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المبالغة في التعليم لدى موظفي جامعة طيبة بالمدينة المنورة
علي حسين حورية (*)

جامعة طيبة
(قدم للنشر يف 1439/9/2هـ ،وقبل للنشر يف1440/2/20هـ)
ملخـــص الدراســـة:هدفت الدراســـة التعـــرف إىل درجـــة توفـــر املبالغـــة يف التعليـــم لـــدى موظفـــي جامعـــة طيبـــة باملدينـــة املنـــورة ،والتعـــرف عـــى
االختالفـــات بـــن اســـتجابات أفـــراد العينـــة يف درجـــة توفـــر املبالغـــة يف التعليـــم تبعـــ ًا ملتغـــرات الدراســـة اخلمـــس (اجلنـــس ،املؤهـــل العلمـــي ،أســـلوب
الدراس ــة ،التخص ــص ،والرتب ــة) .ت ــم اس ــتخدام املنه ــج الوصف ــي التحلي ــي ،وتكون ــت العين ــة م ــن  189ف ــرد ًا ،ت ــم اختياره ــم عش ــوائي ًا م ــن  1842ف ــرد ًا.
وق ــد أخ ــذت اس ــتجاباهتم ع ــى اس ــتبانة مكون ــة م ــن  16م ــؤرش ًا ،موزع ــة ع ــى حموري ــن( :امل ــؤرشات الوظيفي ــة ،وامل ــؤرشات الذاتي ــة) .أظه ــرت النتائ ــج
أن متوســـط توفـــر املبالغـــة يف التعليـــم لـــدى املوظفـــن بلـــغ  ،1.85وبدرجـــة توفـــر متوســـطة .وأن متوســـط توفـــر «املـــؤرشات الوظيفيـــة» بلـــغ ،2.11
وبدرج ــة توف ــر متوس ــطة .بين ــا بل ــغ متوس ــط توف ــر «امل ــؤرشات الذاتي ــة»  ،1.60وبدرج ــة توف ــر منخفض ــة .وكش ــفت الدراس ــة ع ــن مع ــدالت مبالغ ــة
يف التعلي ــم تراوح ــت ب ــن  % 17.5و % 59.8ملح ــور «امل ــؤرشات الوظيفي ــة» ،وب ــن  % 10.1و % 18.5ملح ــور «امل ــؤرشات الذاتي ــة» .ك ــا كش ــفت الدراس ــة
ع ــن ع ــدم وج ــود اختالف ــات ب ــن اس ــتجابات أف ــراد العين ــة يف درج ــة توف ــر «امل ــؤرشات الذاتي ــة» تبعــ ًا ملتغ ــرات الدراس ــة مجيعه ــا ،وع ــن ع ــدم وج ــود
اختالفـــات بـــن اســـتجابات أفـــراد العينـــة يف درجـــة توفـــر «املـــؤرشات الوظيفيـــة» تبعـــ ًا ملتغـــرات الدراســـة ،عـــدا متغـــر اجلنـــس؛ الـــذي جـــاء لصالـــح
اإلن ــاث ،ومتغ ــر املؤه ــل العلم ــي؛ ال ــذي ج ــاء لصال ــح البكالوري ــوس واملاجس ــتري .وقدم ــت الدراس ــة ع ــدة توصي ــات منه ــا ،تعزي ــز جه ــود املواءم ــة ب ــن
مؤه ــات اخلرجي ــن ومتطلب ــات الس ــوق ،وخل ــق ج ــو م ــن التواف ــق والتطاب ــق ب ــن س ــوق العم ــل وسياس ــات التعلي ــم ،إضاف ــة إىل التوس ــع يف جم ــاالت
عم ــل امل ــرأة املتعلم ــة.
الكلامت املفتاحية :مؤرشات ،املبالغة يف التعليم ،املوظفون ،جامعة طيبة ،املدينة املنورة.

*****

Overeducation among Taibah University Employees in Madinah
Ali Hussein Houriah
Taibah University
)(Received 17/5/2018, accepted 29/10/2018
Abstract:This study aimed to find the degree of overeducation among Taibah University employees in Madinah. Specifically, the study used six variables (Gender,
academic qualification, method of study, specialization, ranke) to find out if there are any significant differences among respondents. The descriptive analytical
method was used, and the sample study consisted of 189 participants, randomly selected from a population of 1842 employees. A survey questionnaire consisting
of 16 indicators divided in two domains (Functional indicators, self-indicators), was administered to the sample. Analysis of the data showed that the mean score
of overeducation of the sample is 1.85, with medium degree; and that of functional indicators is 2.11, with medium degree. While the mean score of self-indicators
is 1.60, with low degree. The study revealed that the rates of over-education ranged from 17.5% to 59.8% for functional indicators and 10.1% to 18.5% for the
Self-indicators. It also revealed that there are no differences between responses of the sample based on Self-indicators. Similarly, there are no differences between
respondents based on functional indicators, except for the sex, favoring females; and the scientific qualification, favoring the bachelor’s degree and above. Based
on these findings, it is recommended to promote harmonization efforts between the qualifications of graduates and the requirements of the labor market; ensure
compatibility between the labor market and educational policies; and expand the employability market for women.
Keywords: indicators, overeducation, employees, Taibah University, Medinah
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مقدمة :

خرجيـي التعليـم العـايل ،قـد تفسـد حلاوة االسـتثامر

شـهدت اململكـة العربيـة السـعودية كغريهـا مـن
الـدول العربيـة تطـور ًا رسيع ًا يف قطـاع التعليـم بعامة،

فيـه؛ فاحلصـول عىل عمـل والوصـول إىل وظيفـة بات
مطلبـ ًا خلرجيـي اجلامعـات ،والبطالـة ،والعمـل غير
املناسـب وغير املريـح ،قـد ُتيـب اآلمـال يف احلصول

مـن  116208عـام 1407هــ إىل  1622441عـام

الـدويل2017 ،م) أن مـؤرشات البطالـة مـن القـوى

ويف قطـاع التعليـم العـايل واجلامعـي بخاصـة .ووفقـ ًا

لـوزارة التعليـم زاد إمجـايل االلتحـاق بالتعليـم العـايل
1437هــ ،كما زاد عـدد اجلامعـات يف الفترة ذاهتـا
مـن  8جامعـات إىل  29جامعـة (وزارة التعليـم،

1407هــ)( ،وزارة التعليـم1437 ،هــ) .والواقع أن
التعليـم العايل ،بالنسـبة للبلدان الناميـة ،أصبح عنرص ًا

على العوائد املتوقعـة .فقد أظهرت إحصـاءات (البنك
العاملـة يف كل مـن بريطانيـا وأمريكيا واليابان وفرنسـا

وسنغافـــورة بلغـت ،% 9.7 ،% 2.8 ،% 4.4 ،% 4.3
 ،% 2بينما وصلـت إىل ،% 15.2 ،% 14.9 ،% 11.6
 % 27.9 ،% 16يف كل مـن مصــر واألردن وتونـس

هامـ ًا لتحقيـق النمـو االقتصـادي املسـتدام.
و ُيعـد التعليـم رافد ًا مـن روافد االقتصـاد ،وعام ً
ال

 % 0.2 ،% 1.3 ،% 2.1يف السـعودية واإلمـارات،

الطرديـة بينـه وبين االقتصـاد ،أثبتـت أن نجـاح

كما أظهرت العديد من الدراسـات ،أن عـدد ًا كبري ًا

مؤثـر ًا يف النمـو االقتصـادي للـدول ،كما أن العالقـة
املجتمعـات وتقدمهـا يتوقـف على اسـتثامر خمرجـات
التعليـم املتمثـل يف رأس املـال البرشي أفضل اسـتثامر.
وهـذا ما يؤكـده ليـم ) (Lim, 2013بأن العاملـة املاهرة

التـي ينتجهـا قطـاع التعليم العـايل ،قادرة على الرشوع

يف أنشـطة البحـث والتطويـر ،ممـا قـد يـؤدي إىل املزيد
مـن االبتـكارات وارتفـاع اإلنتاجيـة .وعلى املسـتوى

وعــمان والضفـــة الغربيــة ،مقابـل ،%1.7 ،% 5.7
ُ
والكويـت والبحريـن وقطـر.

مـن خرجيـي اجلامعـات ،بعدمـا حصلـوا على وظائف
وجـدوا أهنـا ال تتناسـب واملؤهلات التـي حيملوهنـا،

(Dolton and Vignoles, 2000; Sloane P. J.,

).Battu, H., & Seaman, P. T., 1999

ويف هـذا اإلطـار أبـرزت األدبيـات ظاهـرة التعليم

الزائـد  Over-educationوالتعليـم الناقـص Under-

الفـردي ،فـإن التعليـم العـايل ُيعـد تذكـرة للوصـول
إىل النجـاح االقتصـادي ،وسـل ًام ألولئـك األقـل حظ ًا

العمـل ،واصفـة إياهـا بعـدم التطابـق التعليمـي بين

يسـفر االسـتثامر يف التعليـم العـايل ،سـواء مـن جانب

يامرسـوهنا .وقـد أطلـق عىل هـذه الظاهرة اسـم املبالغة

لالنتقـال إىل مسـتوى أعلى .وبالتـايل ،مـن املتوقـع أن
الفـرد أو احلكومـة ،عـن عائـد مرتفـع.

وباملقابـل ،هنـاك صعوبـات ومعوقـات تعتري

 educationلـدى خرجيـي التعليـم العـايل يف سـوق
املؤهلات العلميـة التـي حيملوهنـا وبني األعمال التي
أو املبالغـة يف التعليـم .Over-education
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كاألجـور والرضـا الوظيفـي واملشـاركة يف التدريـب

عـن أبعـاده .فمنهـم مـن أشـار إىل أنـه يقتصر على
ً
تعليما يزيـد عـن املسـتوى
الشـخص الـذي تلقـى

واسـتمرار هـذه ظاهـرة وانتشـارها؛ دليـل على أن

بين أن املفهـوم
) .Camingue, 2011ومنهـم مـن ّ

) .(Verhaest & Omey, 2006كما ترتبـط بالشـخص
ً
تأهيلا عالي ًا ويعمـل يف جمـال ال يتطلب ذلك.
املؤهـل

املطلـوب للوظيفـة (Mehta, Felipe, Quising and

اقتصـاد السـوق ال يعمـل بالشـكل الصحيـح ،وأن

مرتبـط بالفـرق بني مسـتوى التعليـم الذي تلقـاه الفرد

عـروض األيـدي العاملـة يف السـوق ال تتطابـق مـع

طلباتـه ،ممـا قـد يـؤدي إىل عـدم املسـاواة يف الدخـل،
والبطالـة لفرتة طويلـة ) .(Wronowska, 2017ويؤكد

على ذات املعنـى دالتـون وسـيلز (Dolton & Silles,

)2008بـأن املبالغـة يف التعلیـم حتـدث عندمـا يكـون
هنـاك تناقضـ ًا بین املسـتویات الفعلیـة واملطلوبـة مـن
التعلیـم .ينتـج عنـه بطء يف احلـراك املهنـي ،وانخفاض

ومسـتوى التعليـم املطلـوب لشـغل الوظيفـة التي حيل

هبـا). (Leuven & Oosterbeek, 2011

كـــا ذكـــر جونـــز (2000م) أســـلوب تقـــي

ظاه ــرة املبالغ ــة يف التعلي ــم ،ال ــذي هنج ــه س ــكريمان
) (Sicherman, 1991خـــال العقـــود الثالثـــة
األخـــرة مـــن القـــرن املـــايض مـــن خـــال دراســـة

متوســـط عـــدد ســـنوات التعليـــم التـــي تتطلبهـــا

يف معـدل العائـد عىل االسـتثامر يف التعليـم .وقد ُيدث
ذلـك فائضـ ًا مـن خرجيـي اجلامعـات ،مسـبب ًا قبوهلـم

وقـــد تبـــن أن حـــوايل  % 40مـــن املســـتهدفني،

أرسع وأسـهل ).(Melosik, 2013

الوظائـــف التـــي يعملـــون هبـــا ،وأن هـــؤالء أكثـــر
مي ـ ً
ـا إىل تغي ــر وظائفه ــم الت ــي يش ــغلوهنا؛ إذ إهن ــم

العمـل بوظيفـة تتطلـب مسـتوى أقـل مـن املؤهلات
احلاصلين عليهـا (كالدبلوم ً
مثلا) ألن الوصـول إليها
ويالحـظ أن مفهـوم املبالغـــــــة يف التعليــــم

 Over-educationقـد ارتبـط بوجـود حـد معين من
التعليـم ،كمتطلـب وظيفـي يف العمل ،وأن جتـاوز هذا
احلـد ،مـن خلال احلصـول على مـا هـو أعلى منـه يف

تلـك الوظيفـة هو الذي يـؤدي إىل بروز ظاهـرة املبالغة

يف التعليـم ،وبالتـايل فاملبالغة يف التعليم هـو جتاوز احلد
التعليمـي املطلـوب لوظيفـة ما.

وقـد تنـاول الباحثـون مفهـوم املبالغـة يف التعليـم

 ، Over-educationوحاولـوا إيضاحـه والكشـف

الوظائـــف التـــي يعمـــل هبـــا عـــدد مـــن األفـــراد.
حيملـــون مؤهـــات تعليميـــة ،تفـــوق مـــا تتطلبـــه

خيتـــارون العمـــل يف مثـــل هـــذه الوظائـــف لفـــرة
قصـــرة مـــن أجـــل اكتســـاب اخلـــرة .كـــا تبـــن
ً
تعليـــا ،لدهيـــا فـــرص الرتقيـــة
أن الفئـــة األكثـــر

ملناصـــب إداريـــة ولوظائـــف أخـــرى ،أكـــر مـــن
الفئ ــة األق ــل تعلي ـ ً
ـا .وبالت ــايل فاألف ــراد احلاصل ــن
عـــى مؤهــــــات علميـــة أعـــى ،واألكثـــر دورانـــ ًا
يف وظائفهــم ،واألســـــرع كســب ًا للرتقيـــــات ،أكثــر
عرضـــة لظاهـــرة اإلفـــراط واملبالغـــة يف التعليـــم

.Over -educated
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وقـد حاولـت العديـد مـن الدراسـات األجنبيـة

الكشـف عـن هـذه الظاهـرة ،حماولـة حتديـد أسـباهبا،

وطـرق قياسـها وعالقتهـا بخفـض الكلفـة ،وجـودة
األداء والرضـا الوظيفـي .أمـا الدراسـات العربيـة يف

هـذا املجـال ،فتـكاد تكـون نـادرة إن مل تكـن معدومـة

–على حـد علـم الباحـث-؛ إذ مل يسـتطع الباحـث

األجور.

