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   التعليم والتدريب المهني والتقني لتشغيل الشبابإصالح

  المقدمة

للعلماء والباحثين  العلمية المعرفية اإلنجازاتتغيرات التي مرت بها مراحل تطور البشریة آانت نتيجة آل ال

رب تدخل مرحلة اج، وآل تقنية عندما تنتهي من مرحلة البحث والت من المتعلمين أجيالوهؤالء صفوة واالختصاصين 

 غير مباشرة أو سلعي وخدمي مباشرة إنتاجة تدخل آوسائل  الخدميأوالمنتجات السلعية انية تسمى باإلنتاج التجاري وهذه ث

  . الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وتحرك معها سلسلة طویلة من المضاعفات االقتصادیة إنشاء إلىتحتاج 

  .في التطور المعرتتنوع مهاراتها ومستویاتها وفق متطلبات  بعمالة  إال مادي إنتاج إلىیتحول  معرفي الالفكر ال إن

 ازدادت الحاجة اإلنتاج وتوسع  ازدادت وتيرة التطور المعرفيأنتكتسب من خالل ممارسة العمل  وبعد  المهارة آانت

البشري نظام تعليمي  الفكر أنتج الحاجة ، ولهذه العمالة الماهرة ممن لهم مهارات عملية ومعرفية تتعلق بتخصصهم إلى

وبتطور التقنية وحاجة ، سمي بالتعليم المهني والخدمات  اإلنتاجطور وسائل  عمالة تتنوع مهاراتها وفق حاجة تإلعداد

 مؤسسات هذا التعليم تتنافس في تقدیم وأخذت التعليم والتدریب المهني والتقني إلىتطور  واستخدامها بإنتاجهاالقائمين 

أفضلية وحافظت على استمرار  ،  العملأصحابومعيار جودت مخرجاتها هو درجة قبولها لدى  سوق العمل إلى األفضل

ليكون هذا النظام أداة تغيير  عن حقل العمل  والتقني لصالح نظام التعليم والتدریب المهني- ولو ضيقة نسبيًا -وجود فجوة 

  .لمختلف قطاعات االقتصادإیجابي في المجتمع ووسيلة تطویر 

راس المال البشري المعرفي والمهني امتلكت ول حدثت تطورات تقنية آبيرة بعد الحرب العالمية الثانية نتج عنها د

،  العالمية للسلع والخدمات األسواقالسيطرة على  أآسبتها الميزات وهذه،  الصناعية األسرار  مكنها من حلوالتقني 

اآمة  الحلقات الحأهم على اإلبقاء یكون دور الحكومة للتخطيط والتنظيم والمراقبة والتمویل مع أنالء اختاروا واغلب هؤ

 والخدمات ومنها التعليم وخاصة التعليم المهني والتقني للقطاع الخاص ، واإلنتاج  االستثمار وإناطة بيد الدولة باإلنتاج

  . وتراجعت ووسعت دور القطاع الخاص األقلية منهم عكس ذلك وبعد صراع خفي امتد لنصف قرن سلمت األقلية ورأي

 والتي سميت األخرى الدول أما،  بالمتقدمة  الصناعي العالمياإلنتاجمن % 80 من أآثرالدول التي تستحوذ على وسميت  

مع تزاید  ضعف نموها االقتصادي إلى وأدت استنزفت مواردها واإلقليميةالنامية انشغلت بالنزاعات الداخلية بالدول 

للسلع مستهلكة  دول إلىفتحولت  الممولة حكوميا من تكوین راس مال بشريولم تستطيع برامجها التعليمية  نموها السكاني

  .ومنها الدول العربية والخدمات ومصدرة لثرواتها الطبيعية بصيغة خامات 

 تحدیات عدیدة في وأصبحت تواجه بين الدول المتقدمة والدول النامية ةالتكنولوجيوبمرور الزمن اتسع حجم الفجوة 

  . راس المال البشري المعرفي والمهني والتقني إلعدادریة التنمية البشب تأخرهامقدمتها تزاید معدالت البطالة بسبب 

والنظرة  وعدم تكامل مراحلة التعليمية حالة ضعف ارتباط نظم التعليم والتدریب المهني بعالم العمل وانعزالها عنهتسببت 

من بين أهم متعلمين ارتفاع معدالت البطالة خصوصا بين الشباب الالى في غالبية الدول العربية السلبية للمجتمع اليه 

انشاءت منظومات التشغيل في معظم الدول العربية آاحدى  ولمعالجة هذه الحالة ،الدول العربية المشكالت التي تواجه 

الموائمة بين مخرجات التعليم ن يتأملمنهجيات وآليات عملية اعتماد هجيات لمعالجة البطالة ، ویدعوا هذا البحث الى نالم



   

  . یكون الصحاب العمل دور فاعل بهالب على فرص العملوتغيرات العرض والط

  مشكلة البحث

 مخرجات التعليم  ومهاراتآفاءةمشكلة تزاید معدالت البطالة العربية سببها ضعف على إن تجمع الدراسات السابقة 

   :أهمها عدة تساؤالت تطرح هذهوالتدریب المهني والتقني ،و

م والتدریب المهني والتقني في الوطن العربي من مسببات ارتفاع  مخرجات التعليم وبشكل خاص التعليأنهل  -1

  معدل البطالة في الوطن العربي؟ 

 ؟ في سوق العمل العربية األجنبيةلماذا تفضل العمالة  -2

 نوع مخرجات التعليم والتدریب في األلفية الثالثة ؟ أین تتجه إلى -3

 م والتدریب المهني والتقني ؟لتعليالخاص العربي بدور فاعل في القطاع لماذا ال یقوم ا -4

 هل ان تكامل مراحل التعليم والتدریب المهني والتقني تقلل من النظرة السلبية للمجتمع وتجذب الشباب  -5

  الية؟

  ماهي الفرص االیجابية لمنظومات التشغيل في التعليم والتدریب المهني والتقني؟ -6

   البحثهدف

   :األتي إلىسيحاول هذا البحث الوصول 

  .في الوطن العربيعلى معدالت البطالة التعليم والتدریب المهني والتقني خرجات تأثير م .1

 .التعليم والتدریب المهني والتقني في الوطن العربياصالح القطاع الخاص في دور .2

 .دور التعليم والتدریب المهني والتقني في منظومات التشغيل .3

  

  واقع التعليم في الوطن العربي: المبحث االول

  ع التعليم العام والجامعي والبحث العلمي في الوطن العربيواق 1-1

 للفئة بالتعليم ماقبل المدرسيتختلف مراحل التعليم بصورة عامة بين الدول العربية والتي تبدأ ال :التعليم العام -1

مدرسي  بلغ معدل االلتحاق اإلجمالي في مرحلة التعليم ما قبل ال2005 سنة وحسب بيانات عام 6العمریة اقل من 

 سنة وبلغ معدل االلتحاق االجمالي فيه 9-8 فاآثر وفترتة 6 للفئة العمریة والتعليم المدرسي االساس، 17%

 فية سنوات وبلغ االلتحاق االجمالي 3 یقبل فية الحاصلين على شهادة االساس وفترتة والتعليم الثانوي، 95%

88 %)1(. 

التقني والفني والمهني وفق ضوابط محددة لكل دولة ( واحينا یقبل مخرجات التعليم الثانوي: التعليم الجامعي -2

، %50وهو اقل من الدول االسيویة التي بلغت % 28وبلغ معدل االلتحاق االجمالي للتعليم العالي ) عربية

ورغم ) اليمن% (9.6الى ) االمارات% (1.3ویتراوح حجم االنفاق على التعليم آنسبة من الناتج القومي بين 

 . )1(لكمي بالتعليم العالي اال ان مخرجاتة مازالت ضعيفة التوسع ا



   

في أغلب الدول العربية بينما % 20تزید عن ونسبة المسجلين في التخصصات العلمية والتطبيقية في التعليم العالي ال 

   .)2(أآثر من ذلك في الدول الصناعية المتقدمة وفي ماليزیا وآوریا % 44تصل الى 

 فان انفاق الدول العربية مجتمعة على البحث 2004للعام " معهد إحصاءات اليونسكو"حسب أرقام ب:  البحث العلمي-3

 دول بالمقارنة مع عدة ، من الناتج القومي وهي نسبة ضئيلة  %  0.3مليار دوالرأو ما نسبته   1.7العلمي والتطویر بلغ 

 مليار دوالر 20، وفي الهند )ناتج القومي اإلجماليمن ال% 0.6( مليار دوالر 21.3أمریكا الالتينية والكاریبي مثل 

، وفي دول %)1.7( مليار دوالر 48.2، وفي دول جنوب شرق آسيا الصناعية )من الناتج القومي اإلجمالي% 0.7(

 مليار 98.2وفي اليابان %) 2.7( مليار دوالر 281، وفي أمریكا الشمالية%)1.9( مليار دوالر 174.7االتحاد األوروبي 

