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"واألجنبیةمن خالل تحلیل نتائج دراسة الشركات الخاصة الوطنیة " 


  

  مصطفي الصغير التريكي .أ
  العجيالت-كلية االقتصاد 

  جامعة الزاوية

  أحمد محمد النقراط .أ
  كلية االقتصاد

  تونةجامعة الزي

  :البحث ملخص
تكوين كوادر بشرية منتجة تمكنها من دعم دورهـا فـي عمليـة     إلىتعد الحاجة 

التي تواجه الدول عامة والـدول   ،التنمية االقتصادية واالجتماعية أحد أهم وأبرز التحديات
                                                             

رة من                 (*) ي الفت ع وروئ التطویر ، طرابلس ، ف ین تحدیات الواق یم ب یم تحت شعار التعل وطني للتعل ؤتمر ال ي الم دم ف   بحث ق
 .م15-17/09/2012
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  .النامية علي وجه الخصوص
عليميـة  أن إعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمتخصصة يحتاج الي مؤسسـات ت  

متخصصة ومتنوعة ذات إمكانيات عالية وفي ذات الوقت تراعي حاجات ومتطلبات سوق 
العمل، فالعالقة بين مخرجات التعليم وحاجيات سوق العمل من أهم المحددات التي تـؤثر  
في التنمية االقتصادية وفي نفس الوقت تعتبر من أهم المشكالت التي تواجه الدول الناميـة  

ث يالحظ التناقض بين احتياجات سوق العمل ومتطلباته وبين الجزء الكبيـر  ومنها ليبيا حي
  .من خريجي المؤسسات التعليمية وبالذات خريجي التعليم الثانوي والجامعي

تأتي هذه الورقة لتلقي الضوء علي نتـائج دراسـة أداء خريجـي المؤسسـات      
 )GTZ( مؤسسـة األلمانيـة  والتدريبية ومتطلبات سوق العمل التي قامت بهـا ال  التعليمية

بالتعاون مع وزارة التعليم سابقاً وذلك من خالل استقراء النتـائج التـي توصـلت إليهـا،     
   .علي متطلبات سوق العمل الليبي انعكاساتهاوتحديد 

من خالل تحليل أراء عدد من المدراء العـاملين ومـدراء شـؤون المـوظفين      
بخصـوص العالقـة بـين خريجـي      ،يةللشركات والمؤسسات الخاصة الوطنية واألجنب

 األخـرى ومتطلبات سوق العمل من ناحيـة   مؤسسات التعليم الثانوي والجامعي من ناحية
الثانوي والجامعي ليلبـي تلـك    التعليم وهو تجويد مخرجات ىسمالهدف األ إليللوصول 
 . المتطلبات

  : مقدمة
طوير بما تقـدم لـه مـن    لتطوير التعليم ووسيلة لهدا الت هدفاً تعد التنمية عموماً 

 وإنمـا  ،التعليم باعتباره سبيال للتنمية البشـرية فحسـب   إليموارد متنوعة حيث الينظر 
ـ   وفهو مسؤ،اإلنتاجوركيزة من ركائز  يضاأباعتباره أداة للتنمية   اتهل فـي ضـوء سياس
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بنوعيات محددة ومهارات متنوعة  كوادر بشريةعلي تخريج  التربوية تهوإستراتيجيالعملية 
  )2002،خاطر( هملماحوأكثر قدرة علي تنمية  ليكونوا

التعلـيم   مخرجاتفجودة  ،وحدهاتكفي  علي الأقيد فوجود موارد أكبر ومعدالت 
عد متطلبات ضرورية للتمكين من التقنية تبالطلب علي المهارات  هارتباطو مراحلهفي كل 
جنون ثمارهـا مـن خـالل    ، فالتعليم الجيد يخلق أفراد يمتلكون مهارات عالية، يوالتطور

 اإلبداعيـة وطنيـة  القدرات الخلق  األساسفي  أيضاًولكن يبقي  ،أجور أعلي وحياة أفضل
  .العمل مطلبا مجتمعياً وسوقحاجات الدولة لمواءمة ال

هيكلة التعليم والتدريب في المراحل الثانوية والجامعيـة مـن    إلعادةتعتبر الحاجة 
يتم حيث  ،ومعدالت النمو فيه اإلنتاجيةوتأهيله وزيادة  الرئيسة لتطوير المجتمع األولويات

