0.74

اإلجمالي

65

100

69

100

134

100

-8

يتضح مف بيانات الجدكؿ في أعاله أف أعمى نسبة

مف الخريجيف ينتمكف إلى (جامعة العمكـ كالتكنكلكجيا)

سينا ,ابف خمدكف ,جامعة عمكـ القرآف ,كمية
المجتمع) .كقد تكزعت تخصصاتيـ كفق اآلتي:

بنسبة ( )%59.7مف بيف الكميات كالمعاىد األخرى

تخصص الطب البشري ,تخصص المختبرات,

كقد بمإ نسبة الذككر ) (%56.9كنسبة اإلناث

تخصص األسناف ,تخصص الكمبيكتر ,إدارة أعماؿ,

) (%62.3ثـ تمييا (الجامعة الكطنية) بنسبة

محاسبة ,عمكـ إنسانية ,قرآف كريـ ,رياضيات ,عمكـ,

(  (14.9أما معيد األحقاؼ فقد بمغت نسبة عدد

صيدلة ,ىندسة ,حيث نجد تنكع تخصصات خريجي

الخريجيف (  (10.4كالجامعة المبنانية بمغت نسبة

التعميـ الخاص كفًقا لجامعاتيـ الممتحقيف بيا ككفًقا
لمتخصصات التي تخرجكا منيا.

الخريجيف في مكاف العمل ( ) 5.97ثـ تتكزع

النسب عمى بقية الجامعات كالمعاىد األخرى (كجامعة

العمكـ التطبيقية ,معيد الرازي (صنعاء) ,جامعة ابف

اامنا :األسئلة الموجهة ألرباب العمل المتعلقة
بانضباط وكفاية خريج التعليم الخاص:
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جدول رقم ( )4يوضح آراء أرباب العمل حول مدى انضباط
وكفاية الخريجين العاملين لديهم
اإلجابات

الخبرة والتفاية

نعم

ًل

المتوسط

البعض

الحساب

اًلنحراف
المعياري

وليس التل
االنضباط في العمل.

96.2

3.8

-

1.0377

.19238

االتقاف في العمل.

92.5

1.9

5.7

1.1321

.48189

الخبرة كالميارة في تأدية العمل.

88.7

9.4

1.9

1.9245

.33103

المعرفة كاإلحاطة بمتطمبات

83.0

15.1

1.9

1.1887

.44100

التخصص.
القدرة عمى التصرؼ في الحاالت
الحرجة.

77.7

20.8

7.5

1.3585

.62309

يتضػح مػػف بيانػات الجػػدكؿ كالخػاص بػ راء أربػاب العمػػل

مقابػ ػػل نسػ ػػبة ( ) 15.1أشػ ػػاركا إلػ ػػى أف الخ ػ ػريجيف ال

التعمػػيـ الخػػاص ,أف الخ ػريجيف يمتػػازكف باالنضػػباط فػػي

تخرج ػكا منػػو ,ممػػا ي ػدؿ عمػػى قمػػة التأىيػػل العممػػي خػػالؿ

حض ػػكرىـ لمعم ػػل كذل ػػؾ بنس ػػبة ( ) 96.2حي ػػث أش ػػار

فترة الدراسة .كما أشار أرباب العمل أف الخريجيف لدييـ

أرباب العمػل أف االنضػباط فػي الحضػكر عامػل أساسػي

القػػدرة عمػػى التصػػرؼ فػػي الحػػاالت الحرجػػة كخصكصػػا

حػػكؿ مػػدى انضػػباط ككفايػة العػامميف لػػدييـ مػػف خريجػػي

لتشغيميـ كاال يتـ االستغناء عنيـ ,أما مف حيػث اإلتقػاف
في العمل فقد أشار أرباب العمل بنسبة ( ) 92.5إلػى

أف الخػ ػ ػريجيف يتقنػ ػ ػكف عممي ػ ػػـ مقاب ػ ػػل نسػ ػ ػػبة () 5.7
أشاركا أف بعض الخريجيف يتقنػكف عمميػـ كلػيس الكػل,

