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ال يمر عام دون أن يكون هناك إضافة لجامعة 
لها  أجنبية  جامعات  أسماء  تحاكي  جديدة 
عليك  يختلف  األمر  اليمن  يف  لكن  شهرتها 
الحصول عىل عمارة ذات شكل مغري وتتكون 
من عدة طوابق وبعد ذلك ال يهم املعايري األخرى 
فحال هذه الجامعات حال املدارس الخاصة 
وهو ما يؤكده الدكتور محمد الشمريي بالقول: 
الوضع املؤسيس للجامعات يحتاج إىل إعادة 
نظر ألن الجامعات الخاصة تقدم خدمات عامة 
كانت الدولة تحتكر تقديمها يف املايض وخالل 
العرش السنوات املاضية اختلف توجه الدولة من 
احتكار تقديم الخدمات العامة إىل تمكني القطاع 
الخاص من تقديم هذه الخدمات مثلما حدث يف 
التعليم واالتصاالت وهذا يتطلب رضورة إعادة 
الخاصة  للجامعات  املؤسيس  للوضع  النظر 
بمعنى أننا لدينا اآلن جامعات خاصة وأجهزة 
حكومية ممثلة يف وزارة التعليم العايل ,  وأيضا 
املستفيدون من تقديم الخدمات التعليمية التي 
تقدمها الجامعات الخاصة ,  وهؤالء املستفيدون 
هم الذين يقومون بتمويل الجامعات الخاصة 
من خالل الرسوم الدراسية التي يقدمونها نظري 
الحصول عىل الخدمات التعليمية ,  وحتى اآلن 
ال يوجد لدينا جهاز أو هيئة تنظم العالقة بني 
هذه األطراف الثالثة ,  بل إن الجامعات الخاصة 
تخضع بصورة كاملة لوزارة التعليم العايل لدرجة 
أننا يمكننا أن نقول إنه تعليم حكومي بتمويل 

تجاربخاص.
ويضيف: وألننا نعيش يف عالم مفتوح فالبد أن 
نتعلم من تجارب الدول األخرى التي سبقتنا 
ونظمت العالقة بني األطراف الثالثة :  األجهزة 
التنفيذية والقطاع الخاص واملستفيدين من 
الجهاز  عليه  يطلق  ما  خالل  من  الخدمات 
وزارة  تكون  ال  حتى  بينها  للعالقة  املنظم 
التابعة  التنفيذية  واألجهزة  العايل  التعليم 
عىل  متسلط  بريوقراطي  جهاز  بمثابة  لها 
الجامعات الخاصة ,  كما يحدث حاليا وحتى 
خاص ,   بتمويل  حكومي  تعليم  انه  نقول  ال 
ومهمة هذا الجهاز املنظم املحافظة عىل مصالح 
األطراف املستفيدة من الخدمات التعليمية أي 
املجتمع باعتباره املستفيد األسايس مما تقدمه 
الجامعات الخاصة من خدمات تعليمية وبحثية 
واستشارية ,  ويقدم هذا الجهاز املنظم تقاريره 
إىل السلطة الترشيعية مبارشة حيث ال يكون هذا 
الجهاز خاضعاً لسيطرة وزير التعليم العايل أو 
االشرتاطات  يضع  الذي  التنفيذي  الجهاز 
والضوابط  كما يراقب هذا الجهاز املنظم أيضاً 
عىل  املحافظة  بجانب  اللوائح  تنفيذ  مدى 

استقاللية مصالح الجهة املستفيدة . 
االستقاللية  تحقيق  الشمريي  ويوضح 
للجامعات الخاصة ليس املقصود به عدم التزام 
هذه الجامعات بالنظم والضوابط التي تضعها 
بالضوابط  التزامها  ألن  العايل  التعليم  وزارة 
واجب ولكن برشط إال تكون خاضعة لسيطرة 
وسطوة وزارة التعليم العايل وأجهزتها التنفيذية 
البريوقراطية التي أدت إىل حدوث العديد من 
أسباب  أهم  ان  خاصة  والعقبات  املشكالت 
اتجاه الدولة نحو تمكني القطاع الخاص من 
تقديم الخدمات التعليمية هي املرونة والفعالية 
الحركة ,  كل  القرار وحرية  اتخاذ  والرسعة يف 
هذا يف ظل رقابة مجتمعية قبل رقابة األجهزة 
يؤمن  الذي  هو  املنظم  والجهاز  التنفيذية ,  
ثقافة  كانت  وإذا  املجتمعية ,  الرقابة  هذه  لنا 
املجتمع اليمني تقبلت الجامعات الخاصة يف 
بداية إنشائها عيل استحياء وكان الطالب الذين 
يلتحقون بها هم الذين ال يجدون أماكن لهم يف 
الجامعات الحكومية اآلن هذا الوضع اختلف 
تماما ً,  حيث يلتحق حالياً بالجامعات الخاصة 
أعداد كبرية من الطالب من أصحاب املجاميع 
املرتفعة الذين لهم أماكن يف الجامعات الحكومية 
تقدمه  الذي  املتميز  التعليم  ينشدون  ألنهم 

