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 من مشكالت توظيف املخرجات التعليمية 

خمرجات قسم اللغة العربية  ىلاحاجة قطاع الرتبية يف حمافظة دياىل  
  يف كلية الرتبية األساسية

 

  
 سـلمان  سولعبـد الرـازن مأ.م.د.              حممـود عبـد الرزاق جاسـمأ.م.د.

                  

 بالتعاون مع  ية ساسة األة الرتبيلكلي- ي اخلامسر العلممتؤامل

 ؤســســـــة الوطنيـــــة للتنميــــة والتطويــــرامل

 فـي التعليــم العالـــي  ( )  إقتــــصاد املعـرفـــة ومعطياتـــــه بـ املوسوم  
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 لمقدمـــة ا

ال شك في أّن أي نظام تعليمي ُتظهر مخرجاته تصوًرا عن طبيعته ، وغايته ، ومدى         
مكان استثمار معطياته في م جاالت النمو تطوره . وهي بذلك تغدو أداًة تعكس فاعليته ، وا 
تبحث إجرائية االجتماعي واالقتصادي والمعرفي ، ومن هنا تأتي أهمية البحث . فهو دراسة 

التعليمي والتربوي من خالل  شغلالمفي مدى فاعلية صنف من أصناف المخرج المعرفي في 
وضع اليد على الخلل الحاصل في نسبة التوازن بين مخرجات قسم اللغة العربية في كلية 

 -المديرية العامة للتربية  -ية األساسية جامعة ديالى ، والحاجة الفعلية في قطاع التربية الترب
هذه المخرجات ، من خالل الموازنة بين عدد الخرجين لألعوام من إلى في محافظة ديالى 

 التربية .  على مالك( وعدد المتعينين منهم 1188( الى )8991)

تشخيص هذا المشكل هو تقنين هذه النسبة ، وتنظيمها، وتحديد المدخالت الى  منوالغاية 
 هذا القسم على وفق الحاجة الفعلية لسوق العمل.

من أهم المشكالت  ةتكمن في تشخيص واحد ةكبير وهو عمل من غير شك ينطوي على أهمية 
ك فيما نحسب تحقيق التي يعاني منها النظام التربوي ووضع الحلول الناجعة لها ، وسبيل ذل

موازنة بين مدخالت التعليم العالي والحاجة الفعلية لسوق العمل لهذه المدخالت ) كمًـّا ونوعـًا 
 ( والوقوف على نسبة الهـدر المتحققة في هذا المجال . 

جراءاته  واقتضى منهج البحث تقسيمه على ثالثة مباحث ، تناول األول منها منهجية البحث وا 
الثاني فخصص لإلطار النظري ، وتضمن مدخال في تحديد مفهوم المخرج  ، أما المبحث

التعليمي . وميدانه . أما المبحث الثالث فتناول نتائج البحث وتوصياته . وسبق كل ذلك 
 مقدمة ، وتلته قائمة بالمصادر والمراجع . 
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والشكر لكل من مّد ومن دواعي األمانة واإلحسان واالعتراف بالفضل، أن نتقدم بوافر االمتنان 
تربية محافظة العامة ليرية مدالة في ساتذيد العون في سبيل إتمام هذا البحث وال سّيما األ

، وجميل استقباله  حفاوة، على ( مدير التعليم العام  – علي عباس شهابديالى) األستاذ 
تفاعله مع موضوع البحث ، وكبير تعاونه في تذليل عقبات الحصول على المعلومات التي 

من معلومات  لنا(، على ما قدمه المشرف التربوي  – حسين علي األستاذ) الى و يحتاجها ، 
بعضًا من عتبنا على مديرية تربية ديالى لعدم تعاون بعض  وهو ما خّفف  مهمة أغنت البحث. 

