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  سياسات التدريب المهني

  
  مقدمــه
ت يشهد العالم حاليا وتحديداً منذ بداية الثمانينات تطـورات جذريـة ومتغيـرا              

متسارعة في اتجاه االنفتاح الكامل لكافة النظم بمختلف أبعادها الـسياسية واالقتـصادية             
واالجتماعية والثقافية دون تمكين أي نظام أن يعيش في عزلة عن الكيان العالمي ،وذلك              
نتيجة التطورات التكنولوجية وامتداد ثورة المعلومات واالتصاالت إلى معظـم أنحـاء            

لى إحداث تغييرات في الفكر والمفاهيم االقتصادية وأساليب ووسـائل          مما أدى إ  . العالم
وإذا كان الهدف األساسـي مـن       . العمل واالنتاج وقلب موازين القوى بين المجتمعات        

العولمة هو تحقيق االنتعاش االقتصادي واالجتماعي للشعوب فقد ال يتوافق هذا الهـدف             
ا البلدان العربية في حالة عـدم األخـذ         بالضرورة مع مصلحة معظم الدول النامية ومنه      

بعين االعتبار ظروفها الخاصة وميزاتها النسبية ، مما يقلص قـدرتها علـى المنافـسة               
الشرسة داخل سوق عالمية ال مكان فيها إال لألقوى في االنتاج والجودة  ، األمر الـذي                 

ارى حر داخلهـا    إنشاء مناطق تبادل تج   وأدى إلى انتشار ظاهرة التكتالت االقتصادية ،        
.  حفاظا على المصالح المشتركة للمجموعة وتدعيم قدراتها تجـاه التكـتالت األخـرى            

فاالقتصاد اليوم مفتوح وال اعتبار فيه للمسافات وتتغير فيه المهن بسرعة كبيرة ، ممـا               
وهذا . جعل قضايا التشغيل ضمن أكبر تحديات الحاضر وستبقى من رهانات المستقبل            

 مواكبـة   أرادتلبلدان وليس فقط وضـع البلـدان الناميـة ، إذا مـا              هو وضع أغلب ا   
  .المتغيرات والتأقلم باستمرار في مجال تنظيم العمل وسوق العمل

فتنفيذ برامج إعادة ,  قضية التشغيل صعوبة نتيجة عوامل عديدة تزدادوقد   
 ر إلى تقليصالهيكلة واإلصالح االقتصادى فى العديد من البلدان النامية أدى بشكل مباش

التوظيف بالقطاع العام والحكومي ، إضافة إلى تراجع فرص العمل في البلدان النفطية 
والهجرة العائدة وزيادة حجم الداخلين الجدد لسوق العمل نتيجة ارتفاع معدالت النمو 

األمر الذي يتطلب اتخاذ االجراءات المناسبة ووضع البرامج والسياسات التي . السكاني 
 استخدام الموارد البشرية التي تنطلق منها وحسنا أن تساعد في رفع الكفاءة من شأنه

استراتيجيات التنمية والتقدم وبصفة خاصة في البلدان النامية التي تتمتع بثروة بشرية 
 ويمكن استغالل هذه الطاقة اإلنتاجية بحيث تتحول من  .هائلة ومعظمها من الشباب
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 برفع  ,رة التنمويةيلمسل قادرة على تقديم االضافة عبء ضاغط على الموارد إلى طاقة
 وفي ضوء المتغيرات  .ن العمل وتحسين الجودة في آن واحدامستوى االنتاجية واتق

الدولية والتطورات التكنولوجية والتدفق الهائل للمعلومات وما يتبعها من المتغيرات في 
ر مهن جديدة تتطلب نوعية نمط ووسائل وفنون االنتاج مع تغير سريع في المهن وظهو

معينة من القوى العاملة ومهارات ومعارف متعددة ، فقد يستشعر الجميع زيادة الطلب 
على التدريب وإعادة التدريب وضرورة العمل على معالجة سلبيات سياسات التعليم 
والتدريب والتشغيل ومواجهة أكبر التحديات التي تواجه منظومة التعليم والتدريب 

التدريب واحتياجات سوق العمل المتغيرة من حيث حجم ونوعية العمالة وإعادة 
  .  للعمل المنتجةالمطلوب

وتتضمن هذه الدراسة أهم الجوانب المؤثرة على حسن أداء منظومة التعليم   
والتدريب المهني في البلدان العربية وذلك من خالل التعرف على واقع وأوضاع القوى 

ات السلبية للمتغيرات الدولية في مجال العمل والعمال وآليات العاملة العربية والتأثير
 إضافة إلى التعرف على  ,التدريب الحديثة والتطورات التقنية والفنية في هذا المجال

  . بعض التجارب العربية والدولية الرائدة في هذا الميدان
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  نىالتدريب المه

  ــسالوسائل واألس. …األهـداف . …المفهوم 
  

في ظل المتغيرات الدولية واالنفتاح االقتصادي والتطورات العلمية والتكنولوجية   
والتقنية التي يشهدها العالم ، وما قد ينتج عنها من تغيرات سريعة في المفاهيم 
االقتصادية والمهن ووسائل وفنون االنتاج ، فقد استشعرت جميع البلدان المتقدمة منها 

ضرورة تزايد االهتمامات بمنظومة تنمية الموارد البشرية ، وبصفة والنامية الحاجة إلى 
خاصة في مجاالت التدريب المهني ، وتنمية المهارات أو إضافة مهارات جديدة في 

  .سبيل مواكبة التطورات السريعة والتكيف مع احتياجات سوق العمل

 فئاتها وبدون شك يمكن القول أن التدريب المستمر للموارد البشرية بمختلف  
يعتبر من أهم مقومات ومستلزمات التطوير وخلق جيل من الكوادر والكفاءات القادرة 
على مواكبة المتغيرات والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة التي بدونها ال مجال للدخول 
ضمن مجموعة البلدان المتقدمة التي تفرض علينا المنافسة الشرسة ، وقوامها 

األمر الذي يتطلب بذل المزيد من . اإلنتاج واالنتاجية والجودة ية في مالمستويات العال
الجهود في تنمية وتطوير منظومة التدريب المهني على مختلف الجوانب والمستويات 
وإدراج هذه القضايا ضمن السياسات والخطط والبرامج والتوجهات الواجب اتباعها من 

ية واالقتصادية في البلدان العربية ، قبل المؤسسات والجهات المعنية بالتنمية االجتماع
إذا ما أرادت التأقلم والتكيف مع المستجدات والتطورات العلمية والتقنية واالستفادة من 
ايجابياتها في تضييق الفجوة التي تبدو هائلة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية ومن 

  .بينها البلدان العربية
  

  ب والتدريب المهني؟ما هو المقصود بالتدري:  أوال

من خالل إصدارات العديد من الباحثين والمتخصصين في مجال التدريب المهني 
  :ى يمكن استعراض بعض المفاهيم المختلفة للتدريب المهني وذلك على النحو التال

ان التدريب موقف جمعي يتسم بالتغيير والتعديل في نمط التفكير واالتجاه والسلوك             1-1
   .)1(.لية االيجابية في اآلداءبما يحقق الفعا

                                                           
  . 81سيكولوجية التدريب وتنمية الموارد البشرية ، ص : رأفت عبد الفتاح .  د)1(
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  :عريف أنه يهدف إلىتويتضح من هذا ال
  .الوقوف على سلوك ونمط تفكير الفرد -1
  .قابلية الفرد للتعديل والنمو واالرتقاء -2
  .قابلية قياس أداء الفرد -3
  .أن التدريب عملية اشباع لمتطلبات واحتياجات الفرد والمنظمة -4
  . الشخصيةأن التدريب موقف جمعي يتسم بالتفاعالت -5
 .أن التدريب مهارة وفن وعلم يحتاج إلى االختيار الجيد الفراده -6

ففى ظل المتغيرات االقتصادية والتطور : أن التدريب عملية مستمرة  -7
التكنولوجى يتضح أهمية استمرارية عملية التدريب لمواكبة هذه المتغيرات 

رات التكنولوجية فى فاالستمرارية ومواكبة المتغي, التى قد تتغير يوما بعد يوم 
أما , برامج التدريب هو أمر ضرورى وحتمى وهام إلنجاح هذه العملية 

النمطية وبطء برامج التدريب يدفعنا إلى عدم المقدرة على التواجد فى السوق 
األمر الذى يزيد من حدة الفقر والتخلف , العالمى بأى شكل من األشكال 

  .والتهميش 

ظمة والمخططة لتطوير معـارف وخبـرات واتجاهـات          التدريب هو الجهود المن    1-2
  .)1(المتدربين ،وذلك يجعلهم أكثر فاعلية في اداء مهامهم

هو الجهود المنظمة ، والمخطط لها لتزويد المتدربين بمهارات ومعارف وخبرات            1-3
متجددة وتستهدف احداث تغييرات ايجابية مستمرة فـي خبـراتهم واتجاهـاتهم ،             

  .)2(وير كفاية آدائهموسلوكهم من أجل تط
وبمعنى آخر فإن التدريب المهني هو ذلك النوع من التدريب الذي   

  .يتضمن تنمية المهارات والخدمات الحرفية المهنية

كما يمكن تعريف التدريب أيضا بأنه موقف جماعى يتم بالتغيير والتعديل فى نمط              1-4
  .)3(ة فى األداءالتفكير واالتجاه والسلوك بما يحقق الفعالية اإليجابي

                                                           
  . 14 ، ص 13حسن أحمد الطعاني ، التدريب ، مفهومه وفعالياته ، ص .  د)1(
  .  نفس المرجع السابق)2(
  .  نفس المرجع السابق)3(
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  :(*)ويتضمن التدريب المهني صوراً متعددة منها
  .وهو التدريب المعروف بالتدرج  : تدريب المبتدئين  -أ
 إلى سد الحاجة من العمال فوهو التدريب الذي يهد  : التدريب السريع - ب

  .متوسطي المهارة في فترة زمنية قصيرة
عمال القائمين بالعمل فعالً بقصد  ال وتطويرأي تدريب:   التدريب اثناء العمل-ج

  . رفع مستوى انتاجيتهم
  .  إعادة التدريب- د

  . التدريب المستمر- هـ
  

يعد التدريب المهني بصورة عامة بمثابة استثمار في األفراد ضمن المفهوم و  **
ولكي يكون االستثمار مأموناً ينبغي أن تكون العملية التدريبية .  العام للتدريب

وفعاله ، حيث يسعى التدريب المهني إلى اعداد القوى العاملة هادفة وناجحة 
المؤهلة والمدربة ضمن مستويات العمل األساسية في المجاالت المهنية والحرفية 
وإلى اعداد الطلبة الذين تتوافر لديهم الرغبات والقدرات المناسبة للدراسات 

  .التطبيقية والجامعية وذلك لتحقيق مجموعة من األهداف

  : العامـة هـدافاأل
ويتم تحديد ووضع البرامج والخطط التدريبية وفقا للتوجهات واألهداف المطلوب   

تحقيقها ومنهجية علمية محددة ، ويمكن حصر أهم األهداف العامة للتدريب المهني 
  :بمختلف مجاالته في العناصر التالية

  .زيادة معارف المتدربين ومعلوماتهم  -
  .المهارات الالزمة لتطوير كفاياتهم االداريةاكساب المتدربين بعض   -
  .تنمية اتجاهات المتدربين االيجابية نحو العمل والعاملين معهم  -
  .زيادة االستقرار في العمل بما يؤدي إلى رفع الروح المعنوية للمتدربين  -
  .اطالع المتدربين على كل ما هو جديد وذات عالقة بعملهم  -
  .اكبة المتغيراترفع مستوى اداء الفرد لمو  -

                                                           
  .الطيب الحضيري. رؤية عربية مستقبلية للتدريب المهني ، د: المصدر(*)
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ويتفرع من هذه األهداف مجموعة من البرامج والخطط واالنشطة والمناهج   
ج تدريبي مرتبط ارتباطا مالمناسبة لتحقيقها ، حيث أن محتوى وطريقة تنفيذ أي برنا

مباشراً بتحديد ما هو الهدف من هذه العملية؟ وما هو مستوى المهارة والفئة المستهدفين 
  مراحل التنفيذ؟في كل مرحلة من 

وبالتالي ، ال يمكن تصميم البرامج التدريبية الفعالـة إال فـي ضـوء حـصر                  
االحتياجات التدريبية الفعلية للمؤسسة أو الفئة المشاركة في هذا البرنامج ، إضافة إلـى              

وفي ضوء ما تقدم تبرز أهمية التقيـيم وتقـدير          . تحديد األساليب المناسبة لتنفيذه بنجاح    
 التدريبية كونها الخطوة األساسية التي تحكم أنواع التدريب المطلوب ومـن            االحتياجات

يحتاج إليه ومستوى االداء المطلوب تحقيقه ومستوى الكفايات والمهـارات المطلـوب            
  .اكتسابها

 بين التعليم ومجـاالت     الفجوةويعد الهدف األساسي للتدريب العمل على تضييق          
ن مهما كانت درجاتهم العلمية إلى قدر معين مـن          العمل المطلوب ، إذ يحتاج الخريجو     

التدريب وفي المستقبل إلى إعادة التدريب من وقت آلخر لتمكينهم من مواكبـة التقـدم               
  .التكنولوجي الهائل والسريع في معظم المجاالت

  :وعلى سبيل المثال ، فهناك ما يعرف باالهداف التقليدية
العامل في بداية عمله وتتعلق باطالع وهي أهداف تنشدها المؤسسة لتحقيقها في   

العامل وتدريبه  على بعض الخصائص للمؤسسة مثل األنشطة التي تعمل بها وسياسة 
هذه المؤسسة والقوانين الخاصة بها ومجموعة من المهارات والمعلومات واالهداف 

أي مجموعة من المعارف العامة المختلفة عن المؤسسة ، وهذه . المختلفة للمؤسسة 
  .ألهداف يجب توافرها في كل من يلتحق بالعملا

 المشكلة قد تحتاج لتوافر نوع معين هوقد تمر المؤسسة بمشكلة ما عرضية ، هذ  
لتطور التكنولوجي وخالفه ، األمر الذي يحتم على امن برامج التدريب لمواكبة 

 على هذه تغلبال فىالمؤسسة محاولة توفير هذه النوعية من برامج التدريب الستخدامها 
المشكلة ، حيث أن طبيعة هذه المشكلة قد تحتاج إلى قدرة ومهارة في التشخيص 
والتحليل واجراء مقارنات واختيار البديل األمثل وهذا النوع من األهداف التدريبية يمكن 

  .أن يطلق عليه أهداف حل المشكالت

ري االرتقاء  لدخول في مجاالت عمل جديدة أو ابتكارية فمن الضرو        ل أما بالنسبة   
  .في البرامج واألساليب التدريبية إلى مستوى التجديد واالبتكار واإلبداع
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  :األهداف الخاصة للتدريب المهني
إعداد العمال المهنيين والماهرين في كافة المجاالت المهنية ، وتزويدهم   -1

 وتماشيابالمهارات المتخصصة والثقافية والعلمية في ضوء قدراتهم وميولهم ، 
  . المجتمع القائمة والمتوقعةاحتياجات ومتطلبات مع

اكساب المتدربين المفاهيم والمعلومات النظرية والمهارات العملية تحقيقاً لمبدأ   -2
  . وبين العلم والعملى والتطبيقىالتكامل بين النظر

إكساب المتدربين القدرة على أداء المهارات والواجبات العملية حسب األصول   -3
  . فى أحسن الظروفلتعامل والتفاعل مع التقنيات الحديثةا وتمكينهم منالفنية والمعايير 

 في  واألمانتأهيل المتدربين على اكتساب السلوكيات الصحيحة كالدقة والسالمة  4
  . العمل والبيئة العامةالعمل والمحافظة على بيئة

المختلفة من  للمهنيين والحرفيين العاملين في القطاعات المهارىرفع المستوى   -5
  .خالل توفير التدريب المستمر لهم لرفع كفاءتهم وتحسين مستوى آدائهم ألعمالهم

رسم سياسات ل الملحةمن الضروري التأكيد على الحاجة  فلتحقيق هذه األهدافو  **
وطنية للتدريب المهني تأخذ بنظر االعتبار حاجات المؤسسات المتغيرة والطلب 

عليم بالتنسيق الكامل مع المنظومة التربوية االجتماعي على التدريب والت
 بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية وذلكوالتعليمية وواقع سوق العمل المتغير ، 

  .بالتدريب بما في ذلك منظمات أصحاب العمل والتنظيمات النقابية
 سياسة قومية للتدريب فى إطار هذه السياسات الوطنية ومن الضرورى أيضا أن تدخل  **

اعد عربياً على االستخدام األمثل لطاقات التدريب وترشيد اعداد مناهج التدريب تس
ووسائله لالستفادة المثلى من مخرجاته بتبادل الخبرة والتجارب والمعلومات والبيانات 

  .حول التدريب بصورة فعالة فيما بين مؤسسات االنتاج العربية
ضع أو برسم السياسات التدريبية  بو أو المعنيين القائمينكما يتطلب األمر من  **