يمتمكػػكف معرفػػة أك إحاطػػة بمتطمبػػات تخصصػػيـ الػػذي

الذيف استقصينا رأييـ حكؿ الخػريجيف الػذيف يعممػكف فػي

المستشفيات كالصيدليات .كقد أشار بعض أرباب العمػل

إل ػ ػػى أف بع ػ ػػض الخػ ػ ػريجيف ال يممك ػ ػػكف ى ػ ػػذه الق ػ ػػدرة كال

يق ػػدركف عم ػػى اتخ ػػاذ اإلجػ ػراءات المناس ػػبة عن ػػد ح ػػدكث

أما ما يخص الخبرة ,كالميارة في تأدية العمػل فقػد أشػار

المش ػػكالت أك الح ػػاالت الحرج ػػة ,كيمك ػػف إع ػػادة أس ػػباب

يمت ػ ػػازكف ب ػ ػػالخبرة كالمي ػ ػػارة مقاب ػ ػػل نس ػ ػػبة ( ) 9.7ل ػ ػػـ

تحصػػل عميػػو الطالػػب أك الطالبػػة فػػي أثنػػاء د ارسػػتو فػػي

أربػ ػ ػػاب العمػ ػ ػػل بنسػ ػ ػػبة ( ) 88.7إلػ ػ ػػى أف الخ ػ ػ ػريجيف

ذل ػ ػػؾ إل ػ ػػى التأىي ػ ػػل كالت ػ ػػدريب العمم ػ ػػي كالنظ ػ ػػري ال ػ ػػذي

يكافقػ ػكا عم ػػى أني ػػـ يمتمك ػػكف الخبػ ػرة كالمي ػػارة ف ػػي تأدي ػػة

الجامعة ,كالمعيد الخاص الممتحق فيػو .فػالطالب الػذيف

العمػػل كفػػق رأييػػـ .كاذا اتجينػػا إلػػى التخصػػص ,كمػػدى

تحصػػمكا عمػػى تأىيػػل كتػػدريب جيػػد سػػينعكس ذلػػؾ عمػػى

تخصصػػيـ الػػذي تخرجػكا منػػو أشػػار عينػػة أربػػاب العمػػل

كالتدريب سينعكس ذلؾ عمى أدائيـ الميني ,إضافة إلػى

إلى أف ( ) 83.0مف الخػريجيف محيطػيف بتخصصػيـ

أف الخبػ ػرة كالممارس ػػة ف ػػي العم ػػل تكل ػػد الق ػػدرة كالمي ػػارة.

معرفػ ػػة خريجػ ػػي التعمػ ػػيـ الخػ ػػاص بإجػ ػػادة عمميػ ػػـ كفػ ػػق

أدائيػػـ المينػػي الجيػػد كالػػذيف لػػـ يتحصػػمكا عمػػى التأىيػػل

ال ػػذي تخرجػ ػكا من ػػو كيظي ػػر ف ػػي أدائي ػػـ ألعم ػػاليـ كذل ػػؾ
مجمة جامعة حضرمكت لمعمكـ اإلنسانية المجمد  , 18العدد  , 2ديسمبر 2021

144

أمل صالح سعد راجح

إسهام خريجي التعليم الخاص في تنمية المجتمع ..............

جدول رقم ( )5يوضح آراء أرباب العمل حول إسهام خريج
التعليم الخاص ف تنمية المجتمع اليمن

إسهام خريجو التعليم الخاص ف تنمية المجتمع اليمن

التترار

النسبة

نعـ

53

98.1

ال

1

1.9

إجمالي

54

100

يتضح مف بيانات الجدكؿ أف عينة أرباب العمل

مكافقكف عمى أف خريجيف التعميـ الخاص يسيمكف في

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

جدول رقم ( )6يوضح آراء عينة أرباب العمل حول اعتمادهم عند التوظيف أما على خريج
التعليم الخاص أو التعليم الحكوم أو كليهما (التعليم الحكوم والتعليم الخاص)
اعتماد ارباب العمل على خريج

التترار

النسبة

التعميـ الحككمي

16

29.6

التعميـ الخاص

6

11.1

كمييما (التعميـ الحككمي كالتعميـ الخاص)

32

59.3

اإلجمالي

54

100

يتضح مف بيانات الجدكؿ في أعاله ,كالذي يكضػح آراء
عينػة أربػػاب العمػل حػػكؿ اعتمػادىـ فػػي التكظيػف ,حيػػث