 اسماعيل أنعام المدرس المساعد) ، كما نقدم الشكر إلى األخت الزميلة  أقسامها معنا يريمد
 على تعاونها المخلص معنا.  ( طاهر

ما نأملـه : أْن يكون مشروعنا هذا خطوًة تستتبعها خطًى تقارب هذه الدراسة في الختام فإّن و 
في تخصصات ، ومجاالت معرفية أخرى ، ودأبـًا حثيثـًا نحو رسم رؤًى تسعى الى النهوض 

 التعليم في بلدنا العزيز.التربية و بواقع 

 والمستعان صوب  خطى الخير .للنجاح ، واهلل الموفق 

 الحمـد هلل رب العالميـن ن  وآخــر دعوانــا أ

                                       

 الباحثان                                                                         
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 ث األولــالمبح

جــة البحــمنهجي  )  ( هــراءاتـث وا 
 

 -مشكلة البحث وأهميته::  أولا 

تظافرت مشكالت عّدة على أنها مسببات لكتابة هذا البحث منها ما هو مباشر، ومنها ما    
 -، وهي: مباشر في خلقها أو استمرار بقائهاغير يسهم بشكل 

عدم وضوح خطط الجامعات وفلسفتها فيما يخّص تحديد مدخالتها، ومخرجاتها وغياب   -8
وتشخيص  ، لبات سوق العمل الخاّص بهاالتنسيق بينها وبين قّطاع التربية في تحديد متط

الحاجات الفعلية والتخصصات المرغوبة من مخرجات الجامعات ليتسنى تقنين نسبة 
 المدخالت وتحديد االختصاصات المطلوبة واقعيًا في ميادين العمل.

كلية التربية األساسية بشكل خاص ومخرجات -الفجوة بين مخرجات قسم اللغة العربية  -1
 : بأن ثّمة كّمًا من غير كيف. والموصوف ، لي بشكل عام وسوق العملالتعليم العا

ضعف التنسيق والتخطيط بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية في  -3
 .(8)هذا المجال

غياب االنفتاح لمؤسسات التعليم العالي على مؤسسات المجتمع المدني والوزارات المعنية  -4
وهو سبب رئيس في المشكل الذي ندرسه )الخلل في ، بذلك، وضعف ارتباطها بسوق العمل 

نسبة المدخالت والمخرجات واستثمار طاقاتهم واقعًا في سوق العمل(. مع أن اإلستراتيجية 
قد أشارت في ضمن فقرات  () م(1183-1119لتعليم العالي للسنوات )الوطنية لتطوير ا

خططها في )الفقرة السادسة، الخطة التنفيذية( إلى ضرورة دراسة الحاجة الفعلية للقطاعات 
التنموية في سوق العمل لغرض وضع خطة القبول من خالل التنسيق مع المؤسسات التعليمية 

                                                           

وقد صرح بذلك السيد مستشار وزير التربية، الدكتور محسن عبد علي، في لقاء صحفي في جريدة الصباح الجديد  (1) 
،  د. عباس  جامعة الكوفة مثال - مخرجات التعليم العالي وسوق العمل في الدول العربيةوينظر : م، 7/6/1111بتأريخ 
تربية ديالى، إذ لحظنا ضعف العامة للمديرية لوالحق أنا قد لمسنا ذلك واقعاا من خالل زياراتنا المتكررة  (.17) الفحام

   .في هذه المديرية وهما قسما: )التخطيط التربوي، والمالك(معنيين بمشكل بحثنا التعاون من مديري قسمين 
 ()  راسات اإلقليميةموقع مركز الدفي منشور على النترنيت نص اإلستراتيجية . 
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، ، والغاية إعداد خريجين مؤهلين يستوعبهم سوق العملووزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي
وبذلك فإن توصيف هذا المشكل الذي يعاني منه النظام التربوي أمٌر مهم الرتباطه ارتباطًا 

. ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة فهي تبحث في فاعلية صنف من  وثيقًا بسوق العمل
بوي من خالل وضع اليد على الخلل أصناف المخرج المعرفي في المشغل التعليمي والتر 

الحاصل في نسبة التوازن بين مخرجات قسم اللغة العربية في كلية التربية األساسية والحاجة 
الفعلية في قطاع التربية لهذه المخرجات. وال شك في اّن قضية تطوير النظام التعليمي 

ة في عالمنا المعاصر لما من القضايا المهموتحسين مستواه وحسن استثماره في ميادين العمل 
وتحقيق التقدم ، االقتصادي واالجتماعي :  له من أثر في إنجاح عملية التنمية الشاملة بشقيها