ويف ماليزيـا درس ليـم ) (Lim, 2013املبالغـة يف

التعليـم بين اخلرجيين ،ومـدى ارتباط ذلك بمسـتوى

سـعادهتم يف حياهتـم العامة .اسـتخدم الباحـث املنهج
الوصفـي ،مـن خلال اسـتبانتني :وزعـت األوىل على

عينـة من طلاب السـنة النهائيـة يف اجلامعـة ،ووزعت

احلصـول على أي دراسـة باللغـة العربيـة .وبالتـايل
تركزت أدبيـات الدراسـة بحث ًا يف الدراسـات األجنبية

النتائـج أن هنـاك نسـبة كبيرة مـن اخلرجيين يعانـون

اآليت:

عـن سـعادهتم يف احليـاة ،هـم أقـل عرضة لإلفـراط يف

وتـم ترتيبهـا تصاعديـ ًا مـن األقـدم إىل األحـدث ويف

الثانيـة على اخلرجيين اجلدد يف سـوق العمـل .أظهرت
مـن املبالغـة يف التعليـم .وأن اخلرجيين الذيـن عبروا

أجرى شوفاليري ،ولينديل (Chevalier & Lindley,

التعليـم .كما أن املبالغـة يف التعليـم ترتبط بشـكل كبري

لدخول اخلرجيني لسوق العمل مع الرتكيز عىل اإلفراط

زاد مسـتوى السـعادة قـل مسـتوى املبالغـة بالتعليـم،

) 2009دراسة حتليلية يف أملانيا حول السعي املبكر

يف التعليم .أخذت البيانات من لوحة املسوحات
االجتامعية واالقتصادية لألرس ،وتم تعريف التعليم

املفرط عن طريق املطابقة بني املؤهالت والوظيفة ،وتم

حتديد ثالث جمموعات من اخلرجيني :األوىل متطابقة،

وسـلبي بمسـتوى السـعادة أثنـاء العمـل؛ أي أنـه كلام
وبالتـايل يكون مسـتوى السـعادة أحـد األسـباب التي

جتعـل املبالغـة يف التعليـم ظاهـرة مسـتمرة ودائمـة.

ويف إسـبانيا أجـرى رامـوس وسـانروما (Ramos

) & Sanromá, 2013دراسـة هدفـت إىل حتليـل تأثير

والثانية عىل ما يبدو مفرطة يف التعليم ،والثالثة مفرطة
بالتعليم حق ًا .وبمقارنة قبلية وبعدية بني جمموعات

ألسـواق العمـل اإلقليميـة بشـأن املبالغـة يف التعليـم

يف تعليمهم قد تضاعفت ،عىل الرغم من أن أجور

العمـل املحليـة ،وإمكانيـة توسـيع نطـاق البحـث عن

اخلرجيني توصلت الدراسة إىل أن نسبة اخلرجيني املبالغ

املبالغ يف تعليمهم ظلت مستقرة .وال يوجد أي من
املؤسسات قد يؤثر عىل احتاملية اإلفراط يف التعليم

احلقيقي .كام أن اخلرجيني املفرطني ال يمكن متييزهم عن

اخلرجيني املتطابقني ،بينام يفتقر اخلرجيون بشكل أسايس
إىل املهارات غري األكاديمية ،ويعانون من مشكلة تدين

املتغيرات الفرديـة وبعـض خصائـص التنقـل املـكاين

بإسـبانيا .وقد توصلت الدراسـة إىل أن أحجام أسـواق

عمـل ،يف أسـواق عمـل أخـرى ،عـن طريـق التنقـل،
قـد تكـون عوامـل مفسرة لظاهـرة املبالغـة يف التعليم

بأسـواق العمل اإلسـبانية.

وأجـرى كل مـن بـول ،وليبين ،وروسين ،وولف

) (Boll, Leppin, Rossen, & Wolf, 2016درسـة
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مسـحية حـول أدلـة جديـدة على املبالغـة يف التعليـم

وتوصيـات لصانعـي السياسـات ،واجلهـات احلكومية

حـاالت اإلفـراط يف التعليـم بين العاملين يف االحتـاد

وأصحاب املصلحة املشـاركني يف قطـاع التعليم العايل.

خلمسـة وعرشيـن دولـة أوروبيـة .بحثـت الدراسـة
األورويب مـن خلال االعتماد على مسـح القـوى

العاملـة األورويب عـام 2013م ،من أجـل إلقاء الضوء

على التفاعل بين العوامل التفسيرية لظاهـرة اإلفراط

ذات الصلـة ،ومؤسسـات التعليـم العـايل ،واألبـاء،

ومـن أجـل حتقيق هـذه األهداف اتبـع الباحـث املنهج

الوصفـي التحليلي .أظهـرت نتائـج الدراسـة أن هناك

زيـادة مسـتمرة يف دخـول اخلرجيين إىل سـوق العمـل

يف التعليـم مثـل :اخلصائص األرسية ،وجمال الدراسـة،
والكشـف عـن اختالفاهتا تبع ًا للقطـر أو الدولة .لذلك

وتشـوه يف توزيـع الطلاب بما ال يتوافـق واحتياجات

والـدول التـي تـم حتليـل بياناهتـا يف وقـت واحـد ،مع

املتخرجين على سـوق العمـل مبنـي عىل افتراض أن

تتميـز هـذه الدراسـة بالعـدد الكبير مـن املحـددات
التمييـز بين العمال ذوي املهـارات العالية واملتوسـطة

أثنـاء التحليـل .وقد أشـارت نتائـج الدراسـة إىل تباين
كبير يف املحـددات املحتملـة لإلفـراط يف التعليـم عبر
البلـدان ،وكذلـك عبر مسـتويات املهـارة .وتبين أن

يف ألبانيـا ،الـذي قـد يـؤدي إذا مـا اسـتمر إىل خماطـرة
سـوق العمـل .وأظهـرت النتائـج أن التوسـع يف إقبال
املزيـد مـن التعليـم يسـتفيد منـه األفـراد واملجتمـع

ككل ،ليـس مـن الناحيـة االقتصاديـة مثـل األجـور
أو التوظيـف فحسـب ،بـل مـن الناحيـة االجتامعيـة
والصحيـة والثقافيـة .وأظهـرت الدراسـة أن التوسـع

االختلاف ال يقتصر على اخلصائـص الوظيفيـة ذات
الصلـة  ،بـل يتعلـق أيضـ ًا باملتغيرات املنزليـة .كام تبني

منهـا :هـل أدت الزيـادة يف اخلرجيين إىل زيـادة يف عدد

أفـراد عاطلين يف األرسة ُتعـد مـن املحـددات التـي
ُتظهـر إىل حـد كبري تأثير ًا واضح ًا عىل ظاهـرة اإلفراط

«قيمـة الشـهادة؟» ،يف حـال كان اﻟﺘﻌﻟﻴم اﻤﻟﻔرط يسـبب
اختلا ً
ال مؤقت ًا أو ً
دائما ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ،أو إذا كان التخصص

أن اجلنسـية وحيازة وظيفـة ،والعمل املؤقـت ،ووجود

يف التعليـم.

يف التعليـم أثـار جمموعـة مـن األسـئلة حـول اخلرجيني
العمال ذوي املؤهلات العليـا ،وبالتـايل انخفـاض

يؤثـر على احتمال أن يكـون التعليـم مبالغـ ًا فيه.

وقـد أجـرى املـزاج ) (Elmazaj, 2016دراسـة

أما رونوسـكا ) (Wronowska, 2017فقد أجرى

العمـل  -حالة ألبانيا» هدفت إىل تغطية شـاملة لسـوق

التعليـم مـن حيـث النظريـات االقتصاديـة املختـارة،

بعنـوان « التعليـم املفـرط وعـدم التوافـق يف سـوق

العمـل لقيـاس معـدالت اإلفـراط يف التعليـم لـدى
اخلرجيين بألبانيـا ،وتقديـم تقديـرات هلا عىل املسـتوى
الوطنـي .كما هتـدف الدراسـة إىل تقديـم توجيهـات

دراسـة هدفـت إىل عـرض ومناقشـة ظاهـرة املبالغة يف
وحتديد أهـم أسـباهبا يف بولندا .توصلت الدراسـة ،إىل

أن املبالغـة يف التعليـم ظاهـرة معقدة ،وأن أهم أسـباب
حدوثهـا ،يتمثـل يف :النمـو الديناميكـي لسـوق العمل
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وقطـاع اخلدمات التعليمية ،ورغبـة املجتمع يف احلصول

يف حـال أن ليـس لدهيـم عمـل مناسـب يامرسـونه.

وسياسـة التعليم املشترك يف االحتـاد األورويب.

الصنـف العتقادهـم أهنـم أكثـر كفـاءة ،وأن تدريبهـم

على التعليم العـايل ،وعدم توافـق هيكلية سـوق العمل
ظاهرة املبالغة يف التعليم:

ومـع أن بعـض أربـاب العمـل يفضلـون توظيـف هذا

سـيكون أقصر وأقـل تكلفـة ،إال أن وضـع الذيـن مل

يف األدب نظريـات رشحت أسـباب ظاهـرة املبالغة

ينجحـوا يف دخـول السـوق بمؤهالهتـم العاليـة أكثـر

الظاهـرة ،وإن مل تكـن بـارزة يف بعـض البيئـات إال أهنا

باملؤهـل األعلى؛ كوهنـم قد يعملـون يف وظائـف دون

يف التعليـم يف سـوق العمـل وبـررت وجودهـا .هـذه
موجـودة ،وقـد تظهـر على املـدى البعيـد أو القريـب
مـن خلال الدراسـات والقـراءات املختلفـة لسـوق
العمـل ،السـيام وأهنـا ترتبـط بشـكل مبـارش أو غير

مبـارش بعـدم التطابـق مـع متطلبـات السـوق؛ نتيجـة
للتفـاوت بين عـروض العمـل واهليـكل التعليمـي

للعمال ).(Kiersztyn, 2013

صعوبـة مـن الذيـن دخلوا السـوق من خلال التنافس

مؤهالهتـم ،ويف كثير مـن األحيـان ال يسـتطيعون
التنافـس على الوظائـف اجلذابـة مـع ذوي املؤهلات

األعىل.

كما حاولـــــت نظريــــة التنقـل الوظيفــــــي

)،(job mobility Sicherman & Galor,1990
تفسير الظاهـرة مـن خلال إشـارهتا إىل أن اخلرجيين

ويقابـل عـروض العمـل ،اندفـاع واضـح مـن قبل

اجلـدد ،ربما يقبلـون بوظائـف أقـل مـن مؤهالهتـم

العـايل ،هـذا االندفاع مـن قبل اخلرجيني مسـتمر يف ظل

املهنيـة واالسـتعداد بشـكل أفضـل للرتقيـة واحلصول
يف املسـتقبل على املوقـع الوظيفـي املسـتهدف .ووفقـ ًا

األفـراد للحصـول على مؤهلات علميـة يف التعليـم

التنافـس على جمموعة حمـدودة من الوظائـف .وهذا ما

وقدراهتـم يف سـوق العمـل ،لغايـات اكتسـاب اخلبرة

أكدتـه نظريـة املنافسـة الوظيفيـة Job Competition

هلـذه النظريـة ،فـإن املبالغـة يف التعليـم لـدى اخلرجيني

التعليـم ،حيـث أشـارت إىل أنـه قـد ال تتوفـر وظائف

كمرحلـة مـن املراحل األوىل يف احليـاة املهنية .وكون أن

Theory؛ التـي حاولـت تفسير ظاهـرة املبالغـة يف

مدفوعـة األجـر كافيـة لـكل شـخص لديـه املهـارات

تكـون مرحلـة عابـرة وقصيرة ،يتـم التعامـل معهـا
الدوافع املرتبطة باكتسـاب اخلربة يف سـوق العمل هبذه

العاليـة ،وبالتـايل فإن الذيـن ال حيصلون على مثل هذه
الوظائـف سـيضطرون للعمـل يف وظائـف أقـل أجـر ًا

رأس املـال البشري ،مـن حيـث االسـتثامر واجلدوى،

وقـد يقـود ذلـك إىل حصر العاملـة املتعلمـة يف أداء

كما كشـفت األدبيـات عـن نظريـة ثالثـة حاولـت

وأقـل مهـارة ).(Thurow, 1972

أعمال بسـيطة ،ممـا يزيد من عـدد العاطلني عـن العمل

الطريقـة مفهومـة ومبررة ،إال أهنا تـؤدي إىل انخفاض
واالسـتخدام القائـم على االقتصـاد.

تفسير وجـود ظاهـرة املبالغـة يف التعليـم يف سـوق
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العمـل ،مـن خلال سـعي بعـض مؤسسـات التعليـم

للمهـارات املكتسـبة مـن التعليـم يف مـكان العمـل،

الطلاب والتنافـس عليهـم مـن خلال خفـض سـعر

ودرجـة رضاهـم عنـه.

