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 اكادٌمٌة الحتٌاجات ومتطلبات سوق رؤى

 اقتصادٌا العمل

 سعدٌة هالل حسن. بحث مقدم من قبل د

 الملخص
 موائمة التً بذلت من اجل تطوٌر و الجهود من الرغم على

المجتمع  وحاجات العمل قسو لمتطلبات العالً التعلٌم مخرجات

الكبٌرة   الزٌادةمن الرغم وعلى المرجوة فاألهدا لتحقٌق نهوتحسً

موائمتها   وعدم الخرٌجٌن  مستوٌات دنًت، عدد الجامعات فً

 وذلك ألسباب كثٌرة  ع،المجتم العمٌل وحاجات سوق  لمتطلبات

نذكر منها عدم كفاءة الجهاز االنتاجً والوضع االقتصادي العام 

لبالد غٌر القادرعلى استٌعاب االعداد الكبٌرة للخرٌجٌن وعدم 

وجود تخطٌط من الجهات المعنٌة الستٌعاب االعداد الكبٌرة من 

 الوطنٌة العاملة القوى وتوظٌف البطالة مشكلة وتمثل . الخرٌجٌن

 واالقتصادٌة االجتماعٌة ذات االنعكاسات القضاٌا أهم من واحدة

 عدم البطالة مشكلة الزمة الهامة التفسٌرات ومن .بالعراقوالسٌاسٌة

 باإلضافة  ،.العمل سوق الحتٌاجات العالً التعلٌم مخرجات مالءمة

 التخطٌط بهدف بالعراق العالً التعلٌم مؤشرات بعض على للتعرف

 .واقعٌة علً أسس المستقبلً
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Despite the efforts made to develop and adapt the 

outputs of higher education to the requirements of the 

labor market and the needs of the society and improve 

it to achieve the desired goals. Despite the large 

increase in the number of universities, the low levels of 

graduates and the lack of adaptation to the 

requirements of the market and the needs of the 

community for many reasons, The productive and 

general economic situation of the country is unable to 

absorb the large numbers of graduates and the lack of 

planning from the concerned authorities to 

accommodate the large numbers of graduates.  

The problem of unemployment and the employment of 

the national workforce is one of the most important 

issues with social, economic and political implications in 

Iraq. An important explanation for the unemployment 

problem is the inadequacy of higher education outputs 

for labor market needs. , In addition to identify some 

indicators of higher education in Iraq for future planning 

on realistic grounds. 

 

 

 

. 

 



3 
 

 :المقدمة

 علٌه تفرضها تحدٌات الثالثة، األلفٌة مطلع فً العالً التعلٌم ٌواجه

 لمفهوم ترسخ من العالمٌة، والتغٌرات من التحوالت مجموعة

 التقنً التواصل اإلقلٌمٌة وسرعة والتكتالت الحرة والتجارة العولمة

ٌواجه  ما عن التحوالت هذه مثل فصل ٌمكن وال .والمعلوماتً

والعراق  على وجه  العربً الوطن فً العالً التعلٌم مؤسسات

 نسب بطالة فً المخٌفة بالزٌادات تتصل تحدٌات الخصوص من

 الحكومً، القطاع دور وانحسار الخصخصة نحو والتوجه الخرٌجٌن

 ٌلتحق التً التخصصات إلى نظرنا االنتاج وإذا فً  مساهمة وتدنً

 مؤسسات بٌن الصلة على كمؤشر فً العراق العالً التعلٌم طلبة بها

 تلتحق بالعلوم الطلبة غالبٌة أن لوجدنا العمل، وسوق العالً التعلٌم

 .التخصصات بهذه االلتحاق نسبة ترتفع حٌث .واالجتماعٌة اإلنسانٌة

 ووجود توفر فً تكمن ال لعراق ا   فً اآلن العالً التعلٌم ومشكلة

 الكفاءة، متدنٌة كمؤسسات نوعٌتها فً ولكن هذه المؤسسات، مثل

 مشكلة  وتمثل.االجتماعً وضعٌفة العائد المعرفٌة، اإلنتاجٌة قلٌلة

 أهم من واحدة فً العراق  الوطنٌة العاملة القوى وتوظٌف البطالة

 والبطالة .الشباب توظٌف أمر على القائمٌن بال تشغل القضاٌا التً

 لتفسٌر علٌه االعتماد ٌمكن سبب وحٌد لها ٌوجد ال معقدة قضٌة

 تفسٌر إلى عدٌدة دراسات دفع ما هذا ولعل .فً العراق، البطالة

 مع توافقها ومدى العالً التعلٌم مخرجات نوعٌة خالل من البطالة

 .العمل سوق متطلبات واحتٌاجات

 

