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مقدمة عامة:
ـتمرارا لــدور جمعيــة االقتصــاد الســعودية فــي فتــح قنــوات الحــوار الهادفــة والبنــاءة حــول القضايــا االقتصاديــة
اسـ
ً
وانطالقــا مــن توجــه المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــال برامــج تحقيــق
التــي لهــا عالقــة مباشــرة باالقتصــاد الوطنــي
ً
رؤيــة المملكــة  ،2030والتــي تســعى لبنــاء مســتقبل واعــد ال يعتمــد اقتصــاده علــى النفط وحســب ،بل تحســين اســتغالل
المــوارد الموجــودة والتــي منهــا تلــك المــوارد البشــرية ذات القــدرات الشــابة لــدى الخريجيــن والخريجــات فــي تحقيــق
طمــوح الوطــن واعمــار اقتصــاده بالفــرص المتوفــرة لإلبــداع .وحرص ـ ًا مــن الجمعيــة علــى دعــم الخريجيــن والخريجــات،
فــإن الجمعيــة رأت وذلــك بنــاءً علــى اقتــراح خــال لقــاء ســابق مــع رؤســاء اقســام االقتصــاد فــي الجامعــات الســعودية
إقامــة ورش عمــل تركــز علــى دراســة وضــع خريجــي تخصــص االقتصــاد فــي التوظــف وســوق العمــل .حيــث تســعى
الجمعيــة لتعزيــز مشــاركة خريجــي االقتصــاد فــي صنــع نجاحــات الرؤيــة ،فالتنميــة والبنــاء االقتصــادي واالجتماعــي ال
يكتمــل إال بمشــاركتهم ،واســتثمار طاقتهــم وقدراتهــم مــن خــال الحصــول علــى الفــرص المناســبة لبنــاء مســتقبلهم.
ومــن القضايــا التــي تطــرح كثيــر ًا هــو موضــوع صعوبــات التوظيــف التــي تواجــه خريجيــن وخريجــات تخصــص االقتصــاد
فــي ســوق العمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية .ولتشــخيص ومناقشــة هــذا الموضــوع تــم عقــد ورشــة عمــل
فــي مســاء يــوم الثالثــاء  27شــوال  1442الموافــق مايــو  2021والتــي ســتكون الحلقــة األولــى فــي سلســة قادمــة
مــن ورش العمــل المخصصــة لهــذا لموضــوع الشــائك .ولقــد كانــت ورشــة عمــل بعنــوان“ :خريجــي تخصــص االقتصــاد:
الطموحــات والتحديــات” وذلــك فــي تمــام الســاعة الســابعة مــن مســاء يــوم الثالثــاء  27شــوال 1442هـــ الموافــق 8
يونيــو 2021م عبــر منصــة زوم برئاســة رئيســة مجلــس إدارة الجمعيــة األســتاذة الدكتــورة /نــورة بنــت عبــد الرحمــن
اليوســف وقــد أدار الورشــة مشــكور ًا األســتاذ /أ .جهــاد القاضــي (عضــو مجلــس اإلدارة) وذلــك بحضــور أعضــاء مجلــس
إدارة الجمعيــة ورؤســاء وممثليــن أقســام االقتصــاد فــي الجامعــات الســعودية وممثليــن مــن الخريجيــن والخريجــات
ولفيــف مــن المهتميــن والمهتمــات بموضــوع الورشــة.
.
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نبذة عن الورشة:
قامــت ورشــة العمــل علــى مناقشــة وتشــخيص وضــع خريجيــن وخريجــات تخصــص االقتصــاد فــي مرحلــة البكالوريــوس
بالــذات فــي ســوق العمــل بالمملكــة العربيــة الســعودية وتحديــد العوائــق والمشــكالت التــي تواجههــم فــي
التوظيــف ســواءً فــي القطــاع العــام وفــي القطــاع الخــاص.