العـايل ،وبشـكل رئيـس يف القطـاع اخلـاص جلـذب
التعليـم ،دون مراعـاة ملسـتوى التعليم ونوعيتـه .مما قد
ينتـج عـن ذلـك تنـوع يف رأس املـال البشري ،وتباين

يف مسـتوى املهـارات التـي يمتلكهـا .وتؤكـد هـذه
النظريـة على أن السـوق لديـه القـدرة على التحقـق

مـن هـذه االختالفـات ،إذ إن املهـارات واإلمكانيـات

املطلوبـة للقيـام باملهـام الوظيفيـة قـد تكـون خمتلفـة.
لذلـكُ ،ي ّ
شرع لسـوق العمـل ،و ُيبرر لـه اسـتخدام

بعـض األشـخاص دون مؤهالهتـم ،بحجـة أن املبالغة
سـببها نوعيـة التعليـم الـذي حصـل عليـه اخلريج من
املؤسسـات التعليميـة ).(Hurn,1993
قياس ظاهرة املبالغة يف التعليم :

إضافـة إىل مـدى راحتهـم ورغبتهـم يف العمـل،
وقد توافق كل من هااليب وهارتوغ واملزاج

(Halaby, 1994; Hartog, 2000; & Elmazaj,

) 2016مع ما ذهب إليه كريزتني

(Kiersztyn,

) 2013عىل أن هناك ثالثة أساليب حلساب املبالغة يف
مستوى التعليم وانخفاضه ،متثلت يف :التقييم الذايت،

والتحليل الوظيفي ،واملطابقة اإلحصائية .ويعتمد
األسلوب الذايت أو الشخيص يف حتديد مؤرشات

املبالغة يف التعليم عىل االستفادة من مجيع املعلومات

التي يقدمها املوظف عن نفسه أثناء إجراء املقابلة

معه؛ كأن جييب عن أسئلة مثل :ما املؤهل املطلوب
لدخول هذه الوظيفة؟ ،وما عدد املوظفني الذين

لدهيم مؤهالت أقل من مؤهله؟ ،ما درجة رغبته

يمكـن التعـرف على وجـود ظاهـرة املبالغـة يف

باالستمرار يف العمل؟ ،وهل هو مرتاح ومستمتع

يمكـن الوصـول إليهـا مـن خلال أدوات بحثيـة،

حتليل بيانات املوظفني ومؤهالهتم لقياس مدى

التعليـم يف سـوق العمـل باسـتخدام البيانـات ،التـي

بعـد معاجلتهـا وحتديـد املـؤرشات الدالـة عليهـا .وقد

بين كريزتين ( (Kiersztyn, 2013ثالثـة أسـاليب
لقيـاس ظاهـرة املبالغـة يف التعليـم .ثنتـان منهـا ذات

طابـع موضوعـي  ، Objective Characterتسـتند إىل
مسـتوى تعليـم األشـخاص املسـتهدفني واملهـن التـي

يؤدوهنـا ،ومـدى عالقتها باملؤهلات احلاصلني عليها.

والثالثة ذات طابع شـخيص ،Subjective Character
تسـتند إىل رأي العاملين حول مسـتوى اسـتخدامهم

يف عمله؟ .ويؤكد أسلوب التحليل الوظيفي عىل
تطابقها مع العمل .ويالحظ أن الرتكيز هنا ،منصب
عىل املتطلبات التعليمية للوظيفة دون غريها من

اخلصائص لرأس املال البرشي مثل اخلربة واملهارة.
أما أسلوب املطابقة اإلحصائية فيعتمد عىل حساب
معدل مستويات التعليم الفعلية للعاملني يف مهنة

معينة كأساس لإلفراط يف التعليم ،ومن ثم ُيدد
انحراف معياري واحد فوق املعدل أو حتته كمعيار

لإلفراط يف التعليم.
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عدم التطابق التعليمي يف سوق العمل :

مـن العوامـل التـي حتـد مـن املرونـة املكانيـة :األول

عـدم التطابـق التعليمـي ظاهـرة موجودة يف سـوق

يتعلـق بخصائـص األفـراد وصعوبة تنقلهـم من مكان

على مسـتوى املجتمـع ،إضافـة إىل مبررات أخـرى

املبالغـة يف التعليـم سـتؤثر يف املقـام األول على النسـاء

العمـل ،وهلـا مـا يربرهـا سـواء عىل مسـتوى الفـرد أم
تتعلـق بالبعـد عـن األسـواق القويـة؛ إذ إن دراسـات
حديثـة توصلـت إىل أن العوامل املكانيـة كمثال ،يمكن
أن تلعـب دور ًا هامـ ًا يف تفسير ظاهرة عـدم التطابق أو

اإلقامـة إىل سـوق العمـل .ويبرر هـذا النـوع يف أن
املتزوجـات ألن البحـث عـن عمـل هلن سـيقترص عىل

السـوق املحلي الذي َيعشـن فيـه ،يف حين ،أن بإمكان

أزواجهن البحث بشـكل أوسـع عن وظائف تتناسـب

التوافـق التعليمـي يف السـوق (Hensen & De Vries

بشـكل أفضل مع مسـتوياهتم التعليمية يف سـوق عمل.

) ، Jauhiainen, 2011وخصوصـ ًا إذا كانـت قـدرة

الحـظ بوشـل وفـان هـام (Büchel & Van Ham

مـن مـكان إقامتهـم حمـدودة أو صعبـة ،ممـا جيعلهـم

لـه تأثير واضح على ظاهرة املبالغـة يف التعليـم .كام أن
دراسـات أخـرى ،بحثـت عـدد ًا مـن العوامـل املتعلقة

;& Cörvers, 2009; Quinn & Rubb, 2011

العمال ذوي املهـارات العاليـة على اهلجـرة أو االنتقال

مضطريـن للبحـث عن وظائـف يف أسـواق عمل حملية

قريبـة .ويف هـذه احلالـة ،تنخفـض احتامليـة اختيـار
وظائـف تتناسـب مـع مسـتوياهتم التعليميـة بشـكل
كبير؛ ألن أسـواق العمل الكبيرة يف العـادة توفر عدد ًا
أكبر وفرصـ ًا أكثـر مـن األسـواق الصغرية.

وبالتـايل ،يمكـن القول بـأن العمال ذوي املؤهالت
واملهـارات العالية يف األماكن البعيـدة ،يواجهون قيود ًا

مكانيـة ،حتـول دون اختيارهـم للوظيفـة املناسـبة؛ فهم

أمـام خيارين:إمـا البطالـة أو القبـول بوظيفـة مسـتوى
متطلباهتـا أقـل مـن مسـتوى مؤهالهتـم ومهاراهتـم.
وعليـه ،فمـن املتوقـع أن يكـون معـدل املبالغـة يف

التعليم يف أسـواق العمـل الصغرية والبعيـدة ،أعىل منه

يف األسـواق ذات األفـق املـكاين األوسـع واألكبر.

وتؤكـد األدبيـات البحثيـة عىل دور نوعين خمتلفني

أما النـوع الثـاين فيتعلـق باخلصائـص اإلقليمية ،حيث

) ،2003أن حجـم سـوق العمل يف املناطـق البعيدة كان

بوجـود أطفال صغـار ،أو باملوافقة عىل قـرارات التنقل

والوصـول إىل وسـائل نقـل خاصـة (Büchel & Van
Ham 2003; Büchel & Battu, 2003; Hensen et

).al, 2009

وقـد يبـدو مـن خلال مـا سـبق أن ظاهـرة املبالغة

يف التعليـم تظهـر بجلاء يف األسـواق الصغيرة ،وهذا
مـا درسـه فـان هـام) (Van Ham, 2002مضيفـ ًا أن
املبالغـة يف التعليـم ،يمكـن أن حتـدث يف األسـواق
الكبيرة كذلـك .ويـرى الباحـث أن فـرص العمـل يف

اجلامعـات بخاصـة ،ومؤسسـات التعليـم بعامـةُ ،تعد
مـن األسـواق الكبرية ،التـي تـزداد املنافسـة عليها بني
ً
ً
عاليـا؛ من أجـل احلصول على فرصة
تعليما
املتعلمين
وظيفية مناسـبة.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها:

يف ظـل ارتفـاع عـدد اجلامعـات وزيـادة الطلـب على

رشاء سـلعة التعليـم خلال العقديـن املاضيين ،وأمـام
التحديـات التـي تواجـه القـوى العاملـة يف اململكـة العربية
السـعودية؛ املتمثلـة يف وصـول معدل البطالـة إىل  12.8من

السـكان السـعوديني ،وإىل أكثر من  5.5من القـوى العاملة

فيهـا (اهليئـة العامـة لإلحصـاء2017 ،م) ،يسـعى خرجيـو
اجلامعـات ومؤسسـات التعليـم العايل للحصـول عىل عمل
يف ٍ
جمـال مـا؛ سـوا ًء أكان ُمرتبط ًا بدراسـتهم ،أم غير مرتبط.

لكـن الكثري منهـم يواجه صعوبـة يف إجياد العمل املناسـب؛
بسـبب عدم توفـر الفـرص الوظيفيـة املتاحة ً
دائما ،أو لعدم
توافـق املؤهلات واخلبرات التـي لدهيـم مـع األعمال

285-255

( .)25 – 21وهـذه إشـارة إىل أن حجم الظاهرة مسـتقب ً
ال،
آخـذ يف االزديـاد.

وقد كانت الدول املتقدمة مثل :الواليات املتحدة

األمريكية ،واالحتاد األورويب ،وإسبانيا ،وماليزيا ،سباقة

لدراسة هذه الظاهرة من مجيع جوانبها؛ إذ تناول الباحثون

فيها ،خالل العقود األربعة املاضية ظاهرة املبالغة يف التعليم

 ،Over-educationوحاولوا إيضاحها والكشف عن
أبعادها وحتديد مؤرشاهتا .أما يف الدول العربية فلم يتم
الوصول -يف حدود استقصاء الباحث وخربته -إىل من
تناول الظاهرة من الباحثني خالل الفرتة ذاهتا وما بعدها.

وعليـه ،فـإن هـذه الدراسـة ُتعد مـن أوائل الدراسـات

االقتصاديـة املسـتحدثة يف جمـال اهلـدر التعليمـي املمثـل

املطلوبـة لسـوق العمـل ،وقـد يـؤدي ذلـك إىل تأخرهـم يف
ِ
احلصـول على العمل املناسـب ،أو قـد يتوقـف البعض عن

بعامـة ،وعىل مسـتوى اململكـة العربيـة السـعودية بخاصة.

عـن العمـل ،أو قـد يدخلـون سـوق العمـل (مضطريـن)

درجـة توفـر مـؤرشات املبالغـة يف التعليـم لـدى موظفـي

البحـث عـن الوظيفـة ،ممـا يزيـد مـن نسـبة عـدد العاطلني

والقبـول بوظائـف حتتـاج إىل مؤهالت أقل مـن مؤهالهتم.
وبالتـايل نحـن أمام ظاهرة هـدر تعليمي (إفـراط ومبالغة يف
التعليـم) سـببها املؤهلات الزائـدة عـن متطلبات السـوق،

حتتـاج إىل تكاليـف ونفقـات ليسـت بالقليلـة ،تسـدد مـن
خلال األرس عىل مسـتوى األفـراد ،أو تتحملهـا الدول عن

املجتمعـات واملؤسسـات التعليميـة.

وقـد توصـل كريزتين ( (Kiersztyn, 2013إىل

باملبالغـة واإلفـراط يف التعليـم على مسـتوى العـامل العـريب
وبنـاء على ذلـك ،أجريـت هـذه الدراسـة للتعـرف على
جامعـة طيبـة من اإلداريين واإلداريـات يف املركـز الرئييس

باملدينـة املنـورة ،وذلـك مـن خلال اإلجابـة عـن األسـئلة
التالية:

- 1مـا درجـة توفـر مـؤرشات املبالغـة يف التعليـم لدى

موظفـي جامعـة طيبـة باملدينـة املنورة؟

- 2هـل هنـاك اختالف يف درجة توفر مـؤرشات املبالغة

يف التعليـم لـدى موظفـي جامعـة طيبـة تعـود ملتغيرات:

أن  % 20مـن العاملين يف بولنـدا متيـزوا بفـرط التعليـم

اجلنـس (ذكـر ،أنثـى)؛ املؤهـل العلمـي (ماجسـتري فأعلى،

عـام ،ووصلـت النسـبة إىل أكثر مـن  % 30يف الفئـة العمرية

انتسـاب) ،التخصص (علمـي ،أديب) ،املرتبـة (رابعة فأقل،

واملبالغـة فيـه خلال الفترة (2008 – 1988م) بشـكل

بكالوريـوس ،دبلـوم فأقـل) ،أسـلوب الدراسـة (انتظـام،
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خامسـة أو سادسـة ،سـابعة فاكثر)؟
أمهية الدراسة:
تكمن أمهية الدراسة يف اجلوانب التالية:
املوضـوع املبحـوث ،الذي َيطـرح فكر ًا تربويـ ًا جديد ًا
يف جمـال االسـتثامر واهلـدر التعليمـي؛ حيـث مل تتنـاول
ظاهـرة املبالغـة (اإلفـراط) يف التعليم ومؤرشاهتـا من قبل
الباحثين واملهتمين يف العـامل العـريب يف العقـود املاضيـة،
يف حـدود االسـتقصاء الـذي قـام بـه الباحـث يف املصادر
العربيـة واألجنبية.
فنتائجه ــا املتعلق ــة بدرج ــة توف ــر ظاه ــرة املبالغ ــة يف
التعلي ــم ،والت ــي ق ــد تفي ــد يف تغي ــر توجه ــات األف ــراد
عن ــد قدومه ــم ع ــى رشاء س ــلعة التعلي ــم واالس ــتثامر
فيـــه ،أو عنـــد رغبتهـــم باحلصـــول عـــى املؤهـــات
التعليمي ــة الت ــي تتواف ــق ومتطلب ــات س ــوق العم ــل.
كـــا أن نتائـــج الدراســـة قـــد تســـاعد أصحـــاب
الق ــرار يف وزارة التعلي ــم ،يف احلص ــول ع ــى معلوم ــات
دقيق ــة ح ــول درج ــة توف ــر ظاه ــرة املبالغ ــة يف التعلي ــم
ومؤرشاهتـــا؛ ممـــا يمكنهـــم مـــن تفعيـــل األنظمـــة
والقوان ــن املتعلق ــة باملحافظ ــة ع ــى ترش ــيد اإلنف ــاق،
واحلـــد مـــن اهلـــدر الرتبـــوي الـــذي يؤثـــر ســـلب ًا يف
ميزاني ــة التعلي ــم ،م ــن خ ــال ختفي ــض ط ــرح الربام ــج

