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مخرجات التكوين الجامعي ومدى مواءمتها لمتطلبات سوق العمل
 دراسة ميدانية لعينة من رؤساء قسم اإلعالم وأرباب العمل بمؤسسات االعالم-ا .أحسن صليحـة.جامعة الجزائر 0 -

ا .شابونية زهية .جامعة محمد الصديق بن يحي -جيجل

الملخص:
تعد اجلامعة من أهم مؤسسات تنمية اجملتمع ،لدى هتتم خمتلف الدول بتطويرها ،وحترص على عدم ترك فجوة
بني خمرجاهتا ومتطلبات اجملتمع ،ولعل من أهم هذه الفجوات الفجوة بني خمرجات التكوين اجلامعي عدديا ،معرفيا
ومهاريا ومتطلبات سوق العمل.
فتحظى مشكلة املواءمة بني التكوين اجلامعي ملخرجات اجلامعة ومتطلبات سوق العمل باعتبارها من أهم
عوامل استفحال البطالة يف اجملتمع باهتمام كبري لدى السياسة االقتصادية واالجتماعية إدراكا منها ألمهيتها التنموية.
ومن خالل حماولتنا البحثية هذه سنحاول معاجلة موضوع املواءمة بني خمرجات التكوين اجلامعي ومتطلبات
سوق العمل لدى خرجيي قسم االعالم ،نظرا ألمهية هذا التخصص كتخصص وكمهنة باعتبارها مهنة العصر  ،فما
مدى مواءمة التكوين اجلامعي خلرجيي اإلعالم ملتطلبات سوق العمل؟
الكلمات المفتاحية:التكوين اجلامعي ،اخلرجيون ،سوق العمل ،التوازن يف سوق العمل ،قسم االعالم.
Le résume
L’université est considérée comme l’une des institutions de développement social.
Ainsi, chaque pays travaille pour la développer et il veille à ne pas laisser d’écart
entre ses résultats et les exigences de la société. Parmi ces écarts, l’écart entre le
résultat de la formation universitaire : quantité, savoir et performance, et
l’exigence du marché du travail.
Le problème de l'harmonisation de la formation universitaire avec la production
universitaire et les exigences du marché du travail est l'un des facteurs les plus
importants qui exacerbent le chômage dans la société avec un grand intérêt pour
la politique économique et sociale.
Grâce à cette recherche, nous tenterons d’aborder la question de l’harmonisation
entre les résultats de la formation universitaire et des exigences du marché du
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travail chez les diplômés du département de l’informationet communication,
compte tenu de l’importance de cette spécialisation en tant que profession et
profession de l’époque. Quelle est donc cette convenance entre la formation
? universitaire et les exigences du marché e travail
Les mots clés :
La formation universitaire, les diplômés, le marché du travail, équilibre sur le
marché du travail, département de l’information et communication.

