الجامعات العراقية واحتياجات سوق العمل
ا .د .محمد الربيعي
تعتبر البطالة من أهم المشاكل التً تواجه الشباب فً العراق والعالم العربً وبالخصوص حملة
الشهادات الجامعٌة ،فهً (البطالة) وباء ابتلٌنا به بالرغم من الموارد الطبٌعٌة الهائلة
واإلمكانٌات المادٌة الوفٌرة التً لو استغلت استغالال حسنا لمكنت البلدان العربٌة من توفٌر
فرص عمل هائلة ألبنائها ،وساعدت بذلك فً التخلص من كثٌر من العلل االجتماعٌة التً ٌعانً
منها المجتمع العراقً والعربً كالتطرف الدٌنً والعنف والفقر والجهل والهجرة.
تشٌر تقارٌر منظمة العمل العربٌة إلى أن معدل مشاركة القوى العاملة فً العالم العربً ال
تصل إلى اكثر من  %64( %75فً العراق) وال تزٌد نسبة مشاركة اإلناث عن %81( %46
فً العراق) وهذه من أوطأ معدالت العمل فً العالم .ومن مجموع  44ملٌون عراقً ال ٌزٌد
عدد السكان ذو النشاط االقتصادي عن ثمانٌة مالٌٌن أي بمعدل  %44مقارنة بحوالً  %18فً
دولة اإلمارات العربٌة .واستنادا للمصادر الرسمٌة العربٌة فأن نسبة البطالة فً العالم العربً
تزٌد عن  %48بٌن الجنسٌن (حوالً  47ملٌون عاطل) و %61بٌن اإلناث و %88بٌن
الشباب ،بٌنما ٌوجد حوالً  81ملٌون عامل ٌشكلون العمالة األجنبٌة .إن هذه األرقام ال تعدو أن
تكون مجرد جزء بسٌط من المشكلة ،فهناك أعداد اكبر كثٌراً مضطرة للعٌش عن طرٌق
األشغال المؤقتة ،والعمل للحساب الخاص ضعٌف اإلنتاجٌة ،أو عن طرٌق أشكال أخرى من
العمالة الناقصة (او ما ٌطلق علٌة بالبطالة المقنعة) .وفً كثٌر من االحصائٌات الرسمٌة تستبعد
أعداداً كبٌرة من فئات المجتمع وخصوصا النساء.
وتعترف منظمة العمل العربٌة ان استمرار البطالة ٌعكس إما مشكلة عامة فً النمو والتنمٌة،
وإما مشكلة هٌكلٌة تتعلق بعدم المساواة فً سوق العمل .ولكن تالحظ فً الوقت ذاته عدم وجود
إجماع على السٌاسات األفضل إلٌجاد الوظائف .فالبعض ٌعتقد أن ذلك ٌتوقف على النمو ،بٌنما
ٌرى آخرون انه ٌتوقف على مرونة سوق العمل .وٌعتقد البعض أٌضا أن الحل ٌكمن فً
المهارات والقدرات البشرٌة ،بٌنما ٌرى آخرون انه ٌكمن فً سٌاسات توضع من اجل تقاسم
العمل المتاح (راجع الصفحة االلكترونٌة لمنظمة العمل العربٌة).

من المستغرب أ ن تكون البطالة مشكلة مزمنة فً الوقت الذي تعانً فٌه منطقة الشرق األوسط
وشمالً أفرٌقٌا بمجملها من حاجة لم ٌسبق لها مثٌل لفرص العمل قُ ِّدر أنها ستبلغ حوالً 888
ملٌون وظٌفة إضافٌة فً العام  .4848إذن لماذا ال تستطٌع الدول العربٌة ،ومنها العراق ،أن
تضاعف حجم فرص العمل لدٌها لكً تستوعب العدد المتزاٌد من الباحثٌن عن العمل؟ هل
المشكلة تكمن فً وجود فرص عمل من دون وجود مهارات مالئمة؟ وإذا كان هذا صحٌحا فان
جامعاتنا تخرج مهارات غٌر مرغوبة ،وهً بذلك تهدر المال العام وتضٌع على بلداننا فرص
اللحاق بالدول المتطورة.