هدف الورشة:
الخــروج بمرئيــات تســاهم فــي تقديــم الحلــول المناســبة والتــي ترتبــط بجهــات عديــدة ذات عالقــة متداخلــة ،حتــى لــو
تطلــب األمــر عقــد ورش أخــرى لمتابعــة هــذا الموضــوع ،يتــم علــى ضوئهــا تحديــد جوانــب المشــكلة ووضــع الحلــول
لتقديــم توصياتهــا ألصحــاب القــرار فــي جهــات التوظيــف المختلفــة فــي القطــاع العــام والقطــاع الخــاص والهيئــات
األخــرى .ولتحليــل ومناقشــة هــذه المشــكلة مــن عــدة زوايــا تطلــب األمــر قــدر االمــكان مشــاركة عــدد مــن المهتميــن
والمتخصصيــن بالموضــوع بمــا فــي ذلــك أعضــاء هيئــة التدريــس بأقســام االقتصــاد فــي الجامعــات الســعودية .وهــذا
التقريــر يلخــص أبــرز مــا طرحــه المشــاركين والمشــاركات الكــرام وكذلــك ممثليــن الخريجيــن والخريجــات ومداخــات مهمــة
مــن الحضــور:

المشاركون الرئيسيون في الورشة:
1 .1الدكتــور /محمــد القحطانــي (مديــر عــام قطــاع المرصــد الوطنــي للعمــل بصنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية
“هــدف”)
2 .2أ.د أحمد بن عبيد (أستاذ االقتصاد بجامعة الملك سعود ومتخصص باقتصاديات العمل)
3 .3د .أنــس الشــعالن (المشــرف علــى مركــز الخريجيــن بجامعــة الملــك ســعود ومستشــار نائــب وزيــر التعليــم
العالــي لشــؤون الخريجيــن)
4 .4أ.د .عاصم عرب (رئيس شركة عاصم عرب لالستشارات المهنية)

5 .5ممثلين عن الخريجين والخريجات.
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أوال :مشــاركة ســعادة د .محمــد القحطانــي (مديــر عــام قطــاع المرصد الوطني
ً
للعمــل بصنــدوق تنميــة الموارد البشــرية “هدف”).
قــدم ســعادته عرضـ ًا تفصيليـ ًا عــن وضــع خريجــي تخصــص االقتصــاد مــن الجامعــات الســعودية ومــن خــال تقديــم بيانــات
فعليــة والتــي يمكننــا تلخيصهــا فــي أربــع نقــاط رئيســة:
1 .1مقارنــة نســبة المشــتغلين مــن الخريجيــن فــي تخصــص االقتصــاد لمرحلتــي البكالوريــوس والماجســتير لعامــي
 2018و 2019يظهــر تحســن طفيــف فــي نســبة المشــتغلين مــن مجمــوع خريجــي بكالوريــوس االقتصــاد خــال
الفتــرة وتحســن واضــح فــي نفــس النســبة لخريجــي الماجســتير..

الخريجين والمشتغلين من خريجي الماجستير

الخريجين والمشتغلين من خريجي البكالوريوس

2 .2وضع خريجي االقتصاد بتخصصاتهم المختلفة بين فترة  2018و 2019هي كما يلي:

2018

2019

التخصص
اقتصاديات وإدارة المشروعات

34%

37%

االقتصاد العام

59%

60%

* اقتصاد تطبيقي

73%

90%

اقتصاد إسالمي

62%

73%

*(تــم التنويــه اثنــاء الورشــة الــى أن تخصــص اقتصــاد تطبيقــي قــد يعنــي (أو علــى األقــل يشــمل) خريجــي تخصــص
“االقتصــاد الزراعــي” الــذي بــدأت بعــض أقســام االقتصــاد الزراعــي باســتخدامه فــي مســميات شــهادات خريجيهــا).
نســب التوظيــف للتخصصــات الدقيقــة فــي االقتصــاد مســتقرة تقريبــ ًا خــال الفتــرة  2018و 2019حيــث أنهــا 59%
لالقتصــاد العــام و 73%لالقتصــاد اإلســامي ،بينمــا هــي منخفضــة لتخصــص اقتصاديــات إدارة المشــروعات عنــد 34%
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و 37%لهذيــن العاميــن علــى التوالــي
3 .3توظف الخريجين من تخصصات االقتصاد حسب الجامعات في عامي  2018و.2019

