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التدريب املهين يف رفع قدرات العاملني ومتكينهم من املنافسة يف سوق العمل " " دور  

 

 " دور التدريب المهني في رفع قدرات العاملين وتمكينهم من المنافسة في سوق العمل "

 )المنهجيات الحديثة المبتكرة(

 ورقة عمل مقدمة 

 إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 حول 

  والمنطقة العربية بشكل خاص  في العالم بشكل عام -المنهجيات الحديثة المبتكرة

حول أنظمة التدريب التقني والتعليم الفني ودورها في إكساب  -مع شواهد قُطرية 

العاملين والباحثين عن عمل على السواء مهارات جديدة وتطوير قدراتهم من أجل 

مواكبة المستجدات الحديثة في وسائل اإلنتاج وأنماط العمل الجديدة بفعل التطور 

 جي وتقدم وسائل االتصال.التكنولو

 .التحديات في سوق العمل من حيث برامج التدريب أو السياسات أو أسباب أخرى 

 

 مـــنمقدمة 

 المهندس / ماجد بن مبارك بن خلفان الشعيلي

  مدير مركز التدريب المهني بصحم

 انـــــــــمــــة عــنــــــطــلــس

 

(abualhanof2@hotmail.com) 
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  ورقة العملمصطلحات أهم 

 

 هو عملية مخططة لتغيير االتجاهات السلوكية واكتساب المعارف والمهارات. :  التدريب 

 :هي مجموعة من األنشطة المنظمة والمخطط لها والمستمرة والهادفة إلى تزويد  البرامج التدريبية

المتدربين بمعارف معينة وتحسين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وتغيير سلوكياتهم وفق إطار زمني 

 محدد.

 .التعليم التقني )الفني(: فترة التعليم والتدريب متفرغاً في المركز أو المدرسة أو المعهد 

 و مراكز التدريب.أالمهني: أنماط التدريب المختلفة سواء التدريب داخل المدارس  التدريب 

  )هي النشاط الذي تقوم به اإلدارة، وهي تتعلق بالقرارات التي تحدد التوقعات، أو : الحاكمية )الحوكمة

 منح السلطة، أو التحقق من األداء.

  :اإلنتاج.خطوط هو أن يقضي المتدرب فترة التدريب في موقع العمل و التلمذة الصناعية 

 

 
           

 محتويات ورقة العمل 

  

 2 مقدمة - أ

 5 تمهيد - ب

 6 في العالم بشكل عام -المنهجيات الحديثة المبتكرة  - ت

 8 موجز عن دور القطاع الخاص بمؤسسات التعليم والتدريب المهني في بعض الدول المتقدمة - ث

 11 التعليم الفني والتدريب المهني والتقني في الدول العربية أنظمة - ج

 12 أهم سمات نظم التعليم والتدريب المهني والتقني في الوطن العربي - ح

 14 الحديثة في وسائل اإلنتاج بفعل التطور التكنولوجي وتقدم وسائل االتصال التكنولوجيا - خ

للمنافسة  الكوادر ودور التكنولوجيا في مواجهة المعوقات تأهيلالتى تواجه قطاع  التحديات - د

 في سوق العمل
17 

 20 التوصيات - ذ

 21 المصادر - ر
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 ةــــمقدم 
  

والدعامة األساسية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة  تعتبر القوى العاملة أهم عنصر من عناصر اإلنتاج، 

بغض النظر عن توجهاته السياسية  مجتمعوالتقدم والرفاهية االجتماعية وتوفير الحياة الكريمة للشعوب في أي 

 واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.