وتحسين نوعيته وتشجيع البحث العلمي  تهوضع الخطط لدعم التعليم والتدريب وتطوير بني
في قطاعات التنميـة   وتطويرها توظيف مخرجات التعليميتسني  يتحعليه  اإلنفاقوزيادة 

   .)2006الشريف،(والخدمية  خاصة في القطاعات الصناعية والزراعيةبالمختلفة و
 ،مواهـب وقـدرات عاليـة    ذاتكانت مهمة التعليم هي أعداد قوي بشـرية  فادا 

 ،متقدمة متميزة في النشـاط االقتصـادي   وبتخصصات متنوعة وقادرة علي احتالل مواقع
تلك القوي البشرية وتوفير الظـروف   استيعابفأن مهمة سوق العمل تكمن في قدرته علي 

 والرفاهةوالدخل  اإلنتاجزيادة في اليحقق لالمستهدفة  االستفادةوتعظيم  ،توائهاالمناسبة الح
  ).2005ِي،رالماقو(

وتجويـد   يالدراسات والبحوث بخصوص تطور التعليم الثانوي والجامع إعدادأن 
لعبه تلك المخرجات فـي عمليـة التنميـة    تس الذيفي الدور  قصوىو أهمية ذمخرجاته 

  .يةاالقتصادية واالجتماع
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 ،وتحديـد العملواالنعكاسات لتلك المخرجات وعالقتها بسوق  اإلبعاد حيث دراسة
رؤيـة عميقـة    إليمن فاعلية تلك المخرجات بقصد التوصل  إن تعيقالتي يمكن  العوائق

المادية والبشـرية   اإلمكانياتلتحسين وتطوير هده البرامج وربطها بجهود التنمية وتسخير 
  .وزيادة معدالت التنافسية للسلع والمنتجات الليبية نتاجيةاإليتسني لنا تطوير  حتى

الضوء علي نتـائج   إللقاءوألهمية الموضوع تأتي هده الورقة البحثية في محاولة 
مـن   )GTZ(خريجي المؤسسات التعليمية والتدريبية ومتطلبات سوق العمـل  أداءدراسة 

ضمن مشـروع   جاءتالتي  يةواألجنبصة الوطنية الل تحليل نتائج دراسة الشركات الخاخ
 )GTZ( للتعـاون الفنـي   األلمانيةبين وزارة التعليم سابقا والمؤسسة التعاون الفني المبرم 

  .والثانوي في ليبيا األساسيبشأن تحسين جودة التعليم 
  :اآلتيه الورقة البحثية والتي تتناول ذمن هنا جاءت ه

  .أهمية الدراسة: أوال
  .أهداف الدراسة: ثانيا
  .متطلبات الدراسة: اثالث

  ."النتائج" قراءة في نتائج الدراسة: رابعا
  ."توصيات" مقترحات وحلول : خامسا

  
  : الدراسةأهمية -أوال

تعتبر العالقة بين التعليم وسوق العمل من أهم المشكالت الخطيرة التـي تواجـه    
داد حـدة  الدول النامية عموما وليبيا علي وجه الخصوص وهي مشكلة من المنتظر أن تز

ا فأن دراسة العالقة بين مخرجـات  ذل ،الكفيلة لمعالجتها اإلجراءات دختتفي المستقبل مالم 



  والتدریبیة التعلیمیة  المؤسسات خریجي دراسة نتائج في قراءاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
  م2013 -المجلد الثاني  – عشر الخامس العدد – الجامعة المجلة  -  109 -

  
 
 

 

 

 

 

ا تتمثل أهمية الورقـة فـي   ذلهو قصوىهمية أات ذالتعليم في ليبيا ومتطلبات سوق العمل 
  :اآلتي

محاولة الوقوف علي نتائج دراسة أداء خريجـي المؤسسـات التعليميـة والتدريبيـة      .1
ثـانوي  وما يمكن أن تسهم به في تطـوير التعلـيم ال   )GTZ(ت سوق العمل ومتطلبا

 .رجاتهختطوير مووالجامعي 

 الـذي الـدور   اهومو ،واألجنبيةالوطنية  الخاصةأراء مدراء الشركات  التعرف علي .2
 ؟يمكن ان تلعبه الشركات للمشاركة في تطوير المخرجات التعليمية

وبـرامج ورؤي   إمكانياتعليم والتدريب من اولة التعرف علي ما يوفره قطاع التحم .3
 .مخرجات تتوافق وسوق العمل إلعداد