سلبيات الجامعات الخاصة .
من  للعديد  واإليجابيات  املزايا  هذه  رغم 
الجامعات الخاصة فإن هناك سلبيات موجودة 
أيضا يف بعض الجامعات الخاصة مثل نظم 
االمتحانات واملالزم الدراسية والكتب رغم انه 
من املفروض أن تبتعد الجامعات الخاصة عن 
تطبيقها  يتم  التي  التقليدية  السلبيات  هذه 
يف الجامعات الحكومية باعتبارها مصدرا من 
مصادر الدخل لهذه الجامعات الحكومية ,  وهذا 
األسلوب ال يجدي مع الجامعات الخاصة ألن 
الطالب بها البد أن يبحثوا بأنفسهم عن مصادر 
املعلومات األصلية بأنواعها املختلفة اإللكرتونية 
تحت  املعلومات  هذه  إىل  والوصول  والورقية 

الربح و التعليمإرشاف األساتذة . 
يف  التعلم  جودة  عىل  املادي  العائد  يطغى 
أغلب الجامعات الخاصة إن لم تكن كلها ولكن 
عند  حرجا  يجدون  ال  الجامعات  هذه  مالك 
التحدث عن هذه القضية فسمري الخالدي أحد 

املستثمرين يف الجامعات الخاصة يرى أن أي 
مرشوع البد وأن يغطي تكاليفه ويحقق هامش 
ربح يضمن استمراريته ويف نفس الوقت البد 
وأن يحقق الهدف من إنشائه وهو املساهمة يف 
تحقيق الرسالة التعليمية ولذلك فالجامعات 
الخاصة كأي مرشوع تغطي تكاليفها وتحقق 
هامش ربح مناسبا وال تعترب مرشوعا فاشال والبد 
أن يتناسب هامش الربح املحقق مع مستوى 

الخدمة التعليمية التي تقدم للطالب . 
مناسبة  الخاصة  الجامعة  رسوم  أن  ويؤكد 
للخدمات التعليمية التي تقدمها بل إن يف اليمن 
مدارس خاصة رسومها الدراسية مرتفعة جدا 
ومع ذلك يقبل أولياء األمور عىل إلحاق أوالدهم 
بها الرتفاع مستوى خدماتها التعليمية ,  ألن 
العربة يف النهاية هي الخدمات التعليمية التي 
يحصل عليها الطالب برصف النظر عن ارتفاع 
الرسوم الدراسية  فنظام التعليم الجيد يخرج 
طالب كفاءته جيدة ,  ولذلك فمن املتوقع نتيجة 
مثل  الخاصة  للجامعات  املتعددة  للمميزات 
عدد الطالب القليل والتعليم حسب الكفاءات 
ألعداد  املناسبة  والبرشية  املادية  واإلمكانات 
الطالب حدوث تطور رسيع يف جودة الخدمات 

مستثمر اقتصادي واجتماعيالتعليمية التي تقدمها . 
اقتصادي  مستثمر  الخاصة  الجامعات 
واجتماعي يف الوقت ذاته و أي مرشوع البد أن 
والجامعات  يستمر  حتى  ربح  هامش  يحقق 
الخاصة تستغرق سنوات عديدة بعد مرحلة 
تأسيس البنية األساسية لها حتى تحقق هامش 