مدخل بصيغة إشكال :
إن اجملتمع نسق كلي يتكون من أنساق فرعية متساندة ،مرتابطة ومتباينة وظيفيا ،وكل نسق هو وليد األجزاء أو
الكفايات البنيوية اليت ت ظهر يف وسطها له وظيفته اليت ال بد له من القيام هبا للمحافظة على النسق الكلي ،وبناءًا
عليه فإن اجلامعة ما هي إال نسق فرعي ضمن النسق الكلي تؤدي أدوارا ووظائف معينة لتحقيق أهدافها وضمان
بقاء واستقرار النسق االجتماعي الكلي.
تعد اجلامعة معلما من معامل احلضارة ،فهي مؤسسة إجتماعية تسعى خمتلف الدول من خالل تنميتها لتحقيق
تنمية اجملتمع يف خمتلف اجملاالت ،ذلك أن دور اجلامعة مل يظل يقتصر على التكوين املعريف فقط للطالب ،بل ختطى
ذلك إىل وظيفتني أخرتني ،متثلتا يف البحث العلمي وخدمة اجملتمع ،فمن خالل تكوينها للطالب معرفيا ،وقيامها
بالبحث العلمي بدراستها ملختلف املستجدات من أجل فهم أفضل للواقع وتشكيل صورة أوضح عن املستقبل،
متارس وظيفتها الثالثة من خالل هاتني الوظيفتني واليت تتمثل يف خدمة اجملتمع ،هذه الوظيفة اليت صارت هدفا
أساسيا للجامعات على رأسها اجلامعة اجلزائرية ،واليت أقرت بأمهيتها وضرورة العمل على حتقيقها ،فخالل األسبوع
الثاين من شهر مارس  ،2107تلقت اجلامعات اجلزائرية مراسلة وزارية من املفتشية العامة للبيداغوجية كوثيقة
موسومة بـ :منوذج إعداد مشروع املؤسسة اجلامعية ،وطلب من مجيع الفاعلني اجلامعيني املسامهة يف إعداد هذا
املشروع باقرتاحاهتم إلعادة بعث اجلامعة باعتبارها مؤسسةفعالة يف اجملتمع.
وهذا املشروع ألصدق دليل على ضرورة جعل اجلامعة نسقا من النسق الكلي ،ترتبط به وال تنفصل عنه ،وقيام
اجلامعة بوظيفتها الثالثة ال يكون إال إذا كان هناك تناسق بني ماهو داخل أسوار اجلامعة وخارجها ،فال بد أن ال
تكون هناك فجوة بني املؤسسة اجلامعية واجملتمع ،ولعل من أهم ما يدل على متانة هاته العالقة هو املواءمة بني
خمرجات اجلامعة ومتطلبات سوق العمل ،واليت تعد مطلبا اجتماعيااقتصاديا ضروريا لتفعيل دور اجلامعة يف خدمة
اجملتمع.
فاملواءمة بني خمرجا ت اجلامعة املعرفية والبشرية ومتطلبات سوق العمل من مؤهالت معرفية ومتطلبات بشرية،
مطلب أساسي تسعى خمتلف اجملتمعات لتحقيقه ،واجلزائر بدورها سعت لذلك فقامت بعدة إصالحات جدرية "
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خاصة يف ظل ظهور مشكلة بطالة اخلرجني وذلك بسبب غياب ختطيط حقيقي من قبل وزارة التعليم العايل
الحتياجات وتوجهات السوق احمللي وتعدد األقسام اجلامعية وتوسعها ،حبيث أصبحت اجلزائر تعاين من مستويات
بطالة غري مسبوقة خلرجيها خاصة قطاع االعالم نظرا ألمهيته وحملدودية قطاع االعالم مبختلف توجهاته المتصاص
هذه البطالة" ،1فقطاع االعالم رغم أمهيته اليت يفرضها عصرنا احلايل والذي يعد عصر التكنولوجيا واالعالم ،ال يزال
قطاعا يعاين عدة مشكالت تأهيلية ومشكالت يف فرص العمل ،فالبطالة يف اجلزائر مشلت حّت هذا القطاع.
ولقد قامت الدولة اجلزائرية يف سبيل ختطي ذه املشكالت سواء يف هذا القطاع أو غريه "باستحداث هيئات
جديد ة لتوفري فرص العمل ،ومجيع هذه اهليئات تنصب يف هدف وغاية واحدة ،وهي مساعدة ودعم تشغيل
الشباب ،وحماربة البطالة والفقر والنهوض بالدولة اجلزائرية من أجل التنمية" ،2مثل فتح فرص عمل بعقود ما قبل
التشغيل ومشاريع املقاوالتية.
ولكن ما يهمنا يف موضوع حبثنا هذا ليس موضوع متكن اجلزائر من حل مشكلة البطالة يف اجملتمع اجلزائري ،بل
معاجلة أحد أهم أسباب البطالة يف اجلزائر أال وهو موضوع املواءمة بني خمرجات اجلامعة اجلزائرية ومتطلبات سوق
العمل  ،سواء كان ذلك من ناحية املواءمة بني عدد املتخرجني وعدد مناصب العمل ،أومن ناحية املواءمة من حيث
املؤهالت املعرفية والتكوينية واملهارتية ومتطلبات سوق العمل  ،فهل متكنت الدولة اجلزائرية من حتقيق مواءمة فعلية
بني خمرجات اجلامعة ومتطلبات سوق العمل؟
المحور االول :االطار المنهجي للدراسة:
 -4اسباب اختيار الموضوع:
 إبراز أمهية موضوع التكوين اجلامعي.

 التعرف على الدور االقتصادي واالجتماعي للتكوين اجلامعي.
 التعرف على مدى مواءمة التكوين اجلامعي خلرجيي االعالم يف اجلزائر ملتطلبات سوق العمل.
 -2أهمية الدراسة
 أمهية موضوع التكوين اجلامعي
 أمهية معرفة العالقة بني التكوين اجلامعي وسوق العمل
 1مدين ين شهرة ،االصالح االقتصادي وسياسة التشغيل (التجربة اجلزائرية) ،دار جامد للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل ،2111 ،ص.012
 2ااحلرازي ،ناجي عبد اهلل ،جماالت العمل املتاحة يف سوق العمل ،مؤمتر دويل العمالة اليمنية ومتطلبات سوق العمل اخلليجي الفرص والتحديات ،مركز
سبأ للدراسات االسرتاتيجية ،صنعاء ،2101 ،ص.1
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 هذه الدراسة تساعد يف التأكيد على ضرورة االهتمام بالتكوين اجلامعي ومواءمته ملتطلبات سوق العمل.
 -0أهداف الدراسة
 إلقاء الضوء على واقع التكوين اجلامعي وتقييممخرجاته.
 التعرف على مدى مواءمة التكوين اجلامعي خلرجيي االعالم ملتطلبات السوق من وجهة نظر خرجيي قسم االعالم.
 التعرف على مدى مواءمة التكوين اجلامعي خلرجيي االعالم ملتطلبات السوق من وجهة نظر أرباب العمل
باملؤسسات االعالم.
 -1االشكالية:
التساؤل الرئيسي :ما مدى مواءمة التكوين اجلامعي خلرجيي اإلعالم ملتطلبات سوق العمل؟
التساؤالت الفرعية:
-0

ما مدى مواءمة التكوين اجلامعي خلرجيي اإلعالم ملتطلبات سوق العمل من وجهة نظر رؤساء أقسام

اإلعالم.
 -2ما مدى مواءمة التكوين اجلامعي خلرجيي اإلعالم ملتطلبات سوق العمل من وجهة نظر أرباب العمل
باملؤسسات اإلعالمية.
 -0الفرضيات:
 4-0الفرضية الرئيسية:هناك مواءمة بني التكوين اجلامعي ومتطلبات سوق العمل .
 2-0الفرضيات الفرعية:
 0-2-2من وجهة نظر خرجيي اإلعالم هناك مواءمة بني التكوين اجلامعي ومتطلبات سوق العمل
مؤشراتها:
 التخطيطاالسرتاتيجيللخرجيني.
 التكوين اجلامعي للخرجيني.
 2-2-2من وجهة نظر أرباب اإلعالم مبؤسسات اإلعالم هناك مواءمة بني التكوين اجلامعي ومتطلبات
سوق العمل
مؤشراتها:
 تقييم خرجيي قسم اعالم.
 تقييم العالقة بني املؤسسة اجلامعية واملؤسسة االعالمية.
55

مجلة هيرودوت

العدد الثامن ديسمبر 8102

http://www.herodotedb.com

 -0مفاهيم الدراسة:
سيتماستعراض جمموعةمناملصطلحاتوردتفيالدراسةوهيكاآليت:
 0-1الخريج  :طالب جزائري أمضىبنجاحعلىاألقل60سنوات يف منظومةالتعليم العايل ،فتحصل بذلك على
شهادة ليسانس ،أو أمضى  2سنوات فتحصل على شهادة املاسرت ،أو  7إىل  01سنوات أو اكثر
للحصول على رسالة الدكتوراه.