فــي عــام  2018بلغــت اعلــى نســبة عــدد خريجيــن هــي جامعــة االميــرة نــورة ونســبة المشــتغلين منهــم  50%بيمنــا كانت
أقــل نســبة هــي جامعــة القصيــم ( 22%والجامعــات األخــرى مثــل جامعــة الملــك ســعود وجامعــة الملــك عبــد العزيــز
والجامعــة اإلســامية بالمدينــة فكانــت نســبها هــي  60%و 59%و ،62%علــى التوالــي) ،ولكــن كانــت نســبة التشــغيل
األعلــى فــي هــذا العــام لخريجــي الجامعــة اإلســامية  62%ويليهــا خريجــي جامعــة الملــك ســعود .60%
أمــا فــي عــام  2019فقــد بلغــت اعلــى نســبة عــدد خريجيــن هــي جامعــة ام القــرى ونســبة المشــتغلين منهــا 42%
بينمــا كانــت اقــل نســبة هــي جامعــة القصيــم ( 25%والجامعــات األخــرى مثــل جامعــة الملــك ســعود وجامعــة الملــك
عبــد العزيــز والجامعــة اإلســامية بالمدينــة فكانــت نســبها هــي  68%و 52%و ،73%علــى التوالــي) ،ولكــن كانــت نســبة
التشــغيل األعلــى لخريجــي الجامعــة اإلســامية  73%ويليهــا خريجــي جامعــة الملــك ســعود .68%
.4

يظهــر مــن البيانــات المتاحــة مــن المرصــد الوطنــي للعمــل بصنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية ألعلــى  15مهنــة
توظــف عليهــا الخريجيــن الســعوديين مــن تخصصــات االقتصــاد فــي القطــاع الخــاص هــو بعدهــا عــن تخصصهــم
األساســي .حيــث يتصــدر قائمــة هــذه المهــن مســميات وظائــف مثــا “ كاتــب اداري عــام” ومنــدوب مبيعــات” و
ً
“موظــف اداري” و “كاتــب ادخــال بيانــات” و “مديــر اداري” ووظائــف أخــرى بعيــدة جــد ًا عــن تخصــص االقتصــاد.
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مشــاركة ســعادة أ.د .أحمــد بــن عبيــد (أســتاذ االقتصــاد بجامعــة الملــك ســعود)
يمكــن تلخيــص أبــرز نقاطهــا فــي التالــي:
1 .1تتركــز البطالــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بيــن الشــباب ،وخاصــة أولئــك الداخليــن حديثـ ًا إلــى ســوق العمــل
مــن خريجــي وخريجــات الجامعــات وغيرهــا مــن المؤسســات التعليميــة ،إذ يتخطــى معــدل البطالــة بينهــم حاجــز
 ،60%فــي حيــن أن معــدل البطالــة اإلجمالــي فــي االقتصــاد الســعودي يتــراوح بيــن  11%و.12%
2 .2أيض ـ ًا يتضــح مــن بيانــات المرصــد الوطنــي (المقدمــة هنــا فــي الورشــة) أن نســب التوظيــف لخريجــي وخريجــات
أقســام االقتصــاد تقــارب مســتويات التوظيــف للتخصصــات األخــرى اإلداريــة المشــابهة ،حيــث تصــل النســبة إلــى
 50%مــن إجمالــي الخريجيــن والخريجــات.
3 .3لــذا ال ينبغــي النظــر إلــى مشــكلة البطالــة بيــن خريجــي وخريجــات االقتصــاد بمعــزل عــن البطالــة بيــن الشــباب مــن
خريجــي التخصصــات األخــرى.
4 .4كمــا ال ينبغــي التركيــز علــى أن مشــكلة البطالــة بيــن هــؤالء الخريجيــن والخريجــات علــى أنهــا فقــط بســبب نقــص
الوظائــف المعروضــة مــن قبــل رجــال األعمــال ،حيــث تشــير الدراســات واالســتطالعات الميدانيــة إلــى وجــود تحديات
أمــام توظيــف الخريجيــن علــى وجــه العمــوم ،تمثــل العائــق الرئيــس أمــام توظيفهــم.
5 .5وتكمن هذه التحديات ،في خصائص ومهارات هؤالء الخريجين ،على النحو التالي:
أ.

وجــود فجــوة مهاريــة بيــن مخرجــات التعليــم ،ومــن بينهــا الجامعــات ،والمهــارات المطلوبــة للوظائــف
المعروضــة لــدى رجــال األعمــال.