التـــي متنـــح مؤهـــات ال تتوافـــق مـــع متطلبـــات
الســـوق.
مصطلحات الدراسة:
املبالغة يف التعليمOver-education :
عرف لوفني وأوسرتبيك (Leuven & Oosterbeek,
) 2011املبالغة يف التعليم بأهنا :الفرق بني مستوى التعليم

الذي تلقاه الفرد ،ومستوى التعليم املطلوب لشغل
الوظيفة التي حيل هبا.
ويقصـــد باملبالغـــة يف التعليـــم لـــدى موظفـــي
اجلامعـــة يف هـــذه الدراســـة بـــأن :كل موظـــف أو
موظفـــة مـــن منســـويب اجلامعـــة يقـــوم بأعـــال ال
تتناس ــب واملؤه ــات العلمي ــة الت ــي حيمله ــا ،أو يعم ــل
مـــع موظفـــن آخريـــن لدهيـــم مؤهـــات أقـــل مـــن
مؤهل ــه ،أو يتق ــاىض أج ــر ًا يق ــل ع ــن املس ــتوى ال ــذي
مـــن املفـــرض أن حيصـــل عليـــه ،مقابـــل اخلـــرات
واملؤهـــات التـــي لديـــه.
مـــؤرشات املبالغـــة يف التعليـــمIndicators of :
over-education

يقصـــد هبـــا يف هـــذه الدراســـة :جمموعـــة مـــن
املعلوم ــات الوظيفي ــة ،والرغب ــات الذاتي ــة ،ت ــم احلص ــول
عليه ــا ،م ــن عب ــارات ومج ــل صيغ ــت يف نم ــوذج خ ــاص
ـئ م ــن املوظف ــن واملوظف ــات؛ ت ــدل
ت ــم تصميم ــهُ ،عب ـ َ
ع ــى ظاه ــرة املبالغ ــة يف التعلي ــم ل ــدى منس ــويب جامع ــة
طيبـــة باملدينـــة املنـــورة ،مـــن خـــال التعـــرف عـــى
درجـــة ونســـبة توفرهـــا لدهيـــم.
موظفــو جامعــة طيبــةEmployees of Taibah :
University

يقصـد بموظفـي جامعة طيبة يف هذه الدراسـة :جمموعة
املوظفين واملوظفـات الذيـن يامرسـون أعما ًال إداريـة يف
الفـرع الرئيسي للجامعـة باملدينـة املنورة.
حدود الدراسة:
حتـدد موضـوع الدراسـة يف التعـرف على درجـة توفـر
مـؤرشات املبالغـة يف التعليـم لـدى موظفـي جامعـة طيبة،
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وفـق مـؤرشات وبدائـل وردت يف األدب السـابق ،وقـد
وضحهـا الباحـث بحكـم خربتـه وختصصـه يف طريقـة
وإجـراءات تطبيـق األداة .وتـم تطبيـق الدراسـة على عينة
مـن موظفـي وموظفـات منسـويب اجلامعـة اإلداريين ،يف
املركـز الرئيسي باملدينـة املنـورة ،خلال الفصـل الـدرايس
الثـاين مـن العـام الـدرايس 2018/2017م.
الطريقة وإلجراءات :
منهـج الدراسـة :اتبع الباحـث املنهج الوصفـي التحلييل
لتنفيذ الدراسـة.
جمتمـع الدراسـة وعينتهـا :تكـون جمتمـع الدراسـة مـن
مجيـع موظفـي وموظفـات منسـويب جامعـة طيبـة ،مـن
اإلداريين يف املركز الرئييس باملدينة املنـورة ،والبالغ عددهم

حـوايل  1842إداريـ ًا ( 1148إداريـ ًا و 694إداريـة) .أمـا
عينـة الدراسـة فقـد تم التواصل مـع حـوايل  % 13من أفراد
املجتمـع ،بلـغ عددهـم  230إداريـ ًا ( 160إداري و70
إداريـة) ،تـم اختيارهـم بطريقـة عشـوائيةُ ،أسـتجيب على
 189نموذجـ ًا؛ بواقـع  143نموذجـ ًا مـن اإلداريـن ،و46
نموذجـ ًا مـن اإلداريـات ،وبنسـبة إمجالية قدرهـا  % 82من
العينـة املختـارة ،لتمثـل العـدد املبحـوث مـن املجتمع.
خصائـص عينـة الدراسـة :تـم عـرض خصائـص أفراد
العينـة يف اجلـداول ( )6-1وفق متغيرات الدراسـة التالية:
اجلنـس (ذكـر ،أنثـى)؛ املؤهـل العلمـي (ماجسـتري فأعلى،
بكالوريـوس ،دبلـوم فأقـل) ،أسـلوب الدراسـة (انتظـام،
انتسـاب) ،التخصص (علمـي ،أديب) ،املرتبـة (رابعة فأقل،
خامسـة أو سادسـة ،سـابعة فاكثر) ،وذلك عىل النحو اآليت:

جدول (:)1
توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها
المتغير
الجنس

المؤهل

أسلوب الدراسة
التخصص

المرتبة

المستوى

العدد

ذكر

143

أنثى

46

ماجستير فأعلى

19

بكالوريوس

111

دبلوم متوسط

59

انتظام

123

عن بعد أو انتساب

66

التخصصات العلمية

82

التخصصات األدبية

107

رابعة فأقل

44

خامسة أو سادسة

79

سابعة فاكثر

66
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أداة الدراسة و إجراءات تطبيقها:

عـدد سـنوات االنتظـار للحصـول على العمـل بعـد

كانـت أداة الدراسـة عبـارة عـن نمـوذج صمـم
خصيصـ ًا لتسـهيل مجـع بيانات وافيـة من أفـراد العينة،

يف العمـل احلـايل؟؛ ومـا درجـة اعتقـادك بـأن العمـل

التواصـل اإللكتروين املتوفـرة ،أو االتصـال اهلاتفي يف

اعتقـادك بـأن املهارات التـي متلكها تزيد عـن املهارات

تـم توزيعه عليهم بشـكل مبارش ،أو مـن خالل تقنيات
بعـض احلـاالت لـدى شـطر الطالبات.

وقد جاء النموذج عىل شكل استبيان ،تم بناؤه جلمع

البيانات واملعلومات ،التي حتقق أهداف الدراسة،
وتسهم يف اإلجابة عن أسئلتها .تضمن النموذج
جزأين :األول بيانات أولية عن أفراد عينة الدراسة،

شملت متغرياهتا الستة :اجلنس ،واملؤهل العلمي،
وأسلوب الدراسة ،والتخصص ،واملرتبة الوظيفية .أما
اجلزء الثاين ،فقد شمل حموري الدراسة وفقراهتام ،وتم

االعتامد يف بنائها وتصميمها ،عىل ما ذكرته دراسات

سابقة ،حول كيفية قياس املبالغة يف التعليم وحتديد

مؤرشاته ،مثل :دراسة) ، (Halaby, 1994ودراسة
) ،(Hartog, 2000ودراسة (.(Kiersztyn, 2013

وبالتايل تم تصنيف حموري هذا اجلزء عىل النحو التايل:

- 1حمـور «املـؤرشات الوظيفيـة» لظاهـرة املبالغـة

يف التعليـم وعددهـا ( 8مـؤرشات) ،وقـد جـاءت هذه
املـؤرشات على شـكل أسـئلة ،يـرى الباحـث أهنـا

تعبر عـن الوظيفـة التـي يشـغلها املوظـف أو املوظفة،

وعالقتهـا باملؤهـل العلمـي وفـق اآليت :هـل العمـل
احلـايل حيتـاج إىل مؤهـل أعلى مـن مؤهلي ،أم نفـس

مؤهلي ،أم أقـل مـن مؤهلي؟؛ وهـل العمـل احلايل يف

جمـال التخصـص ،أم قريـب منـه ،أم بعيد عنـه؟؛ وكم

التخـرج؟؛ ومـا درجة االسـتفادة مـن املؤهـل العلمي

الـذي متارسـه ال حيتـاج إىل مؤهالتـك؟؛ ومـا درجـة
التـي متارسـها يف العمـل؟؛ وكـم عـدد زملاء العمـل
الذيـن حيملـون مؤه ً
ال علميـ ًا أقل مـن مؤهلك؟؛ وكم

مـرة غيرت عملـك؟.

- 2حمـور «املـؤرشات الذاتيـة» لظاهـرة املبالغـة يف

التعليـم وعددهـا ( 8مـؤرشات) .وقـد جـاءت هـذه
املـؤرشات على شـكل أسـئلة ،مـن املتوقـع أن تعبر

(حسـب رأي الباحـث) عـن رغبة شـخصية أو شـعور
بالرضـا ،أو متعـة وراحـة وسـعادة يف العمـل ،وذلـك
وفـق اآليت :مـا درجـة رغبتـك باالسـتمرار يف العمـل

احلـايل؟؛ ومـا درجـة شـعورك بالراحـة يف العمـل

احلـايل؟؛ ومـا درجـة شـعورك باملتعـة أثنـاء ممارسـتك

للعمـل احلـايل؟؛ ومـا درجـة شـعورك بأنـك حتقـق
ذاتـك يف العمـل احلـايل؟؛ ومـا درجة شـعورك بالرضا

عـن العمـل احلـايل؟؛ وما درجة شـعورك بـأن مؤهلك
العلمـي يمثـل هـدر ًا ماليـ ًا؟؛ ومـا درجة شـعورك بأن
مؤهلـك العلمي يمثل هـدر ًا مالي ًا بالنسـبة ألرستك؟؛
ومـا درجة شـعورك بـأن مؤهلـك العلمي يمثـل هدر ًا

ماليـ ًا بالنسـبة للدولـة؟

وللتحقـق مـن درجـة توفـر مـؤرشات املبالغـة

يف التعليـم ،لـدى أفـراد العينـة ،مـن خلال حمـوري
الدراسـة وفقراهتام ،تم اسـتخدام التـدرج الثالثي وفق
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مقيـاس ليكرت عىل النحـو اآليت :عاليـة (3درجات)،

النحو اآليت:

ومـن أجـل تفسير النتائـج وتقييـم اسـتجابات أفـراد

العمـل احلـايل بعيـد عـن ختصصي ،االنتظـار أكثـر من

ومتوسـطة (درجتـان) ،ومنخفضـة (درجـة واحـدة).
العينـة على جمـاالت االسـتبانة وفقراهتـا ،تـم اعتماد
املعايير التاليـة :أقـل مـن ( 1.67درجـة منخفضـة)؛

مـن  1.67إىل أقل مـن ( 2.34درجة متوسـطة)؛ ومن

 2.34فأكثر(درجـة عاليـة).

كما تـم حسـاب معـدالت املبالغـة يف التعليـم ،من

خلال حتديـد نسـبة البديل لـكل مؤرش مـن املؤرشات

الثامنيـة ،والتـي يـرى الباحـث أهنـا ُتعبر عـن احلـد
األدنـى مـن نسـبة املبالغـة يف التعليم لـدى املوظفني يف

«املـؤرشات الوظيفية» الثامنية ودرجـة توفرها ،ويمكن
توضيـح الفكـرة من خلال املثـال اآليت:

يف املـؤرش األول الـذي نصـه «هـل العمـل احلـايل

حيتـاج إىل مؤهـل ...؟» هـذا السـؤال يمكـن أن جياب

عنـه ببديـل مـن البدائـل التاليـة :أعلى من مؤهلي ،أو

نفـس مؤهيل ،أو أقل مـن مؤهيل .وبالتـايل فاحلالة التي

يمكـن أن متثـل املبالغـة يف التعليـم ،هي عندمـا يتطلب
ً
مؤهلا أقـل مـن مؤهلي ،ويف هذه احلالـة أجرب
العمـل
للعمـل فيه ،ألنـه ال توجد فـرص عمل أخرى مناسـبة
ملؤهلي العلمـي .بعد اختيار البديل تم حسـاب النسـبة
املئويـة لعـدد املسـتجيبني الذين اختـاروا هـذا البديل،

لتمثـل معـدل املبالغـة يف التعليـم عىل هـذا املؤرش.

وبالتـايل ،فـإن البدائـل التي متثل معـدالت املبالغة

يف التعليـم يف حدهـا األدنـى (من وجهة نظـر الباحث)
لـدى املوظفين يف «املـؤرشات الوظيفيـة» تكـون على

العمـل احلـايل حيتـاج إىل مؤهـل أقـل مـن مؤهلي،

سـنتني بعـد التخرج للحصـول عىل العمل ،االسـتفادة
مـن املؤهل العلمـي يف العمل احلايل بدرجـة منخفضة،
االعتقـاد بـأن العمـل الـذي أمارسـه ال حيتـاج إىل

مؤهلايت بدرجـة عاليـة ،االعتقـاد بـأن املهـارات التي
أمتلكهـا تزيـد عـن املهـارات التـي أمارسـها يف العمل
بدرجـة عاليـة ،عـدد زملاء العمـل الذيـن حيملـون
ً
مؤهلا علميـ ًا أقـل مـن مؤهلي مخسـة فأكثـر ،عـدد
مـرات تغيير العمـل ثلاث مـرات فأكثـر.