 :الدراسة مشكلة

 قضٌة تكن لم العمل سوق لمتطلبات العالً العراقً التعلٌم مواءمة

 خرٌجً جمٌع ٌستوعب العمل  سوق كان للمداولة عندما مطروحة

 ان إال المناسبة، لهم الوظٌفة وٌضمن العالً التعلٌم مؤسسات

األخٌرة وخاصة بعد  السنوات فً حدثت التً والتحوالت التغٌرات
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العمل فً  وسوق المجاالت االقتصادٌة فً 2003سقوط النظام بعد 

وترجع  . جوهرٌة قضٌة المواءمة هذه مثل جعلت قد العراق

 العالً التعلٌم مخرجات بٌن ما المواءمة ضعف واألبحاث الدراسات

 .التنمٌة واحتٌاجات

 التً العالً التعلٌم لمؤسسات النوعٌة الداخلٌة الكفاءة انخفاض -١

 وضعف التخصصً والتأهٌل المعرفً تدنً التحصٌل مؤشراتها من

 القٌم تعزٌز فً والقصور واالبتكارٌة والتطبٌقٌة، التحلٌلٌة القدرات

 .اإلنتاجٌة واالتجاهات

 

 فً ذلك وٌتمثل والنوعٌة، الكمٌة الخارجٌة الكفاءة انخفاض -٢

 العمل سوق ٌحتاجها ال تخصصات فً من الخرٌجٌن أعداد تخرٌج

 .أخرى فً تخصصات وطلب عجز وجود مع

 :الدراسة أهمٌة

االستقرار  ٌواجه ما اخطر هً البطالة أن حقٌقٌة االهمٌة من تستمد

 فً المحوري الضمنً والسؤال واالقتصادي بالعراق، االجتماعً

 إن التعلٌمً بالعراق النظام على جدوى اإلنفاق عن هو السٌاق هذا

 بالمواصفات التً التعلٌمً المنتج تخرٌج على قادراً ٌكن لم

 المواءمة قضٌة أصبحت لقد .اإلنتاجٌة بالعراق القطاعات تحتاجها

 من العمل سوق ومتطلبات التعلٌمً مخرجات النظام بٌن والتوافق

 تكتسب فهً لذلك واالجتماعٌة، االقتصادٌة التنمٌة قضاٌا أبرز

 حٌوٌة كبرى فً أهمٌة وستكتسب الحاضر الوقت فً خاصة أهمٌة

 عدة من تنبع األهمٌة وهذه سلٌم بشكل معالجتها ٌتم لم إذ المستقبل

 :أبرزها أسباب
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 الكوادر توظٌف فً ٌتردد زال ما المحلً الخاص القطاع أن -١

 مع المتخرج الطالب تخصصات عدم مواءمة بحجة الوطنٌة

 الوطنٌة الكوادر فإن توفٌر ولذلك العمل، سوق ومتطلبات احتٌاجات

العمل  سوق احتٌاجات تحدٌد من ٌنطلق أن ٌجب المؤهلة

 أهمٌة المواءمة لقضٌة ٌعطً ما وهذا المطلوبة والتخصصات

 .حٌوٌة

 المحلٌة العاملة القوى توظٌف فً ٌأمل مازال الخاص القطاع أن -٢

 األجنبٌة اللغات مثل اإلضافٌة المهارات لدٌه بعض تتوفر أن بشرط

 توفٌر فإن ولذلك اآللً واستخداماته الحاسب تشغٌل على والقدرة

 توفٌر التخصصات على وتعمل االحتٌاجات هذه تخدم تعلٌمٌة خطة

 .األولوٌة لها ٌعطى وأن البد العمل سوق إلٌها ٌحتاج التً

ً المواءمة عدم قضٌة وتبرز -٣  فً الوطنٌة الكوادر توظٌف فً أٌضا

 التخصصات بحملة المؤسسات هذه تعج إذ القطاع العام مؤسسات

 العام القطاع مؤسسات بٌن احتٌاجات المواءمة فإن وبالتالً النظرٌة

 مؤسسات الماثل أمام التحدي ٌعتبر العالً التعلٌم مخرجات وبٌن

 .العالً التعلٌم

 