الجامعية .كمػا أف الجامعػات الحككميػة فػي نظػرىـ تػكفر

المػػاؿ كالد ارسػػة تكػػكف أقػػكى ,كمػػا أف الخ ػريجيف يتسػػمكف

كانػػت اإلجابػػة تنحػػك نحػػك اعتمػػادىـ عمػػى الخػريجيف مػػف

ب ػػالخبرة كالكفايػ ػة الكافي ػػة ألف خريج ػػي التعم ػػيـ الحك ػػكمي

مػػف التعمػػيـ الحكػػكمي ,حيػػث بمغػػت نسػػبة م ػكافقتيـ عمػػى

المتميػ ػ ػػز ,رغػ ػ ػػـ ش ػ ػ ػػحة اإلمكانيػ ػ ػػات بالنسػ ػ ػػبة لممعام ػ ػ ػػل

ىػػذا االختيػػار ( ,(%59.3كقػػد أشػػار عينػػة الد ارسػػة إلػػى

كالمختبػ ػ ػ ػرات كم ػ ػ ػػا أف التعم ػ ػ ػػيـ الحك ػ ػ ػػكمي أفض ػ ػ ػػل ألف

أف المعيار في ذلؾ يعكد إلػى جممػة مػف األسػباب منيػا:

الجامع ػ ػ ػػات الخاص ػ ػ ػػة ال تعتم ػ ػ ػػد عم ػ ػ ػػى كمي ػ ػ ػػة النج ػ ػ ػػاح

كل التعميميف ,إف كػانكا خػريجيف مػف التعمػيـ الخػاص أك

ػر لكج ػ ػػكد الح ػ ػػافز المعنػػ ػػكي كالمػ ػ ػػنيج
أكث ػ ػػر كفاي ػ ػ ػة نظػػ ػ ًا

أف كػ ػػل المقػ ػػررات التعميميػ ػػة تكػ ػػاد تكػ ػػكف كاحػ ػػدة .كفػ ػػي

المطم ػػكب كانم ػػا تعتم ػػد عم ػػى الػ ػربح الم ػػادي .أم ػػا ال ػػذيف

فض ػػمكا خريج ػػي التعم ػػيـ الحك ػػكمي ,كال ػػذيف بمغ ػػت نس ػػبة

إلػػى أف التطبيػػق العممػػي فػػي الجامعػػات الخاصػػة يكػػكف

نظ ػػرىـ مس ػػتكى التعم ػػيـ يك ػػاد يك ػػكف متكافئػ ػاً .أم ػػا ال ػػذيف

فضمكا خريجػي التعمػيـ الخػاص فقػد كانػت أسػبابيـ تنحػك

اختي ػػارىـ ( (%29.6فق ػػد أش ػػاركا إل ػػى ذل ػػؾ بجمم ػػة م ػػف

بشػػكل مكث ػػف؛ ممػػا ي ػػؤدي إلػػى كفايػ ػة الخػػريج ,كم ػػا أف

األسػ ػػباب يحسػ ػػب كجيػ ػػة نظػ ػػرىـ منيػ ػػا :أف الجامعػ ػػات

بعػػض الجامع ػػات كالمعاى ػػد الخاص ػػة تتمي ػػز باالنض ػػباط

كيمتػ ػػاز الخريجػ ػػكف بالجديػ ػػة كالمصػ ػػداقية فػ ػػي د ارسػ ػػتيـ

عينػػة أربػػاب العمػػل إلػػى أنػػو ال ييػػـ نكعيػػة تعمػػيـ الخػريج

الحككميػػة فييػػا انضػػباط كتركيػػز فػػي المسػػتكى الد ارسػػي,

كانتظ ػػاـ الد ارس ػػة فيي ػػا كف ػػق مػ ػنيج مع ػػد س ػ ًػمفا .كق ػػد أك ػػد
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بقػػدر مػػا ييػػـ انضػػباطو ككفايتػػو فػػي عممػػة كقدرتػػو عمػػى

تعػزى لمتغيػر النػكع .تػـ اسػتخداـ اختبػار ( one- t-test

تأدية ميامو خالؿ تكاجده في عممو.