وكذلـك ،فـإن البدائـل التـي متثـل معـدالت

املبالغـة يف التعليـم يف حدهـا األدنـى لـدى املوظفني يف

«املـؤرشات الذاتيـة» تكـون على النحـو اآليت:

الرغبـة باالسـتمرار يف العمـل احلـايل بدرجـة

منخفضـة ،الشـعور بالراحـة يف العمـل احلـايل بدرجـة

منخفضـة ،الشـعور باملتعـة أثناء ممارسـة للعمـل احلايل

بدرجـة منخفضـة ،الشـعور بتحقـق الـذات يف العمـل
احلـايل بدرجـة منخفضـة ،الشـعور بالرضا عـن العمل

احلـايل بدرجـة منخفضـة ،االعتقاد بأن املؤهـل العلمي
يمثـل هـدر ًا مالي ًا بدرجـة عاليـة ،االعتقاد بـأن املؤهل

العلمـي يمثـل هـدر ًا ماليـ ًا بالنسـبة للأرسة بدرجـة
عاليـة ،االعتقـاد بـأن املؤهل العلمـي يمثل هـدر ًا مالي ًا

بالنسـبة للدولـة بدرجـة عالية.

صـدق األداة :بعـد أن تـم بنـاء أداة الدراسـة يف

صورهتـا األوليـة ،جرى التحقـق من صدقهـا بعرضها
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على سـتة حمكمين من أعضـاء هيئـة التدريـس يف عدد

املتوسـطات احلسـابية ،واختبـار ،T-testوحتليـل

جمـاالت اإلدارة والتخطيـط الرتبـوي واقتصاديـات

شـيفيه  Scheffe Testللمقارنـات البعديـة ،للتعرف

مـن اجلامعـات األردنيـة والسـعودية؛ املختصين يف
التعليـم وأصـول الرتبيـة والقيـاس والتقويـم ،وقـد

اعتمـد موافقة مجيع املحكمني على عبارات وجماالت
األداة؛ إذ أبـدى عـدد منهـم مجلـة مالحظـات على

عبـارات االسـتبانة تتعلق بإعـادة الصياغـة واالنتامء،
فتـم التعديل واحلـذف ليصبح عدد فقرات االسـتبانة

يف الصـورة النهائيـة  16فقـرة.

ثبـات أداة الدراسـة :للتأكـد مـن ثبـات أداة

الدراسـة ،تـم اسـتخراج معامـل الثبـات (ألفـا
كرونبـاخ) ملـؤرشات حمـوري الدراسـة ( 16مـؤرش ًا
) ،وقـد ّدلـت النتيجـة على أن األداة صاحلـة للتطبيق
بثبـات مرتفـع بلغـت قيمتـه (.)0.803

التبايـن األحـادي  ،ANOVA One Wayواختبـار

على اجتـاه الفروقـات.

عرض النتائج ومناقشتها:

لتحديـد درجـة توفر مـؤرشات املبالغـة يف التعليم

لـدى موظفـي جامعة طيبـة باملدينـة املنـورة ،أجريت

التحليلات اإلحصائيـة الالزمـة ،وتـم التوصـل إىل
وعرضت وفق سـؤا ّ
يل
جمموعـة مـن النتائجُ ،صنفـت ُ
الدراسـة عىل النحـو التايل:

النتائـج املتعلقـة بالسـؤال األول :مـا درجـة توفـر

مـؤرشات املبالغـة يف التعليـم لـدى موظفـي جامعـة
طيبـة باملدينـة املنـورة؟

تـم اسـتخراج
لإلجابـة عـن هـذا السـؤال ّ
املتوسـطات احلسابية السـتجابات أفراد عينة الدراسة
ّ

املعاجلـة اإلحصائيـة :ملعاجلـة البيانـات التـي
ُجعـت إحصائيـ ًا ،وهبـدف احلصـول على إجابـات

حـول توفر مـؤرشات املبالغة يف التعليـم لدى موظفي

اإلحصائيـة للعلـوم االجتامعيـة  ،SPSSحلسـاب

ككل ،كما هـو موضـح يف جـدول (.)2

عـن أسـئلة الدراسـة ،تـم اسـتخدام برنامـج الـرزم

جامعـة طيبة باملدينة املنورة عىل مسـتوى أداة الدراسـة

جدول (:)2
المتوسطات الحسابية لدرجة توفر مؤشرات المبالغة في التعليم لدى
ّ
موظفي جامعة طيبة بالمدينة المنورة
م

المحاور

المتوسط الحسابي

درجة التوفر

الرتبة

1

محور المؤشرات الوظيفية الوظيفية

2.11

متوسطة

1

2

محور المؤشرات الذاتية

1.60

منخفضة

2

1.85

متوسطة

اإلجمالي
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التحقـق منهـا ،مـن واقـع البيانـات واملعلومـات املتوفرة
لـدى عمادة شـؤون أعضـاء هيئـة التدريـس واملوظفين
باجلامعـة بعـد خماطبتهم من خلال القنوات الرسـمية يف
اجلامعة.
أمـا على مسـتوى حمـوري األداة ،فقـد تم اسـتخراج
املتوسـطات ،لـكل مـؤرش من مـؤرشات املحوريـن ،كام
تـم حتديـد النسـبة املئويـة لـكل مـؤرش مـن مـؤرشات
املبالغـة يف التعليـم ،ودرجة توفـره لدى موظفـي جامعة
طيبـة ،وذلـك من خالل اسـتخراج التكرارات والنسـب
املئويـة للمـؤرشات وبدائلهـا ،وقـد تم توضيـح ذلك يف
كل حمـور كما يف اجلدولين (.)4 ،3
حمور «املؤرشات الوظيفية» Functional Indicators
وفقـ ًا ألدبيـات البحـث ،تـم حتديـد البدائـل لـكل
مـؤرش مـن املـؤرشات الثامنيـة ،والتـي يـرى الباحـث
أهنـا ُتعبر عن احلـد األدنى مـن نسـبة املبالغـة يف التعليم
لـدى املوظفين يف «املـؤرشات الوظيفيـة» الثامنية ودرجة
توفرهـا (انظـر أداة الدراسـةو إجـراءات تطبيقهـا).
وبعـد ذلك تـم حتديد معـدل املبالغـة يف التعليم لكل
مـؤرش ،ودرجة توفـره كام هو يف جـدول (.)3

على مسـتوى أداة الدراسـة ،يتضح من اجلـدول ()2
أن درجـة توفر مؤرشات ظاهـرة املبالغـة يف التعليم لدى
موظفـي وموظفـات جامعـة طيبـة باملدينة املنـورة كانت
متوسـطة ،إذ بلـغ املتوسـط احلسـايب الـكيل  ،1.85أمـا
على مسـتوى حمـوري األداة ،فقـد جـاءت درجـة توفـر
مـؤرشات ظاهـرة املبالغـة يف التعليـم متوسـطة للمحور
األول ،ومنخفضـة للمحـور الثـاين؛ حيث بلغ املتوسـط
احلسـايب ملحور «املـؤرشات الوظيفية» لظاهـرة املبالغة يف
التعليـم لـدى موظفـي وموظفات منسـويب جامعـة طيبة
باملدينـة املنـورة  ،2.11يف حين بلـغ املتوسـط احلسـايب
ملحـور «املـؤرشات الذاتيـة» لظاهـرة املبالغـة يف التعليـم
لـدى موظفـي وموظفـات منسـويب جامعة طيبـة باملدينة
املنـورة  .1.60وقـد يعـزى ذلـك إىل أن فقـرات املحـور
األول كانـت على شـكل مـؤرشات جـاءت لتحاكـي
طلـب التحقـق منها مـن خالل مجع
الواقـع وتوافقـه ،و َت َ
بيانـات ومعلومـات مـن الوصـف الوظيفـي ملسـميات
الوظائـف ،واملهـام املسـندة للموظفين ،وربطهـا
باملؤهلات العلميـة احلاصلين عليهـا؛ إذ تـم احلصـول
عليهـا مـن املوظفين واملوظفـات أنفسـهم ،كما تـم

جدول (:)3
المتوسطات الحسابية والتكرارات والنسب والرتبة لدرجة توفر المؤشرات الوظيفية لظاهرة المبالغة في التعليم لدى
ّ
موظفي جامعة طيبة بالمدينة المنورة

م

المؤشر

1

هل العمل الحالي
يحتاج إلى مؤهل ....؟

النسبة المتوسط
الحسابي
%

البدائل

التكرار

أعلى من مؤهلي

11

5.8

نفس مؤهلي

116

61.4

أقل من مؤهلي

62

32.8
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2.270

الرتبة

2

معدل
المبالغة
%
32.8

درجة
التوفر

متوسطة
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2

هل العمل الحالي ...؟

3

كم عدد سنوات
االنتظار للحصول
على العمل بعد
التخرج؟

4

ما درجة االستفادة من
المؤهل العلمي في
العمل الحالي؟

5

ما درجة اعتقادك بأن
العمل الذي تمارسه ال
يحتاج إلى مؤهالتك؟

6

ما درجة اعتقادك
بأن المهارات التي
تمتلكها تزيد عن التي
تمارسها؟

7

ما عدد زمالء العمل
الذين يحملون مؤهالً
أقل من مؤهلك؟

8

كم مرة غيرت عملك؟

في مجال تخصصي

41

21.7

قريب من تخصصي

68

36.0

بعيد عن تخصصي

80

42.3

لم ينتظروا

55

29.1

انتظروا سنة أو
سنتين

66

34.9

انتظروا أكثر من
سنتين

68

36.0

عالية

72

38.1

متوسطة

69

36.5

منخفضة

48

25.4

عالية

65

34.4

متوسطة

89

47.1

منخفضة

35

18.5

عالية

113

59.8

متوسطة

66

34.9

منخفضة

10

5.3

اثنان فأقل

62

32.8

ثالثة إلى خمسة

38

20.1

خمسة فأكثر

89

47.1

لم يغيروا العمل

105

55.6

غيروا مرة أو
مرتين

51

27.0

غيروا  3مرات
فأكثر

33

17.5

اإلجمالي

2.206

2.069

1.873

2.159

2.545

2.143

1.619

2.110

يتضـح من اجلـدول ( )3أن درجة توفـر «املؤرشات

الوظيفيـة» لـدى موظفـي جامعـة طيبـة كانـت بدرجة

3

6

7

4

1

5

8

-

42.3

36.0

25.4

34.4

59.8

47.1

17.5

37

متوسطة

متوسطة

متوسطة

متوسطة

عالية

متوسطة

منخفضة

متوسطة

توفـر متوسـطة ،حيث بلغ املتوسـط احلسـايب ملؤرشات
املحـور ككل  ،2.110كما أن معدل املبالغـة يف التعليم
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وفـق اسـتجابات أفـراد العينـة عىل هـذا املحـور بلغت

الوظيفية» تشير إىل أن  % 37من املسـتهدفني يف جامعة

مـن املـؤرشات ،فقـد توفر املـؤرش رقم  ،6الـذي نصه:

مـا تتطلبـه وظائفهـم التـي يعملون هبـا ،وهـذه النتيجة

 % 37مـن عينـة الدراسـة .أمـا عىل مسـتوى كل مؤرش
«مـا درجـة اعتقادك بـأن املهـارات التـي متتلكهـا تزيد

عـن املهـارات التـي متارسـها يف العمـل؟» بدرجـة

طيبـة باملدينـة املنـورة ،حيملـون مؤهالت علميـة تفوق
زادت عـن النسـبة التـي توصلت إليها دراسـة كريزتني
) (Kierztyn, 2013يف بولنـدا؛ إذ إن  % 20مـن

توفـر عاليـة ،وحصــــل على الرتبـة األوىل بمتوسـط
حســـايب  ،2.545ويالحــــظ أن  113فـرد ًا مـــن

إىل  % 30بين الفئـة العمريـة ( .)25-21بينما تقاربت

ومثلـوا نسـبة  ، % 59.8وهـو البديل الـدال عىل معدل

التـي توصلـت إليها دراسـة سـكريمان(Sicherman,

أفـراد العينـة ،اختـاروا البديــــل األول (عاليــــة)،
املبالغـة يف التعليـم ،وفـق اسـتجابات أفـراد العينة عىل
هـذا املـؤرش .تلاه املـؤرش رقـم  ،1الـذي نصـه« :هل

العمـل احلـايل حيتـاج إىل مؤهـل :أعلى من مؤهلي ،أم

نفـس مؤهلي ،أم أقـل من مؤهيل؟» بمتوسـط حسـايب

 ،2.270وبدرجـة توفـر متوسـطة ،ويالحـظ أن 62
فـرد ًا مـن أفـراد العينـة ،اختـاروا البديـل الثالـث (أقل
مـن مؤهلي) ،ومثلـوا نسـبة  ،% 32.8وهـو البديـل
الـدال عىل معـدل املبالغـة يف التعليم ،وفق اسـتجابات

أفـراد العينـة على هـذا املؤرش.

العاملين متيـزوا باملبالغـة بالتعليـم ،وارتفعـت النسـبة

النتيجـة التي توصلـت إليها هذه الدراسـة مـع النتيجة
)1991وهـي أن  % 40مـن العاملين خلال العقـود

األخيرة مـن القـرن العرشيـن يمتلكـون مؤهلات

علميـة زائـدة عما يتطلبـه سـوق العمـل .وقـد يعـزى
ارتفـاع نسـبة توفر هـذه الظاهـرة إىل نمو سـوق العمل

وقطـاع اخلدمـات التعليميـة بشـكل خاص؛ مما سـاعد
على تلبيـة رغبـات كثير مـن األفـراد يف احلصـول عىل
مؤهـل علمـي ٍ
عال ،كما قد يعـود ارتفاعهـا إىل ضعف
التوافق بني سـوق العمل وسياسـة التعليم .أما بالنسـبة

ملوظفـي جامعـة طيبة مـن املوظفين واملوظفـات ،فقد

وقـد حصـل على الرتبـة األخيرة املـؤرش رقـم ،8

يكون سـبب ارتفاع مسـتوى توفر مـؤرشات املبالغة يف

 ، 1.619وبدرجـة توفـر منخفضـة ،ويالحـظ أن 33
فرد ًا مـن أفـراد العينة ،اختـاروا البديل الثالـث (غريوا

العقديـن املاضيين ،بعـد أن تضاعـف عـدد اجلامعات

الـذي نصـه « :كـم مـرة غيرت عملـك؟» بمتوسـط

 3مـرات فأكثـر) ،ومثلوا نسـبة  ،% 17.5وهـو البديل
الـدال عىل معـدل املبالغـة يف التعليم ،وفق اسـتجابات

أفـراد العينـة على هـذا املؤرش.