 

 :الدراسة هدف

 التوافق أو المواءمة عدم مشكلة وتشخٌص وتحلٌل وصف إلى تهدف

 وفً العمل، سوق واحتٌاجات بالعراق العالً التعلٌم بٌن مخرجات

 متطلبات سوق العمل  على إلى التعرف الورقة تهدف اإلطار نفس

 .العالً التعلٌم مؤسسات من
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 المبحث االول 

 التعلٌم العالً ومتطلبات سوق العمل 

 
 العملٌات سوى ال ٌعنً الجامعً التعلٌم مفهوم إن البعض ٌرى قد

 عملٌة خالل ومن ، الجامعات داخل قاعات تجري التً التعلٌمٌة

 النظرٌة لمكوناتها وفقا الدراسٌة التعلٌمٌة والمقررات المناهج تلقٌن

 من الواسع ٌتضمن اكثر بمعناه الجامعً التعلٌم أن إال .والتطبٌقٌة

 . البشرٌة والمعارف المهارات هو  ذلك،

 التعلٌم الجامعً/ اوال 

فً  متكاملة عمل منظومة ٌمثل العالً، التعلٌم فً الجودة مفهوم ان

 التً والمخرجات والعملٌات المدخالت من ابتداء التعلٌمٌة العملٌة

 وحاجاتهم، المتعلمٌن ورغبات المجتمع ومتطلباته احتٌاجات تلبً

 اإلمكانٌات األمثل لكل باالستخدام ٌرتبط تحقٌقها فان وبالتالً

 ضمن الجودة إدارة متطلبات تطبٌق إن و الجامعات، لدى المتاحة

 ( 1   )منها عوامل بجمله الجامعً ٌتأثر التعلٌم

 .الجودة إدارة لفلسفة الجامعٌة االدارة تبنً 1-

 .الجودة إدارة ألهداف الواضح التحدٌد 2-

 .العمل وسوق المجتمع احتٌاجات إلى األهداف توجٌه 3-

 فً العلمٌة التخصصات بٌن والتنسٌق التكامل من نوعا إٌجاد 4-

 .المخرجات األمر بجودة تعلق بقدر واألقسام الكلٌات

 .الجامعٌة القرارات عن ومعلومات بٌانات قواعد توفٌر 5-
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 .الجامعٌة القٌادات استقاللٌة 6-

 .التعلٌم لمخرجات المستمر التحسٌن 7-

 