الربح الذي تتوقعه . 
اليمن يتميز بصفات وشخصية  التعليم يف 
العام  التعليم  عىل  نفسها  تفرض  محددة 
والتعليم الخاص وفقا ملا يراه أستاذ االقتصاد 
الدكتور طه الفسيل  فنحن نعاني من عدم 
كفاية األصول التعليمية لعدد الطلبة الراغبني 
يف التعليم كما يوجد نقص كبري يف التعليم عايل 
الجودة الذي من املفرتض توفريه للمواطنني كما 
التعليمية,  العملية  تفتيت  أيضا من  نعاني 
واملشكلة الكربى التي تواجه التعليم اليمني 
حاليا هي عدم وجود توجه عام يف سياسات 
من  نريد  ماذا  نعرف  ال  وبالتايل  التعليم 
مخرجات التعليم والدليل عىل عدم صالحية 
خريجني  وجود  هو  للتعليم  العام  التوجه 
بعد12عاماً من التعليم ال يجدون عمًال سواء 
كانوا خريجني من التعليم الحكومي أو من 
التعليم الخاص ومن يحصل عىل فرصة عمل 
يكون ذلك أما بوجود عالقات له مع صاحب 
العمل أو بالواسطة برصف النظر عن نوعية 
التعليم الذي حصل عليه ألن سوق العمل 
يتطلب كفاءات معينة, وتفتت نظام التعليم 
اليمني يؤدي إىل عدم كفاءة مخرجات العملية 

التعليمية . 
هيئة  إىل  اليمن  يف  نحتاج  الفسيل  ويؤكد 
كما  واملجتمع  التعليم  بني  للعالقة  منظمة 
إحدى  تكون  وأن  البد  املجتمع  خدمة  أن 
والعام  الخاص  للتعليم  املهمة  األولويات 
فمن املالحظ أن العالقة بني املجتمع ككل 
والعملية التعليمية غري منظمة فهي منظمة 
فقط باالفرتاض يف أن الوزير يمثل املجتمع يف 
عالقته بالجامعة الخاصة أو الحكومية مما 
يتطلب رضورة إنشاء هيئة منظمة للعالقة بني 
املجتمع والجامعات الخاصة تمثل مصالح 
الشعب سواء عن طريق أولياء األمور أو رجال 
األعمال أو الطلبة .  وأيضاً البد وأن يكون لدينا 
رقابة مجتمعية معينة عىل هوامش الربح 
وأيضاً  الخاصة  الجامعات  تحققها  التي 

التي تحققها معاهد التعليم العايل حيث أن 
هذه املعاهد أكرث نهماً يف تحصيل معدالت 
الرسوم الدراسية املرتفعة التي قد ال تنعكس 
عىل جودة العملية التعليمية, باإلضافة إىل 
رضورة أن يكون للمجتمع وسائل للتعرف 
عىل نشاط الجامعات الخاصة وأن يكون لهذه 
الجامعات برامج تعليمية واضحة وسياسة 
محددة املالمح تتميز بالشفافية من حيث 
يكون  ان  ورضورة  الطالب  التحاق  قواعد 
للجامعة الخاصة مسئولية مجتمعية تجاه 

املحيط املوجودة فيه . 
جودة 

ما يزال خريجو الجامعات الحكومية أفضل 
من الناحية العلمية من خريجي الجامعات 
الخاصة كما يرى الدكتور جربان الحكيمي 
وذلك  –الحديدة-   االجتماع  علم  أستاذ 
بسبب حداثة الجامعات الخاصة نسبياً يف 
اليمن  ,  ويعد استقطاب الجامعات الخاصة 
لالستفادة  الحكومية  الجامعات  ألساتذة 
من خرباتهم العلمية دليًال عىل أهمية دورها 
وعىل تطور العملية التعليمية بها حيث توجد 
خربات عديدة يف التعليم واإلدارة بالجامعات 
الحكومية تستفيد منها الجامعات الخاصة 
الخربات  من  مزيد  إىل  تحتاج  مازالت  التي 
األسنان  طب  كليات  فمثًال  التعليمية, 
أعداد  قلة  من  تعاني  الخاصة  بالجامعات 

التزاوج السليم الكوادر الفنية ذات الجودة العالية.
من  نوع  وجود  أهمية  عىل  الحكيمي  ويشدد 
التزاوج السليم بني رأس املال واإلدارة التعليمية ,  
ورضورة فصل امللكية والشئون املالية عن إدارة 
العملية التعليمية مع مالحظة أن هذا الفصل 
لن يكون تاماً حيث تتدخل الشئون املالية إىل 
حد ما يف إدارة العملية التعليمية من حيث عمل 
التجهيزات الجديدة أو مرتبات األساتذة ,  مما 
يجعل عملية الفصل التام بينهما صعبة ولكن 
الفصل البد أن يكون كامًال بني امللكية والشئون 
املالية وبني اإلدارة التعليمية مثل التدخل يف 