 2-1التكوين الجامعي :هو عبارة عن" التكوين التدرجيي ،يشمل على حجم من املعلومات تتدرج يف دروس
علمية خمتلفة يستوعبها الطالب ،وهتدف جمموعة هذه املعلومات إىل إعطائه القدرة للسيطرة اجلزئية على
1
قطاع علمي أو تقين حمدد .وينقسم هذا التكوين عند الضرورة إىل برامج وطرق تعليمية".
 3-1سوق العمل :اجملال الذي جيد فيها خلريج أو العامل فرصة عمل،وقد يكون حمليا أو إقليميا أو دوليا ،فهو
املكان او اجملال الذي تتفاعل او تتالقى فيه قوة عرض العمل والطلب عليه.
المحور الثاني :جهودالجامعاتفي الربط ما بين المخرجات االعالمية وتلبيةاحتياجات سوق العمل:
تويل املؤسسة اجلامعية اهتماماً كبرياً بتطوير براجمها وخططها البيداغوجية مبا حيقق مواءمة خمرجات وحداهتا
عنصرا أساسيًا ملتطلبات التنمية ،وانطالقاً من األهداف
التعليمية مع احتياجات سوق العمل االعالمي ،باعتبار ذلك ً
االسرتاتيجية أولت املؤسسة اجلامعية اعداد وتصميم وتطوير الربامج واخلطط اجلامعية اهتماماً كبرياً لضمان مسايرة
براجمها للتقدم امللموس يف قطاع االعالم ولضمان إكساب خريج االعالم املهارات التقنية واملهنية اليت ِّ
متكنه من
التعامل مع سوق العمل يف أي حمطة إعالمية.
وتعمل املؤسسة اجلامعية على الربط بني املخرجات االعالمية وتلبية احتياجات سوق العمل ،وعلنا نستطيع أن
حنصر أمهها يف مايلي:

2

" .0التعرف على واقع اخلرجيني لقسم االعالم يف سوق العمل.
 .2حتديد االحتياجات الكمية والنوعية من القوى العاملة حسبا حتياجات سوق العمل.
 .3حتديد املعلومات واملهارات الالزمة للخرجيني قسم االعالم والتيتساهم يف تلبية احتياجات سوق العمل.
 .1التعرف على العالقةبني مؤسسات التعليم العايل وسوق العمل.
 .2تقدير االحتياجات املستقبلية لسوق العمل من اخلرجيني (خالل اخلمسسنوات القادمة).
 .1إجياد احللول العملية حلل مشكلة البطالة واليت ميكن أن جتسر اهلوة بني خمرجات التعليم وسوق العمل.
 1شريفة يعقويب" ،التكوين اجلامعي املتخصص وأداء العمل الصحفي واالذاعي" ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف تنمية املوارد البشرية ،جامعة منتوري
قسنطينة ،2117/2112 ،ص.22
 2حلمر نادية ،واقع سوق العمل يف اجلزائر خالل الفرتة ،2101-2110 :دراسة حالة والية سكيكدة ،جامعة  21أوت ،2102-0122ص 00
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 .2استقراء احتياجات سوق العمل اإلقليمي والعاملي ومتطلباهتما من خرجي قسم االعالم".
المحور الثالث :االجراءات المنهجية للدراسة
 -4مجاالت الدراسة
 0-0المجال المكاني :جامعات اجلزائر املختلفة وخمتلف املؤسسات االعالمية
 2-0المجال البشري :رؤساء أقسام االعالم من جامعات خمتلفة  ،وأرباب العمل يف مؤسسات اإلعالم
 -2أدوات الدراسة
 4-2تعريف اداة جمع البيانات
مت االعتماد على ادة االستبيان كوسيلة جلمع البيانات باعتبارها تالئم موضوع حبثنا ،وقد مت توزيع استبانة جتريبية
لـ  31فرد من رؤساء قسم االعالم ،و 31رب من أرباب املؤسسات اإلعالمية ،ومت االعتماد على بيانات البنك
الدويل ،بيانات اجلزائر ،للملتحقني بقسم االعالم ذكور و اناث و صادرات وواردات تكنولوجيا املعلومات.
 2-2حساب الشروط السيكومترية (الثبات والصدق) ألداة الدراسة
 حساب الثبات  :باالعتماد على برنامج  spssوباستخدام معادلة كرونباخ فقد مت:
االستمارة : 4احلصول على قيمة ثبات استبيان التجرييب تساوي 0.95 :وعليه يتوضح أن هذا االستبيان
ذو ثبات عال.