العمل على تحقيق التوازن بين المواصفات المهنية والمواصفات المهارية 
 هذه السياسات على أن تتميز, تفعيل األداء والمتطلبات النفسية والصحية بهدف 

  .بالمرونة لمواجهة المتغيرات الطارئة التي تفرضها البيئة العامة المحيطة بالعمل
 التقدم مع مراعاة األسواق العالمية التدريبية بتوجهاتب أن ترتبط األهداف  يجكذلك  **

التحالفات و  الفعلية المستقبلية التقديراتواألخذ بعين االعتبارالتكنولوجي السريع 
  .مختلف الهيئات والجهات المؤثرة على األوضاع االقتصاديةاالستراتيجية بين 

  :أسس ووسائل التدريــب** 
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  : أسس التدريب في اآلتيتنحصر أهم  
  :تحديد األهداف العامة للتدريب  *
أن تكون أهداف التدريب واضحة ومحدده ومفهومة من قبل كل من المدربين ،                

والمتدربين ، والمشرفين على التدريب ، وأن تكون مشتقة من األهداف العامة            
  .ة للمجتمع الدولة ، ومعبرة عن غاياتها وطموحاتها التنمويفىلسياسة التعليم 

  :تحديد االحتياجات التدريبية  *
 اتأن تبني برامج التدريب التربـوي علـى االحتياجـات الفعليـة للمؤسـس               

بمعنى أن االحتياجات التدريبيـة واألهـداف       , االقتصادية الحالية والمستقبلية    
المرجوة يتم تحديدها بالنظر إلى مستهدفات العمل فى المستقبل باإلضافة إلـى            

  .لعامة األخرى األهداف ا
  :مشاركة جميع المعنيين بالتدريب  *

البد من اشراك جميع االفراد الذين لهم صـلة         ) عند تخطيط البرامج التدريبية   (  
جهـات نظـرهم ،   وبالبرنامج خاصة المتدربين ، والمدربين لإلسـتفادة مـن    

ـ             ق وافكارهم الجديدة ، وذلك من أجل أداء المهام الوظيفية بفاعلية وكفاءة لتحقي
  .األهداف المرسومة

  :مواكبة التطورات الجديدة  *
فى ظل المتغيرات وانفتاح السوق وسياسة العولمة وتكنولوجيا التـدريب الحديثـة             
أصبحت الشمولية فى العملية التدريبية أمرا غير مقبول ألن عالمنـا اليـوم هـو عـالم                 

ـ          . التخصص الدقيق    دريب بالدقـة   األمر الذى يدفعنا إلى ضرورة أن تتصف بـرامج الت
والتخصص حتى يصل المتدرب إلى مستوى من المهارة فى تخصص معين يـسمح لـه               
بالتميز بدال من برامج التدريب العامة التى يتخرج منها المتـدرب يعلـم القـشور عـن                 

  .موضوعات كثيرة وغير متخصص فى جزئية معينة 
ديالت حسب ما   كما يجب أن يتصف البرنامج التدريبى بالمرونة من أجل إجراء التع          

  .تتطلبه ظروف البرنامج والتغيرات التى ربما قد تحدث فى المناهج وغيرها 
  

* * *  
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  ىالفصل الثان
  أوضاع القوى العاملة والتشغيل

  في البلدان العربية
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  واقع التشغيل فى البلدان العربية
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  األولالمبحث 
  واقع التشغيل فى البلدان العربية

  
إن مشكلة البطالة بين الشباب أصبحت تمثل واحدة من أهم المشاكل الحيوية التي   **

ورغم تفاوت حدة المشكلة وانعكاساتها . تواجه جميع الدول العربية دون استثناء 
ن كل السلبية من دولة ألخرى ، فإن األمر يتطلب المتابعة الجادة والمستمرة م

هذه المشكلة والتوصل إلى طرق معالجتها لتفادي اآلثار ل للتصدىالدول العربية 
  . واالحباطات النفسية الناتجة عنها واالقتصادية والسياسيةاالجتماعية

 )1( مليون نسمة302 بما يقارب 2003فيقدر حجم السكان في البلدان العربية عام      *
  )1(جدول رقم 

 2000 مليون عامل عام 104 ذوي النشاط االقتصادي حوالي ويقدر حجم السكان     *
 ترجع أسبابو, % 36بمعدل مساهمة في النشاط االقتصادي منخفض والبالغ 

 منها فتوة السكان ، ضعف مساهمة المرأة ، التوسع عواملهذا االنخفاض لعدة 
لنمو الكمي في التعليم ،زيادة فئة اليائسين من فرص العمل ، اضافة إلى مرحلة ا

  .)2(الديمغرافي خالل العقود األخيرة

من قوى العمل أي % 15وقد بلغت معدالت البطالة في المنطقة العربية حوالي      *
 مليون عاطل يبحثون عن فرص عمل أكثرهم من الشباب الذين 15ما يقرب من 

  .)3(يدخلون سوق العمل للمرة األولى

يراً نتيجة استمرار ارتفاع معدالت  عبئاً كب تتحمل الحكومات العربيةأصبحت     *
الزيادة السكانية وكذلك ارتفاع معدالت البطالة ، فقد يحتاج األمر للحد من هذه 

 مليون فرصة عمل جديدة الستيعاب راغبي 50المشكلة توفير ما يقرب من 
العمل في السنوات العشر القادمة األمر الذي يعتبره الخبراء في كافة األحوال 

  .ةصعوبلبالغ ا

                                                           
  ، منظمة العمل العربية ) 2003( الكتاب االحصائي السادس )1(
  . 2002 مؤتمر سوق العمل في العالم العربي ، مكتب العمل العربي )2(
  . 26 ، 22سوق العمل ومشاكل البطالة في البلدان العربية ، ص حازم الببالوي ، .  د)3(
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شارة إلى عدد من إل اتجدر أوضاع التنمية البشرية في المنطقة العربية وعن     *
  :التاليةالجوانب 

- 1970 سنة للفترة من 52ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الوالده من حوالي  -
 ، كما انخفض معدل وفيات 2000 – 1995 سنة للفترة 66 إلى حوالي 1975

 حالة فقط 44 إلى 1970 الف مولود في  حالة لكل149األطفال الرضع من 
  .)1(1999في

 في 35.6 مليون نسمة يمثلون 103تقدر قوة العمل في المنطقة العربية بحوالي  -
 وهي نسبة منخفضة حيث تزيد هذه النسبة بما )2(المائة من مجموع السكان

  .في المائة في المناطق األخرى) 15-10(يعادل 

 في المائة في 90ن اجمالي العاطلين نحو تشكل نسبة العاطلين من الشباب م -
وفلسطين   األردنفى%  60- 40مصر والعراق ، ويتراوح المعدل ما بين 

  .ولبنان والجزائر وتونس واليمن

 ارتفاعاً 29-15كما سجلت نسبة العاطلين في سوريا للفئة العمرية ما بين  -
 في %58.5 إلى 1981 في المائة في عام 57ملحوظاً حيث زادت نسبتهم من 

  .1999عام 

كما ارتفعت معدالت البطالة بين صفوف الشباب في الدول الخليجية بشكل  -
ملحوظ حيث تمثل نسبة العاطلين من الشباب الجمالي العاطلين على سبيل 

 في المائة في 75 في المائة في الكويت وقطر ، ونحو 80المثال أكثر من 
  .)3( في المائة في عمان65البحرين و 

 9 أن أغلب القوى العاملة العربية ينتمي جغرافياً إلى إفريقيا حيث تمثل يالحظ  **
 في المائة من اجمالي القوى العاملة ، وهناك ما يقرب 70بلدان افريقية حوالي

من خمسة ماليين عامل مهاجر في البلدان األخرى غير بلدانهم ، كما يبلغ حجم 

                                                           
  . حازم الببالوي ، سوق العمل ومشاكل البطالة في البلدان العربية .  د)1(
  .  نفس المرجع السابق)2(
  . 71 ، 70ص  الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي ، رأس المال البشري وأسواق العمل العربية في عالم متغير ، )3(
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 مليون من الوافدين 4.3بجانب  مليون 3.2 منهم في البلدان العربية المتنقلين
  . األجانب على البلدان العربية في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربي فقط

بالنظر للجدول المرفق حول توزيع مجموع القوى العاملة حسب القطاعات      *
 يتضح انتقال القوى العامل من قطاع الزراعة الى قطاع 1997 / 1980

خدمات نتيجة تراجع األهمية النسبية للقطاع الزراعي الصناعة ثم إلى قطاع ال
في % 32.7إلى % 34.7إلى  % 41.9حيث انخفضت نسبة العاملين فيه من 

 على التوالي كما تراجع القطاع الصناعي في نفس 1998 ، 92 ، 82السنوات 
أما قطاع الخدمات فقد % . 19.3إلى % 19.7إلى % 25.8الفترة الزمنية من 

إلى % 32.3 ملحوظاً لنسبة العاملين فيه لنفس الفترة الزمنية من شهد ارتفاعاً
  ).2أنظر الجدول رقم % (46إلى % 44.9
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  )1(جدول 
  تقديرات حجم السكان في منتصف السنة في البلدان العربية

  )باآللف) (2003 – 1997(للسنوات 
  

  البلد  م  تقديرات السكــــان
1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003 

  5480  5329  5182  5039  4900  4756  4600  المملكة األردنية الهاشمية  1
  3682  3482  3290  3108  2937  2776  2624  دولة اإلمارات العربية المتحدة  2
  674  664  651  638  621  605  589  مملكة البحرين  3
  9898  9785  9674  9564  9456  9333  9215  الجمهورية التونسية  4
ة الديمقراطية الجمهورية الجزائري  5

 31738  31281  30831  30387  29950  29507  29045  الشعبية
  627  659  646  633  621  609  597  جمهورية جيبوتي  6
 23450  22548  21680  20847  19895  19448  19011  المملكة العربية السعودية  7
 33973  32920  31900  30961  30147  29354  28583  جمهورية السودان  8
 17635  17171  16720  16320  15891  15473  15966  عربية السوريةالجمهورية ال  9
 10167  9932  9702  9477  9257  9043  8834  جمهورية الصومال الديمقراطية  10
 26340  25565  24813  24086  23382  22702  22046  جمهورية العـراق  11
  1922  1872  1823  1778  1729  1685  1642  سلطنة ُعمـــان  12
  3634  3464  3299  3150  3020  2897  2602  ندولة فلسطــي  13
  638  618  598  579  556  539  522  دولـة قطـــر  14
  2456  2364  2275  2190  2107  2027  1980  دولـة الكويــت  15
  4471  4492  4310  4234  4159  4081  4005  الجمهورية اللبنانية  16
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية   17

  االشتراكي العظمى
4648  4772  4958  5125  5300  5481  5669  

 67313  66596  65336  63976  62634  61340  60080  جمهورية مصر العربية  18
 30088  29631  29170  28705  28238  27775  27310  المملكة المغربيــة  19
  2879  2797  2717  2639  2564  2491  2421  الجمهورية اإلسالمية الموريتانية  20
 20158  19495  18863  18261  17671  17072  16499  الجمهوريـة اليمنيـة  21

  
  المجمــــوع

 

261919 268285 274693 281697 288780 296146 302892 

  

  . )2003(منظمة العمل العربية : الكتاب االحصائي السادس الدولية : المصدر 
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  1997 – 1980توزيع مجموع القوى العاملة حسب القطاعات :  )2(جدول 
  

  الدولة  الخـدمــات  الصنـاعــة  ـــةالزراع
1980  1997  1980  1997  1980  1997  

  62.6  58.5  23.4  23.7  14.2  17.8  األردن
  68.7  57.3  22.4  38.1  9.1  4.6  اإلمارات
  70.2  63.2  28.4  32.8  1  4  البحرين
  44.2  30.8  34.3  30.3  21.4  38.9  تونـس
  45.6  36.9  33.4  27.3  21  35.8  الجزائر
  -  -  -  -  -  -  جيبوتي
  68.2  40.9  21.2  16.6  10.6  43.5  السعودية
  23.5  19.9  8.8  8  67.8  72.2  السودان
  48.3  33.2  21.7  28.1  30  38.7  سوريا
  17.8  14.5  9  7.2  73.3  78.3  الصومال
  76.4  50.3  15.2  21.3  8.4  28.5  العراق

  33.5  38  24.8  21.8  41.9  50.3  سلطنةٌعمان
  -  -  -  -  -  -  فلسطين
  64.6  69.1  33.2  28.1  2.5  2.8  قطــر
  76.4  66.6  22.8  31.5  1  1.9  الكويــت
  64.8  58.4  34.2  27.3  1  14.3  لبنــان
  74.5  51.3  22.5  23.8  3  34.9  ليبيــا
  45.3  27.2  25.2  15.7  29.5  57.1  مصــر
  34.8  23.8  27.7  20.2  37.5  56  المغـرب
  43.2  21.8  13.1  6.7  43.9  71.5  موريتانيا
  26.4  14.2  18.7  13.2  54.8  72.6  ناليمــ

  . 1999 – 98 تقرير عن االستخدام في العالم –منظمة العمل الدولية :        المصدر
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إن البطالة بشكل عام والبطالة بين الشباب بشكل خاص ، قد أصبحت ظاهرة عالمية   **
ه الظاهرة تعاني منها الدول النامية والدول المتقدمة على حد سواء ، وتكاد تكون هذ

  .محوراً أساسيا لكثير من المفاوضات االقتصادية والقرارات السياسية داخل كل دولة
ويعود أسباب ارتفاع معدالت البطالة باالضافة إلى نمو القوى العاملة المرتفع إلى   **

ضعف االداء االقتصادي وسوء توجهات التنمية وضعف محتوى المؤسسات 
رزت منذ سنوات ظاهرة بطالة حملة الشهادات  كما ب,التعليمية والتدريبية 

التعليمية، وبدأت هذه الظاهرة تستفحل في كثير من البلدان العربية ، معدالت 
 ثالث أضعاف من البطالة بين األميين في الجزائر وأعال خمسة أعلىالبطالة بينهم 

  .أضعاف في المغرب وأعال عشرة أضعاف في مصر وضعفين في األردن
 ثالثة يقدر بحوالىنمو الملحوظ في حجم القوى العاملة العربية والذي نظراً لل  **

ر ثالثة ماليين فرصة عمل ي في كل سنة األمر الذي يحتاج إلى توف عاملماليين
سنوياً حتى نستطيع فقط االبقاء على نفس معدالت البطالة الحالية في البلدان 

 ظروف االقتصادية الحالية في ظل الليس من اليسر تحقيقهالعربية ، وهو األمر 
  .ويستوجب بذل المزيد من الجهود فى هذا االتجاه وبكل الوسائل المتاحة 

  :مفهوم البطالة ** 
وذلك ,  قد يكون من المفيد التعرض بإيجاز لبعض المفاهيم الشائعة عن البطالة -     

  :على النحو التالى 
ذكوراً وإناثاً في سن العمل وال  فيعني جميع األفراد  المدقعةوعن مفهوم البطالة  **

 يعملون في أي عمل سواء بأجر أو لحسابهم الخاص ، كذلك مستعدون للعمل ،
  .ويتخذون اجراءات أو خطوات محددة للبحث عن عمل

عندما تتجه بعض قطاعات النشاط االقتصادي إلى النمو ويتجه بعضها اآلخر إلى الركود   **
طلب على بعض المهن واألعمال يسمى هذا النوع ، مما يؤدي إلى حدوث تحوالت في ال

أما في حالة ادخال تقنيات متطورة على أساليب االنتاج لتحل محل . بالبطالة االنتقالية
  .بالبطالة الهيكليةالعمالة اليدوية فتخلف في هذه الحالة ما يسمى 

تيجة  فهي التي تحدث في أحد قطاعات النشاط االقتصادي نالبطالة الموسميةأما   **
تغير الظروف االقتصادية أو المناخية في بعض الفصول مما يؤدي إلى ركود 

 أما البطالة الشاملة فهي التي تظهر نتيجة الحروب أو حالة الكساد ,العمل 
  .االقتصادي العام والتي تعم على جميع قطاعات النشاط االقتصادي

  
  يةأسباب تفاقم مشكلة البطالة في البلدان العرب
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وذلك , البطالة ومشاكلها يبدو أن معظم البلدان العربية تعانى من تفاقم معدالت 
  :يعود إلى عدة أسباب نذكر منها ما يلى 

اتجاه معظم الدول الخليجية نحو تخفيض معدالت استقدام العمالة العربية نتيجة   *
  .ها من تراجع في مؤشرات التنمية االقتصاديةنأحداث حرب الخليج وما ترتب ع

 فى معظم اإلصالح االقتصاديارتفاع معدالت البطالة نتيجة اتباع وتنفيذ برامج   *
  .البلدان العربية

 إلى سوق العمل وكذلك  الجددالزيادة السكانية الكبيرة أدت إلى زيادة عدد الداخلين  *
ارتفاع نسبة مساهمة المرأة في التنمية ، واستمرار كبار السن في العمل بعد 

  .بلوغهم سن التقاعد

 العربية مما أدى إلى عدم توفر قصور برامج التدريب والتعليم في معظم الدول  *
  .الكوادر المؤهلة والقادرة على مواكبة المتغيرات والتكنولوجيا الحديثة