وحيث أن الوطن العربي يمتلك ثروة من الموارد البشرية وبوجه خاص النسبة العالية من الشباب مقارنة  

مع األقاليم الرئيسية في العالم، إذا ما تم تحويلهم من عبء على موارد تلك الدول إلى طاقة منتجة وذلك من خالل 

التطور التكنولوجي في ظل  رات والمعارف المتجددة ،تنمية قدراتهم وكفاءاتهم اإلنتاجية وتزويدهم بالمهارات والخب

ن عن عمل بالمعارف والمهارات والسلوكيات التي تتواكب مع ون والباحثوالذى أدى إلى ضرورة أن يتسلح العامل

المتغيرات التكنولوجية واإلقليمية والعالمية ، ومن ثم فإنه من الضروري إعداد العاملين والباحثين عن عمل على 

 تكنولوجيا العصر لتمكينهم من المنافسة في سوق العمل . أحدث 

 

  التدريب التقني والتعليم الفني خطط وبرامج طموحة في مجال  دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةوقد تبنت

بغرض تحسين األداء لرفع مستوى معيشة المواطنين وذلك عن إيمان راسخ بأن التدريب المهني والتعليم الفني 

أهم الركائز التي تعنى بإكساب المهارات الفنية ورفع قدرات العاملين والباحثين عن عمل مهارات جديدة  أحد

 وتطوير قدراتهم لتلبية احتياجات سوق العمل.
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إكساب العاملين والباحثين عن عمل على السواء مهارات جديدة إن العمل على  -

وتطوير قدراتهم يعتبر أحد أهم عوامل التأثير على تطور وتحسين األداء 

 (1)بالمؤسسات على النحو التالي: 

 

 .زيادة الثقة بالنفس ورفع الروح المعنوية للعاملين 

 .زيادة اإلنتاج 

  .تحسين الرضا الوظيفي ورضا المستفيدين من اإلنتاج أو الخدمات 

 على المنافسة في سوق العمل الداخلي والخارجي. المساعدة 

  خفض تكاليف العمل. المساهمة في 

 .المحافظة على األجهزة وصيانتها 

 .تنمية االنتماء وتحقيق الذات والتكيف مع المتغيرات التكنولوجية 

  وإكسابهم القدرة على البحث والتطوير.تحفيز العاملين 

 .زيادة قابلية االستخدام والترقية بما يساعد على زيادة فرص العمل 

 

 

 ً خالل  والثابت لدى كل األطراف أن طرق اإلنتاج الحديثة والتي شهدت تطورا هاما

العقدين األخيرين أصبحت تتطلب أكثر من أي وقت مضى العنصر البشري المدرب التدريب 

 .تأدية دوره اإلنتاجي على أحسن وجهو على التعامل مع التغيرات الحديثة الجيد والقادر
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 د ــتمهي 
 

)المنهجيات الحديثة أجد أن موضوع ورقة العمل التي تشرفت بإعدادها وهي:  واإلطالعبعد البحث 

حول أنظمة التدريب  -في العالم بشكل عام والمنطقة العربية بشكل خاص مع شواهد قطرية  -المبتكرة 

التقني والتعليم الفني ودورها في إكساب العاملين والباحثين عن عمل على السواء مهارات جديدة وتطوير 

نتاج وأنماط العمل الجديدة بفعل التطور قدراتهم من أجل مواكبة المستجدات الحديثة في وسائل اإل

   .التكنولوجي وتقدم وسائل االتصال(

 

 ترتكز على النقاط التالية: -                      

 

 

 

  

عالمياً )أنظمة التدريب التقني والتعليم الفني 
 ً  (.وعربيا

دور تلك األنظمة في إكساب العاملين والباحثين عن 
 .عمل على السواء مهارات جديدة وتطوير قدراتهم

مواكبة المستجدات الحديثة في وسائل اإلنتاج وأنماط 
العمل الجديدة بفعل التطور التكنولوجي وتقدم وسائل 

 .االتصال

التحديات في سوق العمل من حيث برامج 
 .التدريب أو السياسات أو أسباب أخرى
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 أن المحور الرئيسي لورقة العمل سوف  يرتكز على عالقة مؤسسات التدريب التقني  نجد

في ظل التطورات التقنية والتعليم الفني بشركات القطاع الخاص ومدي التعاون القائم بينها 

والتكنولوجية السريعة التي يمر بها العالم وما ينتج عنها من تغيرات سريعة في المهن 

األمر الذي يتطلب اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتطوير منظومة  ،ملووسائل وأساليب الع

التعليم والتدريب التقني والمهني باستمرار وتوطيد عالقة التعاون مع القطاع الخاص  من 

المدربة القادرة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة والحفاظ على  الكوادرأجل توفير 

ريب التقني والمهني واالحتياجات الفعلية لسوق العمل التوازن بين مخرجات التعليم والتد

 العربية.