ـ وال الثـانوي مقارنة بين واقع خريجي مؤسسات التعليم  إليمحاولة الوصول  .4  معياج
 واحتياجات سوق العمل 

 إلـي والمعوقات التي تحول دون وصول مخرجات التعلـيم   اإلشكالياتتحديد بعض   .5
 العمل  المستوي المطلوب في سوق

تجويد مخرجـات   في بعض المقترحات والتوصيات التي يمكن أن تساهم إليالتوصل  .6
 .قطاع التعليم الثانوي والجامعي

  :هدف الدراسة  -ثانيا
اية من غايـات  غرجاته خم وباعتبارمن أهمية التعليم الثانوي والجامعي  انطالقا 

التعليم سـابقا والمؤسسـة    أمانةين جاء مشروع التعاون الفني المبرم ب ،التنمية ووسيلة لها
ـ  بليبياوالثانوي  األساسيسسن جودة العليم بشأن تح )GTZ(األلمانية للتعاون الفني  ي ذوال
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تضمن دراسات عديدة من ضمنها دراسة حول احتياجات سوق العمـل ومتطلباتـه مـن    
  : يمكن صياغة األهداف التالية وعليه ،أدائهاخريجي المؤسسات التعليمية وتقييم 

خريجي المؤسسات التعليمية والتدريبية وربط التقييم مع متطلبـات   أداءمحاولة تقييم . 1
  سوق العمل 

تحسين جودة التعليم الثانوي والجامعي ومخرجاته ومعرفة المعايير المطلوبة من قبل  .2
  سوق العمل أدوات

التدريبيـة   المساهمة في الدفع باتجاه ربط المقررات والمناهج الدراسـية والخطـط  . 3
  سوق العمل  بمتطلبات

ثـانوي  مكن خريجي مؤسسات التعليم التي الت والرؤىبعض المقترحات  إليالوصول . 4
والجامعي من المنافسة في أسواق العمل وتحقيق التـوازن بـين مخرجـات التعلـيم     

  واحتياجات سوق العمل 

  :متطلبات الدراسة -ثالثا
ة من الزيارات وورش العمل في مدن بمجموع) GTZ( األلمانيةقامت المؤسسة  
ـ  أداء تقييم إليليبيا للوصول  منمتعددة  لـك  ي أطـار د خريجي المؤسسات التعليمية وف

  : المتطلبات التاليةب ستعانتا
  :الدراسة  أدوات .1

  :لجمع البيانات أهمها األدواتاستخدمت الدراسة مجموعة من 
 .االستبيان  .أ 
 .المقابلة    .ب 

 .المالحظة   .ج 
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 :مجتمع الدراسة  .2

   :اآلتيصل معهم من خالل االتو تم األشخاصمجموعة من 
 .ورش العمل   .أ 

 .المقابالت   .ب 

 .الزيارات الميدانية   .ج 

  : عينة الدراسة .3

 )78( االسـتبيان علـي  شخص أجابوا  )116(لعينة الدراسة  اإلجماليبلغ العدد 
ـ ووالباقي  ،واألجنبيةمين لمجموعة من الشركات الخاصة الوطنية يمثلون مدراء عا  هددع

 الوطنيـة  والموارد البشرية لمجموعة من الشركات اإلدارية الشؤونيمثلون مدراء  )38(
  . الخاصة واألجنبية

 :حدود الدراسة 

 -بنغـازي  -ي مجتمع دراسـي محـدد بمـدن طـرابلس    لالدراسة ع اقتصرت 
 .سبها -مصراتة

 : تحليل الدراسة .4

ض نتائج كـل فقـرة   المئوية وعر التكرار والنسب أسلوباعتمدت الدراسة علي  
 .من الفقرات المحددة في االستبيان

 :نوعية وطبيعة االستبيان .5

مـدراء الشـركات   تعلـق ب ي األولنوعين من االستبيانات  علىالدراسة  اعتمدت 
 .الموظفين والموارد البشرية شؤونمدراء  استهدفت والثاني
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  "االستنتاجات" قراءة في نتائج الدراسة: رابعا
 والتدريبيـة خريجي المؤسسات التعليميـة   أداءحول تقييم اسة الدرمن خالل هده  

  : مجموعة من االستنتاجات أهمها إليأمكن التوصل 
 :الشركات والمؤسسات  مدراء استبياننتائج 