االستمارة  :62احلصول على قيمة ثبات استبيان التجرييب تساوي 0.94 :وعليه يتوضح أن هذا االستبيان
ذو ثبات عال

 حساب الصدق :حلساب الصدق مت تطبيق هذه املعادلة

الصدق الذايت ملعامل الثبات

االستمارة 6.18 = 0.95 :64ومنه بتوضيح أن هذا االستبيان صادق فيما أعد لقياسه.
االستمارة  0.96 = 0.94 :62ومنه بتوضيح أن هذا االستبيان صادق فيما أعد لقياسه.
وقد مت اعطاء الوزن املناسب ألمهية كل عبارة من عبارات االستبيان ودلك على النحو التايل:
موافق/ 0

محايد/ 2

معارض1

ومن أجل حتديد إل أي قيمة تنتمي قيمة املتوسط احلساب فقد مت  :حساب املدى وذلك بطرح أصغر قيمة من
أعلى قيمة يف املقياس ( 2 =)0-3مث قسمة املدى ( )2على أكرب قيمة يف املقياس ( )3واهلدف من ذلك حتديد
الطول الفعلي لكل خلية ،وكانت ()0.66 =3/2
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موافق

محايد2.17 -2.02/

 -0أساليب المعالجة االحصائية





إجراء اختبار الصدق والثبات ألسئلة االستبانة باستخدام معامل "ألفا كرونباخ" )(cronbach alpha
التكرارات
املتوسط املوزون (املرجح) ملعرفة مدى ارتفاع أو اخنفاض استجابات أفراد جمتمع الدراسة
النسبة املئوية للمتوسط املوزون

 االحنراف العياري لقياس جتانس استجابات أفراد الدراسة" ،حيث يدل على كفاءة الوسط احلسايب يف متثيل
1
مركز البيانات حبيث يكون الوسط احلسايب أكثر جودة كلما قلت قيمة االحنراف املعياري".
 -1منهج الدراسة مت اعتماد املنهج الوصفي باعتباره املنهج املالئم هلذه الدراسة
 -0عينة الدراسةعينة الدراسة هي ع ينة عشوائية ،فتمثلت يف جمموعة من رؤساء قسم و أستاذ قسم اعالم ،وقد
متكن من الوصول إىل  021فرد منهم من خمتلف اجلامعات ،كما مت توزيع  011استمارة على أرباب عمل
مبؤسسات إعالمية (قنوات ،اذاعات  ،صحف  ،منافذ و منابر اعالمية)

المحور الرابع :تحليل وتفسير البيانات
 -4تفريغ البيانات ،تبويبها والتعليق عليها
 4-4معطيات الفرضية االولى (من وجهة نظر خريجي اإلعالم هناك مواءمة بين التكوين الجامعي
ومتطلبات سوق العمل)
أوال :التخطيط االستراتيجي للخريجين:
الرقم األسئلة

4

توزيع االجابات
المتوسط النسبة

االنحراف

الحسابي المئوية

المعياري

تمتلكالجامعةرؤيةواضحة لمواصفاتالخريجالجيد لقسم 2.53

0.66 84.33%

االعالم
2

توجد لدى الجامعة خطة استراتيجية تتعلق بخريجي قسم 2.40

0.61 % 80

اعالم
 1حممد الغريب عبد الكرمي ،مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،ط ،2اجلزائر ،0111 ،ص.01
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تستقرئ الجامعة سوق العمل اإلقليمي و احتياجاته من 2.00
خريجي اعالم

1

تستقرئ الجامعة سوق العمل الدولي واحتياجاته من خريجي 2.05
اعالم

0

هنا كرابطة للخريجي نتنسق مع الجامعة في مجال تشغيل 2.02
خريجي االعالم
2.2

المجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

0.58
%66.66
0.55
%68.33
0.60
%67.33
6.0

80.00
%

ثانيا :التكوين الجامعي لقسم اإلعالم:
0

تنسق مختلف الجامعات الجزائرية فيما بينها في مجال تخصص االعالم فتقدم 2.27

0.66 75.66%

نفس برامج التخصص
8

تقديم الجامعات الجزائرية لنفس برامج تخصص اعالمي سهم في زيادة جودة 2.43

%81

0.75

خريجي االعالم
7

تراعي مختلف الجامعات الجزائرية في قبولها لعدد الطالب الملتحقين بقسم 2.17

0.68 %72.33

االعالم احتياجات سوق العمل
1

تراعي مختلف الجامعات الجزائرية في قبولها للطالب الملتحقين بقسم االعالم 2.17

0.68 72.33%

مؤهالتهم العلمية حسب احتياجات سوق العمل
 46تراعي الجامعات الجزائرية في تكوينها لطالب قسم االعالم مواءمة برنامج 1.95

%65

0.77

التخصص الحتياجات سوق العمل معرفيا.
 44يشمل التكوين الجامعي لطالب قسم اإلعالم دورات تدريبية إعالمية