إذا ما استندنا على نتائج ندوة المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة المنعقدة بالقاهرة فً شباط 4888
نرى إن الوظائف األكثر طلبا فً المستقبل هً وظائف مقدمً الخدمات الطبٌة ومساعدي
الخدمات والعناٌة الطبٌة ومهندسً الحاسوب وأمن المعلومات والشبكات والتطبٌقات ،وموظفً
البورصات واالستشارات المالٌة والتأمٌن ،وموظفً وعمال المرافق العامة والخدمات اإلدارٌة
وقطاع الفندقة والسٌاحة واالستجمام والوجبات السرٌعة وأخصائًٌ خدمات التعلٌم .فهل تعطً
جامعاتنا أهمٌة رئٌسٌة لتدرٌب هذه المهارات أو أنها ال زالت تؤكد على العلوم األساسٌة من
فٌزٌاء وكٌمٌاء ونبات وحٌوان وفلك ،وعلوم اجتماعٌة وتارٌخٌة وجغرافٌة وأدبٌة وفلسفٌة .ال
أحد ٌطعن فً ضرورة تدرٌس هذه التخصصات ،فهً ضرورٌة لالرتقاء بالوسط الجامعً إلى
وسط لإلبداع واالختالف وخدمة المعرفة وال احد ٌرٌد تهمٌش العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة،
الن لهذه العلوم دور ومكانة فً بناء المشروع االجتماعً الذي نسعى لبنائه .لكن ألن ٌكون من
المجدي أ ن ٌمارس قدر من التمٌز االٌجابً بما ٌراعى حاجة المجتمع والتنمٌة؟ لقد قلت سابقا
أن الطالب فً جامعاتنا "ٌحصل على شهادة فً الفٌزٌاء او الكٌمٌاء او البٌولوجٌا او غٌرها من
العلوم الطبٌعٌة و المواضٌع التكنولوجٌة لكً ٌحصل على وظٌفة تربوٌة كمدرس فً المداس
الثانوٌة ،علما بان كلٌات أ خرى متخصصة وفً نفس الجامعات تقوم بتدرٌب عناصر مؤهلة
للتدرٌس فً المدارس الثانوٌة وبنفس االختصاصات" .فلماذا هذه االزدواجٌة؟ ولماذا التركٌز
على مواضٌع ال ٌحتاجها سوق العمل؟ وإذا كانت الجامعة ال تستطٌع تكٌف التعلٌم بما ٌتالءم مع
سوق العمل ،وبأن التعلٌم حسب دراسة لعبد الرحمن عٌسوي األستاذ فً جامعة اإلسكندرٌة ال
ٌنمً فً الطالب السمات العلمٌة إال بنسبة  %4757فقط ،فان الجامعة حقا فً مأزق كبٌر.
تتحمل الجامعة جز ًء كبٌرا من مشكلة توفٌر القوى العاملة ،فهً المؤسسة الرئٌسٌة المسؤولة
عن تنمٌة الموارد البشرٌة وتدرٌبها ،وهً أٌضا المسؤولة عن تخرٌج أعداد هائلة من العاطلٌن،

حٌث بلغت نسبة البطالة عام  4887بٌن الشباب المتعلم فً مصر من الذكور ذوي المؤهالت
العلٌا  ،%75بٌنما بلغت  %68بالنسبة لالناث .واستنادا الى ما هو متوفر من مجاالت للعمل
فمن غٌر المحتمل ان ٌحصل اكثر من  %68من الشباب المتعلم فً البلدان االسالمٌة على مهنة
الئقة ومناسبة فً بلدانهم .وٌبدو ان سوق العمل ال ٌختلف كثٌرا فً العراق ،وبغض النظر عن
المكان ،فما ٌثٌر القلق هو األعداد الهائلة من الخرٌجٌن غٌر المؤهلٌن تأهٌالً كام ًل أو صحٌحا،
ففً عام  4884تجاوز هذا العدد عن نصف ملٌون خرٌج ال تتناسب مؤهالت معظمهم مع
الحاجٌات المتقلبة لسوق العمل .هذا باإلضافة إلى ما تعكسه االحصائٌات بأن نسبة البطالة فً
بعض الدول العربٌة ترتفع مع ارتفاع مستوى الشهادة الجامعٌة.