 :ة هي أربع أجزاء رئيس إليقسم االستبيان  .1

 معلومات عن الشركة   .أ 

 تطور االقتصاد الليبي   .ب 

 ت المستقبلية للشركة وضع القوي البشرية حاليا واالحتياجا  .ج 

 التعاون بين جهات العمل والمؤسسات التعليمية   .د 

 األجـزاء مقسمة ضـمن   سؤاالً 59 االستبيان في الموجودة األسئلةحيث بلغ عدد 
  ة باالستبيان الرئيس

 االسـتبيانات  إجابـة يمثلهـا فـي    مؤسسة )78(عدد المؤسسات التي تم زيارتها  .2
هده  إقامةده الشركات والمؤسسات وكان محل المدراء العامين لهيمثلون  )78(عدد

مـن  % 59مؤسسة وبنسـبة   )46(مدينة طرابلس بعدد: المؤسسات علي التوالي 
ثـم مصـراتة   % 23.1مؤسسة وبنسـبة   )18(تليها بنغازي بعدد  اإلجماليالعدد 
 .مؤسسات )3( مؤسسة وأخيرا مدينة سبها بعدد )11(بعدد

الشـركات   مـدراء مـن   األكبـر تفاق الجزء أ إليتشير النتائج الخاصة بالدراسة  .3
 فـي  أن الصعوبات الرئيسة التي تواجهها مؤسساتهم هي النقصعلي والمؤسسات 

القوي العاملة المؤهلة والتي تمثل لب المشكلة بين مخرجات المؤسسات التعليميـة  
ـ ذالثانوية والجامعية ومتطلبات سوق العمل وال المشـكلة   لي يعني البحث في أص
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واضحة المعالم تتعلق  إستراتيجية إليمؤسسات التعليمية في ليبيا تحتاج وهي أن ال
ة علي مناهج وبرامج تدريبية تخدم هده ينلسوق العمل مب الرئيسةبتوفير المتطلبات 

 . القضية

% 82.1تشير رؤية مدراء الشركات بخصوص تطور االقتصاد الليبـي أن نسـبة    .4
وهـدا أمـر    2015النمو حتي الفتـرة  االقتصاد الليبي يتجه نحو أن  إليأشاروا 
يعتمد علي سلعة رئيسة هي سلعة النفط والغاز حيث يشـار   ألنهحد ما  إليمنطقي 

 المدي الطويلأنه في  هإلي اإلشارةعلي أنه اقتصاد ريعي ولكن مما تجدر اليه  إليه
رجات قطاعـات  خهرة المبنية علي ماالعاملة الم األيديلي حتاج افأن االقتصاد سي

 يستمر في النمو ىحتات الكفاءة العالية ذعليم الت

بمالحظة الجزء الخاص بتطور االقتصاد الليبي بشان أكثر القطاعات أهمية نجد ان  .5
 إليبرؤية بسيطة  و في االقتصاد الليبي أهمية األقلقطاعي الصناعة والزراعة هم 

ت والمهـارات  التنمية االقتصادية نجد أنه في الدول المتقدمة دات الكفـاءا  أدبيات
 خلـلٌ  مما اليدع مجاال للشك بوجود ىاألولالعالية يتصدر قطاع الصناعة المراتب 

 حيـث في الكفاءات والمهارات التي تمثلها مخرجات التعليم الثـانوي والجـامعي   
العمالة  ىعلراد ويعلي االست اعتمادهانخفاض التنافسية في االقتصاد الليبي وزيادة 

الـدي يتطلـب    .خاصة قطاعات البنـاء والتشـيد   األخرىفي القطاعات  األجنبية
 .مهارات متخصصة

الرئيسة والتي  اتالكفاء حيثالبشرية الحالية ومستقبلها  ىالقو بمهاراتفيما يتعلق  .6
 :جها المؤسسات المتمثلة في اتحت

 الكفاءات المهنية   .أ 
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 الكفاءات االجتماعية   .ب 

 الكفاءات المنهجية   .ج 

 اإلداريةيادة ركفاءات ال  .د 

الـي   إضـافة أفراد العينة  ألغلب األكبر اإلجابةكانت  )غير كفؤ(أن عبارة ن يتبي
المهـارات   لة الوطنية بخصوصاعن العم األجنبيةلة اوجود فروق هامة تميز العم