    .(8)والرقي لألفراد والشعوب والدول

 -: : يبتغي البحث الحالي ثـة البحــغاي:   ثانياا 

قسم اللغة العربية تحديد مدى استيعاب قطاع التربية في محافظة ديالى إلى مخرجات  -8
 جامعة ديالى. - في كلية التربية األساسية

خلق التوازن في نسبة المدخالت إلى الجامعات العراقية ومخرجاتها في اختصاصاتها  -1
اللغة العربية )موضوع الدراسة( بما يتناسب مع حاجة سوق العمل  ا تخصّص مالمختلفة وال سيّ 

 واإلنتاج. 

 -: هـاتـنـي  ث، وعــدود البحــح :  ثالثاا 

 : خريجي قسم اللغة العربية في كلية التربية األساسية ، األولى : وتشمل فئتين الزمنية -8
:  ، والثانية م( الدراستين الصباحية والمسائية1188-8991جامعة ديالى لألعوام ) -

 م(.1188-1111المتعينين منهم في قطاع التربية في ديالى لألعوام )
جامعة ديالى،  - اللغة العربية في كلية التربية األساسية : قسم : وتشمل المكانية -1
. وشملت أيضًا لقاءات ومقابالت  تربية محافظة ديالى، والمدارس التابعة لهاالعامة لمديرية الو 

أقسام ومشرفين تربويين في تربية محافظة ديالى، فضاًل عن دراسات  ير يشخصية مع مد
 لنظام التربوي بشكل عام.وأبحاث تناولت هذا المشكل أو مشكالت ا

                                                           

 (.4-3ينظر: رؤية معاصرة لمفهوم المخرجات التعليمية، عبد الرحمن أحمد صائغ: ) (1)
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 انيــث الثــبحمال

 (مفاهيـم البحـث  وأبعــاده النظريـة  )

 -:مدخل في مفهوم المخرج التعليمي : أولا 

عبد الرحمن  هُ التي وضعها الباحثون لمفهوم المخرج التعليمي ما ذكر من الحدود        
المقصود بالمخرجات التعليمية هو التعّلم، ذلك النتاج الرئيسي الذي يتمّيز  )):  الصائغ من أنّ 

ر أنه يالزم الفرد طوال حياته يغ، بأنه غير ملموس وغير عادي ال تظهر آثاره بشكل فوري 
فالمخرجات التعليمية تشمل  ))، ويضيف:  (8) (( ويظل أثره في المجتمع لعّدة  أجيال متعاقبة

أو يتوقع الحصول عليها من خالل تفاعل الموارد البشرية داخل النظام  المجموعة التي يتم
عداد الكفاءات والمهارات التي ) ، )(1)(( التعليمي ويقصد بهذا المصطلح أيضًا نوعية وا 

يضمنها النظام التعليمي في سوق العمل، وذلك لشغل المهن والوظائف التي يحتاج إليها 
 . (3)(( االقتصاد الوطني

أنها تشمل احتياجات القطاع الخاص وعالقة  ))جواهر قناديلي:  وذكرت الدكتورة   
التخصصات الجامعية باحتياجات المجتمع، ومدى توافق مخرجات التعليم العالي مع سوق 

  . (4)(( العمل، وبطالة الخريجين

هو :  وانـًا لبحثنـانـنخلص مما تقدم ذكره إلى أننا نعني بمفهوم المخرج التعليمي الذي اخترناه ع
محصالت المؤسسات التربوية والتعليمية من اإلمكانات والطاقات البشرية العلمية الممتلكة 

. والمؤسسة لبناتها على وفق تخطيط ُموثق  العرى ُيحكم  املناصية العلم والمعرفة وأدواته
استثماره، بمشموالت العلم ويخضع لضوابطه وقوانينه وتطبيقاته ومشروط بتوافر ميادين 

مكان تطبيق متصّوراته وتوظيف معطياته واقعًا منتجاً  وقاباًل للتحقق والتطبيق والتطّور في  وا 
  . مواطن الحاجة الفعلية وسوح العمل

                                                           