2.35

0.70 %78.33

المجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

2.22

6.86

81.46
%

يوضح اجلدول أعاله مدى مواءمة التكوين اجلامعي لطالب اإلعالم ملتطلبات السوقمن وجهة نظر رؤساء قسم
االعالم ،فنالحظ أن:
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 يقدر املتوسط احلسايب لعبارات احملور األول من اجلدول بـ  2.2مبا يعادل %23.33من أفراد العينة ،ممايشري أن أفراد العينة يتخذون موقف حمايد فال يبدون ال موافقتهم وال رفصهم بأن اجلامعة متتلك ختطيط
اسرتاتيجي للخرجيني ،فتأيت إجاباهتم بشكل متجانس باحنراف معياري يقدر بـ ،1.1إذ ترتاوح إجاباهتم
بني موافقتهمعلى العبارات () )2 ،0متتلكاجلامعةرؤيةواضحة ملواصفاتاخلرجياجليد لقسم االعالم،
توجدلدىاجلامعةخطة اسرتاتيجيةتتعلقبخرجيي قسم اعالم) مبتوسطات حسابية ( )2.40 ،2.53على
الرتتيب ،فيوافقون على أن اجلامعة متلك صورة واضحة عن مواصفات اخلريج اجليد لقسم اإلعالم ،وخطة
اسرتاتيجيةتتعلق خبرجيي قسم اعالم ،وبني موقف احلياد بشأن العبارات (،1 ،3
 ))2تستقرئاجلامعةسوقالعمل الدوليواحتياجاته من خرجيي اعالم ،تستقرئاجلامعةسوقالعمل اإلقليميو
احتياجاته من خرجيي اعالم ،هناكرابطة للخرجيني تنسق مع اجلامعة يف جمال تشغيل خرجيي االعالم)
مبتوسطات حسابية تقدر بـ ( )2.12 ،2.12 ،2.11على الرتتيب فال يبدون ال موافقتهم وال رفضهم
 ،لكون اجلامعة تستقرئ سوقالعمل اإلقليميو احتياجاته من خرجيي اعالم  ،وال أهنا تستقرئ سوقالعمل
الدوليواحتياجاته من خرجيي اعالم ،وكذا ال يصرحون إن كانت هناك
رابطةللخرجيينتنسقمعاجلامعةفيمجالتشغيل خرجيي االعالم.
 يقدر املتوسط احلسايب لعبارات احملور الثاين من اجلدول بـ  2.22مبا يعادل  %21.01من أفراد العينة،والذين جييبون بشكل متجانس عن عبارات التكوين اجلامعي لقسم اإلعالم باحنراف معياري يقدر بـ
( ،)1.21فال جبيبون بشكل صريح عن العبارة رقم(( )1تنسقمختلف اجلامعات اجلزائرية
فيمابينهافيمجالتخصص االعالم فتقدم نفس برامج التخصص) مبتوسط حسايب يقدر بـ ( ،)2.22وكذا
عن العبارة رقم (( )17تراعي خمتلف اجلامعات اجلزائرية يف قبوهلا لعدد الطالبامللتحقني بقسم االعالم
احتياجاتسوقالعمل) مبتوسط حسايب يعادل ( )2.02وبنفس املتوسط احلسايب ( )2.02عن العبارة رقم
(( ) 11تراعي خمتلف اجلامعات اجلزائرية يف قبوهلا للطالبامللتحقني بقسم االعالم مؤهالهتم العلمية حسب
احتياجاتسوقالعمل) ،وأيضا يتخذون موقف احملايد بشأن العبارة رقم (( )01تراعي اجلامعات اجلزائرية يف
تكوينها لطالب قسم االعالم مواءمة برنامج التخصصالحتياجاتسوقالعمل معرفيا) مبتوسط حسايب يقدر
بـ ( ،)0.12يف حني يوافقون على العبارات رقم (( )00 ،2تقدمياجلامعاتاجلزائرية لنفسربامج ختصص
اعالمي سهم يف خلق حالة من املنافسة وبالتايل زيادةجودةخرجيي االعالم ،يشمل التكوين اجلامعي لطالب
قسم اإلعالم دورات تدريبية إعالمية تساعد يف جتويد املنتج املعريف واملهاري للطلبة ) مبتوسطات حسابية
تقدر بـ ( )2.32 ،2.13على الرتتيب.
 2-4معطيات الفرضية الثانية (من وجهة نظر أرباب اإلعالم بمؤسسات اإلعالم هناك مواءمة بين التكوين
الجامعي ومتطلبات سوق العمل)
اوال :تقييم خريجي قسم اعالم
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رقم الفقــرة

المتوسط

النسبة المئوية االنحراف

الحسابي

المعياري

4

توجد لدى الجامعة خطة استراتيجية تتعلق بخريجي قسم اعالم

2,11

%71.11

1.13

2

لخريجي قسم االعالم مؤهالت لقيادة التقنيات التكنولوجية

2.25

%22

1.11

0

لخريجي قسم االعالم مؤهالت للعمل ضمن فريق

2.12

%17.33

1.12

1

لخريجي قسم االعالم مؤهالت لبناء النماذج التقنية ووسائل 0,10

%13.11

1.12

التكنولوجيا
0

لخريجي قسم االعالم مؤهالت في اللغات األجنبية

المجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

1.92

%11

1.21

2.41

%82.00

6.02

ثانيا :تقييم العالقة بين المؤسسة الجامعية والمؤسسة االعالمية
6

التخصصات المطروحة حاليا في التكوين الجامعي لطالب االعالم 2.81

%13.11

1.17

تحت اجل لتعديل لتتالء ممعاحتياجات سوق العمل
7

تستفيد مؤسستنا من األبحاث العلمية اإلعالمية في معالجة بعض 2.37

%21.33

1.21

المشكالت التي تواجهها
8

تقوم المؤسسة الجامعية بعقد تدريبات إعالمية للطلبة بمؤسستنا قبل 2.47

%72.33

1.23

تخرجهم
9

تحرص مؤسستنا على توفير اإلمكانيات الفنية لتدريب طلبة االعالم 2.21

%11

1.12

قبل تخرجهم على التقنيات االعالمية
 10تساهم عالقات التعاون بين مؤسستنا ومؤسسات التعليم العالي في 2.27