 : الجامعً التعلٌم أزمة/ ثانٌا 

ً تشكل الٌوم العمل سوق متطلبات أصبحت  إذ بها، ٌستهان ال ضغوطا

 التً والمعرفة العلم فروع شتى فً البشرٌة وتأهٌل األطر إعداد أن

 التنموٌة الالزمة للعملٌة المهنٌة المجاالت تغطً إن تستطٌع

ً باتت العمل ، سوق ومتطلبات ً مطلبا  األمر أمام الجامعات، أساسٌا

 لتضٌق المستقبلٌة الخطط رسم فً سرٌعة دٌنامٌكٌة ٌتطلب الذي

 على القدرة ثم ومن العمل لسوق الفعلٌة والحاجة النوعٌة بٌن الفجوة

 المؤسسات إن نجد اإلطار هذا المحٌطة من المتغٌرات استٌعاب

 جذرٌة قرارات اتخاذ مطلوب منها ، تحدٌات أمام وهً التعلٌمٌة

العمل  فً الجودة مستوٌات إلى واالرتقاء اإلصالح أجل من وصعبة

 طموحات تلبً وعملٌة علمٌة ذو كفاءات خرٌجٌن توفٌر بهدف

 وتشخٌصٌة عقلٌة بمهارات تزودهم أن العمل بعد وسوق الطلبة

 لزٌادة العام والخاص القطاعٌن احتٌاجات تلبً أن شأنها من وإنسانٌة

 التعلٌم أزمة تلخٌص هنا فٌهما وٌمكننا واإلنتاجٌة اإلدارٌة الفعالٌة

 التً والنوعٌة الداخلٌة والخارجٌة الكمٌة التحدٌات من بمجموعة

 البدائل عن والبحث التعلٌم نظام فً النظر إعادة ضرورة إلى تقود

 األداء، وٌمكن بفاعلٌة والنهوض األزمة هذه للخروج من الكفٌلة

 (2 :)التالً النحو على التحدٌات تلك تأشٌر

 

 التعلٌمٌة العملٌة مخرجات بٌن والنوعً الكمً التوازن تحقٌق 1-

 آذ االختصاصات، ولمختلف سوق العمل فً علٌها الطلب وبٌن

 الخطط التنموٌة من جزء التخطٌط إلى التعلٌمٌة العملٌة تخضع
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 الذي الطلبة أعداد تحدٌد التعلٌم تخطٌط أهداف بٌن ومن العامة،

 سوق حاجة ضوء فً العلمٌة والفروع فً التخصصات قبولهم ٌمكن

 .التعلٌمٌة  المؤسسة مخرجات إلى العمل

 التطورات مع ٌتالءم وبما التعلٌمٌة المناهج وتطوٌر تحدٌث 2-

 تحقٌق عن فضالً المختلفة، حقول العمل فً والمتسارعة المتواصلة

 .العمل سوق احتٌاجات فً ونوعً تطابق كمً

 واالرتقاء للخرٌج المهارى والتأهٌل اإلعداد فجوة معالجة - 3

 العملٌة على المهٌمن النظري واألكادٌمً الطابع ٌزال ال إذ بنوعٌته،

 تقتصر أهمٌة وال والعملً التطبٌقً الجانب فً تراجع مع التعلٌمٌة،

 ألتدرٌسً الكادر ذلك ٌشمل بل الطلبة من المخرجات على ذلك

 .والباحثٌن

 التخصص مجال فً التطورات لمتابعة التدرٌسٌٌن قدرات تعزٌز 4-

 البحوث ومجاالت المجتمع خدمة فً مجال محلٌا توظٌفها لغرض

 رقً النهوض بمتطلبات بالتالً العمل و لسوق المعززة التطبٌقٌة

 .األفضل نحو العلمٌة األقسام

. 

 والمالً التشرٌعً النظام فً اإلصالحٌة اإلجراءات تعزٌز 5-

 وتنمٌة لتطوٌر بها المناطة ٌحقق األهداف بما التعلٌمٌة للمؤسسات

 .المجتمع

 وسبل المواصفات وتحدٌد الجامعً، التعلٌم جودة بفلسفة االهتمام 6-

 ٌهتم األول وباتجاهٌن  تعلٌمٌة االكادٌمٌة لمخرجات للخدمة القٌاس

والمجتمع فً  العمل المنتج وحقل الطالب ٌرٌدها التً بالمواصفات

 معطٌات الصفات تحدٌد وثانٌها المخرجات، من مستفٌداً شامل اطار

 لألهداف وفقا التعلٌمٌة العملٌة الطالب إلى توصٌلها تم التً

 .فً االختصاص المعززة والفلسفات

 



9 
 

الى  وحاجته العمل بسوق الخاصة والدراسات البحوث إجراء 7-

 فً االعتبار بنظر ذلك ألخذ المهارة المطلوبة ونوع التخصص

 .والمناهج القبول

 لمواصلة المناظرة الكلٌات  األخرى الدول تجارب على  االطالع 8-

 .العلمً التحدٌث

 الجامعات بصورة مستمرة للطلبة فً تدرٌبٌة  إقامة دورات 9- 

 حاجة وحسب والخدمٌة اإلنتاجٌة فً المؤسسات والعاملٌن الخرٌجٌن

 .لذلك العمل حقل

 