 شبه الكامل من تراجع دور الدول في عملية خلق فرص عمل جديدة وانسحابها  *
  . الخدمات واالنتاجقطاعات

سبيل تقوية  فى قصور دور وسائل اإلعالم في توعية الشباب بقيمة العمل وقدسيته  *
  .حماسه وروح المبادرة لدى الشباب للتغلب على معوقات التشغيل

  

  

  

____________________  
مشكلة البطالة بين الشباب في البالد العربية وسبل معالجتها ، مجلس الوحدة االقتصادية :  المصدر

  .2002العربية ، 
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ى أن غالبية العاطلين  إلتجدر اإلشارة إلى أن اإلحصائيات تشير, وفى هذا الصدد 
حيث تصل نسبتهم إلى اجمالي ,  فى معظم البلدان العربية عن العمل هم من الشباب

، وما يزيد عن الثلثين في كل من مصر % 84العاطلين عن العمل في الكويت نحو 
% 40في كل من األردن وسوريا وفلسطين ، وحوالي % 60والجزائر ، وقد تجاوزت 
ونالحظ أن هذه النسب تتجاوز بكل المعايير . ب والجزائر في كل من تونس والمغر
وتجدر االشارة إلى أن االحصاءات السابقة تمثل معدالت . كافة المعدالت العالمية 

البطالة السافرة ، وال تدخل فيها معدالت البطالة المقنعة أو التشغيل الناقص أو غيرها 
  .من صور الهدر في تشغيل القوى العاملة

 إلى أن ارتفاع معدالت البطالة بين الشباب في الدول  من المفيد اإلشارةوقد يكون
الخليجية يعود إلى تشبع األجهزة الحكومية في هذه الدول بالعمالة وعجزها عن استيعاب 
المنضمين الجدد إلى سوق العمل ، كما أن عدم توافر المهارات الفنية في العديد من 

 العمالة الوافدة قلل من نجاح سياسات التوطين التي المهن واألنشطة التي تسيطر عليها
  .تتبعها هذه الدول

كما أن التباين الشاسع في مستويات األجور وظروف العمل بين القطاع الحكومي 
  .والقطاع الخاص زاد من الرغبة في القطاع الحكومي عن القطاع الخاص

  

  .لبلدان العربيةالمستوى العام للبطالة في ا)     3(ويوضح الجدول رقم   **

  المتعطلون حسب الفئات العمرية والجنس في بعض )  4(كما يوضح الجدول رقم   **
  .                               البلدان العربية
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  المستوى العام للبطالة في البلدان العربية) : 3(جدول 
  

  عدد البطالة  السنة  البلــــد  م
 معدل البطالة

%  
  14.7  17143  2001  ية الهاشميةالمملكة األردن  1
  2.3  45000  2001  دولة األمارات العربية المتحدة  2
  205  16965  2001  مملكة البحريـن  3
  15  493905  2001  الجمهورية التونسية  4
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية   5

  الشعبية
2001  2438000  29.9  

  8.5  16188  2002  جمهورية جيبوتـي  6
  5.9  -  1999  بية السعوديةالمملكة العر  7
  14.6  1387000  2001  جمهورية الســودان  8
  11.2  613355  2001  الجمهورية العربية السورية  9

  10  389334  2002  جمهورية الصومال الديمقراطية  10
  19.8  1220678  2002  جمهوريـة العـراق  11
  5  35000  2001  سلطنـة ٌعمـــان  12
  25.5  174140  2001  دولـة فلسطيـــن  13
  2.3  7528  2001  دولـــة قطــر  14
  1.8  9464  2001  دولـة الكويــت  15
  8.5  126917  2002  الجمهورية اللبنانية  16
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية   17

  االشتراكية العظمى
-  -  -  

  9.2  1783000  2001  جمهورية مصر العربية  18
  13  1394000  2000  المملكة المغربيــة  19
  20.9  170126  1999  الجمهورية اإلسالمية الموريتانية  20
  11.5  469001  1999  الجمهورية اليمنيــة  21

  ).2003( منظمة العمل العربية -الكتاب االحصائي الدوري السادس  : المصدر
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  المتعطلون حسب الفئات العمرية والجنس) : 1-4(جدول رقم 
  الفئـات العمريــة

  الدولــة  24 - 20  19 – 15  14 – 10
  المجموع  إناث  ذكور  المجموع  إناث  ذكور  المجموع  إناث  ذكور

  2.901.0  1.010.0  1.891.0  1.077.0  189.0  888.0  ..  ..  ..  )1997(البحرين 
 134.654.0  29.611.0 105.043.0 153.693.0  30.368.0 123.325.0  ..  ..  ..  )1998(سوريا 

  28.7  27.0  29.0  12.8  15.9  12.4  1.4  7.9  0.5  %معدل البطالة 
  ..  ..  ..  31.000.0  4.000.0  27.000.0  ..  ..  ..  )1999(فلسطين 
  21.886.0  3.556.0  18.330.0  20.396.0  2.233.0  18.163.0  3.758.0  477.0  3.281.0  )1997(فلسطين 
  2.211.0  786.0  1.425.0  1.242.0  327.0  915.0  ..  ..  ..  )1997(قطر 
  17.8  11.5  20.1  28.6  21.6  29.7  ..  ..  ..  )%1997(لبنـان 

 570.700.0 276.100.0 294.600.0 319.200.0 169.900.0 149.300.0  ..  ..  ..  )1998(مصـر 
  ..  ..  .. 575.770.0 127.547.0 448.223.0  ..  ..  ..  )1999(المغـرب 

  .2001منظمة العمل العربية : المصدر 
  

  
  

  )تابع( العمرية والجنس المتعطلون حسب الفئات):  2-4(جدول رقم 
  الفئـات العمريــة

  الدولــة  49 - 45  40 – 30  29 – 25
  المجموع  إناث  ذكور  المجموع  إناث  ذكور  المجموع  إناث  ذكور

  ..  ..  ..  941.0  339.0  602.0  1.225.0  498.0  727.0  )1997(البحرين 
  5.263.0  925.0  4.338.0  34.161.0  7.823.0  26.338.0  47.491.0  12.787.0  34.704.0  )1998(سوريا 

  4.9  6.3  4.7  22.8  23.8  22.7  12.2  15.9  11.7  %معدل البطالة 
  7.000.0  1.000.0  6000.0  13.000.0  2.000.0  11.000.0  26.000.0  6.000.0  20.000.0  )1999(فلسطين 
  5.360.0  500.0  4.860.0  23.230.0  3.061.0  20.169.0  13.893.0  2.147.0  11.746.0  )1997(فلسطين 
  179.0  28.0  151.0  1.205.0  397.0  808.0  1.300.0  522.0  778.0  )1997(قطر 
  3.5  3.3  3.5  13.6  16.4  12.6  9.1  7.3  9.7  )%1997(لبنـان 

  2.400.0  300.0  2.100.0 128.500.0  78.700.0  49.800.0 425.100.0 219.500.0 205.600.0  )1998(مصـر 
  56.699.0  7.812.0  48.887.0 158.541.0  38.549.0 119.992.0 662.941.0 210.601.0 452.340.0  )1999(المغـرب 

  .2001منظمة العمل العربية : المصدر 
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  )تابع(المتعطلون حسب الفئات العمرية والجنس ):  3-4(جدول رقم 

  الفئـات العمريــة
  الدولــة  64- 60  59 – 55  54 – 50

  المجموع  إناث  ذكور  وعالمجم  إناث  ذكور  المجموع  إناث  ذكور
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  )1997(البحرين 
  2.646.0  168.0  2.478.0  3.099.0  ..  3.099.0  7.035.0  1.767.0  5.268.0  )1998(سوريا 

  3.1  ..  3.5  3.3  ..  3.7  4.9  1.6  5.4  %معدل البطالة 
  ..  ..  ..  2.000.0  ..  2.000.0  ..  ..  ..  )1999(فلسطين 
  4.460.0  300.0  4.160.0  3.797.0  361.0  3.436.0  4.809.0  441.0  4.368.0  )1997(فلسطين 
  ..  ..  ..  238.0  2.0  236.0  186.0  14.0  172.0  )1997(قطر 
  2.3  2.0  2.4  2.6  2.2  2.7  3.5  1.6  3.8  )%1997(لبنـان 

  ..  ..  ..  ..  ..  ..  0.600.0  ..  1.600.0  )1998(مصـر 
  2.395.0  1.010.0  1.385.0  ..  ..  ..  ..  ..  ..  )1999(المغـرب 

  .2001منظمة العمل العربية : المصدر 

  
  
  

  )تابع(المتعطلون حسب الفئات العمرية والجنس ):  4-4(جدول رقم 
  الفئــات العمريــة

 الدولـة  المجموع العام  غير مبين  65 + 
  المجموع  إناث  ذكور    المجموع  إناث  ذكور  

  6.144.0  2.026.0  4.108.0  ..  ..  ..  ..  )1997(البحرين 
  393.983.0  84.122.0  309.961.0  ..  5.941.0  673.0  5.268.0  )1998(سوريا 

  100.0  100.0  100.0  ..  5.9  1.6  6.6  %معدل البطالة 
  79.000.0  13.000.0  66.000.0  ..  ..  ..  ..  )1999(فلسطين 
  107.735.0  13.483.0  92.209.0  43.0  6.103.0  407.0  5.696.0  )1997(فلسطين 
  6.564.0  2.076.0  4.485.0  3.0  ..  ..  ..  )1997(قطر 
  8.5  7.2  8.9  ..  2.8  4.0  2.7  )%1997(لبنـان 

  1.447.500.0  744.500.0  703.000.0  ..  ..  ..  ..  )1998(مصـر 
  1.456.346.0  385.519.0  1.070.827.0  ..  ..  ..  ..  )1999(المغـرب 

  .2001منظمة العمل العربية : المصدر 
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ومن المتوقع استمرار معدالت البطالة فى االرتفاع فى البلدان النامية ومنها البلدان 
 العربية نتيجة التأثيرات السلبية الحالية والمحتملة على قضايا العمل والعمال فى ظل

 ، حيث الشروط واألوضاع التي تلتزم  واتفاقية الجاتلمتغيرات االقتصادية التي نعيشهاا
اء لتحرير أسواق العمالة من القيود والحواجز في إطار اتفاقية بها الدول األعض

ومنح مزيا . الخدمات ، إلى جانب ما تسمح به االتفاقية من اقامة أسواق متكاملة للعمل 
خاصة لبعض الدول في هذا المجال ، كما تتناول االتفاقية حرية انتقال العمالة عبر 

  .ة سواء العمالة الدائمة أو المؤقت,الحدود 
 إلى أن العديد من الدول وقد نبه العديد من المعنيين والباحثين المتخصصين

العربية سوف يعاني من زيادة معدل البطالة مع بدء العمل باالتفاقية نتيجة تدني معدل 
 انتاجية القوى العاملة في القطاع الصناعي في 5أنظر جدول . (نمو االنتاج العربي 

  ).البلدان العربية بالدوالر



  2727

  )5(جدول رقم 
  إنتاجية القوى العاملة في القطاع الصناعي

  )بالدوالر) (باألسعار الجارية(في البلدان العربية 
  البلــــد  م  االنتاجيــة للعامـــل

1999  2000  2001  
  10472  10362  10246  المملكة األردنية الهاشمية

  124064  148585  95113  دولة األمارات العربية المتحدة
  34103  36985  24569  مملكة البحريـن
  3983  3941  4016  الجمهورية التونسية

  10900  12005  8382  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  937  1050  1028  جمهورية جيبوتـي

  123446  131496  90915  المملكة العربية السعودية
  1228  1055  965  جمهورية الســودان

  3711  3686  3368  ربية السوريةالجمهورية الع
  0  0  0  جمهورية الصومال الديمقراطية

  7546  8389  7328  جمهوريـة العـراق
  122803  131665  85204  سلطنـة ٌعمـــان
  0  0  0  دولـة فلسطيـــن
  310723  344796  223495  دولـــة قطــر
  68540  85922  61601  دولـة الكويــت
  3749  3750  3802  الجمهورية اللبنانية

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية 
  االشتراكية العظمى

26451  44612  31129  

  4040  4153  3503  جمهورية مصر العربية
  2883  2945  2872  المملكة المغربيــة

  3440  3578  3567  الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
  6451  7712  5234  الجمهورية اليمنيــة

  
  ول العربيةمجموع الد

 
10677 14837 13387 
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  ).2003(الكتاب االحصائي الدوري السادس ، منظمة العمل العربية : المصدر 

  

وبعد أن استعرضنا العديد من األرقام واالحصاءات والمعدالت وتعرضنا إلى أهم    **
نصل إلى أن هناك بعض المحاور التي مشاكل التشغيل أال وهي البطالة وأسبابها ، 

اللجوء إلى إحداها أو إليها جميعا بهدف العمل على التصدي ألهم مظاهر يمكن 
  :ولعل من أهم هذه المحاور ما يلى التشغيل والبطالة ، 

 ر برامج التدريب واستمراريالعمل على زيادة الطلب على العمالة من خالل توف    *
نولوجية هذه البرامج التي تواكب المتغيرات التكفى دعم  أصحاب العمل مساهمة

والتشغيل الذاتي ، إضافة إلى تنمية روح المبادرة  ، العملمن أجل زيادة فرص 
توسيع قطاع والصناعات الصغيرة والمتوسطة ، وتنفيذ برامج اشغال عامة و

  .خدمات على المستوى المحليال

االتجاه إلى االهتمام بإعداد برامج تدريب قصيرة األجل تهدف إلى إعداد القوى      *
ملة للعمل في مجاالت جديدة ، ودفع مستويات المهارة والتأهيل الالزم لمواجهة العا

  . المتغيرةاحتياجات سوق العمل

تشغيل الشباب العربي والعمل على دعم البرنامج الفنى لالعمل على تنفيذ مشروع    *  
إنشاء شبكة حول مؤشرات سوق العمل تتوافر من خاللها كافة المعلومات 

لمختلفة في مجال قطاع العمل والعمال مما يتيح توجيه قدر من القوى والبيانات ا
  .العاملة إلى فرص عمل متوفرة في أماكن أو قطاعات أخرى

 للمتغيرات االقتصادية وسياسة العولمة ولألسباب العديدة التي طرحناها وبالنظر
الخصخصة سياسات االصالح االقتصادي وبتنفيذ  الدول العربية مع التزام العديد من

 االهتمام يستوجب إيالء المزيد من ، األمر الذي ازدادت مشكلة البطالة صعوبة وتعقيدا
كضرورة للحد من اآلثار السلبية لهذه العوامل على قضايا بما يسمى بالتدريب التحويلي 

مما يتطلب التعرض إلى بعض الجوانب المحيطة بالتدريب التحويلى , العمل والعمال 
  .ة وإعادة الهيكل
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  المبحث الثاني

  التدريب التحويلــي

  
  فلسفة التدريب وإعادة التدريب*           

  :مفهوم التدريب التحويلي*           
  أغراضه          
  الدوافع الفردية          
  ةيالدوافع المؤسس          
  أهميته وضرورته          
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  :فلسفة التدريب وإعادة التدريب

 الموضوعات المطروحة على رأس كافة يعتبر التدريب وإعادة التدريب من أهم  
 القدرة  معمتناميواألولويات في كثير من بلدان العالم لما لها من ارتباط مباشر 

  .التكنولوجية

 االهتمام بإعادة التدريب  زيادةوقد ظهرت مجموعة من العوامل التي أدت إلى  
دة لهذه الفئات من باعتباره الوسيلة المناسبة لتنمية المهارات ، أو اضافة مهارات جدي

الشباب والخريجين والعمالة الزائدة لتتناسب مع فرص العمل المتاحة وتكون قادرة على 
 التخفيف من آثار من أجلاستيعاب التطورات السريعة والتكنولوجيات المتطورة ، 

 ببعض السياسات التي فرضت ترتبط هذه العوامل وأن.  على المجتمعات مشكلة البطالة
  .التي يعاني اقتصادها من األزمات والتدهور ومنها خصخصة القطاع العامعلى الدول 

واالصالح االقتصادى فرضت على ن سياسات اعادة الهيكلة ويمكن القول أ** 
  :منها,   وإعادة التدريب التدريب بمنظومة حتمية االهتماممن يقوم بتنفيذها

جة للتطور السريع والمتالحق إعادة تدريب وتأهيل عماله فقدت وظائفها وأعمالها نتي  -
لنوعية المهن والوظائف ، فمع تطور الصناعة تعاد هيكلة قوة العمل حيث يحل 
المهنيون والتكنولوجيون محل العمالة اليدوية ،ويتدخل اإلنسان اآللي ليحل محل 
كثير من العمال ،وذلك بسبب ما يترتب على األساليب االنتاجية من تنميط في 

  .سيطا لهاخطوات العمل وتب

إن مرحلة التطور المستمر التي تمر بها الثورة التكنولوجية تدفع مزيداً من العمالة   -
االبتكار ويترتب على ذلك  إلى مزاولة مهن جديدة ، وهي تتطلب قدرة عالية على