  %). 4.7( مليار دوالر 6.1، وفي الكيان الصهيوني %)2.9(الر دو

من % 73 على البحث العلمي یاتي من القطاع الخاص في الدول المتقدمة حيث وصلت في اليابان مثًال إلى إنفاق وأآثر

  ).  3 (2001مجموع ما أنفق على البحث والتطویر في العام 

 ونظام  قطاعات الدولة وهذا یؤشر ضعف الترابط بين البحثیعملون في من الباحثين% 97اما في الدول العربية فان 

من مجموع الصادرات یقابلها % 12 الصادرات العربية عالية التكنلوجيا اذ التتجاوز االنتاج مما انعكس سلبيا على

 السكان إلىع وبموجب معيار اليونسكو الحتساب نسبة براءات االخترا 2002وفي عام  ،)1( % 20 یقدرمتوسط عالمي 

قق براءات اختراع تستحق الذآر وفق المعيار السالف الذآر عدى حالمقيمين في آل دولة فان جميع الدول العربية لم ت

  ) .14(لكل الف شخص من المقيمين فيها اختراع  براءة 35اسرائيل في بينما آانت ،   لكل الف من السكان 2مصر

   التعليم والتدريب المهني والتقني1-2

 إعداد إلى سنوات وشرط القبول فية الحصول شهادة االساس ویهدف 3- 2 فترة الدراسة :التعليم والتدريب المهني .1

عمالة ماهرة تعمل بمهن ادائية صناعية مثل اللحام والنجارة والكهرباء والسباآة والنسيج، او زراعية مثل الزراعة 

ثل االدارة والسياحة والمحاسبة والخياطة ، او صحية مثل الخدمات المحمية والبساتين والمكننة الزراعية ، او خدمية م

 نسبة الى التعليم الثانوي العام %35وبلغت نسبة الملتحقين في هذا التعليم الخ من المهن، ...الطبية والتمریض البسيط 

  ). 4(ب العملي النظریة مع زیادة التدریالمعرفة الثانوي ویرآز هذا التعليم على قليل من ) الفني(والمهني

 المهني والفني مع تم تجسير مخرجات التعليم(ویقبل فية مخرجات التعليم الثانوي والفني والمهني : التعليم التقني . 2

 وانشأ هذا النمط من التعليم العداد عمالة ذات مهارات معرفية  ،) التعليم التقني مع بعض الضوابط لكل دولة عربية

لمهنين ، وتشكل مخرجات هذا التعليم حلقة الوصل بين االختصاصين والمهنين ، وبلغ عدد وعملية بالتخصص اعلى من ا

طالبين لكل عشرة آالف یبلغ معدل عدد طلبة التعليم التقني نحو  في سوریا ، و110 معهد تقني منها 500المعاهد التقنية 
في آل من ) 3( في األردن و) 5(هذا المعدل  العربي ، ویتفاوت المعدل بين دولة وأخرى إذ یبلغ من السكان في الوطن

 ، وبلغت نسبة طلبة في الدول األخرى) 1.4(تونس وليبيا و العراق وبحدود طالبين في الجزائر وسوریة ومصر وأقل من 

% 25-20في تونس والعراق وعمان و % 35-30التعليم التقني من اجمالي المسجلين في التعليم العالي في الوطن العربي 

في ليبيا والبحرین واقل من ذلك في % 13في االمارات وسوریة وفلسطين و % 17- 15الردن والجزائر ومصر و في ا



   

% 52وفي آندا % 44 فان نسبة المقبولين في اميرآا 2003احصائيات اليونسكو عام  وبالرجوع الىالدول االخرى ، 

  % .25وفرنسا 

باحثين یجمعون بين المعرفة والمهارة العملية تم استحداث  واعداد اختصاصين وولغرض التكامل بالتعليم التقني

 والدراسات العليا التقنية بالتعاون مع اصحاب العمل لما لدیهم من امكانات مادیة وموارد  التقنيسدراسات للبكالوریو

ة االسنان بشریة وذلك في العقد االخير من القرن الماضي وباختصاصات دقيقة مثل القوالب واللحام والزجاج وصناع

والتحليالت المرضية وزراعة االنسجة، ونجحت التجارب الي بدأت برؤى واضحة وتعثرت تلك التي لم تستطع 

  .)4(تجاوز النمط االآادیمي 

 منذ العقد ربة عربية بدأت العراقية آتجعلى التجربةالمفيد للمهتمين بالتعليم والتدریب المهني والتقني االطالع من 

خيارات بالمراحل الاضي الستكمال هيكل التعليم والتدریب المهني والتقني ، وفتح هذا التكامل االخير للقرن الم

مواصلة دراستهم ضمن مسارهم المهني والتقني للحصول على البكلوریوس التقني لثالثة سنوات بعد لللراغبين 

 على وا وبعض ممن حصلوراة التقنيویعمل العراق لمواصلة المشوار الى الدآت، الدبلوم ومن ثم الماجستير التقني 

وبهم بدا جيل جدید من مدربي ، اآملوا دراسة الدآتوراة في الجامعات العراقية والعربية واالجنبية التقني  الماجستير

 تاثيرة المباشر في مخرجات السنوات القليلة الماضية ، وبهذا التكامل بدئت تتالشى الكثير من المعوقات انعكسالتقنية 

 .اعية للتعليم والتدریب المهني والتقني مثل عدم رغبة الطلبة والنظرة السلبية للمجتمعاالجتم

  مميزات التعليم والتدريب المهني والتقني في الوطن العربي 1-3

  :في الوطن العربي باالتي   التعليم والتدریب المهني والتقنيیتميز

 وان وجدت في اغلب االحيان )1(يةعدم وجود استراتيجية وسياسة وطنية في معظم الدول العرب .1

  .االنحرافاتمها وقياس ادائها وتصحيح یالیتم تقو

 .وغياب المنافسة بالمخرجات في القطاع العام )1(تعدد الحاآمية  .2

الحكومية بالشراآة مع مؤسسات التعليم والتدریب ضعف مساهمة القطاع الخاص سوءا فيما یتعلق  .3

 مؤسسات واغلب والسودان، عدى االردن ولبنان )1(یب او امتالك وادارة مؤسسات تعليم وتدر

التعليم والتدریب العائدة للقطاع الخاص تتجه الى التخصصات االقل آلفة لذلك من النادر ان تكون 

 .هناك تخصصات هندسية او طبية او زراعية 

 وأسبقياتهاية  هذا التمویل بقدرات الحكومات المالرغالبا ما یتأثو )1(یعتمد تمویله على الحكومات  .4

 .  الجاري واالستثمارياإلنفاقفي 

في تمویل التعليم والتدریب المهني بالهبات والمساعدات المالية أو المادیة القطاع الخاص یساهم ال  .5

 باستثناء تأهيلهممثل األجهزة والمعدات للتقنيات الحدیثة أو دفع أجور تدریب المدربين لزیادة 

 .األردن ومصر 



   

ومحدودیة البرامج التدریبية التي تنفذ لصالح حقل العمل   والمناهج التدریبيةالتخصصاتنمطية  .6

وهذا یعني ان مخرجاتها تعد الآثر من مهارة في مجال التخصص وهي ميزة حميدة اال انها تحتاج 

 .)9(جيدینالى تدریب ومدربين 

 . )9(ضعف المرونة بالنظم التعليمية عدى االردن ولبنان والجزائر .7

 یكون من اهتماماتة البحث العلمي واذا وجد فهو غير موجهة وهذا یؤشر محدودیة التفكير نادرا ما .8

 .الذهني للمدربين وقلة معرفتهم وتفاعلهم مع حقل العمل 

آونة خيار من الخيار لة بسبب محدودیة تجسيرة مع ونظرة المجتمع الية سلبية ضعف االقبال علية  .9

  .)1(مراحل التعليم االحقة 

 وهذة الميزة تعني ان راس المال )1( القدرة على بناء المدربين لمواآبة المستجدات التقنية محدودیة .10

 من المدربين غير قادر على االعداد الذهني للمتدربين للتعامل مع تقنيات البشري المهني والتقني

ائية والتلقين االالت ذات التغير السریع ، آما انها تعني ان اساليب التدریب التزال تعتمد على القر

لموضوعات محددة سلفا وهذا ما تجاوزتة الدول المتقدمة واالسيویة مع بدایة العقد االخير للقرن 

 .العشرین 

اغلب مدخالتة من التخصصات االنسانية في معظم الدول العربية آما في السودان وحسب متوسط  .11

 و اإلنسانية 62.7  2005 -2001الدبلوم التقني للفترة بتخصصات نسبة المرشحين للقبول 

 ، لهذا فان )8( للزراعية(%2.9) الصحية و(%3.9) الحاسوب و%14.0  الهندسية و16.2%

غير الدول العربية المشابة لحالة السودان تكون مخرجاتها المهنية والتقنية ذات المهن التطبيقية 