تفاوتنتائج االمتحانات أو قواعد قبول الطالب . 
تتفاوت الرسوم الجامعية بني جامعة خاصة 
التعليمية  الخدمات  لجودة  طبقاً  وأخرى 
املتميزة  التعليمية  واملواصفات  املقدمة 
األجنبية  الدول  من  ألساتذة  واستقبالها 
الجامعات  للتدريس بها ولكن مع ذلك أدت 
الخاصة منذ إنشائها دورها يف استيعاب الطالب 
الذين كانوا ال يجدون أماكن لهم يف الجامعات 
الحكومية لعدم قدرة الدولة عىل إنشاء جامعات 
جديدة تستوعب هؤالء الطالب,  ومع ذلك البد 
التعليم األكاديمي ألن  من فصل امللكية عن 
بعض أصحاب الجامعات الخاصة يتدخلون 
يف العملية التعليمية مما يتطلب رضورة الفصل 
بني امللكية واإلدارة والشئون املالية ومن خالل 
مجلس األمناء املعمول به يف كل جامعات العالم 
الهيئة األكاديمية كرئيس  الذي  يختار  فهو 
الجامعة وعمداء الكليات ,  كما أن مجلس األمناء 
هو الذي يحدد مواصفات رئيس الجامعة ,  وكل 
املستقبلية  التعليمية  خطتها  تحدد  كلية 

لتحقيق النجاح .
 كما أن مبدأ الرشكة العامة أصبح مبدءاً مستقراً 
يستلزم االلتزام بقواعد ونظم معينة وشفافية, 
وهذا املبدأ مطبق يف الجامعات الخاصة ,  فقد 
يكون األساس بها أساساً عائلياً ,  ولكن ال يمكن 
أن تدار الجامعات الخاصة عىل أساس عائيل 
ألن مصالح املجتمع أكرب بكثري من االستثمارات 

املالية .

الجامعات الخاصة كنز استثماري!!الجامعات الخاصة كنز استثماري!!
ــرت مؤخراً في اليمن بمواصفات مختلفة أغلبها  كثيرة هي الجامعات الخاصة التي انتش
ــة المبنى,  ــة على واجه ــة إال اليافطة المعلق ــم الجامع ــا من اس ــكنية ليس له ــارات س عم
ــت هذه الجامعات  ــر الجامعة ولكن منذ أن تأسس ــا ينطبق عليها معايي ــادر منها ربم والن
ــا رافدا هاما  ــال ,  كما أصبحت أيض ــن رجال األعم ــتثماريا للعديد م ــت كنزا اس ــد أصبح فق
ــام رغم ما  ــكل ع ــة التعليمية بش ــي المنظوم ــيا ف ــؤدي دورا أساس ــي ..  ت ــم الجامع للتعلي

ــلبيات . تعانيه من س
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القطاع الخاص: نحتاج مهارات بالتقنية 
اإلنتاجية والهندسية  واالبتكار 
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عدة  اليمنيون  الصناعيون  يطرح 
تخصصات يحتاجونها يف الصناعة 
بإدارة  الخاصة  باملهارات  وتتعلق 
وتشغيل اآلالت واملكائن الصناعية  
ولعل  الدقة  وجه  عىل  وهندستها 
واملعدات  اآلالت  هندسة  تخصص 
كهربائياً وفنياً وحاسوبياً هي األكرث 
املهندس  ويقول  حالياً،  واألهم 
مصنع  صاحب  السنيدار،  عيل 
الصناعية  إن اآلالت  أدوات منزلية 
وصيانتها  إلدارتها  لخرباء  بحاجة 
عىل  يحافظ  بإتقان  فيها  والعمل 
أيضاً  منها  وينتج  جهة  من  اآللة 
وهذا التخصص نحتاجه بشدة يف 

الصناعة الغذائية املصانع.
الخفيفة  األغذية  مصنعو  يحتاج 
يف  وخرباء  وجودة  أغذية  لفنيي 
من  عالية  درجة  عىل  املقاييس 
األعمال  رجل  ويقول  االحرتافية 
والصناعة أنور جار الله إن املصانع 
استقطاب  عىل  تحرص  الغذائية 
يف  األغذية  تقنية  قسم  خريجي 
كليات الزراعة لكن برشط أن يكونوا 
عملهم  ألن  تخصصهم  يف  مهرة 
الغذائي  واألمن  بالصحة  يتعلق 
يف املقام األول وال مجال ألن يكون 
الشخص غري مؤهل ومدرب يف هذا 