  .إعادة النظر في مناهج التدريب وإعادة التدريب

 النظر عن الكيف ، أي ركزت سياسات التعليم على زيادة حجم الخريجين بغض  -
اهتمت السياسة بالكم على حساب الكيف ، وقد أدى نقص اهتمامها بالكيف إلى حالة 
من عدم التوافق بين المهارات والمعارف المكتسبة من جهة ، وما تتطلبه حاجة 

 أخرى خاصة في إطار المنافسة العالمية المتزايدة على جهةالعمل والمهن من 
  .االنتاج كما وكيفاً
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أدت برامج اعادة الهيكلة االقتصادية واتباع سياسات المعاش المبكر إلى وجود   -
عمالة زائدة في سوق العمل ، وقد تكون عمالة ماهرة منتجة صغيرة السن أغراها 
المعاش المبكر ، األمر الذي قد يؤدي إلى  خلل في الهياكل المهنية لهذه الشركات 

  .ويؤثر سلبياً على االنتاجية

حقيق التشغيل الكامل المنتج هو أهم وسيلة لزيادة االنتاج وزيادة مستوى معيشة إن ت  -
األفراد وهو بالتالي هدف أساسي تسعى لتحقيقه خطط وسياسات وجهود التنمية 
االقتصادية واالجتماعية في أي مجتمع ، وذلك بالسعي لتحقيق التوازن بين العرض 

  .والطلب على القوى العاملة

خدام الذاتي أحد الخيارات الممكنة في االستراتيجيات التي تتبعها عدد من يعتبر االست  -
الدول لخلق فرص عمل جديدة وهو يصلح أن يكون أحد البدائل الناجحة التي تقدم 

  .للمتعطلين عن العمل أو للعمالة المستغنى عنها

ويحدث االستخدام الذاتي عادة عندما يرغب الشخص ذو المهارة في تطوير   -
  .تخدام هذه المهارة لمتعته الشخصية غير معتمداً على صاحب العملواس

ومما سبق ، نجد أن المتغيرات االقتصادية ونتاج عمليات االصالح االقتصادي   
 على مجتمعات دول العالم الثالث أو النامي حتمية توالتقدم التكنولوجي الهائل فرض

  : له على النحو التالى الذى سنحاول التعرضاالهتمام بالتدريب التحويلي ، 

  .  مفهوم التدريب التحويلي-  
   .  اغراضـه-  
  .  الدوافع الفردية-  
  .  الدوافع المؤسسية-  
  .  أهميته وضرورته-  

  
  

_______________________  
  .1998محمد عبد السالم الحسيني / التدريب التحويلي وتأثيره على التشغيل ، الدكتور : المصدر 
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  : التحويلـيمفهوم التدريب
 مهارات ومعارف وسلوكيات للعمال سواء كانوا على راس إكسابهو عملية   

من عمل يتقنون مهامه إلى )  التحول (عملهم أو متعطلين عنه ، وذلك لتأهيلهم لالنتقال 
عمل جديد إما في المجال نفسه ، وهنا يصبح التحول تحويل عمل ، أو في مجال مهني 

  .ويل مهنيآخر وهنا يصبح التحول تح
  :أغـراضـه

تمكين العامل عن طريق إعادة تدريبه وتأهيله لالنتقال إلى عمل جديد أو مهنة   
  .جديدة ، وقد يكون االنتقال بسبب دوافع فردية أو مؤسسية

  :الدوافع الفردية/ أ
قد يغير الفرد مساره المهني خالل حياته العملية ، ولما كان لكل عمل صفته المهارية 

رد الراغب في تحويل عمله أو مهنته امتالك مواصفات مهارية توافق عمله الجديد ،  ، فعلى الف
  .ويمكن عن طريق برامج التدريب التحويلي تحقيق الهدف المطلوب

  :الدوافع المؤسسية/ ب
تتجه المؤسسات إلى برامج التدريب التحويلي بهدف استيعاب التطورات 

لديها لتلبية التغير في االحتياجات الكمية والنوعية ومواكبتها واالستفادة من القوة العاملة 
  .في العمل

  :التدريب التحويلي وأهميته
في ظل المتغيرات االقتصادية وعولمة التجارة ، وما يتوقع من نتائج ذات تأثير مباشر   

أو غير مباشر في هياكل قوة العمل واحتياجات أسواق العمل ، وخاصة في الدول التي كانت 
 االقتصاد الموجه ، تبرز ضرورة الوعي بأهمية برامج إعادة التدريب ، وبرامج تتبنى نهج

مواجهة الخلل واالختناقات من حيث فائض العمالة في مجاالت مهنية لالتدريب التحويلي ، 
  .تضاءل سوقها ونقص العمالة في مجاالت مهنية قد يتنامى سوقها

المكملة لخدمات التوجيه ويعد التدريب التحويلي من المتطلبات األساسية   
واالرشاد المهني للباحثين عن عمل بهدف تعريفهم بغرض التدريب لاللتحاق فيها 

  .الكتساب مهارات تمكنهم من تلبية متطلبات فرص عمل قائمة أو مستقبلية
_______________________  

  2001/أحمد مصطفى ، مايو/ س المهند. التجربة األردنية في مجال التدريب التحويلي : دراسة حالة : المصدر
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  الفصل الثالث
  تأثير المتغيرات الدولية وإعادة الهيكلة
  على سياسات التعليم والتدريب المهنى

  في البلدان  العربية
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  المبحث األول

  اإلصالح االقتصادي والخصخصة
  في البلدان العربية
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  :البلدان العربية واإلصالح االقتصادي وإعادة الهيكلة:  أوال

تنطلق سياسات اإلصالح االقتصادي وإعادة الهيكلة أساساً من منظور يشدد على  •
وق في تحديد االنتاج ونمط تخصيص الموارد ، وتهدف أهمية عوامل قوى الس

بشكل رئيسي إلى معالجة مشاكل المديونية الخارجية ، والعجز في ميزان 
المدفوعات  ، والموازنة العامة والركود االقتصادي الذي تعاني منه العديد من 

ت عدة وتحقيقاً لذلك يتم انتهاج سياسا. الدول النامية بما في ذلك الدول العربية 
لغاء الدعم عن كافة السلع إ عن طريقتهدف إلى الحد من االنفاق العام ، 

 األمر الذي …والخدمات وكذلك في تعديل سياسة الدولة تجاه التعيين والتوظيف 
ل حيث ارتفعت نسب البطالة السافرة في اأثر بشكل مباشر على أوضاع العم

تعيين والتوظيف في القطاع العام العالم العربي نتيجة اتباع سياسات التوقف عن ال
 إلى التوسع في سياسات بالنظروالحكومي ، وخاصة بالنسبة للخريجين ، كما أنه 

الخصخصة فقد أسفر ذلك إلى تسريح لعدد من العاملين في المنشآت المختلفة 
ألسباب تعود إلى إعادة تنظيم العمل بها أو إعادة تنظيم إدارتها ، وقد توقف 

عن الدخول في االستثمارات التي يمكن أن يقوم بها القطاع المالي القطاع العام 
 نقص في مما أدى إلىواألجنبي واالكتفاء باالستثمار في مجاالت البنى التحتية ، 

  من خاللضه بالضرورةيتعويمكن فرص التوظيف في القطاع العام والذي قد ال 
  .خلق فرص عمل موازية في القطاع الخاص

أن اجراءات وسياسات االصالح االقتصادي التي وبدون شك وغني عن البيان  •
تنتهجها الدول العربية تجعل اقتصاداتها أكثر عرضه للتغيرات والتبدالت التي 

 وبما قد يستدعي إعادة هيكلة عمل المنشآت بما فيها ,تطرأ على األسواق العالمية 
افسة المنتجات منشآت القطاع الخاص العربي بالشكل الذي يمكن منتجاتها من من

األجنبية وتأمين أسواق تصديرية لها ، ويتوقع أن تخلف هذه األمور طلباً أعلى 
التدريب   (التدريبعلى الكفاءات والتخصصات ، وعلى برامج التدريب وإعادة 

 وتدنيا في الطلب على العمالة غير الماهرة ، التي ما زالت تشكل  ,التحويلي
   ) .عربيةشريحة هامة من هيكل العمالة ال
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تؤدي جهود وبرامج التكوين والتدريب دوراً أساسياً ومتجدداً بالغ األهمية في و  
تعليم وحسن استخدام اإلنسان العامل ألدوات ووسائل العمل وتنمية مهاراته وخبراته 
ورفع الكفاءة االنتاجية وتحسين اآلداء الوظيفي والفني والمهني للقوى العاملة ، كما 

ية المؤسسات في خدمة تطور وعصرنة االقتصاد بح كفاية وانتاجية ورتسهم في تطوير
  .الوطني ، وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة

وفي ظل سياسات التعديل الهيكلي والمتغيرات االقتصادية وتقلبات وتطورات   
والدولية ،  سوق العمل على المستويات المحلية والوطنية والعربية واالقليمية اتاحتياج

أصبح التكوين والتدريب وإعادته وتجديد وتطوير المهارات المهنية بالنسبة للطبقة 
  . الرتباطه بلقمة العيش والمحافظة عليها وذلك الشئ الكثير يمثلالعاملة العربية

 ها علىريوتقودنا هذه الوقفات حول االصالح االقتصادي والخصخصة ومدى تأث  
االهتمام بموضوع التدريب التحويلي ومفهومه وأغراضه برامج التدريب إلى ضرورة 

  .والدوافع الفردية والمؤسسية وهو ما سنتعرض إليها فيما بعد
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  المبحث الثانى

  سياسات التدريب المهني

  في مواآبة احتياجات سوق العمل
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  :االنفتاح االقتصادي وبرامج إعادة الهيكلة االقتصادية

لقد التزمت معظم البلدان العربيـة بتنفيـذ بـرامج اصـالح وإعـادة هيكلـة                  **
. القتصادياتها، وهي اآلن مستمرة في تنفيذ هذه االصالحات بخطوات متفاوتـة          

والمعروف ان هذه البرامج دون الدخول في تفاصيلها ترتكز غالباً علـى اتبـاع       
لتجـارة وتحريـر    سياسات تقود إلى خفض االنفاق العام والخصخصة وتحرير ا        

الزراعة والخدمات ، وتقليص دور الدولة وبشكل خاص ضمن ما يعرف عنهـا             
  .انها أكبر صاحب عمل

وقد تختلف اآلثار السلبية وااليجابية لتطبيق مجموع هذه البرامج والسياسات من             **
 ومعارض لها داخل البلد الواحد من حيث نقـص التـشغيل            دبلد آلخر وبين مؤي   

النفاق االجمالي وما يقترن به من انخفاض الطلـب علـى مـا             نتيجة انخفاض ا  
  .يسمى بالعمالة الزائدة عن الطاقة االنتاجية المحددة

ومن الواضح أن مفهوم العولمة ينطوي على االنفتاح الكامل لكافة النظم بمختلف              **
أبعادها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وغير ذلك دون تمكـين أي           

  . من البقاء في عزلة عن الكيان والنظام العالمينظام

وفيما يتعلق بالبعد االقتصادي للعولمة ، فإنه يعني االنفتاح على السوق العـالمي              **
والحرية في انتقال السلع والخدمات واألموال عبـر دول العـالم ورفـع كافـة               

جود شرط  الحواجز الجمركية أو التشريعات المقيدة أو االجراءات السيادية مع و         
  .عدم التمييز في المعامالت بحيث تتساوي كل الدول في ظروف المنافسة الدولية

وإذا كان من شأن العولمة تحقيق االنتعاش االقتصادي للعديد من شعوب العالم ،               **
 ومـن بينهـا الـدول       –إال أنها قد تكون غير مواتية لغالبية دول العالم النامي           

تمييز والتبادلية وتحرير الوسائل الكمية ال تأخذ        حيث أن مبادئ عدم ال     -العربية
بعين االعتبار الظروف الخاصة لهذه الدول، مما سيضعف القدرة التنافسية للدول           
النامية في المجال الصناعي، كما أن الغاء دعم الصادرات الزراعية في الـدول             

ستوردة فـي    المواد الغذائية الم   تكاليفالمتقدمة سيؤول بطبيعة الحال إلى ارتفاع       
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الدول النامية ، كما أنه من المؤكد عدم قدرة قطاع الخدمات في البلدان الناميـة               
  .على منافسة الشركات متعددة الجنسيات المعنية بهذا القطاع

وقد يكون لهذه المتغيرات الدولية تأثيرات سلبية على أوضـاع سـوق العمـل                
  :والتشغيل يمكن أن نذكر منها

د تؤدي إلى ركود االستثمار في خلـق انتاجيـة          اتجاهات الخصخصة ق    )1
وفرص عمل جديدة ، وذلك مقابل توجيه نسبة مـن األمـوال لـشراء              

  .أصول القطاع العام

إحداث خلل في هيكلة المنشآت ترتب عنه زيادة في رصيد مـا يـسمى                )2
بالعمالة الزائدة مما استوجب اتخاذ بعض االجراءات المناسبة لمعالجـة          

  .ريب التحويلي وغيرهدلمعاش المبكر والتأوضاعهم مثال ا

غير أن هذه االجراءات التي ساهمت في تخفيف اآلثار الناجمـة عـن تـسريح                 **
  .العمالة لم تساعد في معالجة مشكلة البطالة وانتعاش سوق العمل

كذلك فإن التطورات التكنولوجية تقوم نحو اتجاهات االنتاج القائمة على استخدام             **
  .مال على حساب كثافة العمالةكثافة رأس ال

ومن خالل هذه العوامل والمعطيات تتضح الحاجة إلى إجراء تعديالت جوهرية             **
  : من حيث ما يليمنظومة تنمية الموارد البشريةفي توجهات ومسيرة 

  .التقني والتدريب المهني سياسات وبرامج التعليم  -
ن جانبي العرض والطلـب     سياسات إدارة الموارد البشرية لتحقيق التوازن بي        -

  .على العمالة والحد من تفاقم مشكالت البطالة
سياسات واجراءات تخفيف اآلثار السلبية الناتجة عن ضرورة تقليص العمالة            -

  .الزائدة
  . ووسائل اإلنتاجنسياسات إعداد األفراد لتقبل التغيرات في فنو  -

البرامج والخطط الخاصة بإعادة    وفي هذا اإلطار يمكن التركيز على أهمية السياسات و          **
التدريب باعتبارها من الوسائل المناسبة لتنمية المهارات والقدرات االنتاجية أو إضافة           
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مهارات جديدة للشباب والخريجين الجدد وما يسمى بالعمالـة الزائـدة لتتناسـب مـع            
احتياجات سوق العمل المتغيرة ، وتكون قادرة على اسـتيعاب ومواكبـة التطـورات              

 وذلك نتيجة المتغيرات الدولية التي تتطلب اسـتخدام          ,لعلمية والتكنولوجية المتسارعة  ا
األمر الذى يتطلـب العمـل      .  االنتاجية الحديثة     والوسائل التقنيات المتطورة واألساليب  

على إيجاد الحلول المناسبة لتذليل العقبات التى تحول دون تطوير منظومـة التـدريب              
  :وذلك من خالل , ى وإعادة التدريب المهن

  (*):رفع كفاءة التدريب في ظل المتغيرات االقتصادية)    1

ال شك أن أي نظام تدريبي يتأثر وبشكل مباشر باالطار االقتصادي والمؤسـسي               **
  .الذي ينفذ فيه ، باالضافة للتأثر بمضمون البرنامج نفسه وتنظيمه

ختلفة ولكن من المـستحيل تـداول أو        فمن السهل تداول برامج التدريب بين البلدان الم         **
تصدير الهياكل القائمة على تنفيذ هذه البرامج األمر الذي يحتم علينا النظر إلى أنظمـة     

    :والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو . التدريب بنظرة دقيقة وعلمية ومدروسه 
  كيف يمكن أن نعزز فعالية التدريب في ظل المتغيرات االقتصادية الحالية؟  

  :سهولة الحصول على المعلومات وتوثيقها  )2
يجب أن يبنى أي نظام تدريبي جيد على مدخالت ومـن المعلومـات المناسـبة                 

والواردة من مؤسسات التعليم والتدريب العامة والخاصة ومؤسـسات األعمـال           
صحاب األعمال والعمال والحكومات بما في ذلك المعلومات المتعلقة         أومنظمات  

هذه المعلومات المدروسة يجب أن يتم توثيقها بشكل        .. والوظيفيباالرشاد المهني   
  .سهل ومنظم يساعد مستخدمي نظم التدريب على الحصول عليها بيسر وسهولة

  :الكفاءة والمقدرة  )3
إن كفاءة العملية التدريبية تتطلب توفير عدد من العناصر األساسية وفق األهداف              

التنسيق بـين الحكومـة والـشركاء       ب وذلك, المحددة والنتائج المطلوب تحقيقها     
 الوطنيـة    المهنـى   التدريب  وبرامج  سياسات  وتنفيذ  وضع  مجال االجتماعيين في 

لمدربين أنفسهم بحيث يتوفر في القـائمين       ل ومستوى الكفاءة والمقدرة المطلوبين   
بأعمال التدريب الكفاءة والمقدرة حتى يكون للمتدربين والمؤسسات والمنظمـات          