وتقنيـة والمعلومـات    األجنبيةاللغات  إجادةمع وجود نقص في  والقدرات السابقة
خلل كبيـر   وجود ىلك يؤكد علذ لدي خريجي قطاع التعليم والتدريب في ليبيا كل

 هذهواضحة تخفف من  آلية إليفي مخرجات هدا القطاع الحساس وبالتالي يحتاج 
بتحديد موضع الخلل  ودلك السلبيات لدي مخرجات قطاع التعليم الثانوي والجامعي

  والبحث عن الحلول الالزمة والضرورية
لبطالة لخريجي مؤسسـات  توضح نتائج الدراسة أن السبب الرئيس لتزايد معدالت ا .7

للعمل في ليبيا يرجـع   األجنبيةلة االتعليم الثانوي والجامعي في وقت تتوافد فيه العم
 :التالية لألسباب

 .وتقنيات الحاسوب  األجنبيةعدم أجادة اللغات   .أ 

التـي   التدريبيةعدم االهتمام بالتعليم الفني والمهني من حيث المناهج والبرامج   .ب 
 .يحتاجها سوق العمل 

حيث يبحث جزء كبير من خريجي  الوظيفةتأثير العوامل االجتماعية في تحديد   .ج 
 األعمـال ات شروط معينة ويبتعدون عن ذهده المؤسسات التعليمية علي وظيفة 

 .ات المهارات والكفاءاتذ
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 ىالنقص في المهارات والكفاءات التي يتطلب الحصول علي عمـل فـي أحـد     .د 
 .بيةالشركات والمؤسسات الوطنية واالجن

عدم وجود سياسات واضحة تربط بين مخرجات التعليم من جهـة واحتياجـات     .ه 
المنـاهج التعليميـة    وما تشمله مـن تتمثل في البيئة التعليمية  التي سوق العمل

والطرق التدريسية وتطوير المهارات واللغـات االجنبيـة داخـل المؤسسـات     
 .التعليمية الثانوية والجامعية

  :ن الموظفين والموارد البشرية ومدراء شؤ استبياننتائج 
 أجزاء رئيسة هي  أربعة إليقسم االستبيان  .1

 المؤسسة/  معلومات عن الشركة  .أ 

 وضع الموارد البشرية واحتياجاتها المستقبلية   .ب 

 من المؤسسات التعليمية الخريجينتقييم كفاءات   .ج 

 التعاون بين الشركات والمؤسسات التعليمية   .د 

 األجـزاء ضـمن   مقسمة سؤاالً )63( باالستبيان الموجودة األسئلةحيث بلغ عدد 
  .باالستبيان الرئيسة

االسـتبيانات   إجابـة يمثلها في  مؤسسة )38(بلغ عدد المؤسسات التي تم زيارتها  .2
والموارد البشرية لهده الشركات  اإلداريةن وشخص يمثلون مدراء الشؤ )38( عدد

من حجم العينـة  % 57.9مؤسسة بمدينة طرابلس وبنسبة  )22(علي التواليوهي 
مؤسسات وأخيرا  )5(مؤسسات ثم مدينة مصراتة بعدد )8(تليها مدينة بنغازي بعدد

 الرئيسـة المـدن   ىيالحظ أن الدراسة أجريت عل ،مؤسسات )3(مدينة سبها بعدد 
  .في ليبيا والتي تتواجد فيها فرص العمل أكثر من غيرها األربعة
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 تباينـت التعليمية فقـد   هاؤسسات ومستوياته المذبشأن نوعية الموارد البشرية في ه .3
خريجي المراكز المهنية المتوسطة والمدارس الثانويـة  من خريجي الجامعات الي 

 نسب متقاربةبخريجي المدارس الثانوية و كذلكوخريجي المراكز المهنية العليا 

يري جزء كبير من أفراد العينة بخصوص العالقة بين متطلبات العمـل وتقـيمهم    .4
هـي  ) مهـم جـدا  (ن عبارة إت والكفاءات لغرض نمو مؤسساتهم فالمهارا ألهمية
وي المهارات والكفـاءات العاليـة هـم    ذ األشخاصأن  مما يعني األغلب اإلجابة

ه المهـارات  ذمخرجات التمتلك ه إيفرص العمل وان  ىن للحصول علوالمرغوب
  خرينباآلمحدودة مقارنة  ىعمل تبق ىن أمكانية حصولها علإوالكفاءات ف