 .العمل حقل نحو التوجه إطار فً الخرٌج مواصفات/ ثالثا 

 تنصب التعلٌمٌة للمؤسسة والمعرفٌة الفلسفٌة المرتكزات أحد إن

 الحتٌاجات ملبٌة ومتخصصة فاعلة أطر بشرٌة وتأهٌل إعداد على

 الحكم فً مجال تختلف الرؤٌة بهذه وهً عمله، وقطاعات المجتمع

 ٌعتبر الذي األخرى المجتمعٌة القطاعات عن األهداف تحقٌق فً

 التعلٌمً، القطاع مستوى فعلى القٌاس، فً  شائعا مؤشرا الربح

 وفرص  التعلٌمٌة.بالمخرجات مرهون األهداف تحقٌق ٌكون

  (3 ): هً أساسٌة محاور بأربعة تتحدد ما غالبا والتً التطور

 . بالمعرفة التزود- 

 . بالمهارة  التزود -

 . بالحكمة  التزود -

 .علمً  بمؤهل  التزوٌد -
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 العالً التعلٌم مخرجات بٌنما  واألبحاث الدراسات وترجع

 .إلى العمل قواحتٌاجات سو

 التً  العالً التعلٌم لمؤسسات النوعٌةالكفاءة الداخلٌة  خفض ان -1

 وضعف التخصصً والتأهٌل المعرفً التحصٌل تدنً مؤشراتها من

 القٌم تعزٌز فً والقصور والتطبٌقٌة، ةيواالبتكار التحلٌلٌة القدرات

 .اإلنتاجٌة واالتجاهات

 لك فً ذ وٌتمثل والنوعٌة، الكمٌة الخارجٌة الكفاءة انخفاض -2

 العملق سو ٌحتاجها ال تخصصات فً ،الخرٌجٌن من رج اعدادتخ

 .  اخرىتخصصات فً بوطل زعج وجود مع

 

 

 المبحث الثانً

 واقع سوق العمل فً العراق  

 بسوق العالً التعلٌم لربط والمهارات  التخصصات/ اوال 

 العمل

 والمنسق المبنى واالختٌار والتقنٌة العلمٌة التخصصات تحدٌد ٌشكل

 العمل، سوق لمؤسسات الحالٌة والمستقبلٌة الفعلٌة االحتٌاجات مع

 والمناهج البرامج  فً المهن بممارسة المهارات المتعلقة وتضمٌن

 للمخرجات إكسابها على والتركٌز والتطبٌقٌة الدراسٌة العلمٌة

 واعتبارها أساس التعلٌم، بمؤسسات للنجاح معٌار  واستخدامها

 بٌن والتوازن لالرتباط أساس العمل، مؤسسات فً والقبول لالختٌار

 كفاءة فإن ولذلك العمل، واحتٌاجات سوق العالً التعلٌم مخرجات

 التخصصات اختٌار حسن تعتمد على العالً التعلٌم مؤسسات

 ٌتطلب االختٌار وهذا العمل، سوق ومتطلبات بحاجات المرتبطة
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 القٌام بالتنبؤ بالتغٌرات  طرٌقة عن ٌتم الذى التخطٌط الجٌد