 )sampleالختب ػ ػػار الفرض ػ ػػية األكل ػ ػػى باعتب ػ ػػار أف حج ػ ػػـ

التحقق من فرضيات البحث:

ػائيا
العينػػة ىػػك ) (54كىػػك أكثػػر مػػف الحػػد المطمػػكب إحصػ ً
كالذي يعادؿ ) (30الفتراض أف التكزيػع يقتػرب مػف التكزيػع

 -1لمتحقق مف الفرضية األكلى كالتي تنص عمى:

 -ال تكجد فركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكى الداللػة

( (0.05فػ ػ ػػي آراء أربػ ػ ػػاب العمػ ػ ػػل حػ ػ ػػكؿ اعتمػ ػ ػػادىـ فػ ػ ػػي
التكظيف عمى خريجي التعمػيـ الخػاص أك التعمػيـ الحكػكمي

الطبيعي حيث يمكػف اسػتخداـ ىػذا االختبػار إليجػاد الفػركؽ

اإلحصػػائية ب ػػيف ال ػػذككر كاإلنػػاث ,ككان ػػت حص ػػيمة النت ػػائج
تتمثل في الجدكؿ اآلتي:

جدول رقم ( )7يوضح اختبار t.testإليجاد الفروق اإلحصائية ف آراء أرباب العمل حول اعتمادهم ف
التوظيف على خريج التعليم الخاص أو التعليم الحكوم تعزى لمتغير النوع
النوع
اإل ناث

الذكور
المتوسط

اًلنحراف

المتوسط

اًلنحراف

2.4545

.69732

2.5556

.72648

المعياري

الحساب

قيمة (ت)

مستوى
الدًللة

الدًللة

المعياري

الحساب

يتضح مف بيانات الجدكؿ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة

-.383-

0.709

غير دالة عند

مستكى 0.05

 -ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكى

إحصائية عند مستكى الداللة ( (0.05في آراء أرباب

الداللة ( (0.05في آراء أرباب العمل حكؿ اعتمادىـ

العمل حكؿ اعتمادىـ في العمل لخريجي التعميـ

في التكظيف عمى خريجي التعميـ الخاص أك التعميـ

 -2التحقق مف الفرضية الثانية كالتي تنص عمى:

نفييا تـ استخداـ اختبار ) )ANOVAإليجاد الفركؽ

الخاص أك التعميـ الحككمي تعزى لمتغير النكع.

الحككمي تعزى لمتغير الكظيفة .كإلثبات الفرضية أك
اإلحصائية .كانت النتائج تتمثل في اآلتي:

جدول رقم( (8يوضح اختبار ANOVAإليجاد الفروق اإلحصائية ف آراء أرباب العمل حول اعتمادهم ف
التوظيف على خريج التعليم الخاص أو التعليم الحكوم تعزى لمتغير الوظيفة

حسب الوظيفة

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

الفرق

بيف المجمكعات

.805

3

.268

داخل المجمكعات

24.402

49

اإلجمالي

25.208

52

.498
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قيمة (ف)

.539

مستوى
الدًللة

0.658

الدًللة
غير دالة عند

مستوى 0.05
144

إسهام خريجي التعليم الخاص في تنمية المجتمع ..............

يتبيف مف بيانات الجدكؿ ,عدـ كجكد فركؽ ذات داللة

إحصائية عند مستكى الداللة ( (0.05في آراء أرباب
العمل حكؿ اعتمادىـ في التكظيف لخريجي التعميـ
الخاص أك التعميـ الحككمي تعزى لمتغير الكظيفة.

نتائج البحث:

أمل صالح سعد راجح

تخصصات خريجي التعميـ الخاص كفًقا لجامعاتيـ
الممتحقيف بيا ككفًقا لمتخصصات التي تخرجكا منيا.
 -5تكصػ ػ ػػمت الباحثػ ػ ػػة مػ ػ ػػف العينػ ػ ػػة المدركسػ ػ ػػة أف آراء

أرباب العمل حػكؿ مػدى انضػباط ككفايػة العػامميف لػدييـ
مػ ػػف خريجػ ػػي التعمػ ػػيـ الخػ ػػاص ,أف الخ ػ ػريجيف يمتػ ػػازكف

تكصمت الباحثة إلى مجمكعة مف النتائج نستعرضيا

باالنض ػػباط ف ػػي حض ػػكرىـ لمعم ػػل ,حي ػػث أش ػػار أرب ػػاب

 -1أغمب عينة أرباب العمل كانكا مف الذككر مقارنة

لتشغيميـ كاال يتـ االستغناء عنيـ ,أما مف حيػث اإلتقػاف

عمى النحك اآلتي:

العمػ ػ ػػل أف االنضػ ػ ػػباط فػ ػ ػػي الحضػ ػ ػػكر عامػ ػ ػػل أساسػ ػ ػػي

باإلناث ,كيرجع قمة عدد اإلناث في العينة ألف أغمب

فػػي العمػػل فقػػد أشػػار أربػػاب العمػػل إلػػى أف الخػػريجيف
يتقن ػػكف عممي ػػـ ,بينم ػػا أش ػػار بعضػ ػيـ اآلخ ػػر أف بع ػػض

نزكلنا لممدارس كالتي يتكفر فييا خريجك التعميـ

الخبرة ,كالميارة في تأديػة العمػل فقػد أشػار أربػاب العمػل
إلى أف الخريجيف يمتازكف بالخبرة كالميارة مقابل آخػريف

الصيدليات ,كمحالت بيع الكمبيكترات كالجكاالت

كصيانتيا ,كانكا مف الرجاؿ ,كلـ نجد اإلناث إال عند
الخاص حيث استقينا معمكماتنا مف ككيالت المدارس

أك مف بعض المرافق الحككمية كالبنكؾ كالمستشفيات

ممف يشغمف النساء كظيفة مدراء إدارة في البنؾ.

الخ ػريجيف يتقنػػكف عمميػػـ كلػػيس الكػػل ,أمػػا مػػا يخػػص

لػػـ يكافق ػكا عمػػى أنيػػـ يمتمكػػكف الخب ػرة كالميػػارة فػػي تأديػػة
العمػػل كفػػق رأييػػـ .كاذا اتجينػػا إلػػى التخصػػص ,كمػػدى

 -2كفق نتائج النزكؿ الميداني كاف أكثر الخريجيف مػف
التعمػػيـ الخ ػػاص ممػػف يعمم ػػكف فػػي الم ػػدارس ,ثػػـ ال ػػذيف

تخصصػػيـ الػػذي تخرجػكا منػػو أشػػار عينػػة أربػػاب العمػػل

كالمعاىد ,كمحالت بيػع الكمبيػكت ارت ,كالجػكاالت كغيرىػا
مػػف األمػػاكف .كمػػا أف عػػدد اإلنػػاث يفػػكؽ أعػػداد الػػذككر

تخرج ػكا منػػو كيظيػػر ف ػي أدائيػػـ ألعمػػاليـ .بينمػػا أشػػار
آخػ ػ ػػركف إلػ ػ ػػى أف الخ ػ ػ ػريجيف ال يمتمكػ ػ ػػكف معرفػ ػ ػػة فػ ػ ػػي

يعممػ ػػكف فػ ػػي الصػ ػػيدليات ,كالمستشػ ػػفيات ,كالمختب ػ ػرات,

فػي العمػػل فػػي المػدارس بينمػػا يفػػكؽ أعػداد الػػذككر أعػػداد

اإلن ػ ػػاث ف ػ ػػي العم ػ ػػل ف ػ ػػي الص ػ ػػيدليات .كبي ػ ػػذا نج ػ ػػد أف
الخػ ػ ػريجيف ينخرط ػ ػػكف ف ػ ػػي تق ػ ػػديـ إس ػ ػػيامات كخ ػ ػػدمات
لممجتمػػع فػػي جكانػػب مختمفػػة فػػي المجتمػػع إف كػػاف فػػي
المجاؿ الطبي أك التربكي أك المجاؿ اليندسي.
 -3أعمى نسبة مف الخريجيف ينتمكف إلى جامعة

العمكـ كالتكنكلكجيا ثـ تمييا الجامعة الكطنية ثـ معيد

معرفػ ػػة خريجػ ػػي التعمػ ػػيـ الخػ ػػاص بإجػ ػػادة عمميػ ػػـ كفػ ػػق
إل ػ ػػى أف م ػ ػػف الخػ ػ ػريجيف محيط ػ ػػيف بتخصص ػ ػػيـ ال ػ ػػذي

تخصصيـ الذي تخرجكا منو ,مما يدؿ عمى قمة التأىيل

العممػػي خػػالؿ فتػرة الد ارسػػة .كمػػا أشػػار أربػػاب العمػػل أف
الخ ػ ػريجيف لػ ػػدييـ القػ ػػدرة عمػ ػػى التصػ ػػرؼ فػ ػػي الحػ ػػاالت
الحرج ػ ػ ػػة كخصكص ػ ػ ػػا ال ػ ػ ػػذيف استقص ػ ػ ػػينا رأيي ػ ػ ػػـ ح ػ ػ ػػكؿ
الخ ػريجيف الػػذيف يعممػػكف فػػي المستشػػفيات كالصػػيدليات.