%12.11

1.21

تحديد احتياجات سوق العمل
6.00 %78.01 2.02

المجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

يوضح اجلدول أعاله مد ى مواءمة التكوين اجلامعي لطالب اإلعالم ملتطلبات السوق لدى أرباب اإلعالم
مبؤسسات اإلعالم ،فنالحظ أن:
 يشري املتوسط احلسايب لعبارات احملور األول املتعلقة بتقييم خرجيي قسم اعالم ،إىل أن أفراد العينة من أربابالعمل باملؤسسات اإلعالمية ال يصرحون برأيهم الصريح حول العبارات فيتخذون موقف احملايد إجتاه
العبارات فيقدر املتوسط احلسايب لكل العبارات بـ ( )2.01مبا يعادل  % 22.23من أفراد العينة ،فاختذوا
موقف احملايد من العبارات (( )2 ،1 ،3 ،2خلرجيي قسم االعالم مؤهالت لبناء النماذج التقنية ووسائل
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التكنولوجيا ،خرجيي قسم االعالم مؤهالت للعمل ضمن فريق ،خلرجيي قسم االعالم مؤهالت لقيادة
التقنيات التكنولوجية ،خلرجيي قسم االعالم مؤهالت يف اللغات األجنبية) مبتوسطات حسابية تقدر بـ
()1.92 ،0,10 ،2.12 ،2.25على الرتتيب ،يف حني يوافقون على العبارة رقم (( )10توجد لدى
اجلامعة خطة اسرتاتيجية تتعلق خبرجيي قسم اعالم ) مبا يعادل املتوسط احلسايب بـ ()2.11
 يشري املتوسط احلسايب لعبارات احملور الثاين املتعلقة بتقييم العالقة بني املؤسسة اجلامعية واملؤسسة االعالميةلدى أرباب العمل باملؤسسة اإلعالمية ،أن أفراد العينة يوافقون على وجود عالقة إجيابية بني املؤسسة اجلامعية
واملؤسسة اإلعالمية مبتوسط حسايب يقدر بـ ( )2.12مبا يعادل ( )%72.21باحنراف معياري يساوي
( )1.13مما يدل على جتانس اإلجابات ،فيوافقون على:
 العبارة رقم (( )11التخصصات املطروحة حاليا يف التكوين اجلامعي لطالب االعالم حتتاج للتعديللتتالءممعاحتياجات سوق العمل) مبتوسط حسايب ( )2.81مبا يعادل () %13.11
 العبارة رقم (( )12تستفيد مؤسستنا من األحباث العلمية اإلعالمية يف معاجلة بعض املشكالت اليتتواجهها) مبتوسط حسايب ( )2.37مما يعادل ()%21.33
 العبارة ررقم (( )17تقوم املؤسسةاجلامعية بعقد تدريبات إعالمية للطلبة مبؤسستنا قبل خترجهم) مبتوسطحسايب ( )2.47مبا يعادل()%72.33
 العبارة رقم (( )11حترص مؤسستنا على توفري اإلمكانيات الفنية لتدريب طلبة االعالم قبل خترجهم علىالتقنيات االعالمية) مبتوسط حسايب ( )2.21مبا يعادل ()%12.11
 العبارة رقم (( )01تساهم عالقات التعاون بني مؤسستنا ومؤسسات التعليم العايل يف حتديد احتياجاتسوق العمل) مبتوسط حسايب ( )2.27مبا يعادل (.)%12.11
 -2النتائج العامة للدراسة في ضوء الفرضيات
 4-2الفرضية االولى
مل يتم إثبات الفرضية األوىل اليت تنص على " من وجهة نظر خرجيي اإلعالم هناك مواءمة بني التكوين اجلامعي
ومتطلبات سوق العمل" حيث أن( )% 23.33من أفراد العينة اختذوا موقف حمايد فيما خيص عبارات احملور
األول للفرضية و( ) %21.01اختذوا كذلك موقف حمايد من عبارات الفرضية يف احملور الثاين أي أن ما يقدر بـ
( )%23.20اجتهوا اجتاه احملايد فيما خيص مواءمة التكوين اجلامعي ملتطلبات سوق العمل ،فلم يبدوا بصريح
العبارة عن موافقتهم او رفضهم لوجود املواءمة  ،فنالحظ أن:
 يوافق أفراد العينة أن هناك ختطيط اسرتاتيجي نظري خلرجيي قسم اإلعالم إذ يوافق  84.33%على أناجلامعةمتتلك رؤية واضحة ملواصفات اخلريج اجليد لقسم االعالم ،ويوافق  % 80على أنه توجد لدى اجلامعة خطة
اسرتاتيجية تتعلق خبرجيي قسم االعالم.
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 اختذ أفراد العينة موقف احلياد فيما خيص سياسة اجلامعات املتبعة يف تكوين طالب قسم اإلعالم معرفيا ،مهارياوعدديا ،فلم يبدي  %66.66من أفراد العينة رأيهم الصريح إن كانت اجلامعات تستقرئ فعال سوق العمل
اإلقليمي واحتياجاته من خرجيي اإلعالم ،وكذا اختذ %68.33من أفراد العينة نفس املوقف بشأن إن كانت
اجلامعة تستقرئ سوق العمل الدويل واحتياجاته ،وإن دلت حريهتم هذه على شيء بعد ان أشارت إجاباهتم إىل
اعرتافهم باجلامعة كمؤسسة إجتماعية واعية متتلك خطة اسرتاتيجية وعلى وعي مبواصفات اخلريج اجليد ،على