 

 

  في العالم بشكل عام حول أنظمة التدريب التقني والتعليم  -المنهجيات الحديثة المبتكرة

 الفني

 ن أنظمة التدريب التقني والتعليم الفني في الدول المتقدمة تهتم بتطوير برامج إ

التي تتأثر نوعيتها وأعداد مخرجاتها وفقاً  ،التدريب إلعداد المهارات الفنية

لمواكبة التطور التكنولوجي والتقدم السريع في وسائل  ،لمستوى التطورات التقنية

مهارات فنية جديدة ممن أدت التغيرات التقنية إلي  ىوتأهيل العاملين إل أالتصال

تترك خلفها  فكلما تتغير تقنية صناعية معينة فإنهاانخفاض الطلب على مهاراتهم ، 

مما ، اراتهم للعمل في التقنية الجديدةبسبب عدم أهلية مه ،عدداً كبيراً من العاملين

سوق ب لاللتحاقيتم إعدادهم تأهيل الشباب الذين  ى، إضافة إليتطلب إعادة تأهيلهم

االعتبار  بعينوفق برامج تدريبية تأخذ  ،العمل ألول مرة )الباحثين عن عمل (

 توقعات طلب المهارات الفنية في سوق العمل.
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  ويتميز التعليم والتدريب المهني والتقني في الدول المتقدمة بشراكه حقيقية مع سوق العمل

 (4) كما يلي:

 

 ارتباط مؤسسات التعليم والتدريب المهني ارتباطاً مباشراً بحاجات سوق العمل.  -1

 دوافع المشاركة بالبرامج التدريبية هي الرغبة المنطلقة من الحاجة إلي التأهيل لمهارة فنية.  -2

ترتبط معظم مؤسسات التدريب والتعليم المهني بمؤسسات خاصة وليس بقطاع حكومي مما يجعلها في مواضع  -3

 المنافسة الدائمة في سوق التعليم والتدريب. 

 أو كالهما.  ما في العمل أو داخل مؤسسات التعليم والتدريب المهنيتنفيذ برامج التدريب يتم إ -4

يقدم خدماته لقاء أجور تدفع من قبل الجهات المستفيدة سواء كانوا أفراداً أو  والتقني التعليم والتدريب المهني -5

 شركات أو مؤسسات. 

 % من الموازنة السنوية. 50الحكومات في دعم مؤسسات التعليم والتدريب المهني بهبات مالية تصل إلي  تشارك -6

المالية أو المادية مثل األجهزة والمعدات  بالموارديساهم القطاع الخاص في تمويل التعليم والتدريب المهني  -7

 ، بما يعود بالنفع على القطاع الخاص.للتقنيات الحديثة أو دفع أجور تدريب المدربين لزيادة تأهيلهم

 تقدم الشركات التسهيالت الالزمة لتنفيذ البرامج التعليمية في مواقع إنتاجها النمطي.  -8

تتميز مؤسسات التعليم والتدريب المهني بإنتاجها السلعي والخدمي المنافس لنظيره المنتج في حقل العمل، إما  -9

أو ألنها منتجة بإشراف أيدي ماهرة تتلمذ عليها ألوف العاملين مما يجعل ثقة المجتمع بسبب كونها تقدم إنتاجا جديداً، 

 بها كبيرة. 