كقد أشػار بعػض أربػاب العمػل إلػى أف بعػض الخػريجيف
ال يممككف ىذه القػدرة كال يقػدركف عمػى اتخػاذ اإلجػراءات

األحقاؼ ,فالجامعة المبنانية ,جامعة العمكـ التطبيقية,
معيد الرازي /صنعاء ,جامعة ابف خمدكف ,جامعة ابف

كيمكػػف إعػػادة أسػػباب ذلػػؾ إلػػى التأىيػػل كالتػػدريب العممػػي

كفق اآلتي :تخصص الطب البشري ,تخصص

د ارسػ ػػتو فػ ػػي الجامعػ ػػة كالمعيػ ػػد الخػ ػػاص الممتحػ ػػق فيػ ػػو.

سينا ,جامعة عمكـ القرآف .كقد تكزعت تخصصاتيـ

المناسػػبة عنػػد حػػدكث المشػػكالت أك الحػػاالت الحرجػػة,

كالنظري الذي تحصل عميو الطالب أك الطالبة في أثنػاء

المختبرات ,تخصص األسناف ,تخصص الكمبيكتر,

ف ػ ػػالطالب ال ػ ػػذيف تحص ػ ػػمكا عم ػ ػػى تأىي ػ ػػل كت ػ ػػدريب جي ػ ػػد

رياضيات ,عمكـ ,صيدلة ,ىندسة ,حيث نجد تنكع

عمػ ػػى التأىيػ ػػل كالتػ ػػدريب س ػ ػػينعكس سػ ػ ًػمبا عمػ ػػى أدائي ػ ػػـ

إدارة أعماؿ ,محاسبة ,عمكـ إنسانية ,قرآف كريـ,

سػػينعكس ذلػػؾ عمػػى أدائيػػـ المينػػي كالػػذيف لػػـ يتحصػػمكا
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الميني ,إضافة إلى أف الخبرة كالممارسة في العمل تكلد

المعي ػ ػ ػ ػػد أك الجامع ػ ػ ػ ػػة الخاص ػ ػ ػ ػػة ,ف ػ ػ ػ ػػبعض المعاى ػ ػ ػ ػػد,

 -7يكافق أرباب العمل عمى أف خريجي التعميـ
الخاص يسيمكف في تنمية المجتمع اليمني ,ألنيـ

كقػػت مبكػػر ,كتعمػػل عمػػى إلحػػاقيـ بػػالمرافق كالمؤسسػػات
العامػ ػػة أك الخاصػ ػػة؛ الكتسػ ػػاب التػ ػػدريب الػ ػػذي يػ ػػؤىميـ

 -8يعتمد أرباب العمل عمػى الخػريجيف مػف كػل التعميمػيف,

المجتمع ,ككذا رفد المجتمع بككادر مؤىمة .كفػي المقابػل

القدرة كالميارة.

ينخرطكف في أغمب الكظائف في المجتمع.

كالجامع ػػات الخاص ػػة تي ػػتـ بعممي ػػة ت ػػدريب طالبي ػػا ف ػػي

لمعمل مستقبال ,كمف ثػـ تسػيـ ىػذه الجامعػات فػي تنميػة

إف كانكا خريجي التعميـ الخاص أك التعميـ الحككمي.
 -9عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في آراء

التأىيل الصحيح؛ مما يستكجب العمػل عمػى تقػكيـ عمػل

خريجي التعميـ الخاص أك التعميـ الحككمي ,تعزى

توصيات البحث:

أرباب العمل حكؿ اعتمادىـ في التكظيف عمى
لمتغير النكع.

نجػػد معاىػػد كجامعػػات خاصػػة ال تسػػعى لتأىيػػل طالبيػػا
ىذه المؤسسات مف قبل الك ازرات ذات الشأف.

توص الباحاة بمجموعة من التوصيات على النحو

 -10عػ ػػدـ كجػ ػػكد فػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية فػ ػػي آراء

اآلت :

التعميـ الخاص أك التعميـ الحككمي تعزى لمتغير الكظيفة.