العدید من اختصاصات  آافية لسد احتياجاتها وتعاني من عمالة اجنبية وهي لدیها بطالة وذلك الن

  .فرص العمل المتاحةمخرجات تعليمها التتوائم مع 

   :)9(المتقدمةفي الدول والتقني المهني والتدريب مميزات التعليم  1-4

في الدول المتقدمة ببرامج التدریب إلعداد المهارات الفنية التي تتأثر نوعيتها  والتقني المهنيوالتدریب   یهتم التعليم 

جدیدة ممن  مهارات فنية ى وتأهيل العاملين إلوالخدمات،جاتها وفقًا لمستوى التطورات التقنية في إنتاج السلع وأعداد مخر

 فكلما تتغير تقنية صناعية معينة فإنها تترك خلفها عددًا آبيرًا مهاراتهم ،أدت التغيرات التقنية إلي انخفاض الطلب على 

 إضافة إلي تأهيل الشباب ، مما یتطلب إعادة تأهيلهم الجدیدة ،مل في التقنية من العاملين بسبب عدم أهلية مهاراتهم للع

الذین یعدون لسوق العمل ألول مرة وفق برامج تدریبية تأخذ بنظرة االعتبار توقعات طلب المهارات الفنية في سوق 

  .العمل

   :همهاأفي الدول المتقدمة بمميزات عدیدة والتقني عليم والتدریب المهني تویتميز ال

   .العمل ارتباط مؤسسات التعليم والتدریب المهني ارتباطًا مباشرًا بحاجات سوق -1

   .فنيةمج التدریبية هي الرغبة المنطلقة من الحاجة إلي التأهيل لمهارة ا دوافع المشارآة بالبر-2



   

فقًا للوقت الذي یناسبه إضافة إلي مج التدریبية وا مرونة التعليم والتدریب المهني بحيث یتيح للمواطن المشارآة بالبر-3

   .العملقدرتها على االستجابة السریعة لمتغيرات الطلب على المهارات الفنية في سوق 

 ترتبط معظم مؤسسات التدریب والتعليم المهني بمؤسسات خاصة وليس بقطاع حكومي مما یجعلها في مواضع -4

   .والتدریبالمنافسة الدائمة في سوق التعليم 

   . او آالهما المهنييذ برامج التدریب یتم إما في العمل أو داخل مؤسسات التعليم والتدریب  تنف-5

 یقدم خدماته لقاء أجور تدفع من قبل الجهات المستفيدة سواء آانوا أفرادًا أو شرآات أو  والتقني التعليم والتدریب المهني-6

   .مؤسسات

   .السنویةمن الموازنة % 50دریب المهني بهبات مالية تصل إلي  تشارك الحكومات في دعم مؤسسات التعليم والت-7

في تمویل التعليم والتدریب المهني بالهبات والمساعدات المالية أو المادیة مثل األجهزة القطاع الخاص  یساهم -8

   .تأهيلهموالمعدات للتقنيات الحدیثة أو دفع أجور تدریب المدربين لزیادة 

   .النمطيت الالزمة لتنفيذ البرامج التعليمية في مواقع إنتاجها  تقدم الشرآات التسهيال-9

 إما بسبب العمل، تتميز مؤسسات التعليم والتدریب المهني بإنتاجها السلعي والخدمي المنافس لنظيره المنتج في حقل -10

   .آبيرة مما یجعل ثقة المجتمع بها  أو ألنها منتجة بإشراف أیدي ماهرة تتلمذ عليها ألوف العاملينجدیدًا،آونها تقدم إنتاجا 

د تمویل نفقاتها وخلق بيئة عمل لتنفيذ البرامج التدریبية ر تهدف مؤسسات التدریب والتعليم المهني إلي إیجاد موا-11

   . العملمماثلة لإلنتاج النمطي إلآساب المتدربين قبل ممارسة المهارة الفنية للعمل في حقل 

  

 )9(مة إلى مشارآة التعليم والتدريب المهني والفني والتقني مع القطاع الخاص؟لماذا سارعت الدول المتقد 1-5

 دوافع دول العالم في توجهاتها واهتمامها باحكام ارتباط التعليم 1996 منظمة اليونسكو عام أعدتهالخصت دراسة 

  :بما یاتيالقطاع الخاص والتدریب المهني والفني والتقني مع 

  .اد الدوليالتسارع في عولمة االقتص -1

 .الترآيز على المنافسة وتطور االسواق العالمية -2

 .الحاجة الى تطویر السلع والخدمات من اجل المنافسة -3

 .تحول الدور الحكومي من حالة تقدیم الخدمات المباشرة الى دور التمویل والسيطرة -4

خلق فرص عمل جدیدة عن زیادة االهتمام باالستثمارات التعليمية لتنمية راس المال البشرى الذي من شانة  -5

 .طریق االبتكارات واالختراعات وتوطين التقنية

  

  

  

  



   

  اصالح التعليم والتدريب المهني والتقني دور القطاع الخاص في : المبحث الثاني

 ؟  التعليم والتدریب المهني والتقني إلصالحفرص توجد هل اشرت تساءالت عدیدة ومن اهمها ان قراءة المبحث االول 

مؤسسات التعليم والتدریب انفقت من موارد طائلة على ولماذا ما  ر معدالت بطالة العمالة العربية في تصاعد ؟ وهل تستم

وغيرهم % 0.7 إنتاجية أدنىمخرجات تعليمها آانت مدى قرن من الزمان المهني والتقني في الوطن العربي على 

 وآيف نخطوا ؟وا في خلق بطالة مقنعة عند تشغيلهم ولم یصمدموا مع منافسة العمالة االجنبية البل تسبب% 5تجاوز

واال فان القادم اصعب والفجوة ستزداد مع الزمن ان بقينا واقفين او ایقاعنا ؟ بتسارع مدروس لنستفيد مما تعلمة االخرین 

  .اقل من االخرین 

 بكل مستویاتها وخاصة التعليم ظومات التعليمنیجمع آل الباحثين في مشكلة البطالة في الوطن العربي الى ضعف اعداد م

ومن الخبرة یتفق الباحث مع رصفائية في هذا القول الن الحجم االآبر للطلب على العمالة لمن ، والتدریب المهني والتقني 

من هم من هذا النمط التعليمي ، وحتى النسدي صورة تشائمية سنحاول رسم صورة للمستقبل للنهوض بالموارد البشریة 

  .قطاع الخاص العربي لالستثمار والمشارآة الفاعلة بالتعليم والتدریب المهني والتقني من خالل هذا المبحث خالل جذب ال

  اثر التعليم والتدريب المهني والتقني على معدل البطالة في الوطن العربي  2-1

- 1995الفترة وبحسب احصاءات  ) 2005(في الوطن العربي % 32.69 بلغ متوسط نسبة ذوي النشاط االقتصادي 

وفي % 0.8وفي الدول المتقدمة % 1.6ولنفس الفترة بلغ النمو السكاني العالمي % 2 فان معدل النمو السكاني 2003

ضعف المعدل من نسبة بطالة العمالة العربية  وتقترب ، )6(% 20-15، ویتراوح معدل البطالة % 1.9الدول النامية 

 من توفير أآثر من ثالثة مالین فرصة عمل سنویا ، وتعد المنطقة العربية بالرغم% 3 ، وتزداد سنویا بمعدل العالمي

فترتفع األآثر في استحداث فرص العمل من بين الدول النامية ، وترتفع معدالت البطالة بين المتعلمين اآثر من االميين 

تویات التعليمية سبسب تدني الم في الجزائر ، أضعاف في المغرب وثالثة أضعاف في مصر وخمسة أضعافعشرة 

في شرق اسيا، وبلغت نسبة % 5.3مقابل % 0.7وینعكس ذلك في انتاجية العمالة العربية التي التتجاوز ، وضعف الخبرة 

وفي الوقت الذي تتزاید نسب  ، )1(تقریبا من العمالة االجنبية في دول مجلس تعاون الخليج العربي % 23العمالة العربية 

 آان 2002حسب بيانات سنة ل الخليج العربي فان مواطنيها یعانون من البطالة فمثال البحرین العمالة االجنبية في دو

، وعدد غير قليل من العاملين من % 59بينما آانت نسبة العمالة االجنبية فيها % 16-13معدل البطالة لمواطنيها 

واالتفاقيات الدولية فان فرص العمل لالآفأ وبموجب قوانين العمل ،  مواطنيها یعملون بوظائف اقل من مستویات تعليمهم

 إلى الرخيصة العمالة على االعتماد من تحول االقتصاد الن واالآثر خبرة بغض النظر عن جنسيتة او عرقة تعليما 

 ان ال االقتصاد تطویر في تساهم والعمالة الوطنية المكان لها اذا لم،  المضافة والقيمة العالية االنتاجية على مؤسس نموذج

ومن ضمن األسباب التى تساعد على تنامى ظاهرة البطالة فى دول مجلس التعاون لبلدان الخليج  )13(  نموهمن تبطئ