تهدف مؤسسات التدريب والتعليم المهني إلي إيجاد موارد تمويل نفقاتها وخلق بيئة عمل لتنفيذ البرامج التدريبية  -11

 رة الفنية للعمل في حقل العمل. مماثلة لإلنتاج النمطي إلكساب المتدربين قبل ممارسة المها

  تشترك جميع الدول ذات التجارب الناجحة في التعليم والتدريب المهني والتقني في ان دور الحكومة ال يتعدى

 ويقعواإلشراف والمشاركة في التمويل، والتنظيم ودراسة الخطط المستقبلية لإلحالل والتوظيف، التخطيط 

  للتدريب على عاتق القطاع الخاص ، كونه المستفيد من المخرجات. الجانب التنفيدي
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  في بمؤسسات التعليم والتدريب المهني وفيما يلي موجز عن دور القطاع الخاص / سوق العمل
 (4)بعض الدول المتقدمة: 

 

 مالحظات التمويل مواقع العمل / التدريب الميداني البرنامج التدريبي / المنهاج الدولة م

1 
الواليات 
المتحدة 
 األمريكية

تخطااايط المشااااركة الواساااعة فاااي 
إعداد البرامج وصياغة المنااهج و

الدراساااااية والبااااارامج التدريبياااااة 
 وتنفيذها. 

تااااااوفير فاااااارص تدريبيااااااة للطااااااالب 
والمتااادربين والمشااااركة فاااي المراقباااة 

 واإلشراف على تدريبهم

المشاااااركة 
فااي تموياال 
بااااااااااارامج 

 التدريب

 

 كندا 2

يشاااااارك القطااااااع الخااااااص ماااااع 
مؤسسااااااات التعلاااااايم والتاااااادريب 
المهناااااي والتقناااااي فاااااي تخطااااايط 
البااااارامج التعليمياااااة والتدريبياااااة 
وتحدياااااد أهااااادافها بماااااا ياااااتالءم 

 ومتطلبات المهن واألعمال 

متابعااة تنفيااذ مختلااف األنشااطة وتقااويم 
 نتائجها

المشاااااركة 
فااي تموياال 
بااااااااااارامج 

 التدريب

ال يخلااااو مجلااااس 
إدارة مدرساااااااااااة 

و مركاااز مهنياااة أ
تااادريبي أو هيئاااة 
استشارية إلعاداد 
برنامج أو مناهج 
ماااااااان ممثلاااااااااين 
للقطاعاااااااااااااااااااات 
الخاصاااااااااااة ذات 

 الصلة .

 ألمانيا 3
الشااراكة فااي رساام سياسااة التعلاايم 
والتاااااادريب المهنااااااي وتخطاااااايط 

 برامجه وتنفيذها

* تتاااااولى مواقاااااع العمااااال مساااااؤولية 
ويااااتم  التاااادريب الميااااداني للمتاااادربين،

تنظيم التدريب المهني بموجب ضوابط 
وتعليمااااات، وتساااايطر الدولااااة بشااااكل 
 مباشر أو غير مباشر على هذه العملية
* توفير المؤشرات التي بموجبها تحدد 
العالقة الكمياة باين طبيعاة االحتياجاات 
من جهة والتعليم والتدريب المهني مان 

 جهة أخرى

تتعاون فيه 
الدولااة مااع 
القطاااااااااااع 
 الخاص 

لبات التشغيل متط
فااااااي مؤسسااااااات 
أصاااحاب العماااال 
تحاااااادد الجانااااااب 
الناااااااوعي لهاااااااذا 
 التعليم والتدريب.

 السويد 4

تقاااديم تساااهيالت لبااارامج التعلااايم 
اإلضااااافي للمعلمااااين والماااادربين 
لتوساايع معلوماااتهم وتحااديثها فااي 
مختلااااااف األمااااااور ذات الصاااااالة 

 بالتقنيات الحديثة واإلنتاج

مواقاااااع تدريبياااااة للطاااااالب  * تاااااوفير
 والمتدربين 

* إتاحااة الفاارص لجعاال مواقااع العماال 
ميااادين عمليااة لمشاااريع عماال الطااالب 

 والمتدربين
 

تنظاااااااااايم دورات 
تدريبيااة توجيهيااة 
صاااايفية للتالميااااذ 
لتشااااجيعهم علااااى 
االنخااااااراط فااااااي 
التعلاايم والتاادريب 