                                                           
  . ، منظمة العمل العربية1999 – 1998تقرير عن االستخدام في العالم :  المصدر (*)
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لعملية التدريبية الثقة في قدرة القائمين على التدريب في تلقين المهارات           الممولة ل 
  .المطلوبة

  (*):تمويل التعليم الفني والتدريب المهني)   4

من دروب الخيال لكي نحصل على تعليم فني وتدريب مهني يواكبا المتغيـرات               *
ث فـي عمليـة     االقتصادية العالمية ، أن نعتمد على حكومتنا في دول العالم الثال          

.  وهذا بديهي بسبب محدودية الموارد الحكومية واالمكانيـات          …التمويل الكلية   
  !هناك مشكلة : إذن

ومن أجل النهوض بالعملية التعليمية والتدريبية البد من التمويل الخاص ونقـصد          *
صناعي ، زراعي    ( والتدريب به كافة الجهات المستفيدة من هذا النوع من التعليم        

ة والبنوك والمؤسسات التجاريـة     ي الصناع المنشآتوهذه الجهات هي    ) ، تجاري 
  .والزراعية سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص

ومن الجدير بالذكر أن اشتراك رجال األعمال المستفيدين مـن التعلـيم الفنـي                *
ه أن يعطي هـؤالء     والتدريب المهني بتمويل الجانب األكبر من التكاليف من شأن        

المستفيدين دوراً هاماً في إعداد برامج الدراسة وبرامج التدريب الخـاص بهـذه             
المؤسسات التعليمية ، وهذا من شأنه أن يجعل الدراسة والتدريب الذي يحـصل             

ومن  .عليه الطالب متمشياً مع احتياجات رجال األعمال واحتياجات سوق العمل         
عدم تطابق مخرجات التعلـيم     ) مقولة( الحد من     القضاء أو  يمكن التوجه نحو  ثم    

  .مع احتياجات السوق

كذلك يمكن انشاء صندوق خاص لتمويل التدريب والتعليم الفني يتم تمويله عـن               *
  . إلى هذا الصندوقالمنشآت االقتصاديةطريق تحويل نسبة من أرباح 

تدريب والتعلـيم    مع الجهات الدولية المهتمة بعملية ال       والتعاون تكثيف االتصاالت   *
مثل البنك الدولي وكذلك مع خريجي الجامعات الذين حققوا نجاحات مشهودة في            
أسواق العمل في محاولة الطالعهم على حجم المشكلة وضرورة التعـاون مـن             

  .أجل مصلحة بلداننا العربية
                                                           

  .1993سبتمبر ) 87( دكتور محمد محروس اسماعيل ، االهرام االقتصادي ، العدد –اقتصاديات التعليم :  المصدر (*)
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  :التمويل  )5
تشير العديد من البحوث والدراسات المتخصصة إلى أن عمليـة التـدريب فـى                
لوطن العربى تعانى من مشكلة إنخفاض أو إنكماش المبالغ المالية المخصـصة            ا

فإن هناك مجموعة من المقترحات للتغلب على       , من قبل الحكومات لهذه العملية      
  :هذه المشكلة من أهمها 

تـشترك فيـه الحكومـة مـن        , إنشاء صندوق وطنى لتمويل التدريب وتطويره       ** 
فيه أصحاب األعمال بنسبة من أرباحهم وفق       كما يشترك   , مخصصات الموازنة   

كما يساهم فيه أيضا العمال بنسبة من رواتبهم        , ما يحدده التشريع فى هذا الشأن       
وتكـون إدارة هـذا   , مثل اشتراك التأمينـات االجتماعيـة   % 0.5قد تصل إلى   

  ) . العمال – أصحاب األعمال –الحكومات ( الصندوق ثالثية التكوين 
 العبء الكبير فى الوقت الحالى على مؤسسات التـدريب التـى تقـوم                    حيث يقع 

األمر , بتطوير وتنمية المهارات العالية المستوى للمتدربين بشكل ثابت ومستمر          
الذى يؤكد على ضرورة استمرار وتوفير الحوافز المناسبة والدعم المالى بهدف           

  .تعزيز العملية التدريبية 

  :الشبكات التدريبية  )6
اج المنشآت الصغيرة إلى مجموعة من البرامج التدريبية لتلبية احتياجاتها في           تحت  

مجال التدريب ومن أفضل النظم التي يمكن اتباعها في حالة هذه المنشآت هـي              
  .إقامة الشبكات التدريبية وهي التي تتالئم مع حجم المنشأة

  :التقييـــم  )7
متدربين المكتسبة مـن بـرامج      يجب أن يكون هناك نظام محدد لتقييم مهارات ال          

التدريب ، أو من الخبرات العملية أو من التعليم السابق لفترة التدريب ، على أن               
تقارن مع مستويات تأهيل محددة ومتفق عليها على الصعيد الـوطني وتغطـي             

  .القطاعين النظامي والغير نظامي على حد سواء

بذل جهوداً كبيـرة فـي محاولـة        منذ أكثر من عقد من الزمان والبلدان العربية ت          *
والتدريب المهني تهدف إلى تضييق      وضع أسس وسياسات واستراتيجيات للتعليم    

الفجوة بين كفاءات وكفايات خريجي هذا النوع الحيوي من أساليب تنميـة رأس             
المال البشري والنهوض به بحيث يكون قادراً على تحقيق موقـع قـدم للبلـدان               
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حدة المنافسة االقتصادية من جهة ، وانفتاح األسواق        العربية في عصر زادت فيه      
  .فيه من جهة أخرى

 العربية ، ظـاهرة البطالـة        ومن ضمنها الدول   النامية حيث تواجه معظم البلدان     *
ومهما اختلفت اآلراء حول نسب البطالة فإنها بالفعـل نـسب عاليـة ال تتفـق                

الب والمتدربين على   وتطلعات شعوب وحكومات المنطقة ، ونالحظ أن اقبال الط        
التعليم والتدريب المهني والتقني يزداد باطراد مستمر ولكـن األثـر االيجـابي             
المتوقع لهذا االقبال على االقتصاديات العربية بشكل عام يبدو غير ملموس ، لذا             
فإن تنمية المهارات في البلدان العربية يتطلب إلى جانب رسم السياسات ووضع            

للتطوير المستمر للبرامج والمناهج وطرائق التدريب بما       الخطط استحداث آليات    
 يجعل برامج التدريب وإعادة التدريب تلبي الحاجات الحقيقية لـسوق العمـل ،            
وتقوم منظمة العمل العربية في الوقت الحالي بإنشاء شبكة معلومات عن سوق            
العمل العربي ومن المفترض أن تستفيد جهات تخطيطية وتنفيذية عديـدة مـن             
المعلومات التي ستوفرها هذه الشبكة وبتحليل بياناتها المتجددة بشكل مـستمر           
يمكن مساعدة متخذي القرار في ميادين التعليم والتدريب واألجـور والتـشغيل            

  .وغيرها على أن يبنوا قراراتهم على أسس واقعية من احتياجات سوق العمل

أجدر الناس باالستفادة من    ولعل مسئولي التدريب على المستوى العربي هم                
معلومات سوق العمل في تطوير بـرامجهم التدريبيـة لتتناسـب واالحتياجـات             
الحقيقية لسوق العمل وهي احتياجات أصبحت تتغير بمعدالت متـسارعة غيـر            

  .مسبوقة

ورشة عمل اقليمية مشتركة حول آليات الربط بين التـدريب           : المصدر (        
، تنظمها منظمـة العمـل      2001 فبراير   18/20كويت  على مهارات التشغيل ، ال    
  ). الدولية مع البنك الدولي



  4444

  لأوضاع التدريب المهني وسياسات سوق العمل والتشغي
  فى ظل المتغيرات الدولية

  
مع نهاية األلفية الثانية وبداية الثالثة ، ونتيجة التطورات العلميـة والتكنولوجيـة               *

ياة أصبح العالم يعيش ما يطلق عليه عـصر         التي امتدت إلى مختلف مجاالت الح     
العولمة والذي تواكب مع انهيار االتحاد السوفييتي وانهيار المعسكر االشـتراكي           

  .لتكون السيطرة للقطب والفكر االقتصادي الواحد

وقد أكد الباحثون والعلماء المتخصصون في مجال التخطيط المستقبلي أن شـكل              *
تتحدد في األلفية الثالثة بواسطة مجموعة صـغيرة        العالم ومعايير توازن القوى س    

من البلدان التي تتحكم في المعلومات وتمتلك وسائل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة           
بمعنى أن معايير القوة لن تكون نفس المعايير التي تم اللجوء إليها طوال التاريخ              

ة الـصناعية   البشري ، أي حجم السكان ومساحة األرض والمواد الخام والقاعـد          
وحجم ونوعية القوات المسلحة ، وذلك بالرغم من أن هذه المعايير ستظل مهمة ،              

 المقومات التقليدية للقوة ،     فإال أنها لن تكون المعيار الحاسم واألهم لتنشيط مختل        
والذي يرتبط بشكل مباشر بدرجة أو مستوى المعرفة واالبتكار التي تحققت لدى            

طرتها على االقتصاد العالمي ، وأدخلت العـالم        يرض س البلدان التي تمكنت من ف    
  .في منافسة شرسة ال مكان فيها إال للمنتج المتميز

ولعلنا نتفق جميعاً أن كوكبنا المعاصر الذي لم تعد الحدود تفصل بـين مختلـف                 *
انحاءه نتيجة ما يشهده من ثورة فـي االتـصاالت والتكنولوجيـا والمعلومـات              

ما يحدث في أي بقعة من بقاع       فأشبه بقرية صغيرة وبالتالي     والتقنيات ، قد أصبح     
  .العالم يؤثر على سائر الكرة األرضية سلباً أو ايجاباً

مجتمع ما بعد   : وأصبح القرن الجديد يتصف بنعوت مترادفه ولها مدلوالتها ومنها          *
م  الموجة الثالثة  ثورة العل     –الصناعة  مجتمع ما بعد الحداثة  مجتمع المعلومات          

وقد تؤدي هذه   . الخ… عصر اقتصاد المعرفة     – ثورة االتصاالت    –والتكنولوجيا  
ابت ظلت راسخة فـي عـالم العمـل         والمتغيرات الدولية إلى اعادة النظر في ث      
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 حق ، التطور التكنولوجي يترافق مـع        للفترات طويلة مثل العمل واجب ، العم      
مي للمهارات، الجديد والقـديم     التشغيل، قيود المكان والزمان للعمل ، النظام الهر       

  :في االقتصاد وذلك من خالل المالمح التالية

  .تفتت التجمعات العمالية الموجودة في مكان واحد  -   

تجزئة العمل على نطاق واسع واللجوء أكثر فأكثر إلى المقاولين المنتجين مـن               -   
  .الباطن مع االعتماع المتزايد على االدمغة الكفاءات العلمية

انفصال مكان العمل عن انتاج المؤسسة إذ باالضافة إلـى التوزيـع الجغرافـي                -   
  .الواسع لموقع العمل فنجد أن قدراً متزايداً من العمل يتم انجازه في المنزل

تقليل االتصال اإلنساني في نقل التعليمات وتنفيذها ورقابتها على ان تكون أكثـر               -   
  .ل وسائل االتصاالت الحديثةاحكاماً ، ولكن بصورة آلية من خال

تجاوز المدى الجغرافي لمكان العمل في المصنع والحي والمدينة والقطر ليمتـد              -   
لكافة أنحاء العالم مثال المراجعة اللغوية للكتب االنجليزية في الهند ليتم طباعتها            

عالن في بلدان أخرى مع التواصل الفوري       إفي مكان آخر ،والعمل على برامج       
  .وت والصورةبالص

خلق توقيتات عمل متنوعة مثل الوقت المرن والعمل الجزئي أو تقاسم العمل أو               -   
  .الخ. …تقليص ساعات العمل 

 فـي معالجـة اآلثـار الـسلبية لهـذه        ةاألمر الذي يتطلب تكثيف الجهود العربي       *
م المتغيرات على العمالة العربية واالستفادة من ايجابياتها وذلك من خـالل تقيـي            

سياسات ونظم التعليم والتدريب وتطويرها بما يضمن توفير وتأهيـل الكـوادر            
ألولى للتعليم والتدريب المهني في سبيل بناء       اوالكفاءات العلمية بدءا من المراحل      

 بشرية قادرة على استيعاب التطورات الـسريعة والمتالحقـة والتكيـف            قيادات
  . التنمية الشامل في البلدان العربيةوالتعامل معها بالشكل المطلوب لتحقيق أهداف

وأن نقطة البدء في احداث التوازن بين جانبي العرض والطلب من الوظائف في               *
سوق العمل هي التكنولوجيا والتي تعتمد على استخدام موارد محلية ذات مزايـا             
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تنافسية ونسبية من أجل خلق المزيد من فرص العمل التي تتناسب ومخرجـات             
 والتدريب ، ومن أجل بناء القدرات للوظائف التي ترتبط بتكنولوجيا           نظام التعليم 

  .جديدة مستخدمة تقوم عليها وحدات اقتصادية متطورة

  :التقـدم االجتماعي
 لهـذه   والفكرأما عن التقدم االجتماعي فقد تعرض الكثير من أصحاب الخبرات             **

ة العربية إلى مـا      أمامها كثيراً في كيفية وصول شعوب المنطق       للوقوفالمشكلة  
حدد بعض الخبراء أهداف أربعة تعتبـر حاسـمة         فقد  . يسمى بالتقدم االجتماعي  

  :لتحقيق التقدم االجتماعي وهي
 أولها خلق العمالة وتعزيزها باالستثمار المتزايد والفعال فـي مجـال تنميـة              -   

  .الموارد البشرية
قدرة التنافـسية وتحقيـق      االهتمام بالتعليم والتدريب بهدف التطوير واكساب ال       -  

  .النمو االجتماعي للمجتمع
  .  تعزيز الحقوق االساسية في العمل وتحسين الحماية االجتماعية-  
  . تعزيز الحوار االجتماعي-  

ويستفيد األفراد من التعليم والتدريب وتصل هذه االستفادة إلى اقصاها في حالـة               *
خرى ، فالتعليم والتدريب يـسهل      ارتباطها بالسياسات االقتصادية واالجتماعية األ    

من عملية حصول الفرد على العمل الالئق الثبات الذات واالندماج في المجتمـع             
 االنتاجية لألفـراد ويـسهل مـن        يزيدوتحقيق المستوى المادي المرغوب ، كما       

االنتقال داخل سوق العمل وهو األمر الذي يفرض علينا بعـد اتبـاع المجتمـع               
  .مة وفتح الحدود الدولي لسياسة العول

 باالستثمارات  مباشرايرتبط النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية للبلدان ارتباطاً          *
  .الكبيرة والمستمرة في مجال التعليم والتدريب

فالبلدان ذات الدخول المرتفعة هي أيضا البلدان التي يوجد فيهـا العمـال             " 
) بصورة عامـة  (لتعليم االبتدائي   األكثر تعليماً ، حيث نالحظ انخراط الجميع في ا        

 فـي   50بنسبة تقترب مـن     (والتعليم العالي   ) بصورة شبه عامة  (والتعليم الثانوي   
 في المائة من السكان البالغين في       98ويعتبر نحو   ) المائة من المجموع ذات الصلة    
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بلدان الدخل المرتفع أشخاص ملمين بالقراءة والكتابة وعلى العكس من ذلك فـي             
 يقارب نـسبة    1997، كان القيد في التعليم االبتدائي في عام         )  األقل نموا  البلدان(

 في المائة وفي التعليم العالي حوالي       16.4 في المائة ، وفي التعليم الثانوي        71.5
  ". في المائة في كل من المجموعات العمرية المعنية 3.2

  )PII – 20 ، 2000اليونسكو (               

ب الموارد البشرية في تحسين االنتاجية فـي االقتـصاد          كذلك تسهم تنمية وتدري     *
والحد من عدم تناسب المهارات في سوق العمل وتشجيع قدرة البلد التنافسية على             

  .المستوى الدولي

توفر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة ، والسيما التكنولوجيات القائمـة            *
متزايد من الناس تكنولوجيـا     على شبكة انترنت ، فرصا ضخمة ،ويستخدم عدد         

المعلومات واالتصاالت بوصفها أدوات للتعلم والتدريب إال أن الفجوة الرقمية أي           
عدم المساواة في فرص الحصول علـى تكنولوجيـا المعلومـات واالتـصاالت             
وانترنت بين البلدان وداخل البلدان على حد سواء يحتمل ان تزداد اتساعاً ما لـم               

  .ى الصعيدين الوطني والدولي لقلب هذا االتجاهتبذل جهود حقيقة عل

ان تدريب وتنمية الموارد البشرية ال يكفيان بذاتهما لحل مشاكل العمالة بل ينبغي               *
أن يتسما بالترابط وأن يشكال جزءاً مكمـالً للـسياسات والبـرامج االقتـصادية              

قتـصادي  واالجتماعية وسياسات وبرامج سوق العمل الشاملة التي تفرز النمو اال         
  .ونمو العمال

 مثل  –وفي البلدان النامية ،خلفت شتى السياسات والتطورات المرتبطة بالعولمة            *
تحرير التجارة وإعادة هيكلة الـصناعات والمنـشآت والممارسـات التجاريـة            