التخصص .
الصناعة  أن  الله  جار  ويضيف 
الغذائية هي األهم واألكرث طلبا ملن 
العمل  يف  واحرتافية  مهارات  لديهم 
وهذا يتم البحث عنه بشتى الطرق 
التصنيع  تخصص  يف  خصوصا 
واألمور  اإلنتاج  وإدارة  الغذائي 

املتعلقة باملواصفات والجودة .

تخصصات 
من ضمن التخصصات التي يبحث 
عنها رجال األعمال اليمنيني ليل 
باالبتكار  املتعلق  التخصص  نهار 
والتنظيم وهي مهارات تخصصية 
يفتقر إليها طالبو العمل يف اليمن 
رجال  مجتمع  يغيض  ما  ولعل 
العمل  طالبو  يكون  أن  األعمال 
متخرجني من كليات نظرية أو عملية 
الالزمة  للمهارة  يفتقرون  لكنهم 
للعمل يف قطاعات إنتاجية حقيقية 
ويف بيئة العمل بني اآلالت واملعدات 
أو حتى يف املكاتب وهنا يقول زياد 
حبيب مدير املوارد البرشية بالغرفة 
التجارية الصناعة بأمانة العاصمة 
موجود  العمالة  عىل  الطلب  إن 
اليمني  الخاص  القطاع  قبل  من 
لكن عملية القبول تصطدم بعقبة 
املهارات، فالقطاع الخاص اليمني 
يريد عامًال محرتفاً يعمل وينتج من 
اليوم األول الستالمه العمل، فيما 
ال يرغب من جهة أخرى أن يقوم 
بتدريبه والصرب عليه فرتة من الوقت، 
وهنا محل الخالف بني الجهات التي 
تقول إن عىل القطاع الخاص القيام 

بمسئولياته والجهات التي تقول إن 
عىل الحكومة أن تعيد اسرتاتيجيتها 
يف التعليم بحيث تكون مخرجات 

التعليم مواكبة لسوق العمل .

افتقار 
يف  العمل  سوق  يواجه  خلل  هناك 
2011م  عام  منذ  خصوصا  اليمن 
حيث أدت األحداث وعدم االستقرار 
تقليص  إىل  واالقتصادي  األمني 
عوامل اإلنتاج يف الصناعة اليمنية 
من  االستثمارات  وتقلص  جهة  من 
جهة أخرى وهذه كانت تمثل محركا 
لطلب القوى العاملة وهذا بدوره أدى 
إىل تراجع الطلب عىل العمالة وتنامي 
العرض بشكل يدعو للريبة من الخلل 
االقتصادي الكبري والذي تعد مؤرشات 
سوق العمل اكرب األدلة عىل الخلل 
فيه، ويرى الخبري االقتصادي عبد 
الودود الزبريي مدير عام الدراسات 
بوزارة التخطيط إن الصعوبات التي 
واجهت القطاع الخاص اليمني جراء 
ارتفاع أسعار الوقود وانعدامه باتت 
لتقليص  أدت  التي  العوامل  احد 
رأسها  وعىل  اإلنتاجية  القطاعات 
محركها  فقدت  وبالتايل  الصناعة 

للطلب لأليادي العاملة الجديدة .

تخصصات 
املجال  أن  حبيب  زياد  يرى 
طلبا  األكرث  هو  الصناعي 
املهنية  العملية  للتخصصات 
التجاري  القطاع  فيما  والتقنية 
االحتياج  دائرة  يف  يدخل  لم 
فنية نظرا  لتخصصات ومهارات 
غري  التقليدي  بالعمل  الرتباطه 
القطاع  هذا  نجد  ولهذا  املنظم 
ولم  محددة  دوائر  يف  متقوقعاً 
التوسع  عوامل  نحو  ينطلق 