من أهم الصعوبات التي تواجه المؤسسات والشركات لتنمية العمالـة الليبيـة هـي     .5
وهي نسبة مرتفعـة تبـين ضـعف    % 76.3نقص العمالة الليبية المؤهلة وبنسبة 

مخرجات مؤسسات التعليم في ليبيا فيما يتعلق بالمهارات والكفاءات التي يتطلبهـا  
 تخصصهاات خبرة في مجال ذلمطلوبة ي يتطلب أن تكون العمالة اذالسوق العمل 

 عاليةات كفاءة ذو

أفـراد العينـة ان خريجـي     الليبيين يرى الخريجينفيما يتعلق بكفاءات ومهارات  .6
يليهم خرجي المراكز المهنية العليا مما يبـين الـنقص فـي     األفضلالجامعات هم 

 نوية مهارات وكفاءات خريجي المراكز المهنية المتوسطة وخريجي المدارس الثا

وسلوكيات العمالة الليبيـة وغيـر    أداءتؤكد نتائج الدراسة علي وجود فروق بين  .7
كانـت هـي الغالبـة    " ال" في حين عبـارة % 71.1وبنسبة " نعم"وبعبارة  ةالليبي

 الرئيسـة ن المواضـيع  أبخصوص التعاون بين المؤسسات التعليمية والشركات بش
 :اآلتيي والتي تتمثل ف التعليم مخرجاتب ات العالقةذ
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 نحو سوق العمل  هالمناهج الموج  .أ 

 الجامعات  وأساتذةفرص التدريب العلمي للمعلمين   .ب 

 دعم المؤسسات التعليمية بالموارد المالية والمعدات   .ج 

أن ي يبـين حقيقـة   لذوالمؤسسات التعليمية وا عمالاألوجود حوار بين رجال   .د 
 .فرص التعاون غير موجود

  "مقترحات وحلول: " سادسا 
أهمية كبيرة في مراحل نمو الدولة حيـث  ا ذلتعليم الثانوي والجامعي الجيد يعد ا 

ـ ضيلا القطاع ذاالرتقاء بجودة التعليم ورفع كفاءة المخرجات من ه ـ ال والءمن له  ينريجخ
فرص عمل جيدة بسوق العمل ويحقق التوازن ويقلل الفجـوة القائمـة بـين مخرجـات     

كوادر مؤهلـة   فإعداد ،ة واحتياجات سوق العملمؤسسات التعليم الثانوي والجامعي المؤهل
تحـديث  والمعالم لتطوير  واضح اًإستراتيجي اًقادرة علي العمل والعطاء يجب أن يكون هدف

  .قطاع التعليم الثانوي والجامعي في ليبيا
شؤون المدراء العاملين ومدراء  ألراءورد من عرض وتحليل  عليه من خالل ما 

بخصوص العالقة بين خريجي  واألجنبيةسات الخاصة الوطنية الموظفين للشركات والمؤس
بعـض   نه يقتـرح إوعالقتها بسوق العمل ومتطلباته فمؤسسات التعليم الثانوي والجامعي 
لتجويد مخرجات المؤسسات التعليمية  وملحاً ضرورياً التوصيات التي يعتبر تحقيقها مطلباً

بمسار التنمية في ليبيا وتوفير فرص  ىوترقالثانوية والجامعية لتلبي متطلبات سوق العمل 
 : يلي فيما والحلول وتتمثل توصيات .اإلنتاجيةالعمل وتزيد 

ضرورة الربط الكامل بين السياسات االقتصادية ومخرجات التعليم والتدريب بكـل   .1
والخدميـة والشـركات الوطنيـة     اإلنتاجيةالقطاعات  ومتطلباتمستوياته من جهة 
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رأس المـال   بناء اعتبارا يعني أن ذفي ليبيا من القوي العاملة وهالعاملة  واألجنبية
 المهارات والكفاءات العالية هو تحدي المستقبل في ليبيا  وذويالبشري جيد النوعية 

ببرنـامج عمـل    تتضـمن القيـام   التي واآللياتواضحة المعالم  إستراتيجيةتحديد  .2
 :اآلتيبوجه خاص في لتطوير التعليم عموما والتعليم الثانوي والجامعي 

  تطويرا لمناهج   .أ 

 نوعية أعضاء هيئة التدريس   .ب 

 وسائل التعليم المصاحبة  .ج 

  البني التحتية للمؤسسات التعليمية  .د 

التعليمية بكل مستوياتها ووضع الرجل المناسب في المكان  اإلدارةصالح وتطوير إ .3
 .أساس نجاح التنمية االقتصادية واالجتماعية اإلدارةالمناسب الن 