ممـا سـبق ،يالحـظ أن نتائـج حمـور «املـؤرشات

تعليـم لدهيـم ،هو زيـادة الطلب على التعليـم العايل يف
يف اململكـة ،وتوسـعت يف فتـح العديـد مـن الربامـج
والتخصصـات ،سـواء كان ذلك بأسـلوب االنتظام أم

بأسـلوب التعليـم عـن بعد.
ثاني ًا :حمور «املؤرشات الذاتية» Self-Indicators

وفقـ ًا ألدبيـات البحـث ،تـم حتديـد البدائـل التي
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يـرى الباحـث أهنـا ُتعبر عـن احلـد األدنـى مـن نسـبة

وإجـراءات تطبيقهـا).

الذاتيـة» الثامنيـة ،ودرجـة توفرهـا (انظر أداة الدراسـة

ودرجـة توفـره كما هو مبين يف جـدول (.)4

املبالغـة يف التعليـم لـدى املوظفين يف «املـؤرشات

وبعـد ذلـك تـم حتديـد نسـبة املبالغة لـكل مؤرش،

جدول (:)4
المتوسطات الحسابية والتكرارات والنسب والرتبة لدرجة توفر المؤشرات الذاتية لظاهرة المبالغة في التعليم لدى موظفي
ّ
جامعة طيبة بالمدينة المنورة
م
9
10
11
12
13
14

15

16

النسبة
%
58.7
29.6
11.6
52.4
37.6
10.1
58.7
31.2
10.1
49.2
32.3
18.5
50.3
36.5
13.2
12.7
32.3
55.0
17.5
30.7

المؤشر

البدائل

التكرار

ما درجة رغبتك
باالستمرار في العمل
الحالي؟
ما درجة شعورك
بالراحة في العمل
الحالي؟
ما درجة شعورك
بالمتعة أثناء ممارستك
للعمل الحالي؟
ما درجة شعورك بأنك
تحقق ذاتك في العمل
الحالي؟
ما درجة شعورك
بالرضا عن العمل
الحالي؟
ما درجة اعتقادك بأن
مؤهلك العلمي يمثل
هدراً مالياً؟

عالية
متوسطة
منخفضة
عالية
متوسطة
منخفضة
عالية
متوسطة
منخفضة
عالية
متوسطة
منخفضة
عالية
متوسطة
منخفضة
عالية
متوسطة
منخفضة
عالية
متوسطة

111
56
22
99
71
19
111
59
19
93
61
35
95
69
25
24
61
104
33
58

منخفضة

98

51.9

عالية
ما درجة اعتقادك بأن
متوسطة
مؤهلك العلمي يمثل
هدراً ماليا ً للدولة؟
منخفضة
اإلجمالي

33
45
111

17.5
23.8
58.7

ما درجة اعتقادك بأن
مؤهلك العلمي يمثل
هدراً ماليا ً ألسرتك؟

272

المتوسط
الحسابي

الرتبة

معدل
المبالغة

درجة
التوفر

1.529

7

11.6

منخفضة

1.577

5

10.1

منخفضة

1.513

8

10.1

منخفضة

1.693

1

18.5

متوسطة

1.630

3

13.2

منخفضة

1.577

6

12.7

منخفضة

1.656

1.587
1.595

2

4

17.5

17.5
13.9

منخفضة

منخفضة
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يتضـح من اجلـدول ( )4أن درجة توفـر «املؤرشات

 ،% 10.1وهـو البديـل الـدال على معـدل املبالغـة يف

منخفضـة ،حيـث بلـغ املتوسـط احلسـايب للمحـور

ممـا سـبق ،يالحـظ أن نتائـج حمـور «املـؤرشات

الذاتيـة» لـدى موظفـي جامعـة طيبـة ،جـاءت بدرجة

ككل  ،1.595كما أن معـدل املبالغـة يف التعليـم
وفـق اسـتجابات أفـراد العينـــة على هـذا املحـــور

بلغـت  % 13.9مـن عينة الدراسـة .ويالحـظ أن مجيع
املـؤرشات توفـرت بدرجـة منخفضة ،عـدا املؤرش رقم

 ،12الـذي نصه« :ما درجة شـعورك بأنـك حتقق ذاتك

يف العمـل احلـايل؟» ،فقـد حصـل على أعلى الرتـب

بمتوسـط حسـايب  ،1.693وبدرجـة توفـر متوسـطة،
ويالحـــظ أن  35فرد ًا من أفـراد العينة اختاروا البديل

التعليـم وفق اسـتجابات أفـراد العينة عىل هـذا املؤرش.
الذاتية» تشير إىل أن  % 13.9من املسـتهدفني يف جامعة

طيبـة باملدينـة املنـورة ،عبروا مـن خلال توجهاهتـم
ورغباهتـم أن لدهيـم مؤهلات علميـة تفوق مـا تتطلبه

وظائفهـم التي يعملـون هبا؛ حيث إن معـدالت املبالغة
وفـق مـؤرشات املحور الثـاين الثامنية ،تراوحـت ما بني

( ،)% 18.5 - % 10.1يف حين أن معـدالت املبالغـة
وفـق حمـور «املـؤرشات الوظيفيـة» السـابق ،تراوحت

مـا بين ( .)% 17.5 - % 59.8وقـد يعـزى الفـرق

الثالـث (منخفضة) ،وقد مثل هــــؤالء نسبـــة 18.5

الواضـح يف معـدل املبالغـة يف التعليـم بين املحوريـن

وفـق اسـتجابات أفـراد العينـة على هـذا املـؤرش .تاله

إىل وثائـق وحقائـق موثقـة ،ومتوفـرة يف األرشـيف

 ،%وهـو البديـل الـدال على معـدل املبالغـة يف التعليم

املـؤرش رقـم  ،15الـذي نصه« :مـا درجة شـعورك بأن
مؤهلـك العلمي يمثل هـدر ًا مالي ًا بالنسـبة ألرستك؟»

إىل أن املحـور األول مثّـل مـؤرشات واقعيـة تسـتند
الورقـي واإللكتروين لدى عامدة شـؤون أعضـاء هيئة
التدريـس واملوظفين باجلامعة وتـم حسـاهبا بعيد ًا عن

بمتوسـط حسـايب  ،1.656وبدرجـة توفـر منخفضـة،
ويالحـظ أن  33فـرد ًا من أفـراد العينة اختـاروا البديل

مـؤرشات تعبر عن الرضـا والراحـة واملتعة والسـعادة

الـدال على معـدل املبالغـة يف التعليم وفق اسـتجابات

على انخفاض معـدل املبالغـة يف التعليم لـدى موظفي

األول (عاليـة) مثلـوا نسـبة  ،% 17.5وهـو البديـل

أفـراد العينـة على هـذا املؤرش.

رغبات وتوجهات املسـتجيبني .بينام مثّـل املحور الثاين
أثنـاء العمـل ،التـي جـاءت بمعـدالت مرتفعـة ،ودالة
جامعـة طيبـة؛ إذ إن املبالغـة يف التعليـم يرتبـط بشـكل

بينما حصـل املـؤرش رقـم  11الـذي نصـه« :مـا

سـلبي بمسـتويات الرضـا والراحـة واملتعـة والسـعادة

بمتوسـط حسـايب  ،1.513وبدرجـة توفـر منخفضـة
على الرتبـة األخيرة ،،ويالحـظ أن  19فرد ًا مـن أفراد

جزئـي ،مـع دراسـة ليـم )(Lim, 2013التـي أجريت

درجـة شـعورك باملتعة أثناء ممارسـتك للعمـل احلايل؟»

العينـة اختـاروا البديل الثالـث (منخفضة) مثلوا نسـبة

أثنـاء العمـل ،وقـد توافقـت هـذه النتيجـة بشـكل
يف ماليزيـا ،وتوصلـت إىل أن املبالغـة يف التعليـم يرتبط

بمسـتوى السـعادة ،فكلما زاد مسـتوى السـعادة ،قـل
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مسـتوى املبالغـة يف التعليـم .وباملقابل فـإن مؤرشات
االعتقـاد بـإن املؤهـل العلمـي يمثـل هـدر ًا ماليـ ًا يف
العبـارات الثلاث األخيرة ،جـاءت بدرجـات توفر

منخفضـة ،ودالـة على معـدالت إفـراط يف التعليـم

قليلـة ،وقـد يعـود السـبب يف ذلـك إىل أن  % 65مـن
املوظفين واملوظفـات حصلـوا على مؤهلات علمية

بأسـلوب االنتظـام ،وأن النسـبة الباقيـة ()% 35
حصلـوا عليهـا مـن خلال أسـلوب االنتسـاب أو

التعليـم عن بعد؛ وكال األسـلوبني يف اململكـة العربية
السـعودية ُيقـدم للمواطنين املؤهلني بشـكل جماين أو
شـبه جماين .وبالتـايل فإن املوظـف أو املوظفـة مل يدرك

مفهـوم اهلـدر املـايل يف املؤهـل العلمـي الـذي حصل
عليـه؛ املتمثـل يف كلفـة تدريـس الطالـب السـنوية،

التـي تقدر مـن خلال النفقـات اجلارية والرأسمالية،
أو النفقـات العامـة واخلاصـة التـي تدفـع مـن قبـل
الدولـة أو األرسة.

النتائـج املتعلقـة بالسـؤال الثـاين :هـل هنـاك

اختلاف يف درجـة توفـر مـؤرشات املبالغـة يف التعليم
لـدى موظفـي جامعة طيبـة تعـود ملتغريات الدراسـة:

اجلنـس ،املؤهـل العلمـي ،أسـلوب الدراسـة،
التخصـص ،واملرتبـة؟
أو ً
ال :إظهـار االختلاف بين اسـتجابات موظفـي

جامعـة طيبـة يف درجـة توفـر مـؤرشات املبالغـة يف
تبعـا ملتغير اجلنـس (ذكـر ،أنثـى).
التعليـم ً

تـم اسـتخدام اختبـار «ت» للعينـات املسـتقلة؛

ملعرفـة فيما إذا كان هنـاك اختالفـات دالـة إحصائ ًيـا
بين آراء أفـراد العينـة يف درجة توفر مـؤرشات املبالغة

تبعـا ملتغير اجلنـس ،وذلـك بعـد التحقـق
يف التعليـم ً
مـن جتانـس التبايـن باسـتخدام اختبـار ليفين؛ إذ
ِ
وجـد أن قيمـة «ف» بلغت  1.471ملحـور املؤرشات

أي
الوظيفيـة ،و  3.623ملحـور املـؤرشات الذاتيـة؛ ّ
أهنـا غير دالـة إحصائ ًيا؛ وهـذا يـدّ ل على أن العينتني

متجانسـتني؛ وبالتـايل تـم تطبيـق اختبـار «ت» ،كام يف
اجلـدول رقـم (.)10

جدول (:)5
قيم اختبار «ت» للعينات المستقلة المتجانسة لداللة االختالف بين استجابات موظفي الجامعة في درجة
توفر مؤشرات المبالغة في التعليم تبعًا لمتغير الجنس (ن=)189
ن=143

ن=46

ذكر

أنثى

المتوسط
الحسابي

المتوسط
الحسابي
2.315
1.717

م

المحور

1

“المؤشرات الوظيفية”

2.045

2

“المؤشرات الذاتية”

1.556

274

قيمة
“ت”

مستوى
الداللة
الفعلية

مستوى
الداللة عند
0.05

-4.960

0.000

دالة

0.89

غير دالة

-1.724
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يوضـــح اجلـــدول ( )5وجـــود اختـــاف
دال إحصائيـــ ًا بـــن املتوســـطات احلســـابية

لدرج ــة توف ــر امل ــؤرشات الوظيفي ــة تبعــ ًا ملتغ ــر
«اجلنـــس» ،حيـــث إن مســـتوى الداللـــة لقيمـــة

«ت» أقـــل مـــن  ،0.05وبمقارنـــة املتوســـطات
احلســـابية يف ذات اجلـــدول ،يتضـــح أن الفـــروق

جـــاءت لصالـــح اإلنـــاث مقابـــل الذكـــور ،أي

أن درجـــة املبالغـــة يف التعليـــم لـــدى موظفـــات

جامعـــة طيبـــة أعـــى منهـــا لـــدى املوظفـــن؛
وقـــد يعـــزى ذلـــك إىل أن النســـاء املســـتجيبات

حيمل ــن مؤه ــات علمي ــة أع ــى م ــن املؤه ــات
العلميـــة التـــي حيملهـــا الرجـــال ،وحيـــث إن

فـــرص العمـــل املتاحـــة للنســـاء أقـــل مـــن
فـــرص العمـــل املتاحـــة للرجـــال؛ فالعوامـــل

املكانيـــة (قـــرب مـــكان العمـــل أو بعـــده)،
واالرتبـــاط بالـــزوج واألبنـــاء ،والعـــادات

والتقاليـــد املجتمعيـــة ،كلهـــا عوامـــل تقلـــل
مـــن خيـــارات عمـــل املـــرأة ،وبالتـــايل فـــإن

املـــرأة قـــد تقبـــل (جمـــرة) بـــأي عمـــل تكـــون

متطلباتـــه الوظيفيـــة أقـــل مـــن مؤهالهتـــا
العلميـــة ،خاصـــة إذا كان مـــكان العمـــل
قريـــب ،وتســـتطيع مـــن خاللـــه التغلـــب عـــى
العوامـــل الســـابقة .وتتفـــق هـــذه النتيجـــة إىل

حـــد مـــا ،مـــع عـــدد مـــن الدراســـات التـــي

أشـــارت إىل أن زيـــادة اإلقبـــال عـــى التعليـــم
العـــايل وخاصـــة عنـــد النســـاء ،والقيـــود التـــي
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حتـــد مـــن عملهـــن هـــي مـــن أســـباب انتشـــار
ظاهـــرة املبالغـــة يف التعليـــم مثـــل(Ramos &:

Sanromá, 2013; Kiersztyn,2013; Büchel
;& Van Ham 2003; Büchel & Battu, 2003

).Hensen et al, 2009

ك ــا يب ــن اجل ــدول ع ــدم وج ــود اخت ــاف

دال إحصائ ًيــا بــن املتوســطات احلســابية لدرجــة
توفـــر املـــؤرشات الذاتيـــة تبعـــ ًا ملتغـــر اجلنـــس،

حيـــث ّ
إن درجـــة الداللـــة لقيمـــة ت أكـــر مـــن
()0.05؛ وهـــي غـــر دالـــة إحصائ ًيـــا؛ ويشـــر
ذلـــك إىل أن هنـــاك توافقـــ ًا بـــن وجهـــات نظـــر
املوظفـــن واملوظفـــات يف جامعـــة طيبـــة حـــول
درجـــة توفـــر مـــؤرشات املبالغـــة الذاتيـــة ،ال

ســـيام وأن هـــذه املـــؤرشات تعـــر عـــن رغبـــات
واعتقـــادات وآراء شـــخصية .وقـــد يعـــود هـــذا

التوافـــق إىل تشـــابه يف ظـــروف العمـــل اإلداري

باجلامعـــة ،إضافـــة إىل التشـــابه يف مســـتوى
اإلعـــداد والتأهيـــل ،واخلـــرات واملهـــارات

التـــي يتطلبهـــا العمـــل مـــن الطرفـــن بغـــض

النظـــر عـــن مســـتوى املؤهـــل العلمـــي
للموظـــف أو املوظفـــة.