والحرفية والنطاق الكثيف.
واحد  قطاع  هناك  بالقول  ويميض 
عىل سبيل املثال هو قطاع صناعة 
األثاث واملوبيليا هذا القطاع يمكنه 
ان يشغل اآلالف من العمالة اليمنية 
إن تم تدريبها وتأهيلها يف معاهد فنية 
متخصصة وعملية ويميض بالقول: 
يتم استرياد معظم األدوات املكتبية 
واألثاث من الخارج بالعملة الصعبة 
ويمكن ان تقوم صناعة هنا يف اليمن 
تستقطب اآلالف من الشباب بسهولة 
ويرس وتدر دخال وقيمة مضافة كبرية 
هناك  ،ويضيف  الوطني  لالقتصاد 
ولبنان  وفلسطني  األردن  من  عمال 
يعملون يف األثاث والديكور وهؤالء 
كيمنيني  لكننا  تخصصهم  يف  مهرة 
التخصص ويدرس  محتاجون هذا 
املعهد  يف  العمل  الطالب  ويطبق 
املهارة  يمتلك  خبري  وهو  ويتخرج 

واإلبداع والخربة .

الدوائية مجال الصناعة 
لفنيني  متزايدة  حاجات  هناك 
متخصصني يف التصنيع الدوائي فهذه 
الصناعة واعدة نظرا لتزايد الطلبات 
عىل األدوية واملستلزمات العالجية 

الخربات واملهارات هي  ولعل نقص 
من تعيق تنشيط هذه الصناعة، كما 
يحتاج القطاع الطبي لتخصصات 
أنواعها  ومهارات األشعة بمختلف 

وكذلك املختربات والصيادلة .

والتصدير خرباء االسترياد 
والتخصصات  املهارات  بني  من 
العمل  سوق  لها  يفتقر  التي 
مخرجات  لها  واليوجد  اليمني 
والتصدير  االسترياد  خرباء  وهي 
بتنشيط  تتعلق  املهارات  فهذه 
والتصدير  االسترياد  علمية 
عملية  وهي  إدارتها  ومستلزمات 
والتنظيم  باالبتكار  تتعلق  فنية 
يف  تقنيا  إدارته  وروح  العمل  يف 
الوقت والزمن املحدد ،وينتج هذا 
التخصص قوة يف النشاط وتوسعا 
واألفقي  الرأيس  املستوى  عىل 
بمجاالت  تتعلق  عدة  ألنشطة 
التصدير واالسترياد ،وعىل سبيل 
املثال كان البنك الدويل واملانحون 
ومن خالل الصندوق االجتماعي 
مهارات  عن  يتحدثون  للتنمية 
يف  وخرباء  استشاريني  ويطلبون 
الصادرات  لتنمية  القيمة  سالل 
مجاالت  يف  استشاريني  وأيضا 
املنتجات  من  معينة  أنواع  تنمية 
معدة  لتكون  املنافسة  الزراعية 
للتصدير وعىل رأسها النب ،فالنب 
اليمني حتى اآلن لم يجد من يقدمه 
للعالم كماركة مخصصة بنكهات 
املنتج  هذا  تنمية  يتم  ولم  يمنية 
ليدخل عليه تحسينات يمكن من 

املعلوماتية خاللها تقديم منتجات عدة له .
تمثل املعلوماتية أو ما يطلق عليه 
(IT) وهي التعامل مع التكنولوجيا 
احد  االقتصادية   واملعرفة 
التخصصات التي تحتاجها الرشكات 
عىل الدوام وتبحث عن متخصصني 
مهرة فيها لتشغيلهم وال تزال السوق 
بحاجة كبرية ملثل هذه التخصصات 

أن  املطلوب  الشخص  عىل  لكن 
يكون محرتفا يف إجادة العمل فيها، 
الرداعي  ويشري رجل األعمال فهد 
إىل أن التعامل مع هذه التكنولوجيا 
ليس مقصود به التشغيل واإلرسال 
إىل  ذلك  يتعدى  بل  واالستقبال 
مسألة الصيانة لتلك األجهزة وهذا 
يعمل  شخص  مهارة  مستوى  عىل 

كسكرتري يف مكتب تجاري أو رشكة.