ب .وتتمثــل الفجــوة المهاريــة فــي نقــص فــي المهــارات الخفيفــة “ ،”Soft Skillsمثــل أخالقيــات العمــل
ومهــارات التواصــل والقــدرات التنظيميــة ،وقصــور أيضــ ًا فــي المهــارات المهنيــة والمعــارف العلميــة.
ت .وجــود قصــور فــي المعلومــات عــن الخريجيــن التــي توضــح جاهزيتهــم للعمــل ،لتســهيل عمليــة التوظيــف
مــن قبــل رجــال األعمــال.
6 .6وعلــى ضــوء ذلــك ،فــإن مشــكلة توظيــف خريجــي وخريجــات االقتصــاد ليســت معزولــة عــن مشــكالت التوظيــف فــي
ســوق العمــل بشــكل عــام ،وينبغــي رســم الحلــول لزيــادة معــدالت توظيفهــم وفــق هــذا المنظــور علــى النحــو
التالي:
أ.

إعــداد دراســة علميــة أو اســتطالع منهجــي مــن قبــل جمعيــة االقتصــاد الســعودية وبمشــاركة بعــض أقســام
االقتصــاد فــي الجامعــات الســعودية لمعرفــة متطلبــات رجــال األعمــال التــي تنقــص خريجــي وخريجــات
أقســام االقتصــاد.

ب .إعــادة النظــر فــي منهجيــات أقســام االقتصــاد وتضميــن عــدد مــن المــواد الدراســية للجوانــب المهنيــة
والمعرفيــة الالزمــة للتوظيــف مــن قبــل رجــال األعمــال.
ت .تنمية المهارات الخفيفة “ ”Soft Skillsلدى خريجي أقسام االقتصاد.
ث .إرشــاد الطــاب والطالبــات مــن الســنة األولــى وفــق قدراتهــم ،ومــن ثــم تحديــد مســتوى جاهزيتهــم للعمــل
عنــد التخــرج لتســهيل عمليــة توظيفهــم.
ج .وتأســيس منصــة تجمــع معلومــات الطــاب والطالبــات “ِ ”Alumniمــن خريجــي االقتصــاد التــي توضــح
مهاراتهــم وقدراتهــم لرجــال األعمــال لتســهيل وتســريع عمليــة توظيفهــم.
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مشــاركة ســعادة د .أنــس الشــعالن (المشــرف علــى مركــز الخريجيــن بجامعــة
الملــك ســعود ومستشــار نائــب وزيــر التعليــم العالــي لشــؤون الخريجيــن)
يمكــن تلخيــص أبــرز نقاطهــا فــي التالــي:
.1

توســيع دائــرة المناقشــات والــورش لتشــمل خريجيــن وخريجــات االقتصــاد مــن برنامــج االبتعــاث الخارجــي لكــي
يمكــن اســتيعابهم فــي ســوق العمــل والتوظيــف فــي المملكــة العربيــة الســعودية وذلــك مــن خــال التعــاون
مــع وزارة التعليــم حيــث لهــا صلــه وثيقــة بهــؤالء الخريجيــن وكذلــك الذيــن الزالــوا فــي مرحلــة االبتعــاث.

.2

تنســيق العمــل بيــن جمعيــة االقتصــاد الســعودية باعتبارهــا مظلــة لالقتصادييــن فــي المملكــة ووزارة التعليــم
مــن خــال إعــداد ورشــة قادمــة لتكــون علــى نطــاق أوســع وقــادرة علــى تبنــي توصيــات أقــوى بمشــاركة الــوزارة.

.3

االعــان للمــرة االولــى عــن إطــاق بوابــة أو أو منصــة (خــال عــدة أشــهر) هدفهــا جمــع الخريجيــن مــن طالبــي
العمــل مــع مقدمــي العمــل ممــا يســهل علــى الخريجيــن الحصــول والبحــث عــن وظائــف مناســبة ويختصــر الوقــت
للجميــع.