  . )15(العربية اختالل التوازن بين مخرجات التعليم والتدریب المهنى واالحتياجات الفعلية لسوق العمل المتغيرة بسرعة

ة بين المتعلمين وضعف القدرة التنافسية للعمالة العربية تجاة العمالة االجنبية إن تدني اإلنتاجية وارتفاع معدالت البطال

مما  ،وضعف برامج التعليم والتدریب المهني والتقني الكبيرة بين التأهيل التعليمي ومتطلبات سوق العمل الهوة یؤشر



   

تقنيدبلوم    3-4  

ومة التعليم والتدریب المهني والتقني یتطلب العمل على رفع قدرات العمالة العربية بوسائل عدیدة من بينها إصالح منظ

وجعلها جاذبة للشباب من خالل جذب القطاع الخاص للمساهمة الفاعلة بالتدریب بصيغ استثماریة ومشارآة للمؤسسات 

التدریبية الحكومية الن معالجة البطالة التمثل حلول سياسية للحكومات فحسب بل تؤدي الى رفع الناتج المحلي للقطاع 

وفق  %3فان ذلك یؤدي الى زیادة نسبة الناتج المحلي االجمالي بمقدار % 1عام فكلما انخفضت البطالة بنسبة الخاص وال

مع إصالح لمنظومة العالقات السياسية  واشاعة التعليم والتدریب للجميع  ،)Okun’s Law )5ارثر اوآون قانون 

  .ستتضاعف خالل السنوات القادمةواالقتصادیة العربية وبغير ذلك فان معدالت البطالة العربية 

  ماهو هيكل الموارد البشرية في االلفية الثالثة ؟ 2-2

 وتغير مع 1960عام ته الدول االوربية اقروالذي ) 1(المخطط رقم سعت الدول العربية الى تحقيق هيكل للعمالة وفق

منها األولویة التي أعطتها للتعليم األآادیمي   إن الدول العربية لم تستطع تحقيقه ألسباب عدیدةاالنهایة القرن العشرین، 

على ) الحاصلين على البكالوریوس(على حساب التعليم التقني والمهني مما أدى إلى الزیادة في فئة االختصاصين 

انعكس على بروز ظاهرة البطالة المقنعة ) خریجي التعليم والتدریب المهني والتقني(أصحاب المهارات الفنية المتوسطة 

الهجرة، ذلك أن نقل التكنولوجيا الحدیثة واستخدامها واستثمارها للنهوض بمستوى العمل واإلنتاج تحتاج إلى تنمية أو 

  .)4( الموارد البشریة الفنية المدربة والقادرة على استيعاب التكنولوجيا وتكييفها مع حاجات التنمية

  
  )1(المخطط رقم

  
  هرم القوى العاملة التقليدي

  يالمؤهل الدراس
       النسبة                

 1شهادة جامعية

  
 األساليب التقليدیة المتبعة في  تغيرادى الى  1985حدثت تطورات آبيرة في مجال المعلومات واالتصاالت بعد عام 

يرات التقدم التقني بتأث ازداد االهتمام عالميًاو ، وتحولت إلى أنظمة آلية تعمل ذاتيًا إنتاج السلع والخدمات بشكل آبير
 قلنتسيو  ،بين اآللة وأسس اإلنتاج سوف تتغيروالعالقة بين المعرفة والعلوم والتقنية  وهذا یعني أن في مجال العمل

 .)7(العملية هم  خالل حيات7-6 من مهنة الى اخرى العاملين بالتقنيات 
الختصاصين والمهنين حيث ستنخفض نسب ا) 2(وان نوع ومهن العمالة سيتغير وفق المخطط رقم 

  .)4(وتزداد نسبة التقنين 
االلفية الثالثةالنموذج البيضوي لهيكل الموارد البشریة ) 2(المخطط رقم  

              
تصاصيوناخ         

 

 تقنيون
40-20ثانویة مهنية       مهنيون  



   

     النسبة                       المؤهل الدراسي  
 
 
 

 
اعتماد برامج .2  

 
 
 

  
  

الخطط والسياسات واعدت   م1987 العام منذثالثة بما سيحدث في االلفية الوبالذات األوروبية  الدول المتقدمةوتنبأت 

منظمة اليونسكو ، وعقدت  لمواجهة هذه التحدیاتلتكوین راس المال البشري لالختصاصين والباحثين والتقنين والمهنين 

 المهنيوالتدریب  خطة عمل دولية للنهوض بالتعليم ووضعت والتدریب والتدریب المهني مؤتمر دولي حول التعليم

المشروع عدة برامج لتبادل الخبرات  ومنذ ذلك الحين طرح  (UNEVOC)وآالة جدیدة أطلق عليها وانشات قني والت

ابتكار الطرق  رآزت على واألطراف الممولة لعملية التدریب واآلراء بين صناع القرار في الدول المعنية من جهة

 مشارآة تفعيلوالتعليمية  إصالح العمليةودریب للجميع مد جسور التعليم والت وواألساليب وتحسين نظام التعليم المهني

 ).7(وإتاحة فرص العمل على النطاقين الدولي واإلقليميحقل العمل في مؤسسات التعليم والتدریب المهني والتقني 

خرجات التعليم  المتسارعة للتغيرات التقنية في آل المجاالت واقتراب نهایة العقد االول لاللفية الثالثة فان ماألحداثورغم 

في ماليزیا % 44تصل الى بينما % 20في الوطن العربي التزال غالبيتها من االختصاصين ونسبة العلوم التطبيقية منهم 

   .)2(المتقدمة  أآثر من ذلك في الدول الصناعيةووآوریا 

آمية لتمكينها من تجاوز او ى منظومات التعليم والتدریب التقني والمهني باالصالحات الراسية واالفقية والحاولم تحظ

تقليص الفجوة بين المخرجات الكمية والنوعية وواقع المهن والمهارات في سوق العمل، ومما بزید االمر تعقيدا ان الدول 

العربية مستوردة للتقنية وهذا یعني مضاعفة الحاجة الى التدریب ، ومن الخبرة نجد ان الفجوة الزمنية لرفع قدرات 

ؤدي  في الدول العربية تاخرت بحدود ربع قرن عن الدول المتقدمة واالسيویة لمواجهة التحدیات وهذا سيمخرجات التعليم

الى تفاقم معدالت البطالة والبطالة المقنعة واستمرار اشغال غالبية فرص العمل المتاحة بالعمالة االجنبية خصوصا في 

الدول العربية المصدرة لالستثمار ، وازاء هذا الواقع فان ضرورة تبني القطاع الخاص للتعليم والتدریب المهني والتقني 

  .على مدى قرن من الزمن الغير مرضي عنه  الواقع هذااع العام حقق طقاصبح ضرورة وطنية وقومية الن ال

 شهادة جامعية
  
  
         

دبلوم تقني    
 
 
 

 ثانوية مهنية

 20%  
  
  
 
 60%  
  
  
  
  
 20%  

اختصاصيون

تقنيون

مهنيون



   

  من المتسبب في تدني آفاءة مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني في الوطن العربي؟ 2-3

یحمل الكثير من الباحثين على مخرجات التعليم والتدریب المهني والتقني ویسندون ذلك الى المناهج ومعدات التدریب 

من % 6.4 ، ان االنفاق الحكومي العربي على التعليم في مطلع التسعينات من القرن الماضي بلغ ف الدعم الحكوميوضع

ودول العالم الثالث % 6لمحلي االجمالي وهو اعلى مما انفقته الدول الصناعية لذات الفترة حيث بلغ نسبة انفاقها  الناتج ا

د من تحدید ارآان العملية التدریبية والتي تتكون من المنهج والمدرب ، ولكي نحدد االسباب الرئيسية الب)9(% 3.2

والمتدرب والبنية التحتية واالدارة هذة العوامل مجتمعة منتجها المتدرب ، ویعتقد الباحث ان ثورة المعلومات مكنت آل 

صناعتها من اي مكان المتخصصين بالحصول على افضل ما یرید من المناهج الجاهزة والمجربة او هناك من یستطيع 

في العالم وفعال استفادت الدول العربية آثيرا من هذة الفرص ، وصحيح النقد احيانا الموجة للمناهج ولكن الحقيقة تكمن 

في ضعف التنفيذ ، والمناهج قد تكون سبب ولكنها ليست رئيسي ، اما البنيات التحتية ونعني بها تجهيزات المعامل 

ية  فان اغلب الدول العربية تسخدم تقنيات متقدمة ولكن اغلب مخرجاتها غير راضية عنها تلك والورش والبيئة التعليم

الدول نفسها والنقد المتكرر للتجهيزات الینطبق على آل الدول العربية ، اما المتدرب فانة في الغالب یدخل الى التعليم 

تمع العربي وساهم متخذي القرار بتغذیة الموضوع والتدریب المهني والتقني مرغما السباب اجتماعية تاریخية بالمج