خريجػػي التعمػػيـ الخػػاص كخريجػػي التعمػػيـ الحكػػكمي أك بػػيف

أربػػاب العمػػل حػػكؿ اعتمػػادىـ فػػي التكظيػػف عمػػى خريجػػي
مناقشة نتائج البحث:

 -1إقام ػػة د ارس ػػات مماثم ػػة ي ػػتـ فيي ػػا المقارن ػػة ب ػػيف إس ػػياـ

الجامعات الخاصة أك الجامعات الحككمية كال عمى حده.

سػػعى البحػػث الػػى التعػػرؼ عمػػى إسػػياـ خريجػػي التعمػػيـ

 -2إقامة الش اركة الفاعمة بيف الجامعات الخاصة

النظػ ػ ػػري مشػ ػ ػػكمة البحػ ػ ػػث كأىميتػ ػ ػػو كأىدافػ ػ ػػو كالمنيجيػ ػ ػػة

حاجة ىذه المؤسسات كالمرافق مف التخصصات
المرغكبة في سكؽ العمل.

الخاص في تنمية المجتمع اليمني ,كلتحقيق ىػذا اليػدؼ
تػ ػػـ كضػ ػػع إطػ ػ ٍ
ػار نظػ ػػري كتطبيقػ ػػي ,اسػ ػػتعرض اإلطػ ػػار

كالجامعات الحككمية بمؤسسات العمل؛ لمتعرؼ عمى

المتبعة في البحث إضافة إلى كضػع فرضػيتيف عمميتػيف
لمبحػػث عػػف الفػػركؽ اإلحصػػائية بػػيف المتغيػرات كداللتيػػا

الجامعات كالمعاىد الحككمية أك في برامج المعاىد

تحديػػد حػػدكد البحػػث المكانيػػة كالبش ػرية كالزمنيػػة؛ فقػػد تػػـ

تأىيل الطالب ,كرفع قدراتيـ ,كزيادة الخبرة لدييـ.

اإلحصػ ػػائية .كلتحقيػ ػػق اإلطػ ػػار التطبيقػ ػػي كالميػ ػػداني تػ ػػـ
اختيػػار عينػػة عش ػكائية مػػف مجمكعػػة مػػف األمػػاكف التػػي

يعم ػػل فيي ػػا خريجػ ػكا التعم ػػيـ الخ ػػاص كت ػػـ اختي ػػار عين ػػة
قص ػػدية م ػػف أرب ػػاب العم ػػل لمعرف ػػة آرائي ػػـ ح ػػكؿ كفايػ ػة

 -3زيادة التطبيق العممي لمطالب إف كاف في برامج
كالجامعات الخاصة لما لو مف إيجابيات عديدة؛ في

 -4العمل عمى إكساب الطالب ميارات استخداـ
الحاسكب ,كاجادة المغات األجنبية ,كاإلحاطة بعممية

التكاصل االجتماعي؛ لما مف شأف ىذه الميارات مف

كمق ػػدرة خريج ػػي التعم ػػيـ الخ ػػاص م ػػف حي ػػث االنض ػػباط

أىمية في زيادة قدرة الطالب في الحصكؿ عمى فرص

نتائج كفق آراء العينة المبحكثة منيا :أف خريجي التعمػيـ
الخ ػػاص يمت ػػازكف بالكفايػ ػة ,كاالنض ػػباط ف ػػي العم ػػل م ػػع

 -5العمػػل عمػػى زيػػادة تأىيػػل الطػػالب فػػي تخصص ػاتيـ؛

لمكاكب ػ ػػة ك ػ ػػل التط ػ ػػكرات الميني ػ ػػة ف ػ ػػي مس ػ ػػارىـ المين ػ ػػي

الخػريجيف لمخبػرة كالميػػارة ,كعػػدـ االنضػػباط فػػي العمػػل,

 -6تقكيـ عمل المعاىد كالجامعات الخاصة كفق

كالميارة كاإلحاطة بالتخصػص ,كقػد تػـ اسػتخالص عػدة

كج ػػكد إجاب ػػات مػ ػػف العين ػػة المبحكثػ ػػة ال تؤك ػػد اكتسػ ػػاب
كىػػذا يػػدؿ عمػػى مػػدى التػػدريب الػػذي اكتسػػبو الخػريج مػػف

العمل مستقبال.

مستقبال.
ً

الضكابط كالشركط المعمكؿ بيا في الك ازرات المعنية.
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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.
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