مشــاركة ســعادة أ.د .عاصــم عــرب (رئيــس شــركة عاصــم عــرب لالستشــارات
المهنيــة)
.1

مــن خــال خبــرة طويلــة فــي ســوق العمــل وفــي مجــال التدريــب والتوظيــف يمكــن القــول إنــه يوجــد تبايــن واضــح
فــي القــدرات والمهــارات بيــن خريجيــن وخريجــات االقتصــاد مــن الجامعــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

.2

وجــود فجــوة بيــن مــا يتــم تدريســه نظري ـ ًا لطــاب وطالبــات االقتصــاد ومــا يتــم ممارســته فعــا فــي الواقــع مــع
ً
وجــود حاجــة لرفــع مســتوى المهــارات خاصــة فــي جانــب اعــداد التقاريــر االقتصاديــة.

.3

قــد تكــون بعــض المــواد التــي تــدرس فــي عــدد مــن التخصصــات قــد فقــدت أهميتهــا ويحتــاج الــى إعــادة النظــر في
بعضهــا وتســتبدل وتطــور الــى مــواد أخــرى تطبيقيــة وأكثــر أهميــة ،ممــا يؤكــد ضــرورة إعــادة النظــر فــي بعــض
هــذه المــواد.

ـل وظائــف لخريجيــن وخريجــات االقتصــاد وبمرتبــات متفاوتــة حســب مــا يطلبــه رجــال االعمــال ولكــن حســب
 .4يوجــد فعـ ً
مــا يتوفــر لديهــم مــن خريجيــن مؤهليــن لهــذه الوظائــف.
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مشاركة سعادة د .هند العفيصان
(رئيسة قسم االقتصاد بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن)
.1

أهميــة أن تتضمــن المــواد الدراســية تعزيــز و تطويــر المهــارات الناعمــة (  )soft skillsلــدى الطلبــة و ذلــك
ألهميتهــا فــي ســوق العمــل كمهــارة العمــل الجماعــي ،التواصــل الفعــال ،القيــادة ،إدارة الوقــت ،حــس
المســؤولية ،االســتماع الجيــد و مهــارة اإلقنــاع ،و التفكيــر الناقــد.

.2

أن اســتخدام اللغــة الســليمة فــي التحــدث والكتابــة واالســتماع الجيــد وتقبــل الــرأي المخالــف يترجــم فــي امتالك
الفعــال.
الطلبــة لمهــارات التواصــل
ّ

.3

لقســم االقتصــاد فــي جامعــة األميــرة نــورة تجربــة رائــدة ومتميــزة حيــث يتــم التركيــز علــى تطويــر المهــارات
الناعمــة للطالبــات فــي كل مرحلــة مــن مراحــل البرنامــج وبمســتويات اتقــان متدرجــة حســب مســتوى الطالبــة
الدراســي وذلــك عــن طريــق إدراجهــا مــن ضمــن معاييــر التقييــم لــكل مقــرر.

 .4انضبــاط الطالبــة فــي حضــور جميــع المحاضــرات فــي وقتهــا المحــدد وارســال اعتــذار مســبق عنــد الظــروف
القصــوى وتســليم جميــع التكليفــات المطلوبــة فــي وقتهــا يعكــس مســتوى الطالبــة فــي مهــارة إدارة الــذات
وإدارة الوقــت وتحمــل المســؤولية.
.5