كٌف ٌمكن للجامعة من درء هذه المشكلة لتصبح مؤسسة لتكوٌن كوادر تالئم عصر اقتصاد
المعرفة المدعوم بتكنولوجٌا المعلومات وتمتلك مهارات وظٌفٌة وفنٌة وإنتاجٌة وإشرافٌة
وإحترافٌة؟ ٌمكن للجامعة ان تصبح مؤسسة لتوفٌر هذه الكوادر وبما ٌعود من فوائد كثٌرة على
المجتمع اذا ما تبنت استراتٌجٌة جدٌدة بالتعامل لزوما ووجوبا مع الوظائف الموجودة فً الواقع
واإلسهام بإصرار ونفس طوٌلة فً تأهٌل كوادر لشغل هذه الوظائف .هل أن عدم تمكن الجامعة
من التكٌف مع احتٌاجات سوق العمل ٌعود الى أنها الزالت أسٌرة تارٌخها وتقالٌدها ،أو أن
سٌاساتها الزالت أسٌرة االختصاصات التدرٌسٌة التقلٌدٌة المتوفرة بكثرة؟ ال ندعو الى إلغاء
االختصاصات األساسٌة ،ولكن أال ٌمكن للجامعة اإلبقاء على كثٌر من هذه الفروع لكن بعدد
محدود جدا من الطلبة؟ قل لً ما هو عدد المهندسٌن واألطباء والصٌادلة ومحترفً الكومبٌوتر
والزراعٌٌن والمؤرخٌن واللغوٌٌن وغٌرهم من األخصائٌٌن الذٌن سٌحتاجهم العراق فً عام
 ،4884أقول لك ما هو دور الجامعة فً المجتمع.
دعنً اضرب مثال من الهند على تبنً إحدى الجامعات الستراتٌجٌة جدٌدة تتعامل مع سوق
العمل ،وهذا مهم الن الجامعات الهندٌة ولعقود عدٌدة رفضت التطوٌر غٌر مكترثة بسوق العمل
مثلها مثل الجامعات فً البلدان العربٌة .فً حٌدراباد مثالً ،انشأت الجامعة ثالث دراسات جدٌدة
باالستناد المباشر على حاجة سوق العمل ،إحداها ماجستٌر مهارات اللغة االنكلٌزٌة وذلك بعد
أن أصبحت الهند المركز الرئٌسً للشركات االلكترونٌة والخدمٌة األمرٌكٌة واألوربٌة لتقدٌم
الخدمات التقنٌة للمستهلكٌن الغربٌٌن عن طرٌق التلفون .هذا مثال ٌمكن ان تستفاد منه جامعتً
كربالء والكوفة وذلك بتأسٌس دراسات للفندقة والخدمات السٌاحٌة لعل ذلك ٌساعد فً تحسٌن

الخدمات للمالٌٌن من زائري المراقد الدٌنٌة المقدسة فً المحافظة وٌوفر فرص عمل حقٌقٌة
للخرٌجٌن.
ٌجب أن ال نهمل مٌول الطلبة نحو الدراسات التً توفر لهم وظٌفة مرموقة ومنزلة اجتماعٌة.