القرارات  التخاذ وذلك  الخارجٌة بالبٌئة المتوقعة والمستجدات

 مخرجات لتوفٌر الداخلٌة البٌئة فً الخاصة بالتغٌرات الالزمة

 ٌمارسها التً النشاطات والمستجدات التغٌرات  هذه مع تتواكب

 وتصنف العمل، مهام بأحد المتعلقة الواجبات أحد أداء فً الخرٌج

 مخرجات بٌن الفجوة وان .وجدانٌة أو عقلٌة أدائٌة أو مهارات  إلى

ألسواق  الفعلٌة االحتٌاجات وبٌن المختلفة، بأنواعه العالً التعلٌم

 وثورة المعرفً للتقدم تخصصات ومهارات نتٌجة من العمالة

 مع اتساعها والمحلٌة تفاقم العالمٌة والتغٌرات  التكنولوجً التطور

 من وكان والعشرٌن، الحادي القرن وبداٌات الماضً القرن نهاٌات

 أن التعلٌم وٌرى  هذا نوعٌات خرٌجً بطالة بٌن وجود ذلك نتائج 

بأنواعه  العالً التعلٌم بٌن بالربط تهتم المتقدمة الدول من العدٌد

 سوق ٌطلبها التً الجدٌدة قوة العمل بالمهارات  لتزوٌد العمل وسوق

االجتماعً  التكامل ولتحقٌق الشباب، بٌن البطالة ولمواجهة العمل،

 على العراقً  المجتمع ٌحتاج ضوء ذلك  وفً بٌن افراد المجتمع،

 التركٌز وبخاصٍة تجارب الدول، من االستفادة إلى الخصوص وجه

 (4).العمل وسوق  العالً التعلٌم بٌن الربط على

 اسواق العمل حسب القطاعات / ثانٌا 

 األعمال وقطاع الحكومً القطاع فً العمل سوق  -1

 األجور مستوٌات بٌن تربط ال ولوائح لتنظٌمات القطاع هذا ٌخضع

المؤهل الدراسً  تربط بٌن ما بقدر واألداء اإلنتاجٌة ومعدالت

 وٌعانً المؤهل الدراسً، صاحب لها المرشح الوظٌفٌة والدرجة

 مع الحقٌقٌة أجورهم من انخفاض مستوٌات القطاع بهذا العاملون

 سٌاسات من منهم كبٌرة نسبة وتعانً التضخم، معدالت ارتفاع

 المقنعة البطالة من السوق هذا وٌعانً الهٌكلً، التثبٌت والتكٌف

 .المؤهلة غٌر والعمالة
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 :الخاص القطاع فً العمل سوق -2

 ٌوجد حٌث القطاع، هذا فً العاملٌن من نوعٌن بٌن نمٌز أن ٌمكن

ً ٌعمل التقلٌدي الذي الخاص القطاع فً العاملون  لقانون وفقا

 مثٌالتها من أقل أجور وتعطً تقلٌدٌة تقنٌات وٌستخدم الشركات،

 الخاص والقطاع متوسطة، تعلٌمٌة من مستوٌات فٌه والعاملون

وٌستخدم  وخالفه، وضرٌبٌة جمركٌة بإعفاءات وٌتمتع االستثماري

 مقارنة مرتفعة أجور على فٌه العاملون وٌحصل متقدمة تقنٌات

 .عالٌة مستوٌات تعلٌمٌة ذوي من وهم األخرى بالقطاعات

 

 :األجنبً القطاع فً العمل سوق -3

 واللوائح للتنظٌمات خضوعه من أكثر األم الشركات ألنظمة ٌخضع

 على ٌطبق وكذلك  األم، فً الشركة اإلنتاجً الفن فٌستخدم الداخلٌة،

 من جزءاً وهو االم، بالشركة العاملٌن على ٌطبقه ما فٌه العاملٌن

 .الوطنً االقتصاد من جزءاً كونه من أكثر االقتصاد العالمً

 

 :المنتظم غٌر العمل سوق -4

 نسبة وترتفع به، العاملٌن تعلٌم مستوٌات السوق بانخفاض هذا ٌتمٌز

 وغٌر منخفضة أجور به على العاملون وٌحصل بٌنهم، األمٌة

 األمٌٌن، هؤالء بٌن البطالة معدالت انخفاض على وٌساعد المناسبة

 كبٌر مال تتطلب راس  ال بسٌطة إنتاج أدوات هذا السوق وٌستخدم

محلٌة وتنخفض  تموٌل مصادر على ٌعتمد وهو مكلفة، تكنولوجٌا أو

 استقرار  بعدم السوق بهذا العاملون وٌتصف العمل فرصة تكلفة به

 العمل لقوانٌن ٌخضع ال ألنه العمالة منه، خروج وسهولة األجور،

 تعدد أن  وترى الباحثة.وخالفه االجتماعٌة والتأمٌنات واألجور

 إن حٌث المجتمعات، بها تتمتع إٌجابٌة حالة تعد العمل سوق أنواع

 استٌعاب إمكانٌة من تزٌد العمل سوق أنواع من كل نوع ممٌزات 
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 المختلفة مرتبط األسواق تأثٌر وان ، المجتمع شراح من عدد أكبر