وتضخيمة بسبب عدم تكامل مراحل الدراسة بهذا النمط التعليمي ، والدول المتقدمة آان لدیها نفس هذة المشكلة وتجاوزت 

التعامل مع الكثير منها ، اما المتدرب وهو المشغل لكل مانعنية بالمناهج والتدریب وتكوین الشخصية الذهنية القادرة على 

التقنية في التخصص للمتدرب فان اغلبهم غير قادر على التعامل مع التقنيات الحدیثة وآما اشرنا في المبحث االول ، 

بدليل ان معظم التقنيات الحدیثة في مؤسسات التعليم والتدریب المهني والتقني في الوطن العربي اما تستعين بمدربين 

  .باالندثار مع استخدام محدود  تقنيات التدریب ة االستخدام للتقنية او تتهالكاجانب او تقبل بحد ادنى من آفأء

والتي تعمل اآثر من قرن والتي عمرها اما ادارة التعليم والتدریب المهني والتقني والتي اغلبها تحت مضلة القطاع العام 

ما جعلة یتحرك آيفما رغب ، بينما في مما جعلها مضمونة البقاء ولم تبحث آثيرا عن التميز والنجاح مبدون منافسة 

 واالستبدال التقني لينتج سلع وخدمات تمكنة من التنافس في لالجانب االخر سوق العمل یتطور ویبدع ویقوم باالحال

االآفاء بغض  السوق الدولية من حيث الجودة والكلفة وتحقيق االرباح وبتسارع آبير وآلما احتاج الى عمالة فلن یختار اال

 ولو تفحصنا جيدا نجاح وسوق العمل ر عن جنسة او عرقة ، ومن هنا بداءت وتسعت الفجوة بين مخرجات التعليم النظ

  . في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العامهاتجارب الدول المتقدمة والتجارب العربية الناجحة لوجدناها اآثر

، تحقق بفضل المنافسة ومنها عربية  الدول النامية ان تطور مخرجات التعليم في الدول المتقدمة وعدد غير قليل من

من خالل زیادة اقبال المتدربين على الن جودة مخرجاتة تضمن له تحقيق االرباح بها والقطاع الخاص هو االآثر فاعلية 

  .مؤسساتة ، اما القطاع العام فانة ممول من الحكومة بغض النظر عن عدد المدخالت ونوع وجودة المخرجات

وضعف راس لمال بالتعليم والتدریب المهني والتقني ان غياب المنافسة للقطاع الخاص وانفراد القطاع العام لخبرة فومن ا

في  الرئيسية للفجوة بين تنوع وجودة مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل األسبابهي  واإلدارةالبشري القائم بالتدریب 

  .اغلب الدول العربية



   

عداد والجذب القطاع الخاص مع اعطاء اولویة العربية تعليم والتدریب المهني والتقني البد من اصالح مؤسسات ال

وتستطيع الدول العربية االستفادة من العدید من التجارب الناجحة فكل دولة لها نجاحات مميزة جدا  والمشرفين،المدربين 

  .الخ....والتدریبتية ونظم التعليم  ویترافق مع ذلك اصالح شامل للمناهج والبنية التحالتخصصات،في عدد من 

  

  هل القطاع الخاص راغب باالستثمار في التعليم والتدريب المهني والتقني ؟ 2-4

یسعى القطاع الخاص لالستثمار في الفرص البدیلة التي تحقق له أعلى اإلرباح ، ووفق هذا المبدأ االقتصادي فان القطاع 

فمثال انشأ التعليم الجامعي النة االآثر ربحية مقارنة بمجاالت التعليم االخرى ، الخاص اتجة الى االستثمار في مجال 

 آلية تقنية للبكلوریوس التقني خالل االربعة سنوات الماضية ولم ینشأ اي معهد العداد 12القطاع الخاص في العراق 

يم والتدریب المهني والتقني وعزوف القطاع الخاص في الوطن العربي عن االستثمار في التعل الدبلوم التقني ،

  :یعود لألسباب التالية ) غير التخصصات االنسانية(للتخصصات المهنية والتقنية التطبيقية 

إن غالبية الدارسين في التعليم والتدریب المهني والتقني من أسر فقيرة ليس لدیهم القدرة على تحمل نفقات  -1

ؤسسات التعليم والتدریب المهني والتقني التابعة للقطاع العام إال الدراسة العالية ، ورغم مجانية قبول الطلبة في م

أن اغلبها التصل إلى اإلعداد المخطط لقبولها سنویا وهذا یؤشر احتمال عدم ضمان عائد لالستثمار بالنسبة 

یهم القدرة للقطاع الخاص ، بينما یحظى التعليم العام والجامعي بتنافس المستثمرین الن غالبية الملتحقين بهما لد

 .المالية على الدراسة برسوم

المخاطر الكبيرة لالستثمار بالتعليم والتدریب المهني والتقني بسبب محدودیة الرغبة لاللتحاق بهذا التعليم ألنة  -2

الیزال خيار من ليس له خيار بسبب عدم تكامل مراحله التعليمية والنظرة االجتماعية القاصرة له في معظم 

قبل كمال هرم التعليم التقني الذي انجز في دول متقدمة ونامية آثيرة تسالا لذا البد من االولویة  ،الدول العربية

 .اآثر من ربع قرن 

عدى (آلفة االستثمار بالتعليم والتدریب المهني والتقني عالية بسبب الورش والمعامل والمواد التشغيلية للتدریب -3

 وهذا ممكن تجاوزة بتوحيد الجهد  بالتعليم العام والجامعيعند مقارنتها) التخصصات اإلنسانية والحاسوب 

 وبالرغم من محدودیة االستثمارات الخاصة في التعليم والتدریب المهني والتقني في الحكومي والقطاع الخاص ،

 . إنسانية وحاسوبية والتي تعد اقل آلفةتالوطن العربي فأنها ترآزت في اختصاصا

عدى البكلوریوس التقني والدراسات العليا ( سنوات 3-2یب المهني والتقني قصيرة فترة الدراسة للتعليم والتدر -4

 .مما یجعل عوائدة المالية قليلة) التقنية

دخول منافسين على المدخالت یحاول منع الهيمنة المرآزیة للقطاع العام على التعليم والتدریب المهني والتقني  -5

 .بقائة اي مقاومة التغيرومهددین 

  

  



   

   في التعليم والتدريب المهني والتقني؟راهي الحوافز الجاذبة للقطاع الخاص لالستثمام 2-5

 قطاع أو حكومية مؤسسات بها تقوم قد التي الخدمات أنواع أحد والتدریب التعليم یمثل

 . التعليمية المؤسسة وتشغيل وإدارة لبناءباالستثمار  القطاع قيام حالة وفي خاص،

لبشریة في الوطن العربي إلى اعتبار مشارآة القطاع الخاص للتعليم والتدریب المهني والتقني تشير تقاریر التنمية ا

 في ظل حاآمية القطاع )التعليم والتدریب(ضرورة وطنية وقومية لمعالجة مشكلة البطالة العربية وذلك لمحدودیة نجاحاتة

ومجانية ، الكمية والنوعية تفاوتت بين دولة وأخرى العام على مدى قرن تقریبا رغم ما انفق من أموال طائلة للتوسعات 

أو شبة مجانية هذا النمط من التعليم ، ومن الخبرة فان اسباب الفشل اغلبها تعود الى ضعف قدرات المدربين ، وصعوبة 

، واالتكالية التخلص من الكفاءات الكاذبة المختبئة خلف مظلة قوانين الخدمة المدنية التي لم تراعي ربط االجر بالكفاءه 

  .على الدعم الحكومي ، وضعف تقویم آفاءة االداء

ولكن أي تحویل للتعليم والتدریب المهني والتقني الى القطاع الخاص یجب االبقاء على دور الحكومات للتخطيط والتنظيم 

 محدودي الدخل  من ابناءغالبية الملتحقين بههذا التعليم  الن قویم والترخيص والدعم لتخفيض رسوم الدراسةتوال

لكي یقصر الزمن حتى یتمكن من العمل  واومعظمهم انخرط فيه لعدم قدرتة على تحمل نفقات التعليم العام والجامعي 

  .عدد آبير من طالب هذا التعليم یعمل ویتدربلذلك فان لمساندة اسرتة 

  :أهمها ني والتقني وهناك جملة محفزات لتوجية استثمارات القطاع الخاص الى التعليم والتدریب المه

 .وفي وسط او قریبة من مواقع عمل  التي تقام عليها المنشأت تمنح مجانا او باسعار رمزیة األراضي .1

 .منح قروض بدون فوائد للقائمين باالستثمار .2

 .اعفاء المعدات والتجهيزات الموردة من أي ضرائب .3

االعلى لرسوم الدراسة في آل تخصص تكون مسؤلية الحكومات وضع الستراتيجات والسياسات وتحدید الحد  .4