لذلك نجد التنافس شدٌداً على الدراسات الطبٌة والهندسٌة .فالطلبة بصورة عامة ٌتوجهون نحو
هذه الكلٌات بسبب إغراء المجتمع وضغطه .إن هذا التنافس جٌد إلى حد ما ألنه ٌضمن توزٌع
الطلبة على االختصاصات المختلفة بالرغم من انه ٌخلق صعوبات للنظام التربوي لوجود أعداد
هائلة من الطلبة الذٌن ال ٌرغبون فً اختصاصاتهم رغبة صادقة وأصٌلة فهم ٌدخلون الجامعة
العتقادهم أنها توفر فرص عمل اكبر لهم واعتبارهم له كوسٌلة للصعود الطبقً واالجتماعً.
إن شدة اإلقبال على التعلٌم الجامعً هً المشكلة األخرى التً ٌخلقها هذا النظام ألنه ٌساعد
على بقاء االختصاصات والفروع الدراسٌة غٌر المهمة لسوق العمل .هذا التوزٌع غٌر الموازي
لحاجة المجتمع إضافة إلى الزٌادة الهائلة فً أعداد الطالب غٌر الموازٌة مع احتٌاجات
المجتمع ،تعمل مجتمعة على إ غراق السوق بقوى عاطلة فً الوقت الذي ٌبقى فٌه المجتمع
بحاجة كبٌرة لخرٌجٌن فً اختصاصات كالطب والهندسة.
ومما تجدر اإلشارة إلٌه هنا ،هو أزمة العالقة بٌن الجامعة والمجتمع ،واندماج الجامعة مع
واقعها ومحٌطها ،األمر الذي ٌؤدي إلى طرح أسئلة عدٌدة حول أهمٌة الجامعة وقٌمة التعلٌم
الجامعً .فالعلوم البحتة والبعٌدة عن القٌام بدوها االجتماعً فً تقدم البالد وازدهارها ،تظل
علوما نظرٌة تعلٌمٌة ،باالضافة الى البحوث الجامعٌة عدٌمة الجدوى والفائدة .لذلك لٌس من
الغرٌب أن تتزاٌد األصوات الداعٌة إلى إعادة النظر فً أهداف الجامعة وبضرورة وضع
استراتٌجٌة جدٌدة للتعلٌم العالً.
ومن هنا ٌتضح لنا أن التوجه الصحٌح الٌومٌ ،تطلب إلى إخضاع الجامعة لمتطلبات سوق العمل
وذلك بالتحكم فً نوعٌة االختصاصات والمناهج وعدد الطلبة فً كل اختصاص والتنظٌم
واإلدارة الجامعٌة فً ضوء هذا المبدأ .وهذا ٌتطلب إ جراءات وتغٌرات عمٌقة فً هٌكلٌة
الجامعة ،كما ٌتطلب أ ٌضا دراسات شاملة عن سوق العمل الحاضر والمستقبلً بما فٌه حصر
أسواق العمل الحقٌقٌة ،ومعرفة متطلبات كل وظٌفة ،وكٌفٌة توفٌر الكفاءة الالزمة .وٌشاركنً
فً ضرورة استجابة التعلٌم والبحث العلمً لخدمة المجتمع وسوق العمل األستاذ الدكتور

رٌاض عزٌز هادي ،مساعد رئٌس جامعة بغداد ،الذي ٌشٌر إلى أن تحقٌق ذلك ٌتم "عن طرٌق
إعداد الدراسات والخطط واالستبٌانات التً تتوالها الجامعات واأل ساتذة الجامعٌون وٌتم عن
طرٌقها ،وعلى وفق معاٌٌر علمٌة معتمدة عالمٌا ،بٌان حاجات المجتمع وسوق العمل وأولوٌات
تلك االحتٌاجات ومستلزمات إنجازها" .وفً هذا السٌاق نرى ضرورة التخلً عن سٌاسة إنشاء
جامعات عامة جدٌدة واستبدالها بسٌاسة تقوم على أنشاء جامعات تكنولوجٌة وكلٌات التعلٌم
المهنً وجامعات اختصاص كالجامعات الطبٌة والمعلوماتٌة.