 باللوائح االلتزام  حٌث من مكوناتها وتنوع مسارها باختالف

 الدرجات واختالف مستوٌات األجور، مستوى وتفاوت والقوانٌن،

 آخر، إلى نوع من وصغر راس المال وكبر العاملٌن، بٌن العلمٌة

 وربط والتقلٌدٌة، المتقدمة التقنٌات التموٌل، واستخدام مصادر وتعدد

 العلمٌة وهذا بالدرجة الوظٌفً والمستوى باألجور، اإلنتاج معدالت

ً ٌدفع التنوع  العلمٌة الدرجات أصحاب استٌعاب اتجاه فً أٌضا

 وسوق العالً التعلٌم بٌن مخرجات المواءمة مبدأ ٌحقق مما المختلفة

 واالرتقاء والتطوٌر البناء فً للمساهمة الطاقات لهذه وٌسمح العمل،

 التطور ظل فً خاصة للمجتمعات االقتصادٌة بمستوى الحالة

 .الكفاءة رفع فً المتقدمة التقنٌات واستخدام التكنولوجً

 

 :الخرٌجٌن بطالة/ ثالثا
 حساسٌة أكثر وهً البطالة، مشكلة من جزء هً الخرٌجٌن بطالة

 الخرٌج بطالة للمجتمع الخرٌج، بالنسبة وعلى المجتمع على وتكلفه

 تصب أنها المفترض من والتً للطاقات المهارة  كبٌرة خسارة

 على سلبٌة فلها تأثٌرات  للخرٌج وبالنسبة المجتمع وبناؤه لصالح

 ثالثة تستلزم البطالة أن وٌتضح األسرٌة، واالجتماعٌة النفسٌة حٌاته

 (5).عنه والبحث فٌه والرغبة العمل على القدرة وهً شروط
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 واقع سوق العمل فً العراق / رابعا

 بمجموعة من 2017 ٌتسم سوق العمل فً العراق حتى عام 

 :الخصائص وهً 

 

 . ملٌون نسمة 36اجمالً عدد السكان  -1

 اي الفئة التً تقع فً 64-15نسبة السكان من الفئة العمرٌة  -2

وهذا ٌعنً  %69سن العمل الى اجمالً السكان ال تتجاوز 

 .ان نصف السكان فً سن العمل هم من العاطلٌن عن العمل 

وهو معدل ٌفوق كثٌر من %4.1معدل النمو السكانً ٌبلغ  -3

 .%2.9بلدان العالم المتقدم والذي ال ٌتجاوز 

اذانها منخفضة % 30معدل النشاط ا القتصادي للسكان بلغ  -4

 .وهً نسبة منخفضة للمشاركة فً النشاط االقتصادي 

نسبة مساهمة الذكور فً النشاط االقتصادي هً  -5

فً حٌن لم تمثل نسبة مساهمة االناث سوى %82بحدود

18 % 

 مؤشرات معدل البطالة 
بدأت ظاهرة البطالة تظهر وتتنامى بٌن خرٌجً التعلٌم العالً حٌث 

بلغت معدالت البطالة فً العراق حسب احصائٌات الجهاز 

 15.3 ب2012المركزي لإلحصاء وتكنولوجٌا المعلومات لعام 

على  %14.8و15.1 و15.0 ب2017-2016-2015وفً عام 

التوالً على الرغم من كل هذه المؤشرات فان معدل البطالة فً 

العراق ٌشكل رقم خطٌر تترتب علٌه مشاكل اجتماعٌة واقتصادٌة 

وسٌاسٌه خطٌرة واظهرت نتائج مسح العمالة والبطالة لعام 

-24.8 كما ٌلً بل إلناث2017و2016و2015و2014و2013
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- 75.2على التوالً والذكورب 24.3%- 25.0 -  24.8- 24.6