أن هناك اختالف بني ما هو نظري وما يرونه يف الواقع من بطالة ،جعلتهم يتساءلون إن كان هناك فعال استقراء
ملتطلبات سوق العمل على املستوى االقليمي والدويل ،كما ان إجابتهم هذه تدل على أنه ال توجد سياسة
واضحة موحدة للجامعات اجلزائرية يف تكوين طالب قسم االعالم.
 يتخذرؤساء األقسام موقف حمايد بشأن مراعاة سياسة اجلامعات ملتطلبات سوق العمل يف قبول طالب اإلعالمعدديا ،مهاريا ،وكذاك سياسة تكوينهم ،وإن كان هناك تنسيق بني خمتلف اجلامعات اجلزائرية لتقدمي نفس برامج
ا لتخصص ،ليؤكدوا يذلك موقفهم احملايد الذي اختذوه يف عبارات احملور األول للفرضية ،مما يدل على أن هناك
غياب لسياسة واضحة موحدة ملختلف اجلامعات اجلزائرية ،جعلتهم ال يوافقون وال يعارضون على العبارات.
 يدعم (  )%70من أفراد العينة فكرة تقدمي اجلامعات اجلزائرية لنفس برامج ختصص االعالم لزيادة جودة خرجيياالعالم.
 يرى( )%78.33من أفراد العينة أن التكوين اجلامعي لطالب قسم اإلعالم يشمل دورات تدريبية إعالمية،فاجلامعة يف وجهة نظرهم إذا تبدل جهد لربط خريج اجلامعة بسوق العمل فتحرص على تكوينهم مهاريا إىل جانب
التكوين املعريف.
 2-2الفرضية الثانية
تمإثبات صدق الفرضية الثانية اليت تنص على " من وجهة نظر أرباب اإلعالم مبؤسسات اإلعالم هناك مواءمة
بني التكوين اجلامعي ومتطلبات سوق العمل" حيث يقدر املتوسط احلسايب لكل العبارات بـ ( ،)2.37فتوزعت
إجاباهتم بني موقف حمايد لعبارات احملور األول من االستمارة مبا يقدر مبتوسط حسايب ( )2.01وموقف موافق
لعبارات احملور الثاين مبتوسط حسايب يقدر بـ ( ،)2.12فنالحظ أن:
 يف نظر  % 71.11من أرباب اإلعالم مبؤسسات اإلعالم ،فإن اجلامعة مؤسسة متتلك خطةاسرتاتيجية تتعلقخبرجيي قسم اعالم ،فهي إذا مؤسسة هلا أهدافها.
 مل يبدي أرباب اإلعالم باملؤسسات اإلعالمية رأيهم الصريح بشأن مؤهالت املتخرجني من قسم اإلعالم ،سواءمؤهالهتم لبناء النماذج التقنية ووسائل التكنولوجيا ،أو للعمل ضمن فريق ،أو لقيادة التقنيات التكنولوجية ،أو
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مؤهالهتم يف اللغات األجنبية ،فاختذوا موقف حمايد فيما خيص هذه العبارات ،وقد يعود ذلك إىل تباين املؤهالت
بني املتخرجني مما أوقعهم يف موقف احلرية يف تقييمهم هلم ،ولكن إجاباهتم احليادية رغم كوهنا ال تشري إىل ضعف
مؤهالت املتخرجني إال أهنا تشري إىل أن املتخرجني من قسم اإلعالم مل حيققوا مؤهالت جيدة تدفع أرباب العمل
لتقييمهم بسهولة واحلكم عليهم بإجيابية املؤهالت.
 يف نظر أفراد العينة التخصصات املطروحة حاليا يف التكوين اجلامعي لطالب االعالم حتتاج للتعديل لتتالءم معاحتياجات سوق العمل ،فهي إذا ال تتناسب مع متطلبات سوق العمل ،وقد اتفق على ذلك ما يقدر بـ .%13.11
 يؤكد ( ) %72.21من أرباب العمل باملؤسسات اإلعالمية على وجود عالقة إجيابية بني املؤسسة اجلامعيةواملؤسسة اإلعالمية ،فيؤكد ()% 21.33منهم على أن مؤسساهتم تستفيد من األحباث العلمية اإلعالمية يف
معاجلة بعض املشكالت اليت تواجهها ،ويشري ( )%72.33منهم إىل أن اجلامعة تقوم بعقد تدريبات إعالمية
للطلبة مبؤسساهتم ،ويؤكدون على ذلك أكثر فيشري (  ) %11من أرباب العمل باملؤسسات االعالمية إىل أن
مؤسساهتم حترصعلى توفري اإلمكانيات الفنية لتدريب طلبة االعالم قبل خترجهم على التقنيات االعالمية،فهم
يدعمون بناء العالقات التعاونية بني املؤسسة اجلامعية واملؤسسة اإلعالمية ،فيؤكد ( )%12.11منهم على ان
عالقات التعاون بني املؤسستني سيساهم يف حتديد احتياجات سوق العمل.
 -0النتائج العامة:
 اشار أفراد العينة من رؤساء االقسام وأرباب العمل باملؤسسات اإلعالمية إىل ان اجلامعة مؤسسة ذاتأهداف ،واعية متتلك خطة اسرتاتيجية وعلى وعي مبواصفات اخلريج اجليد لقسم االعالم.
 اتفق رؤساء االقسام وأرباب العمل باملؤسسات اإلعالمية على أن اجلامعة تعمل على إعداد طالب اإلعالممن أجل العمل باملؤسسات اإلعالمية من خالل القيام بالدورات التدريبية ،كما أشار أرباب العمل بأن
مؤسساهتم حترص على توفري اإلمكانيات الفنية لتدريب طلبة االعالم قبل خترجهم على التقنيات االعالمية،