  (.9رؤية معاصرة لمفهوم المخرجات التعليمية: ) (1)
  (.4المصدر نفسه: ) (1)

  . هذا التعريف في عد ة ملتقياٍت للتربية والتعليم على شبكة النترنيت د  ور  (3)
  (.8تقويم مستوى الكفاءة الخارجية للتعليم العالي للفتاة في المملكة العربية السعودية ومواءمتها لسوق العمل: ) (4)
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 -: ( وح العمل، وس   مراكز البناء ):  خرج التعليمي  ميدان الم   ثانيـاا :

من أهم مشاغل هذا التصّور، ومراكز بنائه؛ وألّن أسواق ألّن المؤسسة الجامعية هي       
تفاعل  )). كان لزامًا  واإلنتاج،  والتوظيف، لتطبيق لالعمل هي أهم مستقبالته ميادين 

الجامعة وعالم العمل واإلنتاج وقطاع الخدمات بحيث تكون الجامعة متنبئة بمؤشر سوق 
 .(8)(( تاجيالعمل، وقادرة على إيجاد إمكانات التعاون اإلن

ن غيرها أن عمرها اإلنتاجي يالزم الفرد طوال حياته موألّن أهم ما يميز مخرجات التعليم    
 وال يقتصر على مّدة زمنية محددة كالعمر اإلنتاجي لألبنية واألجهزة وغيرها، وليس ذلك حسب

 بل إّن فائدة المنتج التعليمي ال تقتصر على الفرد نفسه بل تتعداها إلى المجتمع، وقد يبقى ، 
. فقد أصبح توافر شرط التنسيق العالي مطلبًا ملّحًا بين (1) أثرها على عّدة أجيال متعاقبة

المؤسسة الجامعية في فلسفتها وأهدافها وخططها وغاياتها وبين متطلبات سوح العمل، وسوق 
ن على حاجة البلد من مرتكزات البناء وآليات العمران وسبل النهوض المستندة يلتوظيف القائما

 إلى خطط علمية واستراتيجيات مقّننة مسبقة. 

ذلك أّن أي نظام تعليمي راٍق يهدف إلى استثمار الموارد التعليمية المتاحة في توجيه    
، عمل  إلى بثها مشاريع إنتاج في ميادين المدخالته ثم متابعة تفاعلها داخل هذا النظام وصوالً 

وكما أّن المؤسسة الجامعية هي أهم مراكز بناء هذا المخرج من حيث إنها خالصة العملية 
المعرفية ونتاج سلسلتها المنتظمة في حلقاتها التعليمية المتعاقبة والمترابطة منذ الطفولة وسبيل 

األصل لوظيفة الجامعة القيام على صناعة  السمة) تحديد توجهه ورسم تخّصصه ذلك أّن )
العلم الذي هدفه بناء اإلنسان الذي يعمر األرض، فالجامعات مؤسسات علمية وظيفتها 

تستنبت العلم، وتكثف رؤاه، وتعمقه وتحوله من ممارسات علمية إلى حيث كونه األساسية أن 
إعداد كوادر علمية مختلفة ترفد المجتمع بالخبرات  فضال عن ))،  (3)(( خبرة منتجة نافعة
 . ( 4)((  والطاقات القيادية

                                                           

  (.6تحسين مخرجات جودة التعليم العالي، د. محمد الدوماني: ) (1)
  (.8رؤية معاصرة لمفهوم المخرجات التعليمية: ) (1)
بداع التطبيق، د. محمد عبد الرسول سلمان: ) (3)   (. 5القيم األكاديمية في جامعاتنا، تأصيل المبادئ وا 
 (. 7: )  جامعة الكوفة مثال - مخرجات التعليم العالي وسوق العمل في الدول العربية( 4)
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فإّن القّطاع التربوي متمثاًل بمدارس المديريات العامة للتربيات التابعة لوزارة التربية هي أهم  
مجاٍل الستثمار هذه المخرجات ومستودع توظيف الخبرات التعليمية المنتجة النافعة وتطبيق 