سوق العمل من خالل القيـام   احتياجاتمخرجاته مع  تتالءمنظام تعليمي  تحداثاس .4
 :باآلتي

  .توجيه المناهج الدراسية نحو متطلبات سوق العمل  .أ 

 .وتقنيات الحاسوب  األجنبية للغات وأفضلتعليم أكثر   .ب 

 .سوق العمل  متطلبات لمعلمين وتكيفها نحولتحسين طرق التدريس   .ج 

 الخـريجين وتوجيـه   اآللـي ت ومستلزمات الحاسـب  توفير المعامل والمكتبا  .د 
 .وتعليمهم العمل الجماعي والتفاعلي 

أيجاد السلوك المالئم وتوجيه البيئة االجتماعية لتحسين مواقفهـا مـن العمـل      .ه 
 .واإلنتاج
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االستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مضمار التنميـة البشـرية بخصـوص      .و 
خرجات التعليم فـي ليبيـا بمـا يحقـق     تحسين جودة القوي العاملة الوطنية وم

واضحة ومحددة بخصوص جمع البيانات بصـورة   آليةووضع  ىاالستفادة المثل
متكاملة عن مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل يمكن االستفادة منها فـي  

 سوق العمل  إليتوجيه هده المخرجات 

ـ دة بخصوص النظـر  الحد من تأثير العوامل االجتماعية والثقافية السلبية السائ .5  ىإل
ـ  اإلفرادتوجيه  إليالوظائف وخلق ثقافة جديدة بخصوص فرص العمل تؤدي   ىإل

 العمل بكل المهن والوظائف التي تخدم المجتمع وتضمن حياة كريمة

دراسات في مهارات التواصل ة يفي مناهجه الدراس يتضمننظام تعليمي  استحداث .6
مهارات  – اآلخرينلغة الحوار مع  – ريرالتقاأعداد  اإلداريةالمهارات وواالتصال 

 .ت العالقة بسوق العمل ذاحث المكتبي وغيرها من المهارات االطالع والب

التعليم والبحث العلمي وربط قطـاع التعلـيم مـع     ىعل اإلنفاقزيادة  ىالعمل عل .7
القـدرات   زيـادة  قطاعي الصناعة والزراعة والخدمات في ليبيا بما يسـهم فـي  

  .تجات والخدمات في ليبياالتنافسية للمن

  :البحثمراجع 
المركز  -مجلة دراسات –مخرجات التعليم والعملية التنموية  -عزيمة سالمة خاطر .1

 .2002طرابلس ) 11( العدد –السنة الثالثة  –لدراسات لي مالعال

علي عملية التنميـة   وانعكاساتهتطوير التعليم العالي في ليبيا  –هاجر أحمد الشريف  .2
 .2006 -رسالة ماجستير غير منشورة -أكاديمية الدراسات العليا –البشرية 
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الواقـع  (العالقة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل  –علي رمضان الماقوري  .3
هيئـة التـدريس    ألعضـاء النقابة العامـة   –مجلة الجامعي  -)تطويرال وإمكانيات
 .2005ربيع ) 9(العدد  –طرابلس  –الجامعي 

مجلـة   – طرابلس إقليمفي  التنميةو اعداد وتأهيل الموارد البشرية  –علي الحوات  .4
 .2005-سبتمبر –) 10(العدد  –الجامعي

 –دراسة تقيم أداء خريجي المؤسسات التعليمية والتدريبية ومتطلبات سـوق العمـل    .5
مشروع التعاون المشترك بين المؤسسة األلمانية للتعاون الفني ووزارة التعليم سـابقا  

– 2009. 

تقييم متطلبات سوق العمل من خريجي المؤسسات التعليميـة  " بعنوان  –ورشة عمل  .6
 .23/5/2009 -طرابلس )العربمجد (المعهد العالي للتدريب  –

اتفاقية إجـراءات االسـتثمار المرتبطـة بالتجـارة أبعادهـا       –أحمد محمد النقراط  .7
أكاديميـة   –عربيـة  حالـة الـدول ال  " وانعكاساتها علي اقتصاديات الدولة الناميـة  

   .غير منشورة ماجستير رسالة -2007-الدراسات العليا 