إن محاولــة ايجــاد حلــول للمشــاكل المختلفــة ومقارنــة البدائــل المتوفــرة والتفــاوض والتكيــف مــع التغييــرات
المفاجئــة هــو مــن مهــارات التفكيــر الناقــد والتأقلــم والمرونــة وإدارة األزمــات.
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مشاركة سعادة د .هاله القبلي
(ممثلة جمعية االقتصاد السعودية في قسم االقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز)
1 .1بالرغــم مــن ظهــور الحاجــة الملحــة إلعــداد اقتصادييــن قادريــن علــى ســد احتياجــات المملكــة مــن المؤهــات
القــادرة علــى تطبيــق األدوات االقتصاديــة وتحليــل السياســات المختلفــة علــى مســتوى االقتصــاد الكلــي
والجزئــي ،إال أنــه مازالــت بعــض الجامعــات غيــر ملبيــة لهــذه االحتياجــات ،وقــد تكــون األســباب كثيــرة ومتشــعبة
منهــا إداريــة ومنهــا أكاديميــة.
 )22 .2الحديــث عــن تطويــر أقســام االقتصــاد فــي الجامعــات الســعودية ليــس وليــد اللحظــة ،بــل هــو عبــق الحديــث
فــي المجالــس األكاديميــة والتــي تناولــت لســنوات عديــدة كيفيــة تطويــر المناهــج ورفــع مســتواها لتصبــح
مواكبــة الحتياجــات ســوق العمــل.
 )33 .3مــن المعوقــات اإلداريــة قــد يظهــر لنــا عــدم وجــود حماســة مــن قبــل إدارة بعــض الجامعــات لتبنــي وتطويــر
االقســام التــي قــد ال تتناســب مخرجاتهــا مــع ســوق العمــل نظــرا لضعــف مناهجهــا التعليميــة ،حيــث أن عمليــة
التطويــر بالكامــل تتعلــق بمــدى حمــاس رئيــس القســم والــذي يتغيــر بيــن فتــرة وأخــرى.
 )44 .4مــن المعوقــات األكاديميــة قــد ال يتفــق أعضــاء وعضــوات القســم علــى رســالة المناهــج المطــورة فــكل عضو أو
عضــوة يناشــد بضــرورة التركيــز علــى تخصصــه أو ميولــه األكاديميــة ،ممــا يعنــي أن الجهــود مبعثــرة وغيــر واضحة.
 )55 .5أتمنــى أن يتــم إنشــاء مجلــس خــاص معنــي بتطويــر أقســام االقتصــاد فــي الجامعــات الســعودية الراغبــة فــي
المشاركة تحت مظلة جمعية االقتصاد السعودية ووضع خطط عمل وإصدار تقارير إنجاز سنوية .
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أبرز المداخالت في الورشة
•

ســعادة أ .د .نــورة اليوســف عبــرت عــن اســتغرابها مــن عــدم وجــود وظيفــة “محلــل اقتصــادي” أو “باحــث
اقتصــادي” مــن ضمــن الوظائــف الحاليــة التــي تــم عرضهــا مشــكور ًا الدكتــور محمــد القحطانــي (مــن المرصــد
الوطنــي للعمــل بصنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية) ،ممــا يؤكــد ضــرورة دراســة هــذا الموضــوع أكثــر مــن عــدة
جوانــب بمــا فــي ذلــك دراســة مخرجــات أقســام االقتصــاد وهيكلتهــا فــي الجامعــات الســعودية وتوافقهــا مــع
متطلبــات ســوق العمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

•

معالــي أ.د .ماجــد المنيــف نبــه إلــى أن أقســام االقتصــاد هــي اقســام علميــة ودورهــا يقتصــر علــى الجانــب
األكاديمــي فــي األســاس ويمكنهــا تقديــم جرعــة مــن المعرفــة النظريــة والتطبيقــات فــي مجــاالت معينــة تكــون
مفيــدة للطلبــة .مــن ناحيــة ثانيــة يمكــن أن تنســق اقســام االقتصــاد لتطويــر المقــررات التطبيقيــة بمــا يوافــق
ســوق العمــل وذلــك باســتحداث مــواد معينــة وبمــا يتســق مــع دورهــا األكاديمــي وامــا التدريــب وتطويــر القــدرات
فهــذا مجــال أخــر ليــس مــن اختصاصهــا .طبعــ ًا وجــود برامــج للتدريــب التعاونــي فــي المنهجيــات التــي تقدمهــا
األقســام قبــل التخــرج يســاعد فــي تجهيــز طلبتهــا للســوق الــى حــد مــا ولكــن مــن المعــروف أنــه فــي الواقــع
المهــارات تكتســب مــن الممارســة الفعليــة فــي ســوق العمــل ومــن خــال التوظــف واســتغالل الخريجيــن لمهارتهــم
وتطويرهــا .أخيــراً ،مــن الضــروري عــدم اتخــاذ قــرارات لألجــل الطويــل وفــق بيانــات عــن بطالــة الخريجيــن االنيــة.