تّتضح  ))ساتها عمليًا سبياًل إلى االنطالق بها نحو البناء والنهوض واإلبداع، ومن هنا ممار 
فكرة اهتمام المؤسسات التعليمية بمفهوم المخرجات المستهدفة التي تسعى إلى تحقيقها من 

 .(8)(( خالل سعيها إلرضاء حاجات ومتطلبات سوق العمل

 مراكز البناء(، و)العملية : ة )التعليميةلوليس ثّمة شك في أّن أّي خلٍل يدبُّ في هذه السلس   
في هذين الميدانين ويضعف من فرص  ت، ودائرة تواصلها ُيحدث مشكال سوح العمل( :

من فرص توسعها في  وجودها، وجدوى استمرارها نمطًا من أنماط التوّجه المعرفي أو يحدُّ 
ة ل، وأّن تواشج الجانب المعرفي والجانب التطبيقي الواقعي في هذه السلسمليالواقع الع

يجاد الرؤى النظرية المستندة إلى معرفة مكينة، والسبل التطبيقية لتحقيق معطياتها  المّتصلة، وا 
 لتحقيق األهداف والغايات والمطامح. عواقعًا فاعاًل متحركًا على أرض الحقيقة هو طريق ناج

 لها يد على تحديٍد واٍف لهذه المشكالت ومحاولة توصيفها سبياًل إلى إيجاد الحلولوأن وضع ال
ي )) ف ذلك أن ة التربوية ويحقق صيغ التواشج بينهالهو من أهم ما يبقيها ويحفظ نماء السلس

ا من الطلبة العاطلين جامعة حكومية تقبل وتخرج أفواجً  ( سبع عشرة) راق اليوم أكثر من ـالع
 .(1)(( اتـعن العمل بسبب غياب التنسيق بين متطلبات السوق وفلسفة الجامعأكثرهم 

 

 

 

 

 

 
                                                           

قياس جودة مخرجات التعليم العالي من وجهة نظر الجامعات وبعض مؤسسات سوق العمل، دراسة تحليلية في  (1)
  (.6منطقة الفرات األوسط: )

 ( .9)الفحام : ،  د. عباس  جامعة الكوفة مثال - مخرجات التعليم العالي وسوق العمل في الدول العربية( 1)
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 ثــث الثالـالمبح

 ( هـوتوصيات، ث ــج البحـنتائ )

 

 :  سبقت اإلشارة في منهجية البحث إلى عينة البحث قد تكونت من فئتين   

 .م(1188-8991) : خريجي قسم اللغة العربية في كلية التربية األساسية لألعوام األولى 

  . : ضّمت المتعينين منهم في هذه األعوام الثانيةو 

، ومقارنتها بحسب األعوام وسنحاول في هذا المبحث بيان أعداد المدخالت الى هذا القسم 
المئوية في كل عام فضال عن النسبة الكلية  هموصوال الى تحديد نسبمنهم بأعداد المتعينين 

 ألعوام الثالثة عشر . ل

 -: جــائـالنت : أولا 

،  المسجل العام  - تبين من خالل األوامر الجامعية الصادرة من رئاسة جامعة ديالى -8
أن عدد المتخرجين من قسم اللغة العربية في كلية التربية األساسية للدراسة الصباحية منذ 

( 484م( قد بلغ )1188-1181وحتى العام الدراسي ) م(8991-8991العام الدراسي )
 ( يوضح ذلك.8والجدول رقم ) ،  طالبًا وطالبةً 

 (1جدول رقم )ال

 (الدراسة الصباحية: )حسب الدوراتبيبين أعداد الطلبة المتخرجين من قسم اللغة العربية 

 العدد الكلي للمتخرجين السنة الدراسية
1997-1998 31 
1998-1999 13 
1999-1111 15 
1111-1111 54 
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1111-1111 47 
1111-1113 11 
1113-1114 43 
1114-1115 57 
1115-1116 55 
1116-1117 31 
1117-1118 61 
1118-1119 44 
1119-1111 51 
1111-1111 69 

 614 المجموع الكلي
 

 ويالحظ في هذا الجدول ما يأتي :

ا يعني أن مدخالت هذا القسم في ، ممّ اد عدد المتخرجين في كل سنة دراسية ـإزدي -
جديدا عبئا وهو ما يضيف  يشكل ترهال في هذا الصنف من المخرج التعليميا ممازدياد 