ثانيـــ ًا :إظهـــار االختـــاف بـــن اســـتجابات

موظفــي جامعــة طيبــة يف درجــة توفــر مــؤرشات
تبع ــا ملتغ ــر املؤه ــل العلم ــي
املبالغ ــة يف التعلي ــم ً

(ماجس ــتري فأع ــى ،بكالوري ــوس ،دبل ــوم فأق ــل)
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جدول (:)6
تحليل التباين األحادي لداللة االختالف في درجة توفر مؤشرات المبالغة في التعليم تبعًا لمتغير المؤهل العلمي (ماجستير
فأعلى ،بكالوريوس ،دبلوم فأقل) (ن=)189
م

المحور

1

المؤشرات
الوظيفية

2

المؤشرات
الذاتية

مصدر
التباين

مجموع
المربعات

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

بين
المجموعات

0.893

2

0.446

قيمة
“ف”

3.947

داخل
المجموعات

21.036

186

0.113

بين
المجموعات

0.498

2

0.249

داخل
المجموعات

47.225

0.980
186

مستوى
الداللة
الفعلية
0.021

0.377

مستوى
الداللة عند
0.05
دالة

غير دالة

0.254

يوضـــح جـــدول ( )6عـــدم وجـــود

كـــا أن طبيعـــة املـــؤرشات الذاتيـــة يف الغالـــب

طيبـــة يف درجـــة توفـــر املـــؤرشات الذاتيـــة

ورغباهتـــم ورضاهـــم عـــن العمـــل ،وبالتـــايل

اختـــاف بـــن اســـتجابات موظفـــي جامعـــة
تبعـــا ملتغـــر املؤهـــل العلمـــي (ماجســـتري
ً
فأعـــى ،بكالوريـــوس ،دبلـــوم فأقـــل)؛ حيـــث
إن مســـتوى الداللـــة لقيمـــة ف أكـــر مـــن

أي
مســـتوى الداللـــة اإلحصائيـــة (ّ ،)0.05
أهنـــا غـــر دالـــة إحصائ ًيـــا؛ وقـــد يعـــزى

ذاك لتشـــابه املهـــام واألدوار التـــي متـــارس
مـــن قبـــل حامـــي املؤهـــات املختلفـــة مـــن
املوظفـــن واملوظفـــات ،فـــا فـــرق بـــن مـــن

حيمـــل ماجســـتري أو بكالوريـــوس أو دبلـــوم يف
طبيعـــة العمـــل اإلداري املـــارس ومســـتواه.

تعـــر عـــن وجهـــات نظـــر موظفـــي اجلامعـــة
توافقـــت اآلراء والرغبـــات ،لعـــدم اختـــاف

العمـــل املـــارس يف اجلامعـــة.

كـــا يوضـــح اجلـــدول ( )6وجـــود

اختـــاف بـــن اســـتجابات موظفـــي جامعـــة
طيبـــة يف درجـــة توفـــر املـــؤرشات الوظيفيـــة

ملتغـــر املؤهـــل العلمـــي (ماجســـتري فأعـــى،

بكالوريـــوس ،دبلـــوم فأقـــل) ،وللتعـــرف عـــى
مص ــدر االخت ــاف اجلوه ــري ال ــدال إحصائيــ ًا،
تـــم اســـتخدام اختبـــار املقارانـــات ( (LSDكـــا

هـــو مبـــن يف اجلـــدول (.)7
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جدول (:)7
اختبار  LSDلمتغير المؤهل العلمي (ن=)189
م

محور المؤشرات الوظيفية

المتوسط
الحسابي

ماجستير
فأعلى

بكالوريوس

دبلوم فأقل

الفرق لصالح

1

ماجستير فأعلى

2.224

-

-

.2089*0

الماجستير فأعلى

2

بكالوريوس

2.142

-

.1271*0

البكالوريوس

3

دبلوم فأقل

2.015

-

-

يبـــن اجلـــدول ( )7أن داللـــة االختـــاف يف

وترتب ــط ه ــذه النتيج ــة إىل ح ــد م ــا ،م ــع م ــا

تبعـــا ملتغـــر املؤهـــل العلمـــي،
يف التعليـــم ً

) ،(Melosik, 2013; Kiersztyn, 2013يف عـــدم

درج ــة توف ــر «امل ــؤرشات الوظيفي ــة» لإلف ــراط
جـــاءت بـــن املاجســـتري فأعـــى والدبلـــوم

توصلـــت إليـــه عـــدد مـــن الدراســـات الســـابقة
التوافـــق بـــن احتياجـــات ســـوق العمـــل ،املتمثـــل

فاقـــل ،لصالـــح املاجســـتري فأعـــى؛ حيـــث

بالعمـــل يف جامعـــة طيبـــة ،وهيكليـــة املوظفـــن

البكالوريـــوس والدبلـــوم فأقـــل لصالـــح

أكثـــر مـــن دبـلــــــــوم متوســـــط ،البالـــــــــغ
عددهــم ( )130موظفـ ًا وموظفـــــــة .كام أن هـــــذه

بلـــغ املتوســـط احلســـايب لـــه ( ،)2.224وبـــن
البكالوري ــوس؛ حي ــث بل ــغ متوس ــطه احلس ــايب

لـــه ( .)2.142وقـــد يعـــزى ذلـــك إىل أن مـــن
حيمـــل مؤهـــل البكالوريـــوس أو املاجســـتري

فأع ــى ه ــم الذي ــن عان ــوا م ــن ظاه ــرة املبالغ ــة

ـرا َء قبوهل ــم للعم ــل بمتطلب ــات
يف التعلي ــم؛ ج ـ ّ

عم ــل أق ــل م ــن مؤهالهت ــم؛ أو أن نس ــبة م ــن

زمالئه ــم بالعم ــل لدهي ــم مؤه ــات أق ــل م ــن
مؤهالهت ــم؛ أو أن الرات ــب ال ــذي يتقاضون ــه ال
يتناســـب مـــع مســـتوى املؤهـــات احلاصلـــن

عليـــه.

واملوظفـــات الذيـــن حيملـــون مؤهـــات علميـــة

النتيج ــة تتواف ــق م ــع األدبيـــ ــات الت ــي أشـــ ــارت

إىل أن املؤه ــات العلميـــــ ــة األع ــى أكث ــر عرض ــة

لإلفـــراط يف التعليـــم (جونـــز2000 ،م).

ثالث ـ ًا :إظهــــــار االختــاف بــن اســتجابات

موظفــــــي جامعــــــــة طيبــــــة يف درجــــــة
توفـــر مؤشـــــــرات املبالغــــــة يف التعليـــم
تبعـــا ملتغـــر أســـلوب الدراســـــــــة (انتظـــام،
ً
انتســـاب).

يوضـــح اجلـــدول ( )8عـــدم وجـــود
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جدول (:)8
قيم اختبار «ت» للعينات المستقلة المتجانسة لداللة االختالف بين استجابات موظفي الجامعة في درجة توفر مؤشرات
االمبالغة في التعليم تبعًا ألسلوب الدراسة (ن=)189
ن=123

ن=66

انتظام

انتساب

المتوسط
الحسابي

المتوسط
الحسابي
1.572

- 0.372

1.638

- 0.859

م

المحور

1

المؤشرات الوظيفية

2.104

2

المؤشرات الذاتية

2.123

اختـــاف دال إحصائ ًيـــا بـــن املتوســـطات

احلســـابية لدرجـــة توفـــر املـــؤرشات الوظيفيـــة،
واملـــؤرشات الذاتيـــة تبعـــ ًا ملتغـــر «أســـلوب

الدراس ــة» ،حي ــث ّ
إن درج ــة الدالل ــة لقيم ــة ت

قيمة
“ت”

مستوى
الداللة
الفعلية

مستوى
الداللة عند
0.05

0.710

غير دالة

0.391

غير دالة

إىل تشـــــــابه ظـــروف العمــــــل ،ومســـتوى
اإلعـــداد والتأهيـــل ،واخلـــرات واملهـــارات

الت ــي يتطلبه ــا العم ــل ل ــكل م ــن الطرف ــن ،دون

الرتكيـــز عـــى أســـلوب دراســـة املوظـــف أو

أك ــر م ــن ()0.05؛ وه ــي غ ــر دال ــة إحصائ ًي ــا؛
ويشـــر ذلـــك إىل أن هنـــاك توافقـــ ًا يف درجـــة

والتناف ــس عليه ــا يف نظ ــام اخلدم ــة املدني ــة ب ــن

والذاتيـــة) بـــن موظفـــي جامعـــة طيبـــة ســـواء

وحامليهـــا بأســـلوب الدراســـة عـــن بعـــد أو

توف ــر م ــؤرشات املبالغ ــة يف التعلي ــم (الوظيفي ــة

كانـــت دراســـتهم بأســـلوب االنتظـــام أم
بأس ــلوب االنتس ــاب ،وق ــد يع ــود ذل ــك لتش ــابه

مس ــمى املؤه ــل ال ــذي حيص ــل علي ــه املوظ ــف
أو املوظفـــة بعـــد االنتهـــاء مـــن الدراســـة بـــأي

األســـلوبني ،،كـــا قـــد يعـــود ذلـــك إىل أمهيـــة
املؤه ــل وم ــدى فائدت ــه للموظ ــف أو للموظف ــة
بغــض النظــر عــن أســلوب الدراســـــة ،إضافــة

املوظف ــة؛ إذ ال يوج ــد متيي ــز يف طل ــب الوظيف ــة،
حام ــي املؤه ــات بأس ــلوب الدراس ــة املنتظم ــة

االنتســـاب.

رابعـــ ًا :إظهـــار االختـــاف بـــن اســـتجابات

موظفـــــي جامعــــة طيبـــة يف درجــــــــة توفـــر
تبعـــا ملتغـــر
مـــؤرشات املبالغـــة يف التعليـــم ً

التخصـــص (علمـــي ،أديب).
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جدول (:)9

قيم اختبار «ت» للعينات المستقلة المتجانسة لداللة االختالف بين استجابات موظفي الجامعة في درجة توفر مؤشرات
المبالغة في التعليم تبعًا للتخصص (ن=)189
ن=82

ن=107

علمي

أدبي

المتوسط
الحسابي

المتوسط
الحسابي
2.084

1.213

1.556

1.222

م

المحور

1

المؤشرات الوظيفية

2.145

2

المؤشرات الذاتية

1.646

دال إحصائ ًيـــا بـــن املتوســـطات احلســـابية

لدرج ــة توف ــر امل ــؤرشات الوظيفي ــة ،وامل ــؤرشات
الذاتيـــة ،تبعـــ ًا ملتغـــر «التخصـــص» ،حيـــث ّ
إن

درجـــة الداللـــة لقيمـــة ت أكـــر مـــن ()0.05؛

قيمة
“ت”

مستوى
الداللة
الفعلية

مستوى
الداللة عند
0.05

0.227

غير دالة

0.223

غير دالة

يعـــود ذلـــك إىل أن اخلـــرات واملهـــارات التـــي

يتطلبهـــا العمـــل ،ال حتتـــاج إىل ختصـــص بعينـــه
دون آخ ــر؛ كأن تك ــون األفضلي ــة للتخصص ــات
العلميـــة أو للتخصصـــات األدبيـــة .وختتلـــف

وهـــي غـــر دالـــة إحصائ ًيـــا؛ ويشـــر ذلـــك إىل
أن هنـــاك توافقـــ ًا يف درجـــة توفـــر مـــؤرشات

جونـــز (2000م) بـــأن العاملـــن احلاصلـــن

بـــن موظفـــي جامعـــة طيبـــة ،ســـواء كانـــت

عرضـــة لإلفـــراط يف التعليـــم مـــن غريهـــم.