.  أثاراً عميقة وسلبية في غالب األحيان على أسـواق العمـل       –واالدارية الجديدة   
رتفاع نظراً إلى أن الوافدين الجدد إلى سوق العمل لـم           واستمرت البطالة في اال   

وتفاقمت البطالة بسبب ضخامة    . يتمكنوا من العثور على وظائف منتجة ومجزية      
اعداد الموظفين الفائضين في القطاع الخاص الذي يسعى  إلى التصدي لتحديات            

الستعاضة وقام القطاع العام كذلك با    . العولمة ورفع إنتاجية وايجاد أسواق جديدة     
عن األيدي العاملة نظراً لتخفيض الميزانيات الحكومية في محاولة منها إلى جعل            
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ويـسعى  " الفقراء العاملين " وقد ازداد عدد    . ادارتها العامة المترهلة أكثر كفاءة      
الكثيرون منهم إلى زيادة كسبهم بالعمل في القطاع غير المنظم منخفض األجـر             

  .وفي ظروف عمل سيئة

ال الهام ما هي السياسات واالستراتيجيات التي مـن المـرجح أن تـساعد          والسؤ  *
البلدان على مباشرة التنمية االجتماعيـة واالقتـصادية فـي ظـل التحـوالت              

  .والمتغيرات العالمية

  . " استنتاجات بشأن تدريب وتنمية الموارد البشرية: المصدر"   

  :الفوائد العامة للتعليـم
  : تعود على المجتمع من تعلم أفراده وعلى سبيل المثالونقصد بها الفوائد التي  

النضج السياسي لدى الجمـاهير ، وشـعورهم باالنتمـاء الـوطني ،والـسلوك                *
الحضاري الراقي ،والتصرفات االستهالكية الواعيـة ، الحـد مـن االنجـاب ،         

  . ذلك من الصفات الراقيةروارتفاع المستوى الصحي إلى غي

  :ليم على النمو االقتصاديدور االستثمار في التع
اً كبيراً بقضية التعليم وأثر ذلك فـي رفـع          اموقد أبدى البنك الدولي مؤخراً اهتم       *

مستوى العنصر البشري في البلدان النامية وما ينتج عن ذلك من ارتفـع معـدل               
  .النمو االقتصادي

التعليم  األمريكي دينسون في إحدى دراساته أن االستثمار في          ىوقد أكد االقتصاد    *
في المتوسط من معدل الزيادة في االنتاج القومي األمريكي         % 23قد ساهم بنحو    

وذلك عن طريق رفع المستوى التعليمي      ) 1960 إلى   1910(خالل خمسون عاما    
  .لليد العاملة

من معدل النمـو االقتـصادي وفـي        % 25أما في كندا فقد وصلت نسبة الزيادة          
  %.12انجلترا وصلت 

 بقيـاس   1980ورمان هكس  وهو من خبراء البنك الدولي في عـام            كذلك قام ن    *
 دولـة مـن     83العالقة بين معدل النمو االقتصادي وااللمام بالقراءة والكتابة في          
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 دولة التي حققت أعلى معدالت فـي النمـو          12دول العالم الثالث فوجد أن الـ       
  .االقتصادي كانت تتمتع بأعلى المعدالت في التعليم

 اقتصاديات التعليم ، دكتور محمد محـروس اسـماعيل ، االهـرام             :المصدر (  
  .) 1993سبتمبر ) 87(االقتصادي العدد 

  :بعض النتائج عن معدالت العائد عن االستثمار في التعليم
وهو المعدل الـذي  % 15إن معدل العائد على االستثمار في التعليم هو أعلى من    *

  .لفة الفرصة لرأس المال المستثمرتستخدمه الدول النامية كمعيار لقياس تك

هـي أعلـى    ) سواء الخاصـة أو االجتماعيـة     (أن العوائد من التعليم االبتدائي        *
  .المعدالت التي يمكن الحصول عليها من مراحل التعليم المختلفة

أن العوائد الخاصة من التعليم هي أعلى من العوائد االجتماعية من االنفاق علـى                *
  .حلة التعليم الجامعيالتعليم وخاصة في مر

  : التعليم العربي السبعخطايا
من أهم مظاهر تقدم الشعوب االهتمام بالتعليم وال يخفي علينا أن الدور المنتظـر              

من التعليم في الوقت الحالي ال يفي بما تنتظره الشعوب العربيـة مـن مواكبـة                
وبالتالى فإن األمر    للمتغيرات والتحديات المستقبلية العالمية واالقليمية والمجتمعية     

 وفقـا آلراء المهتمـين       وقفة مع النفس حول مفردات أزمة التعليم العربي        يتطلب
تعتبـر   والتي يمكن حصرها في سبع نقاط        والمتخصصين العرب فى هذا المجال    

إليجـاد   في محاولة لالعتراف باشـكاليتها تمهيـداً    ىلتعليم العرب ا أهم خطايا    من
  .تجاوزهال الحلول المناسبة

  

  :قاصرةتنمية تربوية   :أوال
ركزت السياسات التعليمية العربية على اتباع استراتيجيات تعليمية كمية خطية ،             

مرتكزة على حسابات احصائية لعدد من عناصر الكم في مدخالت التعليم العربي            
وذلك تمشياً مع الرغبة في تلبية الطلب االجتماعي على التعليم ، ولكن لم تـنجح               

اتيجيات في االستجابة الحتياجات أسواق العمل العربيـة حجـم قـوة            هذه االستر 
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من اجمـالي   %) 28.2(مليون عامل شكلوا    ) 53.24(غ  ل ب 1985العمل في عام    
عدد السكان في هذه السنة وهي نسبة متدنية بالقياس لنظيراتها في دول االقتصاد             

  %).49(ودول االقتصاد الموجه %) 46(الحر 

 أغلـبهم مـن الفئـات المحرومـة     2000مليونا عام ) 69(ن كما بلغ عدد األميي    
لة من المبدعين والمخترعين الذين يتمتعـون       مكذلك فإن فئة القوى العا    . والنساء

في الـوطن العربـي     ) مائة مبدع أو مخترع      ( بقدرات تقنية عالية ال تزيد عن     
  .في الدول الصناعية المتقدمة% 1بأكمله في حين تبلغ نسبتها 

اتذة الجامعات والمهندسين والمعماريين واالداريين نجد نسبتها في الـوطن          فئة أس   *
 90 النسبة بين     هذه وفي الدول المتقدمة تتراوح   %) 12(إلى%) 10(العربي من   

  % 95إلى 

      كما يمكن اإلشارة إلى بعض النقاط التى قد تؤثر سلبا على مـردود المنظومـة               
  :التعليمية ومنها 

  .دم التخصص شمولية التعليم وع -

غرس مبدأ االتكالية فى العمل وعـدم إدخـال         , عدم غرس روح العمل التشاركى       -
 .مفاهيم االعتماد على النفس لدى التالميذ والطلبة 

إال أنه وإلى اآلن لم تهـتم أجهزتنـا         , على الرغم من أهمية التعليم الفنى والمهنى         -
كما أن ثقافة الـشعوب     , ى  العربية المختصة بهذا النوع من التعليم بالشكل المرض       

مازالت تتأثر بأن االلتحاق بهذا النوع من التعليم يعتبر من األمور الغير مرغـوب              
 .فيها لما لنظرة المجتمعات العربية المحدودة لحملة هذا النوع من التخصصات 

أهمية التركيز على الجانب العملى والتجريبى بدال من الجانب النظرى فى التعلـيم              -
 .لتدريب المهنى التقنى وا

  .أهمية إعادة تأهيل سلوك األسرة العربية حول موضوع التعليم والتدريب  -
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 على  تشكل العناصر الرئيسية المؤثرة   ونستنتج مما سبق ان هذه التباينات الحادة          
  .مستويات جودة التعليم

  ):الممارس(الرسمي والواقعي .. تفاقم الفجوة بين الخطابين :ثانيا
 الدول العربيـة عـن الخطـاب         العديد من  لتشريعية والتنفيذية في  تعبر السلطة ا    

  :وهى عليم في مجموعة من النقاط تالرسمي لل
  .  تعميم التعليم وتطبيق الزاميته-1  
  .  استقاللية التعليم وديمقراطيته-2  
  .  ضرورة ربط المتعلم ببيئته ومجتمعه-3  
  .  تنمية التفكير العلمي والنقدي والتحليلي-4  
  .  تخليق االرادة المبدعة في سياق ديمقراطي-5  
  .  تكوين جيل من العلماء-6  

  :التعليمى فقد يتمحور حول النقاط التالية أما الواقع 
  .بعاد االنسان العربي عن واقعهإمكانية إ  -1
  .تعميق الفكر إلى التطلعات االستهالكية المفتقرة إلى االنتاج  -2
  .تأكيد على التعليم اللفظي المنقطع الصلة بالحياة تحقيق التمايز االجتماعي وال  -3
  .تجاهل أنشطة وابداعات التالميذ ، وإعاقة نموهم االجتماعي والنقدي واالبداعي  -4
تجاهل المناهج لعقلية المتعلم التي تمأل راس الطالب بمعلومات يخزنها دون وعي         -5

ل أسـاليب التلقـين     على نحو يعمل على قتل ملكات التحليل والنقد لديه من خال          
  .وفرض سيادة ثقافة الصمت

تلك العوامل تؤدي إلى اغتراب المتعلم عن ذاته وعن مجتمعـه وعـن عالمـه                 
  .وتوضح الفجوة بين الخطابين الممارس والرسمي للتعليم

  

  :تعظيم التمايــزات  :ثالثا
نتاج التفاوت الكبير في دخل األفراد والمستوى االجتمـاعي فـي المجتمعـات               
لم تنجح سياسات التعليم العربي المتبعة في التقارب بـين المـستويات            فعربية،  ال

فهنـاك طبقـة أبنـاء القـادرين        . التعليمية والخدمات المقدمة للطبقات المختلفة    
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واالثرياء تتمتع بالنظام األول للتعليم المتبع في معظم دول العالم الثالث ، ويطلق             
يع المراحـل التعليميـة ويتمتـع بكافـة         عليه النظام المدني وهو نظام ينظم جم      

التسييرات واالمكانات ويقود المتمتعين به إلى المراكز العليا في المجتمع ، أمـا             
س ـهذا التمايز ال يعك   . النظام الثاني فهو نظام ريفي محدود الطاقة واالمكانات         

  .إال غياب ديمقراطية التعليم العربي

  :ردودارتفاع التكلفة مع إنخفاض الم  :رابعا
من المتوقع أن يصل حجم االنفاق التقديري المطلوب للنظام التعليمي العربي إلى              
 والواقع أن االستثمار بهذا الشكل في التعلـيم         2015مليار دوالر في عام     ) 154(

 قدرة النظم التعليمية المادية ، السيما انها تعاني من تعـاظم            قالعربي أصبح يفو  
 الهدر ارتفاع معدالت التسرب من التعليم وهـو         الهدر التربوي ومن مظاهر هذا    

  .األمر الذي يمثل هدراً مالياً ضخماً على كاهل الحكومات

  :تنميـة البطالـة  :خامسا
ان ارتفاع معدالت البطالة نتيجة عجز االقتصاد القومي زاد من الـشكوك فـي                

ن أن تكون أنظمة التعليم المتبعة حيث أصبحت أسواق العمل طاردة للعمالة بدالً م    
مستوعبة وزاد الطلب على السلع االستهالكية المصنعة في الدول المتقدمة ممـا            

وال . فتح أسواق عمل جديدة لهذه الشركات المنتجة على حساب العمالة العربيـة           
يقتصر األمر عند هذا الحد بل يتجاوز إلى طبيعـة األعـداد نفـسه ونوعيتـه                

يمـي ، فـالنظم التعليميـة العربيـة         واالستخدام األفضل لمخرجات النظام التعل    
  .التستجيب إلى متغيرات سوق العمل

كما ال توفر لهم مهارات تساعدهم على مواجهة البطالة مما أدى إلـى تـدهور                 
انتاجية العامل العربي إذ أنها عموماً ال تتجاوز خمس مثيلتها في العالم المتقـدم              

  .وال تتجاوز واحد إلى عشرين من مثيلتها في الزراعة

  :محتوى التعليــم  :سادسا
إن محتوى التعليم ما زال يعبر عن التفكير القديم من المفاهيم واالتجاهـات فمحتـوى                 

 للتراث والثقافة العربية التقليدية على      اأولهما ينحاز كلي  : التعليم العربي يسير في تيارين    
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الحضارة الغربية   المغاالة في تقديم قيم وأدوات        فيه حساب العصر ، والتيار اآلخر نجد     
  .فتنزلف المناهج التعليمية إلى تمجيد كل ما هو غربي وتقليده

كذلك نجد أن محتوى التعليم غير قادر على مالحقـة المعـارف واالطـالع عليهـا                  
واالتصال بمصادرها ويركز على تاريخ العلوم ، مما يجعله يدعم ثقافة الذاكرة علـى              

ي يعتمد على التلقين مما يلغي العقل ويعزل        حساب علوم وتكنولوجيا العصر األمر الذ     
  .المتعلم في االطار الكلي لواقعه ويعوق قدرته على المشاركة في التنمية

  :غياب التخطيط المستقبلي للتعليم  :سابعا
أن طبيعة التخطيط السائد يعتمد على حسابات كمية وأسـاليب تقليديـة ال تعبـأ                 

سم البرامج ليس في مقـدوره استـشراف        بالجودة والفاعلية ، هذا التخطيط او ر      
 والمرغوب فيها ألنه ال يستند إلى سياسات         فى المستقبل  فاق التعليمية المحتملة  اآل

 إلى مـشاركات     فى الغالب  تخطيط يفتقر ال إضافة إلى أن هذا     ,مستقبلية واضحة 
  .أعضاء المؤسسة التربوية وعمالئها

  : المهارات المنخفضةأوضاع العمال ذوى
طلب المتزايد على المهارات نتيجـة للعولمـة ، وللتغيـر التكنولـوجي،             ادى ال   

وللتغيرات في تنظيم العمل إلى اثارة القلق بشأن المركز المتدهور للعمالة بالنسبة            
وأسـهمت هـذه العوامـل ،       . للعمال ذوي المهارات المنخفضة في بلدان عديدة      

ل ك العالم فـي المـشا     نبلدامضافة إلى النمو االقتصادي الضعيف في العديد من         
الحادة للبطالة والعمالة الناقصة بالنسبة العداد كبيرة من العمال ذوي المهـارات            

غيـر أن مـشكلة     . المنخفضة في البلدان النامية والبلدان المتقدمة على حد سواء        
العمالة للعمال ذوي المهارات المنخفضة تختلف بحسب مستوى التنمية والهيكـل           

  . في كل بلداألساسي لسوق العمل
ففي البلدان النامية أدى النقص في الوظائف في القطاع النظامي من االقتـصاد،                   

فضالً عن النقص في المهارات في قسم كبير من اليد العاملة إلى نمو قطاع غير               
نظامي كبير يبقى فيه معظم العمال في وضع عماله منخفضة األجر وفـي ظـل               

  .ظروف عمل سيئة وغير منظمة
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بالنسبة للعمال ذوي المهارات المنخفضة المستبعدين عن العمالة الجيدة في سوق و  *
حـسب ، بـل     فالعمل فإن الوظائف المتاحة ليست ُمدره ألجر ضئيل وغير آمنة           

يوجد أيضا عدد من العوامل المؤسسية التي تجعل من الصعب جداً لهؤالء العمال             
  . أفضلعملاالنتقال إلى 

  , فـرص التـدريب    فـى  االنخراط المحـدود  ، يمكن ذكر     الهامة   العواملومن    *
والمردود المنخفض لالستثمار في المهارات في شرائح سوق العمل التـي يجـد             

وفي شرائح سوق العمل حيث توجد الوظائف الجيدة        . العمال المستبعدون أنفسهم فيها   
  ). فيما يتعلق باألجر، وظروف العمل، وأمانة العمل وفرص الترقي (نسبياً 

فإن عالقة العمالة الطويلة األجل تشجع االستثمار في التدريب من جانب المنشآت              
والعمال على حد سواء ، في شرائح سوق العمل حيث عالقات العمالة هي أقـل               

تتميـز بـاألجر المتـدني       (نظامية والوظائف هي ذات نوعية منخفضة نـسبيا         
  ). وظروف العمل الضعيفة ، الفرص المنخفضة للترقي

 واألفراد لالستثمار في التـدريب، فـإن        هناك ما يحبط العزائم بالنسبة للمنشآت       *
المردود هو أدنى بالنسبة للعمال الذين هم في وظائف غيـر آمنـه ، ومؤقتـه ،                 

وبما أن العمالة المنخفضة النوعية تحتجز العديد من العمال فـي           . وبوقت جزئي 
م لالستثمار في مهارتهم ، أياً كان       حالة فقر فانهم ال يجدون الوقت او المال الالز        

  .المردود الذي قد تأتي به هذه االستثمارات

من جهة، تحتـاج    : وتنطوي التغيرات األخيرة في االقتصاد العالمي على مفارقة         *
الدول التي تواجه العولمة السريعة والضغوط التنافسية إلى مزيد من اسـتثمارات         