•

معالــي د .أحمــد الســالم أشــار الــى أن هــدف الطلبــة مــن التعليــم ليــس فقــط المعرفــة ولكــن أيض ـ ًا للحصــول
علــى عمــل .كمــا ذكــر معاليــه أن رؤيــة المملكــة  2030نصــت صراحــة علــى ضــرورة تطويــر المناهــج والمقــررات
التعليميــة وتأهيــل األســاتذة لمواكبــة التعليــم الجديــد .والهــدف مــن ذلــك كلــه هــو تزويــد الخريجيــن بمــا فــي
ذلــك خريجــي االقتصــاد بأهــم المهــارات التــي يحتاجونهــا لكــي يتمكنــوا مــن تجــاوز الصعوبــات التــي تواجههــم
بعــد التخــرج والدخــول لســوق العمــل .كمــا اقتــرح معاليــه توســيع نطــاق هــذه الورشــة لتشــمل أكثــر مــن حلقــة
لدراســة وضــع خريجيــن االقتصــاد (وغيرهــم) فــي ســوق العمــل ومحاولــة الوصــول الــى حلــول عمليــة تتعامــل مــع
هــذه القضيــة المهمــة

12

ورشة عمـل خريجي تخصص االقتصاد :الطموحات والتحديات

مشاركات الخريجين والخريجات
ابتــداءً تتقــدم جمعيــة االقتصــاد الســعودية بالشــكر الجزيــل للخريجيــن والخريجــات مــن عــدة جامعات ســعودية شــاركوا
وحضــروا وســاهموا بإثــراء النقــاش فــي هــذه الورشــة األولــى وهــم :ماريــا خميــس /حنــان البــدران /نجــود الفتــة/
أيمــان المطرفــي /لولــوه الشــمالي /أحمــد الشــبيب /فهــد العنــزي /فــارس الغامــدي.
فيما يلي ملخص ألبرز النقاط القيمة التي قدمها الخريجون والخريجات لهذه الورشة:
.1

1يواجــه خريجــو االقتصــاد معضلــة أن المشــروعات الصغيــرة توظــف خريجــي تخصصــات قريبــة مــن االقتصــاد علــى أســاس أن مــا
يمكــن أن يقــوم بــه خريــج االقتصــاد يســتطيع أن يقــوم بــه خريجــو هــذه التخصصــات.

.2

2أصحــاب المعــدل العالــي مــن الســنة التحضيريــة أو مــن الثانويــة ال يدخــل تخصــص االقتصــاد الن خياراتــه أكثــر وفــي المقابــل يتــم
ادخــال أصحــاب المعــدالت المنخفضــة فــي تخصــص االقتصــاد وأغلبهــم قــد يكــون بــدون رغبــة أصال.
ً

.3

3يوجــد فــي بدايــة المرحلــة الجامعيــة عــدم إدراك لماهيــه تخصــص وعلــم االقتصــاد وأهميتــه مــن أغلــب الطلبــة بمــا فــي ذلــك
الطــاب الذيــن يتخصصــون فيــه خصوصـ ًا بــدون رغبــة.

4 .4فائــض المعــروض مــن الخريجيــن أكبــر مــن الفــرص المتاحــة خاصــة فــي القطــاع العــام ،وكذلــك قلــة ونــدرة فــرص العمــل التــي
تناســب خريجيــن االقتصــاد فــي القطــاع الخــاص .وممــا يفاقــم المشــكلة أنــه يتــم أحيانـ ًا تعييــن خريجيــن تخصصــات أخــرى علــى
وظائــف تعــد رســمي ًا مــن وظائــف تخصــص االقتصــاد.
.5

5بعــض الخريجيــن مهتميــن فــي االســتمرار فــي مجــال تخصصهــم ســواءً كانــوا يرغبــون إلكمــال دراســاتهم العليــا او العمــل
بشــهادة البكالوريــوس ولكــن يحتاجــون الــى دورات تطويريــة وربمــا يمكــن أن تقــوم الجمعيــة بتقديــم دورات مكثفــة
لخريجيــن البكالوريــوس بشــكل خــاص فــي وظائــف يطلبهــا ســوق العمــل.