على الجامعة ان تتمتع بدرجة من المرونة فً تحدٌد االختصاصات وفً عدد الطلبة المقبولٌن
فً االختصاصات على اساس الرغبة وحاجة سوق العمل .على سبٌل المثال اخبرنً احد اساتذة
جامعة بنسلفانٌا ان عدد الطلبة المقبولٌن فً الفروع الهندسٌة قبل خمسة سنوات كانوا موزعٌن
على ما ٌقارب  878طالبا فً قسم الكومبٌوتر وبما ٌقارب نفس العدد فً كل الفروع الهندسٌة
االخرى ،اما الٌوم فأن العدد تغٌر لٌصبح عدد الطلبة فً قسم الهندسة البٌولوجٌة  878طالبا
وبما ٌقارب  488طالبا موزعا على االقسام االخرى بضمنها قسم الكمبٌوتر ،وان سبب هذا
التغٌٌر ٌعود الى نمو الصناعات البٌوتكنولوجٌة فً الوالٌة واعتقاد الطلبة بأن اختصاص
الهندسة البٌولوجٌة ٌوفر لهم فرص لوظائف عمل افضل.
ٌتوقف تطوٌر التعلٌم الجامعً بما ٌخدم احتٌاجات سوق العمل على تطوٌر اإلدارة الجامعٌة
وتحسٌن جودة نظام التعلٌم بما ٌتناسب ومتطلبات المنافسة فً عصر العولمة .فالتنافس هو
السمة األساسٌة لهذا العصر وهً تنعكس على النظام الجامعً بحٌث نرى الجامعات تتنافس
فٌما بٌنها واألقسام داخل الجامعة تتنافس فٌما بٌنها أٌضا ،باإلضافة إلى التنافس بٌن أعضاء
الهٌئة التدرٌسٌة .وعندما ٌحصل هذا التنافس فً ظل استقاللٌة الجامعات والحرٌة األكادٌمٌة،
فأنه ٌؤدي إلى بقاء األصلح ونهاٌة األسوأ ،وااللتزام بمعاٌٌر الجدارة واالستحقاق ،والى تكوٌن
قنوات اتصال بٌن الجامعات ومؤسسات المجتمع االنتاجٌة والخدمٌة كما هو موجود حالٌا فً
مجال الطب حٌث ٌعمل األساتذة والطلبة فً المستشفٌات الجامعٌة وغٌرها.
التعلٌم فً العراق ٌفتقر الى التركٌز على الجوانب المهنٌة والتقنٌة .وهذا ٌعود إلى عدم وجود
سٌاسات فعالة والى تقالٌد التعلٌم العالً التً تؤكد على الجانب االكادٌمً للتعلٌم الجامعً ،وبأن
الجامعة مؤسسة علمٌة ال عالقة لها باألهداف االجتماعٌة واالقتصادٌة غرضها نقل الثقافة
ونشرها ،باإلضافة إ لى النظرة الدونٌة للحرف والمهارات التقنٌة باعتبارها تكتسب بالخبرة

ولٌس بالدراسة الجامعٌة الرصٌنة .هذا إ لى جانب انخفاض مستوٌات التعلٌم وتجزئة المعرفة
وبقاء حدود التخصصات التقلٌدٌة والخوف والتهٌب من أي تغٌٌر أو إصالح أو ابتكار.
فً النهاٌة ،نرى أن هناك ثمة حاجة إلى إصالح نظام التعلٌم الجامعً ،وتوجٌه الطلبة نحو
الدراسات التً توفر لهم فرص العمل ،وان تصبح الجامعة باإلضافة إلى كونها مؤسسة أكادٌمٌة
جهاز تدرٌب الشباع مطالب سوق العمل الوطنً وأولوٌات األسواق العالمٌة .كما وهناك حاجة
إلى تحسٌن التعلٌم المهنً والتقنً لتعزٌز قدرات ومهارات القوى العاملة بالتركٌز الشامل على
تطبٌق معاٌٌر الجودة والتمٌز واعادة االعتبار لهذا النوع من التعلٌم ،وتحسٌن صورته وتثمٌن
الثقافة التكنولوجٌة.
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