بسبب قلة توافر فرص فيه  من نسب البطالةإذ يزيد المجتمع وكذلك على كاهل الدولة 
 .التعيين لهذا التخصص كما سيأتي في الجدوال الالحقة 

. مّما يعني عدم وجود رؤية ثابتة مقننة  عداد مخرجات القسمأوالتباين في ختالف اال -
من لدن الجامعة ، وانعدام التخطيط الذي يأخذ بالحسبان البعد  في تحديد مدخالت القسم

المهم في الموضوع أال وهو حاجة سوق العمل لهذا التخصص من خالل فتح قنوات 
ومحاولة رسم رؤى مشتركة في توجيه كم التواصل مع المديرية العامة التربية في المحافظة 

ونوع مخرجات مديرية التربية ومدخالت الجامعة من جهة ، ومخرجات الجامعة وحاجة 
 .لها من جهة أخرى ) المحافظة ( المديرية 
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) الدراسة قسم اللغة العربية في كلية التربية األساسية  فيبلغ عدد الطلبة المتخرجين  -1
،  المسجل العام - لجامعية الصادرة من رئاسة جامعة ديالىحسب األوامر االمسائية ( ب

-1119م( وحتى العام الدراسي )1118-1111، منذ العام الدراسي ) ( طالبًا وطالبةً 111)
 ( يوضح ذلك.1م(، والجدول رقم )1181

 (1جدول رقم )ال

 (المسائيةالدراسة )حسب الدوراتبيبين أعداد الطلبة المتخرجين من قسم اللغة العربية 

 العدد الكلي للمتخرجين السنة الدراسية
1111-1111 31 
1111-1113 17 
1113-1114 48 
1114-1115 19 
1115-1116 31 
1116-1117 11 
1117-1118 57 
1118-1119 13 
1119-1111 17 

 181 المجموع الكلي
 

 عام وهو يثبت ما أشرناويلحظ في هذا الجدول التباين الواضح في أعداد المتخرجين في كل 
في الجدول السابق من انعدام التخطيط والعشوائية في القبول وتوزيع الطلبة على األقسام إليه 

. يزاد عليه أن عددا غير يسير من هؤالء الطلبة هم موظفون في مديريات متخصصة في 
ا المخرج المحافظة ليست لها عالقة بتخصص اللغة العربية وهو ما يؤشر مشكال في نوع هذ

الجديد وطبيعة االستفادة  الى تخصصه إليهوجودة أدائه ومدى حاجة مكان العمل الذي ينتمي 
 .   في ميدان عمله  منه
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الذي يتضح بعد جمع أعداد الطلبة المتخرجين للدراستين الصباحية والمسائية، أّن  -3
تربية محافظة ديالى لم ل العامةمديرية ال( طالبًا وطالبًة، فيما نجد أّن 194العدد الكلي بلغ )

قسم اللغة العربية في كلية التربية  فيلمتخرجين ا امن مجموع ثلثما يقرب تعّين سوى 
( عدد 4( ورقم )3، وتبين الجداول رقم )طالبًا وطالبًة  (151األساسية، وهو ما مجموعه )

ال التخرج الذين تم تعيينهم من الطلبة المتخرجين مرتبة بحسب سنوات التخرج وأعدادهم ح
 للمعينين منهم.والنسبة المئوية 

 (3)م جدول رقال

 (الدراسة الصباحية)يبين أعداد الطلبة المتخرجين الذين تم تعينهم

 النسبة المئوية عدد المعينين العدد الكلي للمتخرجين السنوات الدراسية
1997-1998 31 19 593375 
1998-1999 13 11 473816 
1999-1111 15 15 61 
1111-1111 54 34 613961 
1111-1111 47 15 533191 
1111-1113 11 11 573141 
1113-1114 43 17 613791 
1114-1115 57 14 413115 
1115-1116 55 33 61 
1116-1117 31 8 15 
1117-1118 61 4 63451 
 ــ ــ 44 1118-1119
 ــ ــ 51 1119-1111
 ــ ــ 69 1111-1111