 أخالقيات العمل 
يطرح رجال األعمال مسألة يف غاية 
للعمل  باملتقدمني  تتعلق  األهمية 
مسائل  وهي  الخاص  القطاع  يف 
تتعلق باألخالق السامية للشخص 
تتوفر  أن  يطلبون  فهم  الشغل  يف 
إضافة  للعمل  املتقدم  الشخص  يف 
والحرفية وتتمثل هذه  املهارات  إىل 
العمل  يف  اإلخالص  يف  األخالق 
واإلحساس باملسئولية واألمانة وهي 
التجزئة  تقبل  ال  مجتمعة  صفات 
مطلقا كما يقول رجل األعمال أنور 
جار الله، مشرياً إىل أن رجال األعمال 
يواجهون صعوبات جمة مع العمال 
حيث ان افتقارهم لتلك األخالق يؤدي 
إىل مشاكل ونزاعات عميقة تتسبب 
يف خسائر اقتصادية كبرية للمنشآت 
ويضيف ان العامل اليمني يحظى 
عدم  لكن  العمل  رب  لدى  بمكانة 
االلتزام بتلك القواعد يؤدي لعمليات 
وعدم  كاالختالس  العمل  يف  مخلة 
اتقان العمل وعدم االلتزام بمعايري 
الوقت والجودة وكلها تؤدي لخسائر 

عند ظهورها.
ويطرح أيضا مسألة تتعلق بالتدريب 
حيث ان العديد من الرشكات تقوم 
بتدريب كوادرها وتنفق عليهم املاليني 
وعندما يصبحون مهرة يقومون برتك 
وأماكن  برشكات  وااللتحاق  العمل 
عمل أخرى ،وال تخضع هذه العملية 
فهناك  الحوافز  أو  األجور  ملعيار 
عمالة  تستقدم  من  الرشكات  من 
أجنبية بمرتبات تقل %50 عما يدفع 
لليمنيني وهذا ناجم عن افتقار تلك 

األخالقيات .
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ــود قوى  ــرة أهمية وج ــر من م ــاص اليمني أكث ــاع الخ ــرر القط يك
ــاق بالقطاعات  ــباب اليمني لاللتح ــرية مؤهلة من الش عاملة بش
ــى  عل ــص  حري ــه  أن ــد  ويؤك ــي،  اليمن ــاد  االقتص ــي  ف ــة  اإلنتاجي
استقبالهم للعمل معه في كافة التخصصات ،لكن القطاع الخاص 
ــات فهو يحرص على أن  ــى نقطة مهمة تتعلق بالتخصص يلمح إل
ــف مرتبطة  ــي التوظي ــات في طالب ــارات أو التخصص ــون المه تك
ــة للعمل  ــأة أي الحرفية الفني ــي للمنش ــي والتقن ــل اإلنتاج بالعم

ــعها . ــأة وتوس لكي تكون رافدا جديدا في اإلنتاج ونمو المنش
ــروط جديدة  ــى ثالثة ش ــاع الخاص عل ــد القط ــي المقابل يؤك ف
ــي العمل  ــي اإلخالص ف ــرة والمؤهلة وه ــة الماه ــق بالعمال تتعل
واألمانة والنزاهة في من يطلبون العمل ويقول إن هذه الشروط 
ــل أوضاع  ــة خصوصا في ظ ــروط الفني ــر أهمية من الش ــد أكث تع

ــذه. ــة كه اقتصادي

كتب/ عبدالله الخوالني
يعاني التعليم الجامعي يف اليمن بشقيه العام 
والخاص من تدني الكفاءة الداخلية واتجاه مؤرش 
عدم الكفاءة نحو االرتفاع نتيجة لعدد من العوامل 
والتي تأتي يف مقدمتها أسباب ترتبط بالقيادات 

اإلدارية من ضعف يف الكفاءات وسوء اختيار القادة 
اإلداريني وغياب للتخطيط االسرتاتيجي وتخلف 
األنطمة واإلجراءات اإلدارية وغياب أنظمة تقويم 

األداء واملساءلة يف قواعد ضمان الجودة.
ويؤكد املجلس األعىل للتخطيط يف أحدث تقاريره أن 
هناك ضعفاً يف املستوى العلمي للطالب امللتحقني 
مخرجات  مستوى  لتدني  نتيجة  العايل  بالتعليم 

والدافعية  القدرات  يف  وضعفاً  الثانوي  التعليم 

وظروفهم  لديهم  الطموح  ومستوى  الدراسة  نحو 

االجتماعية واالقتصادية ومدى تفرغهم للدراسة 

واتباعهم ألساليب سليمة يف التحصيل العلمي.

هي

ــة ــم ــس ن آالف  عــــشــــرة  لــــكــــل  خــــريــــجــــًا  ع  لــــكــــل  خــــريــــجــــًا  1616يف اليمن:يف اليمن: 