ريبها ومن جهة أخرى تبدو هذه القـوى         العاملة وفي تد   القوىفي تنمية مهارات    
العالمية ذاتها وكأنها تخلق الظروف لمزيد من تجزئة سوق العمل واالستبعاد عن            

  .العمالة مع ما يرافق ذلك من تخفيض الفرص والحوافز للتدريبكثافة 

 أرادت الحكومات أن تضمن أن عملية العولمة والتغير التكنولوجي ال تزيـد             متى  *
ال ذوي المهارات المنخفضة وجب عليهـا أن تـضع سياسـات            في تهميش العم  
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 بأهدافهلتحسين نفاذ هؤالء العمال إلى التدريب ، ولكن إذا أريد للتدريب أن يأتي              
  .المرجوه ، فمن الضروري معالجة المعوقات األخرى لتحسين العمالة

  :ويلة األجلطوضع سياسات لمكافحة البطالة 
لين عن العمل لمدة طويلـة      طاسبة لمساعدة العا  من الصعب ايجاد السياسات المن      

 عدد من المسارات التـي يمكـن        استحداثللحصول على عمل ، مما استوجب       
مع التأكيـد بـصفة      ،    فى هذا الشأن   استخدامها في تصميم سياسات اكثر فعالية     

أن وضع السياسات التدريبية بتأن هو أمـر        خاصة على التدريب المهنى باعتبار      
قابلية العمال على العمل ، وينبغي أن تبدأ خدمات العمالة بتقيـيم            أساسي لتحسين   

  .لمهارات العمال العاطلين عن العمل واحتياجاتهم الخاصة

اعتمـاد  و  وضـع   التفكيـر فـي    وقد تكون االستجابة لهذه التوجهات من خالل      
 مواجهة  من شأنها أن تساهم فى    استراتيجية للتعليم والتدريب تقوم على ثالثة أسس        

  .ديات العولمة وتحسين القدرة التنافسيةتح

  :األساس األول  -1
 هـا يجب العمل على تنمية المعارف والمهارات الضرورية وتحديد كيفية تطوير           

ـ  سيا وفقا لمتطلبات من أجل تحسين القدرة التنافسية في اسواق العمل خاصة           ة س
بـالتطورات  م   لإللما  فى حاجة  الدول النامية فإن  ولبناء تلك المهارات    . العولمة  

تمكنها  تعليم وتدريب     خطط وبرامج   وتوفير العلمية األساسية والتقدم التكنولوجى   
  . الالزمة في مختلف المجاالتووسائل اإلنتاجلحصول على أحدث طرق ا من

إن وويعكس تفاوت األجور والدخل اختالف  تمتع الناس بالتعليم والمهـارات ،               
 فـي   التبـاين لحد من   ا تستهدفدالة يجب أن     القائمة على الع    التعليمية السياسات

 الحـصول علـى التعلـيم        فـى  فرصال مع ضمان تكافؤ  األجور داخل البلدان    
  .والتدريب

  

  :األساس الثاني  -2
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 مساعدة  الهادفة إلى  على سياسات التعليم وبرامج التدريب       يرتكزاألساس الثاني     
م فـي تـأهيلهم     العمال الذين فقدوا وظائفهم الستحداث مهارات جديـدة تـساه         

  .للحصول على وظائف سواء لحسابهم الخاص أو في الصناعات الحديثة

  :األساس الثالث  -3

حيث يركز على تعليم وتأهيل مجموعات سكانية معينة أكثرها من النساء   
والعمال غير المهرة وذلك الكسابهم مهارات اساسية مثل القراءة والكتابة 

  والحساب
اعدة تلك المجموعات على استحداث مهارات وأنشطة       ومن شأن هذا البرنامج مس      

منتجة مما يعود عليهم بدخل يفيدهم ، وفي نفس الوقت يـدمجهم فـي الحيـاة                
  .االقتصادية واالجتماعية

وبالرغم من أهمية التعليم والتدريب إال أنهما يجب أن يكونا متصفين بـالترابط               
عمـل الـشاملة ممـا      ومصحوبين بسياسات وبرامج اقتصادية وسياسات سوق ال      

ويعتبر الجمع بين الـسياسات     . يساعد على تعزيز النمو االقتصادي ونمو العمالة      
التي تزيد الطلب االجمالي في اقتصاد مثل التدابير االقتصادية الكلية وسياسـات            

رض مثل العلم والتكنولوجيا والتعليم والتدريب والسياسات الـصناعية         عجانب  ال  
  .اعد على إنجاح تلك السياساتمن أهم العوامل التي تس

التعليم والتدريب من أجل العمل في مجتمع المعارف ، منظمة العمـل            : المصدر  
  .16 ،15 ، ص 91الدولية ، مؤتمر العمل الدولي ، دوره 

وقد حدد تقرير استنتاجات بشأن تدريب وتنمية الموارد البشرية الـصادر عـن               *
د األوروبي ومجموعة الثمانية ومنظمـة      منظمة العمل الدولية والذي أيده االتحا     

خمسة مبادئ رئيـسية تقـوم عليهـا        التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي      
السياسات والقوانين والممارسات المعاصرة في مجال تنمية وتدريب المـوارد          

  :البشرية ، وهذه المبادئ هي

في مجال تنمية   اب المصالح على االستثمار     حإيجاد بيئة مساعده تشجع جميع أص       -1
  .وتدريب الموارد البشرية
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وضع اطار مؤسسي لتنمية وتدريب الموارد البشرية ، يكون مالئمـاً للـسياق               -2
  .االقتصادي للبلدان ولمستوى التنمية فيهاواالجتماعي 

ضمان المساواة في توفير فرص تدريب وتنمية الموارد البشرية للجميع بصرف             -3
االقتصادي ووضع الدخل واألصـل والجـنس       النظر عن الوضع االجتماعي و    

  .والسن ومستوى الدخل وما إلى ذلك

  .اقامة الشركات بين شتى أصحاب المصالح في مجال تقديم برامج التعليم والتدريب  -4

االعتماد على ممارسات واستراتيجيات مركزة على المتعلم عن طريق االستخدام            -5
  .تالمتزايد لتكنولوجيا المعلومات واالتصاال

ويعد الحوار االجتماعي ركيزة أساسية لوضع سياسات عماله مفيدة ومثمرة لبناء             *
كما يعتبر الحوار مـن أهـم       . وتأسيس الدعم الالزم لتنفيذ تلك السياسات بنجاح      

الوسائل لخلق تواصل ما بين أصحاب العمل والنقابات والستخدام تلك الوسـيلة            
  .طاق تدريب أصاب العمللخلق هيئات نظامية مشتركة تهدف لتوسيع ن

وعلى ذلك يمكن لممثلي العمال وأصحاب األعمال أن يقومـوا بـدور حيـوي                
  .ويقدمون دعما قيما وذلك في مجاالت العمل والتدريب وتنمية المهارات

يعتبر التطور المتالحق في السياسات االقتصادية من أهم العوامل المؤثرة علـى              *
وتعتبر المنافـسة فـي     . لمحلي أو الدولي    العنصر البشري سواء في المجتمع ا     

أسواق العمل الداخلية والخارجية هي الدافع األول الذي يحتم إعادة النظر فـي              
برامج وسياسات التدريب وإعادة التدريب لمواجهة المتطلبات الجديـدة وحجـم           

  .ونوعية العمالة المطلوبة

 للقوى العاملة من أهم     لذلك تعتبر نظم وسياسات التعليم والتدرب وإعادة التدريب         
الركائز التي يجب االهتمام بها خاصة مع وجود التطور التكنولوجي الهائل فـي             

  .مجاالت العمل واالنتاج وبرامج إعادة الهيكلة االقتصادية
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إن التنمية البشرية واالرتقاء بكفاءات العنصر البشري ومهاراته هـو العامـل            و  
التقدم خاصة في الدول النامية ، وذلك       األساسي الذي يؤثر على سياسات النمو و      

  .لتوافر العنصر البشري واأليدي العاملة في معظم تلك الدول

 تحويل الطاقة البشرية من عبء ضاغط على الموارد المادية إلى           كما أن عملية    
 الهدف األسمى الذي يجب أن تسعى إليه الـدول          ىطاقة عاملة ماهرة ومدربه ه    

  . والخروج من عنق الزجاجةالنامية لدفع عجلة االنتاج
       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   المملكة العربية السعودية-
   الهاشمية المملكة األردنية-
  فلسطيندولة  -
   جمهورية مصر العربية-

  الرابعالفصل 
  واقع التدريب املهين
  ةــيف بعض الدول العربي
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  :واقع التدريب المهني والتعليم في المملكة العربية السعودية:  أوال
 هـ والتي انيط بها مسئولية 1400هني عام تم إنشاء المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب الم  

االشراف على البرامج التعليمية والتدريبية لتطوير الكفاءات الوطنية في المجاالت الفنية والتقنية ، 
وتعتمد المؤسسة ستة .  ويشرف على ادارتها مجلس ادارة يترأسه وزير العمل والشئون االجتماعية

  :ف الموضوعه وهيبرامج تدريبية ترمى إلى تحقيق األهدا
  .  تنمية القوى العاملة-1  

  .التدريب و   التعليم -2  
  .   الدراسات والبحوث-3  
  .   االدارة والتشغيل-4  
  .   االنشـــاءات-5  
  .   الصيانة والتشغيل-6  

وتقوم المؤسسة بتنفيذ العديد من البرامج التعليمية والتدريبية الالزمة لتفعيل عمليات   
  :لقوى العاملة في المملكة ، وفق المستويات التاليةتدريب وتنمية ا

  :وتضم) فوق الثانوي( برامج التعليم الفني والعالي   -1
  .  برنامج البكالوريوس في الكلية التقنية بالرياض-  
  .  برامج الدبلوم في الكليات التقنية-  

  :برامج التعليم الفني الثانوي ، وتنقسم إلى  -2
  .نوي الصناعي  التعليم الفني الثا-  
    .  التعليم الفني الثانوي التجاري-  

  .  التعليم الفني الثانوي الزراعي-
  .  التعليم الفني الثانوي للمراقبين الفنيين -

  :، ويشمل) دون الثانوي(التعليم الفني   -3
  .  مراكز التدريب المهني الصباحية-  
  .  برامج التدريب المهني المسائية-  
  .المساندة  برامج التدريب -  
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وباالضافة إىل املستويات التعليمية والتدريبية املتعددة املذكورة سابقا ، فإن املؤسسة العامة للتعليم الفين   
والتدريب املهين تقوم بتنفيذ برامج تدريبية مساندة بالتنسيق مع شركات ومؤسسات القطاع اخلاص لتحقيق 

  :اليةالتكامل الفين واملهين وذلك من خالل الربامج الت
  . التدريب على رأس العمل-  

  . التعليم والتدريب الفني األهلي-  
  التعليم والتدريب التعاوني مع القطاعات المـستفيدة مـن خريجـي بـرامج               -  
  .المؤسسة
كة وبلغت مركز موزعة على احناء اململ) 30(خريج مت تدريبهم يف ) 5994( هـ 1420/1421بلغ امجايل خرجيي مراكز التدريب املهين لعام   

  :أعلى نسبة من املتدربني يف مركز التدريب جبده حيث بلغ عدد خرجيي مركز تدريب جدة يف التخصصات اآلتية

  88     حاسب آلي-  
  72      طباعــة-  
  61    المواد التجارية-  

  .وهي أعلى نسبة يف هذه التخصصات مقارنة بنفس التخصصات يف مراكز التدريب األخرى

وذلك عن طريق إنشاء صندوق يتم متويله , ربية السعودية إحدى الدول العربية الىت طبقت برناجما متميزا ىف جمال متويل التدريب وتعترب اململكة الع
كما أن جملس إدارة هذا الصندوق يضم ممثلني عن أصحاب األعمال للمشاركة ىف حتديد الربامج . مبسامهة من مؤسسات أصحاب األعمال إىل جانب احلكومات 

  .تدريبية وفقا للمتطلبات الىت تفرضها املتغريات التكنولوجية والتحوالت االقتصادية ال

_______________  
  الكتاب االحصائي السنوي ، اململكة العربية السعودية  ، وزارة التخطيط ، : املصدر

  .230: 227ص 

صالح بن  / عداد الدكتور التنظيم الوطني للتدريب المشترك في المملكة العربية السعودية ، إ         : المصدر
  .2001عبد الرحمن العرد ، المؤتمر العربي لتعبئة الموارد البشرية ، تونس ، 

  :واقع التعليم والتدريب المهني في األردن:  ثانيا
وقـد قامـت مؤسـسة      . اهتمت المملكة األردنية بعملية التدريب منذ زمن بعيد           

يبياً متخصصاً منتشرة في انحاء المملكة      مركزاً ومعهداً تدر  ) 41(التدريب المهني بإنشاء    
  :وتقوم مجموعة من الجهات األخرى باالهتمام بعملية التدريب المهني منها

  .  وزارة التربية-1  
  .  جامعة البلقاء التطبيقية-2  
    القوات المسلحة األردنية-3  
  .  وكالة الغوث الدولية-4  
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  حدات تدريبية منظمة مثلبعض الشركات الكبرى لديها و:   القطاع الخاص-5  
  . شركة مصفاة البترول األردنية-    
  .  شركة الكهرباء-    
    .  مصانع األسمنت-    
  .  شركة الفوسفات-    
  ). حمدد املهارات ، املاهر ، املهين (برنامج تدرييب يف خمتلف التخصصات ضمن مستويات العمل األساسية ) 212(وتقوم مؤسسة التدريب املهين بتنفيذ   

  :االت التدريب في مؤسسة التدريب المهنيمج
  :البرامج التدريبية لإلعداد للمستوى المهني/     أ

يشترط لاللتحاق في هذا البرنامج انهاء مرحلة التعليم الثانوي على أال تقل مدة   
 700مدة الفصل الواحد (البرنامج عن فصلين تدريبيين ، وأن ال تزيد عن أربعة 

عد انهائه متطلبات البرنامج التدريبي واجتيازه اختبار ويمنح الخريج ب). ساعة
  .المستوى المقرر شهادة تدريب بمستوى العامل المهني

  :وتشمل تخصصات
  من تكنولوجيا المعلومات*      من الصناعات الكيماوية*   
  من الكهرباء*    من صيانة اآلليات والمركبات*   
  من االلكترونيات*       من تشكيل المعادن*    
  .من الخدمات الشخصية*     .  من النجارة والزخرفة*  
  .من المهن المكتبية*    

  
  :برامج االعداد لمستوى العامل الماهر/  ب  

ساعة تدريبية لكل فـصل بحـد   ) 700(تحدد المدة ألي تخصص بفصلين بواقع       
  .أقصى أربعة فصول

ن ال يقل يشترط لاللتحاق بالبرنامج التدريبي انهاء الصف العاشر األساسي وأ  
عام كحد أدنى ويمنح الخريج شهادة تدريب بمستوى العامل ) 16(عمر المشترك عن 

  .الماهر

  :برامج االعداد لمستوى محدد المهارات/      ج
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ن ـتحدد مدة البرنامج التدريبي لمستوى محدد المهارات على أن ال تزيد المدة ع  
 والكتابة وأن ال يقل القراءةقان ساعة تدريبية ، ويشترط لاللتحاق بالبرنامج ات) 800(

  .عاما) 16(عمر المشترك عن

متدرب ) 25250(معهداً ومركزاً تستوعب ) 35(يتبع مؤسسة التدريب المهني   
ويستوعب مركز التدريب المهني حكما أعلى نسبة متدربين حيث يبلغ الطاقة االستيعابية 

متدرب لكل ) 100(عابية لهم متدرب ، وهناك عدة مراكز يبلغ الطاقة االستي) 1900(له 
  .مركز فقط ال غير

  

  

  

  

  

__________________  
السيد يحيى المسعود  ، المؤتمر العربي لتنميـة المـوارد البـشرية    / واقع التعليم والتدريب المهني في األردن ،  إعداد      :  المصدر

  .2001والتدريب ، تونس ، 
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  :ي فلسطينواقع التعليم التقني والتدريب المهني ف:  ثالثا
تتعاون ثالث جهات رئيسية في االشراف على التدريب المهني والتعليم التقنـي              

  :على المستوى ما قبل الجامعي في فلسطين كما يلي

  :ويشمل الوزارات التالية:    القطاع الحكومي -1

  .وزارة العمل*      
  .وزارة التربية*      
  .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي*      
  . وزارة الشئون االجتماعية*     

  .  وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين-2

  .  القطاع األهلى والخاص-3

مركز تدريب ) 11(وتقدم وزارة العمل خدمات التدريب المهني مجاناً من خالل   
ي مراكز ف) 4(و ) المحافظات الشمالية(مراكز منها في الضفة الغربية ) 7(مهني ، 
وتقدم هذه المراكز برامج في سبعة تخصصات ).  المحافظات الجنوبية. (قطاع غزة

 ، والكهرباء وااللكترونيات ، واالنشاءات ، االمعادن ، والميكانيك: رئيسية هي 
  .واألخشاب والمنسوجات ، والخدمات