لضمان السيطرة وعدم استغالل واجازة المناهج وخطط القبول والتجهيزات للمعامل والورش والتقویم والجودة 

 .هذا االستثمار لالغراض غير التي انشئ من اجلها 

 والمكائن من رسوم الدراسة للتخصصات ذات الطبيعة المهنية مثل التحكم% 50تساهم الحكومات بنسبة  .5

حام ، وصناعة االسنان لالمبرمجة والمنظومات االلكترونية لفحص المرآبات واالتصاالت والتعدین وال

 . ، ونقل االجنة الحيوانية وزراعة االنسجة النباتيةوالتمریض التخصصيوالتحليالت المرضية 

لدول العربية تكون مما موجود من مؤسسات تعليم وتدریب مهني وتقني في ا% 50خصخصة ماال یقل عن  .6

 .قيمتها معبرة عن مساهمة الحكومة في دعم القطاع الخاص 

 .اعطاء اسبقية االستثمار بالتعليم والتدریب المهني والتقني الصحاب االنتاج والخدمات  .7

تشجيع انشاء مراآز للتدریب المهني آجزء من شرآات االنتاج او الخدمات لالستفادة مما لدیهم من خبرات  .8

 .لطلبة والمتدربين بتدریب ا



   

اعفاء اصحاب العمل من اي نوع من الضرائب وتحت اي مسمى لكافة االستثمارات التي یقوم بها في التعليم  .9

 .والتدریب المهني والتقني في الدول العربية

یخصم من اجماليي ضرائب القطاع الخاص قيمة مساویة لقيمة ما یساهم بة من اجهزة ومعدات او حوافز . 10

بين او مشاریع انتاجية او بحثية او استشاریة او تدریب العاملين لدیة بالنسبة لمؤسسات التعليم والتدریب المهني للمتدر

 .والتقني التابعة للقطاع العام 

  الفرص االستثمارية للقطاع الخاص في التعليم والتدريب المهني والتقني في الوطن العربي 2-6

  :االستثمار بالتعليم والتدریب المهني والتقني ویمكن ایجازها باالتي القطاع الخاص في تتنوع فرص مساهمه

  استثمارات قومية للقطاع الخاص في التعليم والتدريب المهني والتقني.1

 والتقاریر تشير الى محدودیة خجولة للقطاع الخاص في انشاء منظومات التعليم والتدریب المهني والتقني اإلحصاءاتآل 

نية الهاشمية حيث بلغت عدد آليات المجتمع ومراآز التدریب المهني الخاصة نفس عددیة نظيرتها في عدى المملكة االرد

مما موجود % 95 بإنشاءفي السودان  حيث ساهم المجتمع المدني والقطاع الخاص )11(والسودانولبنان  )10(القطاع العام

 من بادر أولوآان ( والتلمذة الصناعية والتدریب المهنيانوي ثمن الكليات التقنية التي تعني بمخرجات الدبلوم مابعد ال

 حيث انشئ آلية تقنية متكاملة واهداها الى الدولة مقابل شرط واحد ان 2002في سنة مواطن یدعى الشيخ عبداهللا البدري 

   . )11() تمكنهم من العمل بعد تخرجهم من الخالوي الكلية برنامج لتعليم حفظة القران مهنتصمم 

النشاء المراآز والمعاهد والكليات التقنية بشرط ان ال تنحرف عن تخصصات للقطاع الخاص فرص استثماریة تتوفر 

  .التعليم والتدریب المهني والتقني ذات الطبيعة المهنية

  .الفرص التشارآية التعليمية المنتجة للقطاع الخاص مع التعليم والتدريب المهني والتقني .2

ليم والتدریب المهني والتقني بنيات تحتية غالبيتها غير مستخدم بطریقة آفؤه خصوصا معظم مؤسسات التعتمتلك 

لقيام بالتحدیث التكنلوجي ل من عجز موازنتها تلك التي تعانيالزراعية منها ، آما ان معظم الدول العربية خصوصا 

 یقوم به القطاع الخاص في مؤسسات مقومات البيئة التعليمية وفي ادناة جزء مما یمكن انواستكمال للمعامل والورش 

  :التعليم والتدریب المهني والتقني 

 مشاريع خدمات طالبية وثقافية .1

مثل اسكان الطلبة والكافتریات ومكاتب االستنساخ وقاعات االجتماعات والمناسبات والمسابح وبناء مساآن للمدربين 

 .واعضاء هيئة التدریس بقروض ميسرة 

 استثمار تعليم زراعي .2

في الوطن العربي تمتلك اراضي زراعية غير قادرة على  الزراعي ب مؤسسات التعليم والتدریب المهني والتقنياغل

استثمارها واحينا عاجزة عن توفير متطلبات التدریب واالبحاث الحقلية ، ویمكن للقطاع الخاص االستثمار فيها مقابل 

 الخاص والمؤسسة التعليمية وامثلة هذة المشاریع انتاج وعائد االستثمار للقطاع، تدریب الطلبة واجراء البحوث 



   

التقاوي والزراعة المحمية والزراعة النسيجية ونقل االجنة الحيوانية وتربية االسماك والدواجن ووحدات الخدمات 

 . مثل المكننة ومختبرات الفحص والتشخيص الزراعية

 طبياستثمار تعليم  .3

لتعليم والتدریب المهني والتقني هو توفر مستشفيات تعليمية ومراآز اهم المستلزمات للتخصصات الطبية في ا

تحليالت مرضية ومراآز لصناعة االسنان ، وتعجز الموازنات الحكومية عن توفيرها واذا وجدت في بعض الدول 

ستثمار فيها العربية فان تحدیث معدتها ضعيف مما یقلل اهتمام زیارة المرضى لها ، لهذا فان قيام القطاع الخاص باال

  . وتدریب الطلبة سيمكنها من تجاوز الصعوبات التقنية ویحولها الى بيئة طبية جاذبة للمرضى

 إنتاجيةاستثمارات تعليمية  .4

قدین االخيرین للقرن الماضي ساد مفهوم التعليم والتدریب المهني والتقني المنتج وخالصة هذا المفهوم هو ع من الابتدًا

ة والبشریة المتوفرة لدى مؤسسات التعليم والتدریب المهني والتقني النتاج سلع وخدمات أستثمار الموارد المادی

رش ولصالح اصحاب العمل ، اهم اهدافها تكوین بيئة عمل حقيقية لتدریب الطلبة والتعرف على احتياجات ال

ودعم الموازنة الحكومية ، ومن والمعامل لتكملتها من الموارد المالية التعاقدیة وتوفير حوافز للمتدربين والمدربين 

خالل التجربة تبين ان االحالل واالستبدال التقني لدى  القطاع الخاص تجاوز التقنية في مؤسسات التعليم والتدریب 

المهني والتقني مما اصبح ضرورة استبدالها ، وهذا یتطلب آلف مالية التستطيع معظم حكومات الدول العربية 

المثل مشارآة القطاع الخاص باستخدام موارد البنية التحتية في التعليم والتدریب المهني توفيرها لذا یكون الحل ا

ومات الهيدرولك والتحكم الكهربائي ظوالتقني لتجهيز او انشاء ورش ومعامل تخصصية مثل المكائن المبرمجة ومن

  .واالتصاالت وصيانة االجهزة الطبية وفحص المبيدات والتقاوي الزراعة 

ومن جانب التعليم والتدریب المهني والتقنيى هو ، االستثمار للقطاع الخاص هو االآثر ضمان للعائد واالرباح ان هذا 

نقيح المناهج وتعزیز ثقة حقل العمل ت واالآثر فاعلية وتاثير في التدریب وتطویر خبرة المدربين والمتدربين

، اال انة یحتاج الى جود مصالح متبادلة للطرفين  آما انة یؤسس عالقات اآثر ثبات واستمراریة لوبالمخرجات ،

ومراقبة جيدة تضمن التوازن بين المهام التعليمية واالنتاجية ، آما انة اسرع خطوة ، ادارة ذات خبرة ومؤمنة بة 

، وهناك تجارب عربية ناجحة في مقدمتها مصر والعراق باتجاة موائمة مخرجات التعليم والتدریب المهني والتقني 

  .)12(ردن وسوریا والسودان واال

من التخصصيصات % 152-%36حقق التعليم التقني في العراق موارد مالية من عائد التعليم المنتج بلغت نسبتها 

  %.240 الى 2002 ، وارتفعت في عام 1998 ، 1997 ، 1996المالية الحكومية خالل السنوات 

  )9(مهني والتقني دور القطاع الخاص في تمويل التعليم والتدريب ال2-7

فان الواقع قد تغير او ضرورة تغيرة ني والتقني قد نشأ باالعتماد على التمویل الحكومي هتدریب المل وايملتعلا آان إذا

اذ لم یعد التمویل الحكومي آافيا او قادرا على االستمرار ولكون هذا التعليم مسؤلية جماعية تشترك فيها آل االطراف 