على التوالً  اما القوى العاملة  % 75.7    75- . 75.2-  75.6

على  10.6و 10.2و  9.9 ب2017 و2016 و 2015 لعام 

 وعلٌه فان ارتفاع معدالت البطالة بٌن المتعلمٌن اكثر من التوالً 

االمٌٌن ترتفع بسب عدم وجود جهاز انتاجً قادر  على استقطاب 

االعداد الكبٌرة من الخرجٌن  باإلضافة الى  الوضع االقتصادي 

تبلغ اعداد الخرٌجٌن حٌث  لم ٌشهد تطور ٌذكر 2003بعد عام 

خرٌج وعدد الخرٌجٌن لعام 254074 حوالً 2015-2014لعام 

 (6.) خرٌج 248780 حوالً 2013-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستنتاجات 
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 العمل سوق الطرفٌن بٌن حقٌقٌة شراكة عالقات وجود محدودٌة-1

 .العالً التعلٌم ومؤسسات

 التعلٌم بٌن العالقة لتفعٌل الجادة الحكومٌة الممارسات محدودٌة -2

 .العمل وسوق العالً

 على قدرتهم خاصة ومهاراتهم ، الخرٌجٌن معلومات محدودٌة -3

 المناهج الدراسٌة وطرق  مستوى ضعف إلى ٌؤشر وهذا اإلبداع،

 .والتدرٌب التدرٌس

 القبول وسٌاسة الجامعً التعلٌم لنظام التخطٌط معاٌٌر اتباع عدم-4

 .ٌفرضها التً االحتٌاجات ضوء على

 سوق وضعف عام، بشكل وهٌكلها االقتصادٌة التركٌبٌة ضعف - 5

 .الحكومٌٌن العام بالموظفٌن القطاع تشبع وفرصه، العمل

 

 

 

 

 

 

 التوصٌات 
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 التعلٌمٌة العملٌة مخرجات بٌن والنوعً الكمً التوازن تحقٌق-  1

  .االختصاصات ولمختلف سوق العمل فً علٌها الطلب وبٌن

 التطورات مع ٌتالءم وبما التعلٌمٌة المناهج وتطوٌر تحدٌث 2-

 تحقٌق عن فضالً المختلفة، حقول العمل فً والمتسارعة المتواصلة

 .العمل سوق احتٌاجات فً ونوعً تطابق كمً

 واالرتقاء للخرٌج المهارى والتأهٌل اإلعداد فجوة معالجة - 3

 العملٌة على المهٌمن النظري واألكادٌمً الطابع ٌزال ال إذ بنوعٌته،

 . التطبٌقً الجانب فً تراجع مع التعلٌمٌة،

 التخصص مجال فً التطورات لمتابعة التدرٌسٌٌن قدرات تعزٌز 4-

 البحوث ومجاالت المجتمع خدمة فً مجال محلٌا توظٌفها لغرض

 . التطبٌقٌة

 لمواصلة المناظرة الكلٌات  األخرى الدول تجارب على االطالع-5

 .العلمً التحدٌث

 الجامعات بصورة مستمرة للطلبة فً تدرٌبٌة  إقامة دورات -6 

 حاجة وحسب والخدمٌة اإلنتاجٌة فً المؤسسات والعاملٌن الخرٌجٌن

 .لذلك العمل حقل
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 المصادر
 نحو رؤٌة للتوافق بٌن صباح فنجان محمود واخرون ،. د -1

حالة دراسٌة فً ،مواصفات الخرٌج وسوق العمل 

 .التخصصات االدارٌة واالقتصادٌة

محمد عمر بإطرٌح،  تموٌل التعلٌم الجامعً من الواقع الى  -2

 ،التطبٌقات بحث مقدم لمؤتمر التعلٌم العالً االهلً صنعاء

 .277 ص ، 2000

3- Tribes, Myron,2009, Quality in Education 

According to the Teachings of Deming and 

Feuerstein, www.fremont. ca. Tribes . 

حمدي اسعد الدلو ،استراتٌجٌة مقترحة لموائمة  -4

مخرجات التعلٌم العالً باحتٌاجات سوق العمل 

غزة فلسطٌن ،فً فلسطٌن جامعة االقصر 

  .60-58ص،2016،

 .62-60ص، الدلو اسعد حمدي -5
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 .المعلومات 

 