املبالغـــة يف التعليـــم (الوظيفيـــة والذاتيـــة)،

دراســـتهم ختصصـــات علميـــة أم ختصصـــات

هـــذه النتيجـــة مـــع األدبيـــات التـــي ذكرهـــا

عـــى مؤهـــات يف التخصصـــات العلميـــة أكثـــر

أدبيـــة ،وقـــد يعـــود ذلـــك لتشـــابه ظـــروف
العم ــل ،وع ــدم التميي ــز ب ــن موظف ــي اجلامع ــة
مـــن ذوي التخصصـــات العلميـــة ،وموظفيهـــا

م ــن ذوي التخصص ــات األدبي ــة ،ك ــا ق ــد يع ــود
ذلـــك إىل التشـــابه يف مســـتوى النظـــرة إىل أمهيـــة

التخصـــص يف العمـــل األداري باجلامعـــة ،وقـــد

خامس ـ ًا :إظهــار االختــاف بــن اســتجابات

موظفـــي جامعـــة طيبـــة يف درجــــــة توفـــر
تبعـــا ملتغـــر
مـــؤرشات املبالغـــة يف التعليـــم ً
املرتبـــة (رابعـــة فأقـــل ،خامســـة أو سادســـة،
ســـابعة فأكثـــر).
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جدول (:)10
تحليل التباين لداللة االختالف في درجة توفر مؤشرات المبالغة تبعًا للمرتبة (ن=)189
م

المحور

1

المؤشرات
الوظيفية

2

المؤشرات
الذاتية

مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

بين
المجموعات

0.335

2

0.167

قيمة
“ف”

مستوى
الداللة

1.441

داخل
المجموعات

21.594

186

0.116

بين
المجموعات

0.116

2

0.058

داخل
المجموعات

47.607

.226
186

مستوى الداللة
اإلحصائية عند
0.05

.239

.798

غير دالة

غير دالة

0.256

يوضـح اجلـدول ( )10عدم وجود داللـة إحصائية

الذاتيـة متوافقـة ومل تظهـر أي داللـة .وقد يعـزى ذلك
أيضـ ًا ،إىل أن  % 77مـن أفـراد عينـة الدراسـة كانـوا يف

حيـث ّ
إن مسـتوى الداللة لقيمة ت أكبر من ()0.05؛

االسـتقرار بالعمـل ،وأن فوارق املبالغـة يف التعليم فييام

 .يف درجـة توفر املبالغة يف التعليـم ملحوري «املؤرشات
الوظيفيـة» ،و»املـؤرشات الذاتيـة» تبعـ ًا ملتغير املرتبة،

املرتبـة اخلامسـة فأكثـر؛ وهـذا يشير إىل أهنـم بـدأوا يف

وهـي قيم غير دالة إحصائ ًيا؛ ويشير ذلك إىل مسـتوى

بينهـم بدأت تتالشـى ،وبالتايل اختفت الفـروق بينهم.

التوافـق بين اسـتجابات أفـراد العينـة ،مـن املوظفين
واملوظفـات على اختلاف مرتبتهم الوظيفيـة يف درجة

توفـر املبالغـة يف التعليـم لـدى موظفـي اجلامعـة .وقد
يعـزى ذلـك إىل أن موظفـي اجلامعـة يامرسـون أعما ً
ال
روتينيـة بغـض النظـر عـن املرتبـة الوظيفيـة التـي هـم

عليهـا؛ فام يامرسـه املوظـف الذي على املرتبـة «الرابعة
فأقـل» ال خيتلـف كثير ًا عـن مـا يامرسـه مـن هـو على
املرتبـة «اخلامسـة أو السادسـة» ،أو مـن هـو على

النتائج والتوصيات واملقرتحات:

تـم عـرض أهـم النتائـج والتوصيـات واملقرتحات

التـي توصلـت إليها الدراسـة وفـق اآليت:
النتائج:

 .1النتائـج املتعلقـة بدرجـة توفر مـؤرشات املبالغة

يف التعليـم لـدى موظفـي جامعة طيبـة باملدينـة املنورة،

وقـد جـاءت عىل النحـو اآليت:

املرتبـة «السـابعة فأكثـر» ،وبالتـايل جـاءت تقديراهتـم

واجتاهاهتـم حول توفر املـؤرشات الوظيفية واملؤرشات
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اسـتجابات أفـراد العينـة يف درجـة توفـر

«املـؤرشات الذاتيـة» لظاهـرة املبالغـة يف
التعليـم تبعـ ًا ملتغير اجلنـس (ذكـور ،إنـاث).

املبالغـة يف التعليـم ملحـور املـؤرشات الوظيفية
( ،)2.11وبدرجـة متوسـطة.

 -بلـغ املتوسـط احلسـايب لدرجة توفـر مؤرشات

باملقابـل ،أظهـرت النتائـج وجـود اختلاف
دال إحصائيـ ًا بين اسـتجابات أفـراد العينـة يف

 -تراوحـت متوسـطات درجة توفـر «املؤرشات

اجلنـس ،ولصالـح اإلنـاث.

املبالغـة يف التعليـم ملحـور املـؤرشات الذاتيـة

درجـة توفـر «املـؤرشات الوظيفية» تبعـ ًا ملتغري

( ،)1.60وبدرجـة منخفضـة.

 -عـدم وجـود اختلاف دال إحصائيـ ًا بين

الوظيفيـة» لظاهـرة املبالغـة يف التعليـم بين

اسـتجابات أفـراد العينـة يف درجـة توفـر

( ،)2.545 - 1.619وبدرجات متوسـطة إىل

«املؤرشات الذاتيـة» لظاهرة املبالغـة يف التعليم

عا لية .

تبعـا ملتغري املؤهـل العلمـي (ماجسـتري فأعىل،
ً

 -تراوحـت معـدالت املبالغة يف التعليـم لدرجة

توفـر «املـؤرشات الوظيفيـة» بين (- % 17.5

بكالوريـوس ،دبلوم فأقـل) .يف حني ،أظهرت

 -تراوحـت متوسـطات درجة توفـر «املؤرشات

موظفـي جامعـة طيبـة يف درجـة توفـر

( ،)1.693 – 1.513وبدرجـات منخفضـة

وجـاءت النتيجـة لصالـح مؤهـل املاجسـتري

النتائـج وجـود اختلاف بين اسـتجابات

.)% 59.8

«املـؤرشات الوظيفيـة» ملتغري املؤهـل العلمي؛

الذاتيـة» لظاهـرة املبالغـة يف التعليـم بين

فأعلى مقابـل مؤهـل الدبلـوم فأقـل ،وكذلك

إىل متوسـطة.

أظهـرت النتائـج وجـود اختلاف لصالـح

 -تراوحـت معـدالت املبالغة يف التعليـم لدرجة

البكالوريـوس مقابـل الدبلـوم فأقـل.

توفـر «املـؤرشات الذاتيـة» بين (- % 10.1

 عـدم وجـود اختلاف دال إحصائ ًيـا بيناسـتجابات أفـراد العينـة يف درجـة توفـر

.)% 18.5

 .2النتائـج املتعلقـة بإظهـار االختلاف يف درجـة

«املـؤرشات الوظيفيـة» ،ودرجـة توفـر
«املـؤرشات الذاتيـة» تبعـ ًا ملتغير أسـلوب

توفـر مـؤرشات املبالغـة يف التعليـم ،لـدى موظفـي
جامعـة طيبـة وفقـ ًا ملتغيرات الدراسـة ،وقـد جـاءت

الدراسـة.

على النحـو اآليت:

 عـدم وجـود اختلاف دال إحصائ ًيـا بيناسـتجابات أفـراد العينـة يف درجـة توفـر

 عـدم وجـود اختلاف دال إحصائ ًيـا بين281
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«املـؤرشات الوظيفيـة» ،ودرجـة توفـر
«املـؤرشات الذاتيـة» ،تبعـ ًا ملتغير التخصـص.

أهدافهـم ،وربـط ذلـك باالسـتغالل األمثـل

اسـتجابات أفـراد العينـة يف درجـة توفـر

يف التعليـم ،ومعـدالت البطالة؛ التي تسـهم يف

 عـدم وجـود اختلاف دال إحصائ ًيـا بين«املـؤرشات الوظيفيـة» ،و»املـؤرشات الذاتية»
تبعـ ًا ملتغير املرتبـة.
التوصيات :

من خلال إكسـاهبم املهارات الالزمـة لتحقيق
للمـوارد ،لغايـات خفـض معـدالت املبالغـة
تقليـل اهلـدر املـايل على قطـاع التعليم.

 اسـتجابة لنمو سـوق العمل ،وقطاع اخلدماتالتعليميـة ،والرغبـة املتزايـدة يف احلصـول

على التعليـم العـايل؛ ينبغـي خلـق جـو مـن

يف ضـوء النتائـج التـي تـم التوصـل إليهـا ،تويص

التوافـق والتطابـق بين سـوق العمل وسياسـة

 -تعزيـز جهـود املواءمـة بين خمرجـات التعليـم

ومتنوعـة ،تتناسـب ومؤهلات اخلرجيين،

بنـاء قاعـدة بيانـات ومعلومـات عىل مسـتوى

فـرصالتنافـسللحصـولعليهـاأمـاماجلميـع.

الدراسـة بما ييل:

العـايل ومتطلبـات سـوق العمـل ،مـن خلال
الدولة؛ تشـمل :أعـداد امللتحقني باملؤسسـات

التعليميـة واخلرجيين منهـا ،ومتطلبات سـوق

العمـل مـن اخلرجيين يف كافـة التخصصـات
واملجـاالت التعليميـة املختلفـة.

التعليـم ،مـن خلال خلق فرص عمـل جديدة
مـع تب ّنـي ثقافـة اجلـزاء مقابـل العمـل ،بإتاحة
 كـون أن معـدالت املبالغـة يف التعليـم لدرجـةتوفـر «املـؤرشات الوظيفيـة» كانـت أعلى من
معـدالت املبالغـة يف التعليـم لدرجـة توفـر

«املـؤرشات الذاتيـة»؛ لـذا عىل اجلهـات املعنية

 -مراجعة السياسة التعليمية املطبقة يف وزارة

باالسـتثامر وتلبيـة متطلبـات سـوق العمـل

املبالغة يف التعليم لدى خرجيي مؤسسات

جمـاالت بعيدة عـن ختصصاهتـم ،وأن ال تكون

التعليم؛ من أجل ختفيض اهلدر الناتج عن
التعليم العايل ،وذلك من خالل مراجعة سياسة

جمانية التعليم ،وسياسة دفع املكافآت املالية
للطلبة يف اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل.

 وضـع سياسـات اقتصاديـة تسـتهدف الفرصاملثمـرة يف التعليم ،ومبنية عىل حتقيق االسـتفادة

القصـوى مـن طاقات خرجيـي التعليـم العايل،
282

العنايـة بـأن ال يعمـل خرجيـو اجلامعـات يف

دخوهلم أقـل من مسـتوى مؤهالهتـم العلمية،
وأن ال يامرسـوا مهـارات أقـل مـن املهـارات

التـي يمتلكوهنـا ،واحلرص عىل االسـتفادة من
ً
جتنبـا للهدر
مؤهالهتـم وخرباهتـم بأقىص حد؛
واملبالغـة يف املخـزون املعـريف واملهـاري ،ومن

أجـل احلفاظ عىل مكتسـبات الوطـن من رأس
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املهارات واملعارف الالزمة لوظائف املستقبل.

املـال الفكري.
 -نظـر ًا ألن مـؤرشات املبالغـة يف التعليـم لـدى

ويمكن أن يتم ذلك من خالل التعاقد

وذلـك ملحدوديـة جمـاالت العمـل املتاحـة هلا،

بذلك أثناء سنوات التعليم األخرية أو بعد

والتعاون مع قطاعات العمل املختلفة للقيام

النسـاء تفوق مـؤرشات املبالغة لـدى الرجال،

التخرج مبارشة.

(التـي قـد تكـون حمصـورة يف نطـاق الوظائف
التعليميـة) .ونظـر ًا ألهنـا تعـد عنصر ًا مـن
عنـارص قـوة املجتمـع ،إذ إهنـا تشـكل أكثر من

املقرتحات :

( )% 50مـن إمجـايل عـدد اخلرجيين اجلامعيني؛
لـذا ينبغـي التوسـع يف جمـاالت عمـل املـرأة
املتعلمـة ،وذلـك مـن خلال تنميـة مواهبهـا

واسـتثامر طاقاهتـا ،وزيـادة فـرص عملهـا يف
جماالت احليـاة العمليـة املمكنة لبناء مسـتقبلها

يف ضـوء النتائـج والتوصيـات السـابقة ،ويف ضـوء

نـدرة الدراسـات العربيـة يف جمـال املبالغـة واملبالغـة يف

التعليـم؛ قدمـت الدراسـة املقرتحـات التالية:

 إجـراء دراسـات حـول واقـع املبالغـة واملبالغةيف التعليـم لـدى العاملين يف جامعـات أخرى

واإلسـهام يف تنميـة املجتمـع واقتصـاده.
 -نظـر ًا ألن احلاصلين على مؤهلات علميـة

يف اململكـة العربيـة السـعودية ،سـواء كانـت

أظهـروا مسـتوى أعىل مـن املبالغـة يف التعليم؛

 -إجـراء دراسـات حـول واقـع املبالغـة واملبالغة

جامعـات حكوميـة أم خاصـة.

عاليـة (البكالوريـوس ،واملاجسـتري فأعلى)،

يف التعليـم لـدى العاملين يف قطـاع التعليـم

لـذا ينبغي وضـع آليـات للقطاع العـام ،ولدى

العام ،سـواء عىل مسـتوى القيادات املدرسـية،

أربـاب العمـل يف القطـاع اخلـاص لالسـتفادة

أم املرشفين ،أم املعلمين.

مـن مؤهالهتـم واسـتثامرها يف زيـادة مسـتوى

 -إجـراء دراسـات وبحـوث تتعلـق بمعـدالت

اجلـودة ورفـع اإلنتاجيـة ،مقابـل أن يعملـوا

املبالغـة يف التعليـم لـدى العاملين يف القطـاع

يف جمـال ختصصاهتـم ،وحصوهلـم على دخول

احلكومـي.

ماليـة تتناسـب واملؤهلات التـي حيملوهنـا.

 -إجـراء دراسـات وبحـوث تتعلـق بمعـدالت

 -لغايات ختفيض مستوى املبالغة يف التعليم

املبالغـة يف التعليـم لـدى العاملين يف القطـاع

لدى خرجيي مؤسسات التعليم العايل؛ ينبغي

اخلـاص.

حتديد حاجاهتم من اخلربات املهارية واملعرفية،

 -إجراء دراسات حول العوامل واألسباب

واالستثامر يف تدريبهم وتعليمهم إلكساهبم
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