 343517 111 614 المجموع الكلي
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 (4) مجدول رقال

 ( الدراسة المسائية ) يبين أعداد الطلبة المتخرجين الذين تم تعينهم

العدد الكلي  السنوات الدراسية
 للمتخرجين

 النسبة المئوية عدد المعينين

1111-1111 31 5 163666 
1111-1113 17 7 15،915 
1113-1114 48 13 173183 
1114-1115 19 4 133793 
1115-1116 31 6 11 
1116-1117 11 1 93513 
1117-1118 57 7 113181 
1118-1119 13 1 43347 
 ـــــ ــــ 17 1119-1111

 153957 45 181 المجموع الكلي
 

 ين : الجدولين ومما يالحظ في هذ

أن السنوات األربع األخيرة انعدم فيها تعيين الخريجيين في تخصص اللغة العربية، بالرغم   -
 .  من زيادة عدد الطلبة المتخرجين إلى الضعف

( .  613961( إذ بلغت )   1114-1113أن أعلى نسبة للتعيين كانت في العام )   -
( وأقل من ذلك . مما يعني أن ما يقرب من  % 51) : وأن النسب الباقية تراوحت بين 

نصف عدد مدخالت هذا القسم في كل سنة هم فائضون عن الحاجة . وهي نسبة كبيرة ينبغي 
عادة تنظيمها  معالجتها من خالل يصار الىلأن تالحظ  تقنين نسب مدخالت هذا القسم ، وا 

 بما يتواءم مع حاجة ميدان العمل إليها . 
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 -ات:ــالتوصي : ااـ ثاني

، العمل سوح مخرجاتها مع متطلبات  مبدأ مواءمةالمؤسسات التعليمة أن تراعي ضرورة   -8
والترهل في نسب المخرجات وحاجاتها الفعلية لضمان عدم هدر الطاقات االنتاج  ميادينو 

 في المجتمع.، والبطالة المقنعة زيادة البطالة الى  انيؤدي انذلالتعليمية ال
فتح قنوات التواصل مع المديرية العامة التربية في المحافظة ومحاولة رسم رؤى   -1

مشتركة في توجيه كم ونوع مخرجات مديرية التربية ومدخالت الجامعة من جهة ، ومخرجات 
، ونقترح في هذا الصدد تشكيل الجامعة وحاجة المديرية ) المحافظة ( لها من جهة أخرى 

لجنة مشتركة بين الجامعة ، والمديرية العامة لتربية ديالى تتبنى رسم سياسات القبول والخطط 
 .الكفيلة بتنظيمها وتقنينها على وفق حاجة المحافظة وقطاعاتها ومؤسساتها المختلفة 

في المحافظة )مديرية لتربية اتقنين نسب قبول الطلبة في األقسام التي ال يحتاجها قطاع  -3
تربية محافظة ديالى( وال سيما أقسام: اللغة العربية، والتأريخ، والجغرافية )االجتماعيات(، 

 .(8)والحاسبات
استحداث أقسام جديدة في كلية التربية األساسية، ممن يحتاج قطاع التربية في  -4

علم صف خاص المحافظة تخصصاتهم مثل أقسام: رياض األطفال، ومعلم الصف األول، وم
 أو )التربية الخاصة(.

( وال  م1183-1119اإلستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي للسنوات  )بنود تفعيل  -5
، التي تنص في شرطها الرابع كما ذكرنا سابقًا على (  الخطة التنفيذية:  سادساً ):  سيما الفقرة

لغرض وضع خطة القبول؛ وذلك دراسة الحاجات الفعلية للقطاعات التنموية في سوق العمل 
 .إلعداد خريجين مؤهلين يستوعبهم سوق العمل ووضع البرامج الكفيلة لتطبيق هذه الماّدة

نقترح استحداث مركز بحثي خاص بــ) اقتصاد المعرفة( يتبنى وضع الخطط والبرامج التي  -4
تعنى بمتابعة طبيعة مدخالت الجامعة ومخرجاتها ومدى مالءمتها لسوق العمل وسّد حاجاتها 
منهم ويأخذ على عاتقه المراجعة الدورية والمستمرة الحتياجات مؤسسات الدولة والقطاع 