                   مهنة مختلفة) 16(ويعمل في هذه المراكز مائة مدرب يتوزعون على   
) 1520( حوالي 2001/2002وقد بلغ عدد المتدربين في هذه المراكز خالل عام 

 20-15م من اناث ، وأغلب المتدربين هم ضمن الفئة العمرية منه% 40متدرباً ، 
وقد بلغ الحد األقصى لعدد المتدربين في منطقة اإلمام الشافعي حيث وصل . اً ـعام

متدرب وقد ركز عدد كبير من المتدربين على مهنة الخياطة والصوف ) 264(إلى 
  ).1520(ل متدرب من أص) 211(حيث بلغ عدد المتدربين في كافة المناطق 

مدة الدراسة في مراكز التدريب المهني هي عشرة شهور غالبا ، وهي تغطي   *
الجانبين النظري والعملي ، يمنح بعدها الخريجون شهادة اجتياز دورة بنجاح 

  .مصدقة من وزارة العدل
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وأمام الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني نتيجة االحتالل ، لم يكن   *
ن وضع اطار شامل الصالح التدريب المهني ، وانطالقا من هذا تم هناك مناص م

تبني االستراتيجية الوطنية للتعليم التقني والتدريب المهني من قبل وزارات العمل ، 
ومن خالل النقاش بين جميع الفرقاء والشركاء . والتربية والتعليم ، والتعليم العالي 

ة حول اآلليات والخيارات العملية للتطبيق ، ذوي العالقة بتطبيق االستراتيجية الوطني
يمكن االشارة إلى كثير من النقاط االيجابية التي تحققت وبعض السلبيات أيضا ومن 

  :أهمها

  :مظاهر سلبية

  . البيروقراطية-  

  . تدني مستوى خريجي برامج التدريب-  

  . عدم معرفة تكاليف التدريب في مؤسسات التدريب-  

  .قيق للمتدربين على االحتياجات الفعلية للمهن المختلفة عدم التوزيع الد-  

  :مظاهر إيجابيـة

  .  تقديم برامج تدريبية متنوعة-  

  .  زيادة اعداد المنتسبين خاصة النساء-  

  .  انخفاض نسب التسرب من البرامج وارتفاع معدالت النجاح-  

  .  قصر مدة الدورات التدريبية-  
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________________________  

صالح الزرو التميمي ، مؤتمر تنمية /   واقع التعليم التقني والتدريب المهني في فلسطين ، الدكتور :المصدر
  .2001) تونس (الموارد البشرية والتدريب 
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  :واقع التعليم الفني والتدريب المهني في مصر: رابعا

ات التي يهدف التدريب المهني إلى اعداد العمال غير الفنيين في المهن والصناع  
تحتاجها البالد لتحويلهم من عمال غير فنيين إلى عمال أنصاف مهرة ويصبحون بمرور 

  .الوقت واكتساب الخبرات عماال فنيين

سنة إلى المهنة  18:  12حيث يتم توجيه الصبي الذي تسرب من التعليم من سن   
.  ي نفس المهنىالتي تتناسب مع قدراته لتأهيله ثم توجيهه إلى الجهات الطالبة لعمال ف

  :أما عن البرامج المقدمة في إطار التدريب المهني فهي

  .  برامج التنشئة المهنية-1  

  .  برامج التدريب األساسي-2  

  .  برامج التدريب التحويلي-3  

  .  برامج التدريب السريع-4  

  .  برامج التدريب المهني-5  

  .  برامج قياس مستوى المهارة-6  

اكز التدريب المهني على مستوى جمهورية مصر العربية ويبلغ إجمالي عدد مر  
 مركز ثم االسكندرية 69مركزاً ، حيث يبلغ عدد مراكز التدريب في القاهرة ) 722(

أما أقل المناطق حظاً بمراكز التدريب فهي منطقة البحر األحمر ، حيث .  مركز 78
ي التوزيع النسبي لعدد ويعكس الجدول التال. مراكز فقط ) 5(بلغت عدد مراكز التدريب 
  .المراكز والسعة التدريبية

  التوزيع النسبي لعدد المراكز والسعة التدريبية

  التوزيع النسبـي  

  السعة التدريبية  عدد المراكز  
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   %66.9  %44.8  حكومي

   %15.9   %8.8  قطاع أعمال

   %17.2  %46.4  قطاع خاص

  

  ):مصر(ب المهني في أهم الصعوبات التي تواجه مؤسسات التعليم والتدري

على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة لربط سياسات التعليم والتدريب   
باحتياجات سوق العمل ، إال أن مؤسسات التعليم والتدريب المهني تواجه بالعديد من 

  :المعوقات منها

عدم وجود نظام لتمويل مراكز التدريب بصفة منتظمة لمواجهة تكلفة االحالل   -
  .ديد والتوسعات وتحديث المعداتوالتج

عدم وجود خطة اعالمية تهدف إلى التوعية بأهمية التدريب المهني واجراءات   -
  .االلتحاق بمراكز التدريب المهني والمهن التي يتم التدريب عليها

  .عدم ربط التدريب بمواقع االنتاج  -

  .ُبعْد  مراكز التدريب عن محال اقامتهم  -

ن مؤسسات التعليم المهني واحتياجات سوق العمل وكذلك بين عدم وجود تنسيق بي  -
الشركات وذلك لتحقيق تدريب فعلي على خطوط االنتاج لتخريج مهارات مطلوبة 

  .لسوق العمل

  .التسرب من التدريب  -
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_______________________  

إبراهيم مرسي ، مؤتمر تنمية مرسي / إعداد السيد/  واقع التعليم الفني والتدريب المهني في مصر :المصدر
  .2001الموارد البشرية والتدريب ، تونس ، 

 

  

  

  

  

  

  

   :الخالصـــة**  

يشهد العالم حاليا تطورات جذرية ومتغيرات متسارعة فى اتجاه االنفتاح الكامل لكافة  -
األمر الذى أدى , النظم بمختلف أبعادها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 

, هور العديد من المتغيرات على عنصر العمل آأداة رئيسية فى مفهوم التنمية إلى ظ
وستبقى من , األمر الذى جعل قضايا التشغيل والتدر يب ضمن أآبر تحديات الحاضر 

رهانات المستقبل إذا ما أرادت بلدان العالم مواآبة هذه المتغيرات والتأقلم باستمرار 
  .ل فى مجالى تنظيم العمل وسوق العم



  6969

ويتضح مدى ضرورة االهتمام للوقوف على أهم أهداف التدريب وتحديد الغرض من  -
برامجه بالنسبة للعامل أو المتدرب والمؤسسة حتى تواآب هذه البرامج المتغيرات 

آما يجب أن ترتبط , سواء أهداف تقليدية أو عامة , العالمية والوصول إلى األهداف 
 العالمية  وتراعى التقدم التكنولوجى السريع وتضع هذه األهداف بالتوجه نحو األسواق

 .فى التقدير ات التحالفات االستراتيجية بين المنظمات 

وقد حاولنا فى الفصل الثانى الوقوف على أوضاع القوى العاملة فى البلدان العربية  -
وإذ نؤآد على  أن العبء الملقى على عاتق الحكومات العربية يعد , وحجم السكان 

األمر الذى يحتاج إلى توفر ما , آبيرا نتيجة استمرار ارتفاع معدالت البطالة عبئا 
مليون فرصة عمل جديدة الستيعاب راغبى العمل فى السنوات العشر ) 50(يقرب من 

 .وهو أمر بالغ الصعوبة , القادمة 

, آما تم التعرض إلى مجموعة من أسباب تفاقم مشكلة البطالة فى البلدان العربية  -
ها اتجاه معظم الدول الخليجية نحو تخفيض معدالت استقدام العمالة نتيجة الظروف ومن

وآذلك آثار اإلصالح االقتصادى والزيادة السكانية الكبيرة وقصور , الخاصة بالمنطقة 
 .برامج التدريب وتراجع دور الدول فى خلق فرص عمل جديدة 

نها العمل على زيادة الطلب صدى لظاهرة البطالة مآما تم تحديد بعض المحاور للت -
على العمالة من خالل توافر برامج التدريب واستمرار دعم أصحاب العمل بهذه 
البرامج التى تواآب المتغيرات التكنولوجية من أجل زيادة فرص التوظيف والتشغيل 

 .الذاتى والصناعات الصغيرة والمتوسطة 

جل تهدف إلى إعداد القوى العاملة االتجاه إلى االهتمام بإعداد برامج تدريب قصيرة األ -
ورفع مستويات المهارة والتاهيل الالزم لمواجهة احتياجات , للعمل فى مجاالت جديدة 

 .سوق العمل 

العمل على تنفيذ مشروع تشغيل الشباب العربى والعمل على دعم إنشاء شبكة حول  -
مختلفة فى مجال مؤشرات سوق العمل تتوافر من خاللها آافة المعلومات والبيانات ال

 .قطاع العمل والعمال 

وقد فرض على أغلب الدول النامية اتباع سياسة الخصخصة واالصالح االقتصادى  -
والموازنة العامة , لمعالجة مشاآل المديونية الخارجية والعجز فى ميزان المدفوعات 

وقد أدت هذه اإلجراءات , والرآود االقتصادى الذى تعانى منه معظم هذه الدول 
وسياسات اإلصالح االقتصادى التى تنتهجها هذه الدول إلى العديد من المشاآل التى 
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انعكست على ضرورة بذل الجهود لتطوير  التدريب وإعادته وتجديد وتطوير 
 .المهارات المهنية المختلفة بهدف تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية 

أى , ين بغض النظر عن الكيف وقد رآزت سياسات التعليم على زيادة حجم الخريج -
وقد أدى نقص اهتمامها بالكيف إلى حالة , اهتمت السياسة بالكم على حساب الكيف 

وما تتطلبه حاجة العمل , من عدم التوافق بين المهارات والمعارف المكتسبة من جهة 
ا خاصة فى إطار المنافسة العالمية المتزايدة على االنتاج آم, والمهن من ناحية أخرى 

 .وآيفا 

أصبحت الحاجة ماسة وضرورية إلى إجراء تعديالت جوهرية فى توجهات ومسيرة  -
 :التنمية من حيث 

  .سياسات وبرامج التعليم والتدريب المهنى والتقنى  •

 سياسات إدارة الموارد البشرية لتحقيق التوازن بين جانبى العرض والطلب •

ن ضرورة تقليص سياسات وإجراءات تخفيف اآلثار السلبية الناتجة ع •
 .العمالة الزائدة 

 .سياسات إعداد األفراد لتقبل التغيرات فى فنون ووسائل اإلنتاج  •

يجب تكثيف الجهود العربية لتقييم وإعادة النظر فى سياسات ونظم التعليم والتدريب  -
وتطويرها بما يضمن توفير وتأهيل الكوادر والكفاءات العلمية بدءا من المراحل 

م والتدريب لمواآبة التطورات السريعة والمتالحقة والتكيف معها بالشكل األولى للتعلي
 .المطلوب لتحقيق التنمية فى البلدان العربية 

من الصعب إيجاد سياسات مناسبة لمساعدة العاملين على العمل لمدة طويلة للحصول  -
مما يستوجب ضرورة ظهور عدد من المسارات التى يمكن استخدامها فى , على عمل 

وينبغى أن تبدأ خدمات العمالة بتقييم لمهارات العمال , تصميم سياسات أآثر فعالية 
 .العاطلين عن العمل واحتياجاتهم الخاصة 

تقرير استنتاجات بشأن تدريب وتنمية الموارد البشرية الصادر عن منظمة العمل  -
 عليها الدولية احتوى على خمسة مبادئ رئيسية أقرتها منظمة العمل الدولية وأآد

االتحاد األوروبى ومجموعة الثمانية ومنظمة التعاون والتنمية فى الميدان االقتصادى 
هذه المبادئ تقوم عليها السياسات والقوانين والممارسات المعاصرة فى مجال تنمية 

 :وتدريب الموارد البشرية وهى 
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نمية إيجاد بيئة مساعدة تشجع جميع أصحاب المصالح على االستثمار فى مجال ت •
  .وتدريب الموارد البشرية 

 .وضع إطار مؤسسى لتنمية وتدريب الموارد البشرية  •

ضمان المساواة فى توفير فرص تدريب وتنمية الموارد البشرية للجميع بصرف  •
 .النظر عن الوضع االجتماعى واالقتصادى للعامل 

 لتدريب إقامة الشرآات بين شتى أصحاب المصالح فى مجال تقديم برامج التعليم وا •

 .االستخدام المتزايد لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت  •

يتضح أن نظم وسياسات التعليم والتدريب وإعادة التدريب للقوى العاملة من أهم  -
الرآائز التى يجب االهتمام بها خاصة مع وجود التطور التكنولوجى الهائل فى 

 .ية مجاالت العمل واإلنتاج وبرامج إعادة الهيكلة االقتصاد

وقد تم استعراض واقع التدريب المهنى فى بعض الدول العربية للوقوف على تجربتهم  -
حيث أن تحويل الطاقة البشرية من عبء ضاغط على الموارد , ولكن فى عجالة 

المادية إلى طاقة عاملة ماهرة ومدربة هو الهدف األسمى الذى يجب أن تسعى إليه 
 .لخروج من عنق الزجاجة الدول النامية لدفع عجلة اإلنتاج وا

  :المراجــع ** 

   مهندس سميح أحمد جابر– 21  ص - تدريب وإعداد مدربى التدريب المهنى   -

 رأفت عبد الفتاح.  د – 81  ص -سيكولوجية التدريب وتنمية الموارد البشرية   -

 حسن أحمد الطفاش.   د -   14 , 13  ص -مفهومه وفعالياته  , التدريب  -

 الطيب الحضيرى.   د - بلية للتدريب المهنى  رؤية عربية مستق -

   منظمة العمل العربية-)  2003(الكتاب الدورى اإلحصائى السادس  -

  )2002ورقة مقدمة من مكتب العمل العربى ( مؤتمر سوق العمل فى العالم العربى  -

حازم .   د -  26 , 22  ص -سوق العمل ومشاآل البطالة فى البلدان العربية   -
 الببالوى

 الصندوق العربى لإلنماء االقتصادى واالجتماعى -

  71 , 70  ص - رأس المال البشرى وأسواق العمل العربية فى عالم متغير  

  مجلس الوحدة -مشكلة البطالة بين الشباب فى البالد العربية وسبل معالجتها   -
 ) .2002(االقتصادية العربية 
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 )1998ور محمد عبد السالم الحسينى الدآت( التدريب التحويلى وتأثيره على التشغيل  -

المهندس أحمد مصطفى ( التجربة األردنية فى مجال التدريب التحويلى : دراسة حالة  -
  )2001 مايو –

 العدد –  األهرام االقتصـــــــادى -محمد محروس اسماعيل  .   د -اقتصاديات التعليم   -
 1993سبتمبر ) 87(

  منظمة العمل الدولية– 1999 – 1998 –تقرير عن االستخدام فى العالم  -

 –ورشة عمل إقليمية مشترآة حول آليات الربط بين التدريب على مهارات التشغيل  -
 )البنك الدولى ومنظمة العمل الدولية  ( 2001الكويت 

 )منظمة العمل الدولية ( استنتاجات بشأن تدريب وتنمية الموارد البشرية  -

 مؤتمر –منظمة العمل الدولية , جتمع المعارف التعليم والتدريب من أجل العمل فى م -
  )16 , 15ص  ( 91 دورة –العمل الدولى 

 –  وزارة التخطيـــــــط -  المملكة العربية السعودية  -الكتاب اإلحصائى السنوى   -
 230 – 227ص 

  الدآتور صالـــح - التنظيم الوطنى للتدريب المشترك فى المملكة العربية السعودية  -
  )2001 تونس –مؤتمر تنمية الموارد البشرية ( حمن العرد عبد الر

 المؤتمر العربى –  السيد يحيى المسعود - واقع التعليم والتدريب المهنى فى األردن   -
  )2001تونس ( لتنمية الموارد البشرية والتدريب 

  -   الدآتور صالح الزرو التميمـــى  -واقع التعليم والتدريب المهنى فى فلسطين   -
 2001تونس 

مرسى إبراهيم مرســــــــــى /  السيد- - واقع التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر  -
  )2001 تونس –مؤتمر تنمية الموارد البشرية والتدريب ( 

 1994على محمد نصر اهللا /  أ –أسس تخطيط وتنظيم عملية التعليم والتدريب المهنى  -
 )ية والتشغيل المرآز العربى لتنمية الموارد البشر( 

 رؤية عربية مستقبلية للتدريب المهنى -

  المرآز –دراسات وتقارير حول احتياجات التدريب المهنى فى الوطن العربى  -
 طرابلس/ العربى لتنمية الموارد البشرية والتشغيل 



  7373

 2002أحمد الخطيب /   أ -الحقائق التدريبية   -

 نيبال أوهيفينز/   أ -  2001  مكتب العمل الدولى -بطالة الشباب وتحدياتها   -

 2001  مكتب العمل الدولى - يوسف غالب  /  أ -الحد األدنى لألجور وبطالة الشباب -

* * * 
  عماد 

  محمد/ ط