   

ولين لهذا التعليم هم الدولة ، اصحاب العمل ملمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم نموذجا للمالمعنية ، فقد وضعت ا

  .، المجتمع المحلي ، واالآادیميون والطلبة 

ان هذا النموذج یعني بالضرورة ان یتحمل آل طرف نسبة معينة یتفق عليها والجدول التالي یبين نسب یمكن 

  :ن االردن افضل دولة عربية اوجدت شراآة بين االطراف االربعة اعتبارها استرشادیة علما ا

مؤسسات التعليم والتدریب   ت

  الحكومية

مؤسسات التعليم والتدریب 

  الخاصة

  

  مصادر التمویل

  

  الحد العلى  الحد االدنى  الحد العلى  الحد االدنى

  %10  %5  %75  %40  منحة حكومية  1

  %75  %50  %30  %10  اجور طلبة  2

  %15  %10  %25  %10  ات االنشطة التشغيليةایراد  3

  %20  %10  %5  %1  الهبات والمنح والتبرعات  4

  %2  %1  %2  %1  صنادیق التدریب  5

  %5  %1  %5  %1  اخرى  6

  

وعلى ضوء ذلك یمكن ادراج بعض التصورات في هيكلية التمویل للمؤسسة التعليمية والتدریبية والتي تستند الى 

  :اف االربعة الشراآة الحقيقية بين االطر

  .االنتقال التدریجي وبمراحل زمنية مدروسة من التمویل الحكومي الى التمویل المشترك .1

اعتماد صيغة تحمل اصحاب العمل النفقات الجاریة للتخصصات وفقا لنسب تواجد مخرجات هذة التخصصات  .2

 .في القطاعات وعلى اساس احتساب تكاليف االعداد لهذا الخریج 

تثمار في التعليم والتدریب یساهم فيه اصحاب العمل بنسب تتناسب والتخصص العام على ان انشاء صندوق لالس .3

 .وتشمل هذة المساهمة المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة من هذا الصندوق % 50تساهم الدولة بما قيمته 

 اصحاب العمل یسددها اعتماد نظام الرسوم الدراسية للطلبة على ان یخير الطالب بين الحصول على منحة من .4

بعد تخرجه والتحاقه بالعمل او الدفع المباشر او االقتراض من صندوق االقراض الخاص واستيفاء هذا القرض 

 .منه بعد التخرج 

انشاء صندوق التمویل الذاتي في المؤسسة التعليمية الدارة النشاط االنتاجي الذي تستغل عائداته بنسب محددة في  .5

 خرى في الميزانية الجاریة للمؤسسة التعليمية والتدریبيةصندوق االستثمار وا

التمویل المذآورة قيام الحكومة باعتماد تشریعات وقوانين تشجع على االستثمار او المساهمة في صنادیق  .6

 .آاالعفاء الضریبي والتسهيالت المصرفية

 .ب المهني والتقنييمات المدنية في التوعية الهمية التبرعات للتعليم والتدریظحشد جهود التن .7



   

االستفادة من المساعدات المالية او العينية التي تقدمها المؤسسات والوآاالت الدولية وتوجيهها نحو التعليم  .8

 . والتدریب

  

  المبحث الثالث

  البطالة ومنظومات التشغيل في البلدان العربية

و         2006حسب بيانات % 14.6بلغ معدل البطالة في قوه العمل العربية         دل النم اع مع ا ارتف ك السباب عدة اهمه ود ذل  ویع

دة        سبب ضعف القاع ة ب ل العربي رص العم ة ف ل ومحدودی رص العم ن ف دد ع احثين الج د الب ى تزای ا ادى ال سكاني مم ال

ى      اع الخاص عل درة القط دم ق ة وع ائف الحكومي يص الوظ و تقل ام نح ة الع ى التوج تثمارات باالضافة ال ة واالس االنتاجي

  .ب الداخلين الى سوق العمل ومحدودیة موائمة مخرجات التعليم الحتياجات سوق العمل العربية استيعا

  )17(واقع البطالة في الوطن العربي  3-1

   .2005من جملة سكان الوطن العربي في عام % 38.2 مليون اي 118قدر اجمالي القوى العاملة العربية  .1

  .2005-1995الفترة وفق % 3.4 بلغ متوسط نمو العمالة العربية  .2

 % .16.3وقطاع الصناعة بنسبة % 55یستأثر قطاع الخدمات بنسبة  .3

وتزید عن الثلث في % 75یمثل القطاع العام النسبة االآبر للتشغيل في دول الخليج العربي حيث بلغت النسبة  .4

 .مصر واالردن 

 البطاله على ماهو عليه ، آما انها  مليون فرصة تشغيل سنویا البقاء معدل4تحتاج الدول العربية الى توفير  .5

  .2020 مليون فرصة تشغيل للقضاء على البطالة في عام 100تحتاج الى 

بينما هذة النسبة % 29.98حيث بلغت النسبة )  سنة25- 15(سجلت الدول العربية اعلى معدل بطاله بين الشباب  .6

 % .16.4رق اسيا وجنوب ش% 21.11وافریقيا جنوب الصحراء % 14.4في المعدل العالمي 

 .تمثل فئة االمين القاعدة العریضة للعمالة العربية .7

 %.5وتعتبر منخفضة مقارنة بالعمالة االسيویة التي بلغت انتاجيتها % 0.7انتاجية العمالة العربية  .8

 .انخفاض مستوى مهارات مخرجات التعليم  .9

  %.51.62بلغت نسبة البطالة في الشباب من اجمالي الباحثين عن العمل . 10

  )18(في الوطن العربيللشباب واقع البطالة  3-2

ة     الي البطال ى اجم ي ال شباب العرب ة لل سبة البطال ت ن المي  % 51.62بلغ ط الع غ المتوس سب  47.44وبل سبة ح نفس الن  ل

ونس ، الجزائ  % 60 وتجاوزت  النسبة 2007البيانات المتاحة من تقدیرات منظمة العمل العربية في سنة          ر في االردن ، ت

ل من                            دیرات اق ا ، وآانت التق صومال ، العراق ، مصر ، مورتاني سعودیة ، ال ر من    % 60، جيبوتي ، ال في  % 50واآث

سطين    % 40وتزید عن   % 50البحرین ، السودان ، سوریا ، لبنان ، اليمن ، اما الدول التي تقل فيها التقدیرات عن                   فهي فل

   . ) 2007شغيل ، منظمة العمل العربية، احصاءات الت(، قطر ، الكویت ، ليبيا ، المغرب 



   

  في الدول العربية للحد من البطالة ؟ ماهو دور منظومات التشغيل 3-3

شغيل   الدول اغلبارتفاع معدالت البطالة دفعت    سمياتها  (العربية الى انشاءت منظومات للت اختالف ت ع منظومات   ) ب وجمي

د         دریب وب ل والت ى معالجة مشكلة          التشغيل تحظى باسناد من جهات التموی سعى ال ى اخرى وت ة ال ة من دول رجات متفاوت

دي              ق بفاق ستقبل القریب مشكلة اخرى تتعل البطالة خصوصا بين الشباب الباحثين عن العمل الول مرة ، وستواجه في الم

زة الوظائف بسبب التحدیثات التكنلوجية لوسائل االنتاج القائمه واالستثمارات الجدیدة ، ومن خالل التجارب ا          ( لعربية الممي

  :یمكن استخالص ماتقوم به منظومات التشغيل باالتي ) االردن ، السعودیة ، تونس ، مصر 

  .تكوین مكاتب للتشغيل في مختلف المواقع الجغرافية للدولة وتسهيل االتصال بها  .1

 .تسود الشفافية والعدالة عمل منظومات التشغيل بما یضمن تقة المواطن بها  .2

 . عن العمل باالرشادات والمعلومات لتمكينهم من الحصول على فرصة العمل تزوید الباحثين .3

) حوافز(مكافاءات ترغيب الباحثين عن العمل بالتدریب من خالل تحمل نفقات التدریب ومنح المتدرب   .4

 .والضمان االجتماعي والنقل اثناء مرحلة التدریب 

لفترة محددة لتمكينهم من اآتساب المهارة الحقيقية ، منح اجرة شهریة مناسبة لمن یتم تشغيلهم بعد التدریب  .5

 .واحيانا تساهم الشرآة التي یتم تشغيلة فيها باالجر الشهري

 .تمویل متطلبات التدریب الغراض التشغيل او المساهمه فيها  .6

 .المشارآة في تطویر البرامج التدریبية في مؤسسات التعليم والتدریب المهني والتقني  .7

 .رشاد المهني الهادف لنشر الوعي المهني للشبابالمساهمة باال .8

 .اجراء المسوحات لتحدید فرص العمل والبرامج التدریبية السواق العمل المحلية والدولية .9

توفير الدعم الفني لتمكين الراغبين بانشاء الصناعات الصغيرة وتوجيههم في الحصول على فرص تمویل  .10

 .مناسبة

وبدون الشراآة معهما التحقق منظومات واصحاب العمل ئم على التدریب قاالتشغيل ان اساس عمل منظومات 

  .التشغيل اغراضها 

  

  ؟التعليم والتدريب المهني والتقنيماهي فرص الشراآة لمنظومات التشغيل مع  3-4

 الى مؤسسات التعليم والتدریب المهني والتقني باالنتشار على عموم البالد في آل الدول العربية اضافةتتميز  .1

وجودها في اغلب االحيان ضمن مواقع االنتاج والخدمات وفي المواقع ذات الكثافة السكانية وهذة الميزات توفر 

بها الغراض التدریب ) التي غالبا ماتكون لها فروع منتشرة في البالد (فرصة افضل الستعانة منظومات التشغيل

. 