كما أن مؤسستهم تستفيد من األحباث العلمية اإلعالمية يف معاجلة بعض املشكالت اليت تواجهها .ولكنهم
دعوا إىل تعديل خمتوى التخصصات املطروحة حاليا يف التكوين اجلامعي لطالب االعالم لتتالءم مع
احتياجات سوق العمل.
 مل يصرح رؤساء أقسام اإلعالم عن رأيهم يف مواءمة سياسة قبول الطالب عدديا أو معرفيا او سياسة برجمةالتخصصات لتكوين الطالب يف اجلامعات اجلزائرية ملتطلبات سوق العمل  ،وقد يعود ذلك لغياب سياسة
واضحة موحدة للجامعات اجلزائرية ،وباملثل اجته أرباب العمل باملؤسسات االعالمية الختاذ موقف احلياد
بشأن مؤهالت خرجيي قسم اإلعالم ،ليشري بذلك إىل تباين سياسة التكوين اجلامعي من جامعة ألخرى
مما أدى لتباين مؤهالهتم ،فجعلهم يف حرية من تقرير مستوى خرجيي قسم اإلعالم .كما ان موقفهم هذا
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يشري إىل أن املتخرجني من قسم اإلعالم مل حيققوا مؤهالت جيدة تدفع أرباب العمل لتقييمهم بسهولة
واحلكم عليهم بإجيابية املؤهالت.
 دعا رؤساء االقسام إىل تقدمي اجلامعات اجلزائرية لنفس برامج ختصص اعالم من أجل زيادة جودة خرجيياالعالم ،كما دعا أرباب العمل باملؤسسات اإلعالمية إىل توطيد عالقات التعاون بني املؤسستني أكثر
وذلك يف سبيل حتديد احتياجات سوق العمل.
 -1التوصيات:
 البد من اإلهتمام أكثر مبوضوع مواءمة التكوين اجلامعي ملتطلبات سوق العمل. من األفضل توحيد ختصصات التكوين اجلامعي لطالب قسم اإلعالم ،حبيث تكون مواءمة ملتطلبات سوقالعمل ،فتؤدي لسهولة تقييم مدى مناسبة حمتوى التخصص ،واكتشاف عيوبه وتعديله إىل األحسن ،وخلق
منافسة بني الطالب ،وختريج خرجيي قسم اإلعالم مبؤهالت معرفية ومهارية كفأه.
 تعد مراعاة متطلبات سوق العمل من حيث العدد واملؤهالت واملعارف من أهم الشروط الالزمة للتقليل مننسبة البطالة ،فال بد من العمل هبذا الشرط يف خمتلف اجلامعات سواء يف سياسة قبول الطالب من حيث
العدد واملؤهالت العملية ،أو من حيث تكوينهم معرفيا ومهاريا.
 ال بد من العمل أكثر على توطيد العالقات التعاونية بني قسم اإلعالم باجلامعة واملؤسسة اإلعالمية ،لسدالفجوة بني اجلامعة وسوق العمل.
 ال بد من العمل على نقل اجلامعة من مؤسسة تعمل على ربط أقسامها مبتطلبات العمل نظريا إىل مؤسسةترتبط بسوق العمل واقعيا.
خاتمة:
قد تكون مواءمة خمرجات اجلامعة ملتطلبات سوق العمل هي الغاية املنشودة من إنشاء اجلامعة كمؤسسة إجتماعية
من وظائفها خدمة اجملتمع ،من خالل تكوين الطالب معرفيا ومهاريا وإعدادهم لالخنراط يف سوق العمل وسد
خمتلف احتياجاته البشرية واملهارتية ،إال أهنا تظل الغاية اليت تعاين اختالل يف اجلامعات اجلزائرية.
فنجد قسم االعالم والذي تطرقنا إليه يف دراستنا البحثية هذه ،على الرغم من العالقة اإلجيابية اليت تربط املؤسسة
اجلامعية باملؤسسة اإلعالمية ،وحرص اجلامعة على تدريب الطالب قبل خترجهم باملؤسسات اإلعالمية ،كما أن
املؤسسات اإلعالمية تعمل على توفري خمتلف التقنيات للطالب املتدربني ،ولكن غياب سياسة واضحة ،أدى خللق
فجوة ما بني اجلامعة وسوق العمل ،فنظريا اجلامعة متتلك خطة اسرتاتيجية ورؤية واضحة عن اخلريج اجليد ،إال أهنا
مل تتمكن من خترجيه.
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فمالءمة التكوين اجلامعي ملتطلبات سوق العمل هلو مطلب أساسي لدفع عجلة النمو االقتصادي واالجتماعي
لألمام ،هذه املواءمة اليت ال تقتصر على مالءمة حمتوى التخصص ملتطلبات سوق العمل  ،بل ال بد ان تنطلق من
مرحلة التسجيل ،إذ البد من وضع كل طالب يف املكان املناسب ،فال بد من سياسة واضحة موحدة للجامعات
اجلزائرية يف قبول الطالب عدديا ومعرفياتراعي فيها متطلبا سوق العمل خاصة مع تبني نظام  LMDالذي ضاءل
سن وات التخرج مما أدى إل تفاقم عدد املتخرجني يف وقت قصري ،ولعل هذا ما دفع بوزارة الرتبية يف سنة 2107
إىل حتويل التسجيل اجلامعي لتسجيل عرب األنرتنت ال دخل للجامعات فيه ،كمحاولة لتوحيد سياسة القبول ،باعتباره
أول خطوة لتوجيه الطالب حنو املسار املهين املالئم لقدراته.
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