6 .6بعــض الخريجيــن يحتاجــون تســويق أنفســهم بشــكل أفضــل لــدى جهــات التوظيــف ،وضعــف االهتمــام بكتابــة ســيرهم الذاتيــة
وعرضهــا بشــكل جــذاب مثــا مــن خــال الينكــد ان وغيرهــا ،إضافــة الــى ان بعضهــم يحصــر نفســه فــي العمــل الحكومــي رغــم ان
الفروقــات مــع القطــاع الخــاص بــدأت تتالشــى وتطلبهــا ضــرورة تطويــر النفــس ويكــون األداء تحــت المراقبــة.
.7

7يمكــن أن تقــوم الجامعــات بــدور أكبــر بمســاعدة الخريجيــن مــن خــال التعــاون مــع مثــل الوزارات والهيئــات العامــة والخاصة وتفعيل
برامــج تدريــب مهنيــة تنتهــي بالتوظيــف ،ولكــن ال ينبغــي القــاء اللــوم فقــط علــى الجامعــات ألن هنــاك جهات أخــرى لها عالقة.

8 .8عــادة تطلــب اللغــة اإلنجليزيــة كمتطلــب للتوظيــف وأيضـ ًا يتــم توظيــف خريجــي التخصصــات األخــرى فــي المجــاالت االقتصاديــة،
ولــذا فبعــض الخريجيــن يكملــون دراســتهم العليــا لتأجيــل مشــكلة التوظــف.
9 .9اقتــراح ان تكــون جمعيــة االقتصــاد الســعودية هــي حلقــة الوصــل بيــن الطــاب وســوق العمــل مــن خــال تنظيــم ورش عمــل
للطــاب االقتصــاد وتعريفهــم بســوق العمــل ومتطلباتــه ،وكذلــك عقــد لقــاءات مــع شــخصيات اقتصاديــة ذات تجربــة معروفــة
يتــم استشــارتهم فــي عــدة مواضيــع عمليــة وعلميــة.
1010نشــر وعــي العمــل التطوعــي اثنــاء فتــرة الدراســة ممــا يســهم فــي رفــع مســتوى القــدرة علــى االندمــاج فــي ســوق العمــل،
كمــا يقتــرح أن تقــوم جمعيــة االقتصــاد الســعودية باســتحداث منصــة للتطــوع فــي االعمــال االقتصاديــة.
1111يوجــد قلــة فــي الوظائــف لالقتصادييــن الســعوديين لــدى الشــركات االستشــارية المتعاقــدة مــع مشــاريع القطــاع الحكومــي
ممــا يتطلــب وضــع آليــة للتوطيــن تســاعد فــي توظيــف خريجــي اقســام االقتصــاد بــدال مــن األجانــب فــي هــذه الشــركات.
ً
1212إيجــاد مســارات مهنيــة تســاعدهم فــي العمــل فــي وظائــف كمحلــل او باحــث اقتصــادي وذلــك مــن خــال تقديــم الشــهادات
المهنيــة والتطويريــة للنمذجــة واســتخدام التطبيقــات والبرامــج المتخصصــة مــن خــال دورات تدريبيــة علــى التطبيقــات الحديثــة.
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التوصيات
1 .1مشــكلة توظيــف خريجــي االقتصــاد هــي متعــددة الجوانــب وتســتحق عقــد أكثــر مــن ورشــة عمــل وتكــون هــذه
الورشــة هــي بدايــة تشــخيص هــذه المشــكلة.
2 .2وجــود حاجــة لدراســة المشــكلة التــي يواجهــا خريجيــن وخريجــات تخصــص االقتصــاد وذلــك بشــكل علمــي ومنهجي
يشــمل أطــراف وجوانــب متعــددة لهــا دور فــي هــذه الصعوبــات.
3 .3يوجــد اتفــاق علــى أن الطلبــة والطالبــات مــن تخصــص االقتصــاد وعــدد مــن التخصصــات الجامعيــة بحاجــة للتهيئــة
لظــروف ســوق العمــل بشــكل أفضــل.
4 .4مناقشــة وطــرح حلــول جذريــة لوضــع خريجــي االقتصــاد (وخريجــي الجامعــات الســعودية بشــكل عــام) يتطلــب أن
يكــون علــى مســتوى عــال وذلــك بمشــاركة مــن الــوزارات والجهــات ذات العالقــة المباشــرة مثــل وزارة التعليــم
ووزارة المــوارد البشــرية وغيرهمــا.
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