نشاء مراآز تدریب الباحثين عن العمل یمكنها االستفادة مما توفيرا للتكاليف التي تنفقها منظومات التشغيل ال. 2

  .لتنفيذ برامجها التدریبية في مؤسسات التعليم والتدریب المهني والتقني موجود من بنيات تحتية ومدربين 



   

اعات االستفادة من الموارد المادیة والبشریة في مؤسسات التعليم والتدریب المهني والتقني لتكوین حاضنات للصن. 3

  .الصغيرة والمتوسطة لتقدیم الدعم الفني والتدریب التخصصي

  .تحليل المهن وتصميم البرامج التدریبية واعداد الخطط التدریبية والمشارآة في اعداد الحقائب التدریبية. 4

  .المشارآة باالرشاد المهني للمجتمع المدني. 5

وفرة لدى اصحاب العمل او االعمال الحرة وتقویم المشارآة بالمسوحات للباحثين عن العمل والفرص المت. 6

  .مخرجات البرامج التدریبية وتحليلها واستخالص المؤشرات منها 

اعادة تاهيل من یفقدوا وظائفهم بسبب تغير المهن نتيجة للتغيرات التقنية في االنتاج والخدمات وتاهيلهم لمهن . 7

  .جدیدة ضمن مجال تخصصاتهم

  .ریب المهني والتقني تنفيذ مختلف برامج التدریب التحویليیمكن للتعليم والتد. 8

بامكان التعليم والتدریب المهني والتقني توفير انماط تدریبية حسب الوقت واالمكانية المتاحة للمتدربين ولمختلف 

  .المستویات التعليمية اي التدریب للجميع 

  

   الشراآة مع منظومات التشغيل؟ماذا يحقق التعليم والتدريب المهني والتقني من 3-5

ان المهام التي تقوم بها منظومات التشغيل توفر لها معلومات تفصيلية عن متطلبات سوق العمل ومخرجات  .1

التعليم والتدریب المهني والتقني تمكنها من توفير آل ما تحتاجة مؤسسات التعليم والتدریب المهني والتقني 

 التخصصات وبرامج التدریب القصيرة وتقویم المخرجات وهذا یؤدي لتحدیث مناهج برامج التدریب وتحدید

  .الى موائمة مخرجات مؤسسات التعليم والتدریب المهني والتقني مع احتياجات سوق العمل تدریجا 

الشراآة مابين منظومات التشغيل ومؤسسات التعليم والتدریب المهني والتقني تدفع المدربين والمشرفين الى  .2

اتي واالبداع من خالل اشراآهم باعداد الدراسات والمسوحات والحقائب التدریبية وتنفيذ البرامج التطویر الذ

 .المتنوعة 

تنفيذ البرامج التدریبية لصالح منظومات التشغيل یدفع بمؤسسات التعليم والتدریب المهني والتقني لتوفير المعدات  .3

تشغيل او حقل العمل او من الوفورات المالية التي تجنيها من خالل منظومات ال التدریبية ذات التقنيات المتقدمة

 .البرامج التدریبيةوتقویم لقاء الخدمات التدریبية او التعرف عليها من خالل حقل العمل الذي سيشارك في تنفيذ 

امل  بتوفير المستلزمات التشغيلية للتدریب وهذا یعزز القدرات التدریبية للورش والمعمساهمة منظومات التشغيل .4

 .في مؤسسات التدریب

   )19(مداخل معالجة بطالة الشباب العربي 3-6

یكون قادرا على استيعاب االفواج % 2.4یتجاوز ضعف نسبة النمو السكاني والذي بلغ نسبة  تحقيق نمو اقتصادي. 1

  .طلين المتعاقبة واللذین تقدر اعدادهم باربعة مالین سنویا باالضافة الى االعداد المتراآمة من المتع

  % .1ترشيد نسب النمو السكاني ليكون قریبا من معدل النمو للدول المتقدمة والذي بلغ اقل من . 2



   

تعریب العمالة تدریجا في الدول العربية المستقبلة للعمالة غير العربية حيث یقدر حجم العمالة غير العربية بحدود . 3

  .عشرة مالین 

  .تشغيل وفي مقدمتها اصالح التعليم والتدریب المهني والتقني توفير البيئات الداعمه لمنظومات ال. 4

االهتمام بالتدریب التحویلي باعتبارة مسار لتمكين الشباب المتعلمين باختصصات التوجد لها فرص عمل من العمل . 5

  .الحر

العمالة وتنمي آونها اقل آلفة وآثيفة لتشغيل الشباب  التي تغذي صناعات آبيرة التوسع بالصناعات الصغيرة. 6

  .مضاعفات اقتصادیة محلية

 

  االستنتاجات 3-7

إن تدني اإلنتاجية وارتفاع معدالت البطالة بين المتعلمين وضعف القدرة التنافسية للعمالة العربية تجاة العمالة االجنبية .1

 في الدول دریب المهني والتقنيیؤشر الهوة الكبيرة بين التأهيل التعليمي ومتطلبات سوق العمل وضعف برامج التعليم والت

 .العربية 

التعليم مع حاجة سوق العمل   وجودة مخرجات موائمة مستویاتستضل معدالت البطالة العربية اخذة باالرتفاع مالم تتم .2

 .مهني  % 20تقني  % 60 ، جامعي% 20بنسب و

ل العربية هي انعدام المنافسة للقطاع الحكومي  لضعف تطور التعليم والتدریب المهني والتقني في الدواألساسية األسباب.3

ضعف قدرات راس وبسبب غياب القطاع الخاص وعدم اعتماد نظام جودة لقياس موائمة المخرجات مع سوق العمل 

 .المال البشري للمدربين والمشرفين

تفاع آلفتة من جهة وعدم سيبقى القطاع الخاص عازف عن االستثمار بالتعليم والتدریب المهني والتقني التطبيقي الر.4

  . ما لم تساهم الدولة بجملة حوافز منها ما اشار اليها هذا البحثقدرة الملتحقين بهذا التعليم على تحمل نفقات الدراسة

االستثمار التعليمي المنتج للقطاع الخاص في مؤسسات التعليم والتدریب المهني والتقني ضمان تجوید مخرجات التعليم .5

  . ع احتياجات سوق العملوموائمتها م

  .ستبقى معدالت البطالة بين الشباب العربي مرتفعة ما لم یتم اصالح التعليم والتدریب المهني والتقني. 6

التوصيات 3-8  

 التعليم والتدریب المهني إلصالح خطة عربية عاجلة إلعدادتكوین فریق عمل من االختصاصين الخبراء العرب  .1

 .رن تقریبا ق ربع واآلسيویة الفجوة الزمنية بين الدول العربية والمتقدمة تأصبح أنعد  باألوانوالتقني قبل فوات 

على مؤسسات التعليم والتدریب المهني والتقني في الوطن  خطة تدریب لرؤساء المدربين والمشرفين إعداد .2

ة من التجارب العربية العربي للتدریب على متطلبات تكامل مراحل التعليم والتدریب المهني والتقني باالستفاد

 .الناجحة 

 .العمل بكل الوسائل والسياسات الحكومية لجذب القطاع الخاص لالستثمار بالتعليم والتدریب المهني والتقني  .3



   

 في مؤسسات التعليم والتدریب المهني اإلنتاجيةدعوة الحكومات العربية للقطاع الخاص بالمشارآة االستثماریة  .4

  .والتقني 

 لتأهيلریب التحویلي والدعم الحكومي لبرامج التدریب التحویلي لتخفيض معدالت البطالة العربية االهتمام بالتد .5

 .تالئم حاجة حقل العمل  مخرجات التعليم المختلفة التي تخصصاتها ال

 % .50تقل نسبة القطاع الخاص عن   الأنلتكوین بيئة تعليم وتدریب مهني وتقني تنافسية یفضل  .6

 التشریعات التي تنظم مشارآة القطاع الخاص والمجتمع المدني بتمویل التعليم إصداربية على الحكومات العر .7

 .والتدریب المهني والتقني

 .تفعيل الشراآة بين منظومات التشغيل ومؤسسات التعليم والتدریب المهني والتقني .8
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