والعمل على تحقيقها، فضاًل عن رسم الخطط الكفيلة لالرتقاء بمخرجات الخاص ودراستها 

                                                           

تربية محافظة ديالى؛ ذلك أن  هذه الختصاصات فائضة ل العامة مديريةالأقسام ومشرفون في  يروبحسب ما أكد ه مد (1) 
  .(4، كما أكدوا حاجتهم الى التخصصات المذكورة في التوصية الالحقة رقم : ) بحسب ما ذكروهعن الحاجة 



 15 

التعليم العالي ومستوى أدائها بما يوائم سوق العمل واالرتقاء بها على وفق تخطيط مسبق 
 للحاجات الفعلية.

رفع معّدالت القبول في الجامعات لتوفير عناصر ذات كفاية علمية وعملية قادرة على  -1
نتاج ال  معرفة، واعتماد النوع ال الكّم في القبول.العطاء وا 

ضرورة تعديل مناهج الجامعات بما يناسب حاجة سوق العمل، وهو سبيل لدمج الجامعة  -1
العالقة بينهما من خالل تزويده بحاجاته الفعلية من أدوات نهوضه أواصر بالمجتمع، وتقوية 
 والقيام بأعبائه. 

ناء المدارس وفّك ما يسّمى )بالدوام الثالثي( أو ضرورة أن تأخذ وزارة التربية دورها في ب -9
وهذه مسألة لها  . )الثنائي(، الستيعاب أكبر عدد من الخريجين في االختصاصات المختلفة

 بعدان : علمي ، ومجتمعي .
ضرورة مراجعة قوانين وزارة التربية وأنظمتها وتعديل مسار ما ُيشك ُل منها، ومن ذلك أن  -81

ية حين يعّين بوصفه معلمًا جامعيًا يكتب أمام تخصصه )اللغة العربية خريج قسم اللغة العرب
مستوى األداء التعليمي النتفاء التخصص فضاًل عن يضعف  واالجتماعيات(، وهذا مّما

        ضياع الفرص أمام المتعينين والسيما االختصاص الثاني )االجتماعيات(.  
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 عــادر والمراجـالمص
 

 كلية اآلداب الخمس، ، د. محمد الدوماني ، مخرجات جودة التعليم العاليتحسين  -1
، بحث منشور على شبكة ، ليبيا  ، جامعة المرقب قسم التفسير وعلم االجتماع

 اإلنترنيت .

مستوى الكفاءة الخارجية للتعليم العالي للفتاة في المملكة العربية السعودية تقويم  -1
كلية  -جامعة أم القرى  ، د. جواهر أحمد قناديلي: إعداد،  ومواءمتها لسوق العمل

  م1111 - هـ 8411،  و التخطيط اإلدارةقسم  -التربية 
، مجلة صائغ محمد ، عبد الرحمن أحمد  رؤية معاصرة لمفهوم المخرجات التعليمية -3

  م .8919 -هـ 8419( ، 1-8( ، العلوم التربوية )8جامعة الملك سعود ، مج )
جودة مخرجات التعليم العالي من وجهة نظر الجامعات وبعض مؤسسات قياس  -4

م.  أ.د. محسن ألظالمي ، ،   سوق العمل، دراسة تحليلية في منطقة الفرات األوسط
بحث منشور على شبكة ، ، جامعة الكوفة   احمد اإلمارة ، م.م.أفنان االسدي

 .اإلنترنيت 
بداع التطبيقالقيم األكاديمية في جامعاتنا، تأصيل  -5 ، د. محمد عبد  المبادئ وا 

، كتاب ندوة األعراف والتقاليد الجامعية التي عقدتها رئاسة جامعة  الرسول سلمان
م ، المطبعة 1181/ تشرين األول / 4 -هـ   8438/ شوال /   15ديالى بتاريخ 

 م .  1181المركزية لجامعة ديالى ، 
    ، جامعة الكوفة مثال - دول العربيةمخرجات التعليم العالي وسوق العمل في ال -6

 . المنامة ،المملكة البحرينية  ،الملتقى العربي ،د. عباس الفحام 

  