 المهني



9 
 

التدريب املهين يف رفع قدرات العاملني ومتكينهم من املنافسة يف سوق العمل " " دور  

 

 
 

 مالحظات التمويل التدريب الميداني مواقع العمل / البرنامج التدريبي / المنهاج الدولة م

 اليابان 5

*تقااديم خباارات سااوق العماال 

الساااااااتثمارها فاااااااي تطاااااااوير 

المنااااهج والبااارامج الدراساااية 

والتدريبيااااة والمساااااهمة فااااي 

 تنفيذها

* تاااااوفير أجهااااازة ومعااااادات 

لمااااادارس ومراكاااااز التعلااااايم 

 والتدريب المهني

 

تاوفير فاارص التادريب الميااداني  *

للطاااالب والمتااادربين فاااي مواقاااع 

 العمل

* تااااااااوفير حااااااااوافز اقتصااااااااادية 

للمتااااادربين مااااان خاااااالل اختياااااار 

 المتميزين بإنجازاتهم وتوظيفهم

المشاركة 

فااااااااااااااااي 

تمويااااااااال 

باااااااارامج 

 التدريب

تااااااااااااااااااااادريب 

المعلماااااااااااااااااين 

والماااااااااادربين، 

خاصااااة الااااذين 

يقومااون بتعلاايم 

التقنيااااااااااااااااااات 

 الحديثة

 اماليزي 6

تنقياااة المنااااهج وتطويرهاااا * 

مااااان وقااااات  خااااار والاااااربط 

والمواءماة المساتمرة والدقيقاة 

والتفصاااايلية بااااين مخرجااااات 

التعلاااااااايم وسااااااااوق العماااااااال 

 واحتياجاته المتغيّرة

* التأكيااد علااى تناسااق التعلاايم 

العاااااااام والتقناااااااي والمهناااااااي 

والعاااااااالي بكااااااال برامجهاااااااا 

وتخصصااااتها ماااع متطلباااات 

سااوق العماال المتغيّاارة خااالل 

 خطة طويلة المدىسنوات ال

تشجيع القطااع الخااص للمسااهمة 

فااااي التعلاااايم والتاااادريب، وإعااااادة 

القوى العاملة حسب االحتياج إلاى 

مؤسساااااااات التعلااااااايم والتااااااادريب 

لتحااديث معارفهااا وتنميااة قاادراتها 

ومعرفاااة ماااا اساااتجد فاااي مياااادين 

 عملها وتخصصاتها

- 

زرع الاااااااااوالء 

واإلخااااااااااالص 

ألداء العماااااااااال 

المناااط بالعاماال 

وتأكيااااااااااااااااااااااد 

االعتمااااد علاااى 

العمالاااااااااااااااااااااة 

 الماليزية
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  لماذا سارعت الدول المتقدمة إلى مشاركة التعليم والتدريب المهني والفني والتقني مع القطاع

 (4) الخاص؟
 

دوافع دول العالم في توجهاتها واهتمامها  1996دراسة أعدتها منظمة اليونسكو عام  لخصت

 بإحكام ارتباط التعليم والتدريب المهني والفني والتقني مع القطاع الخاص بما يأتي:

 التسارع في عولمة االقتصاد الدولي. -1

 اقتصاد المعرفة ودوره في تنمية االنتاج. -2

 

 األسواق العالمية. التركيز على المنافسة وتطور -3

 

 الحاجة الى تطوير السلع والخدمات من اجل المنافسة. -4

 

 تحول الدور الحكومي من حالة تقديم الخدمات المباشرة الى دور التمويل والسيطرة. -5

 

خلق فرص عمل  شأنهزيادة االهتمام باالستثمارات التعليمية لتنمية رأس المال البشرى الذي من  -6

 ات واالختراعات وتوطين التقنية.جديدة عن طريق االبتكار

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

  مما سبق استعراضه يتضح أن القطاع اخلاص هو أحد أهم املؤثرات يف أنظمة التدريب

يف إكساب العاملني والباحثني  الرئيسي  التقين والتعليم الفين يف الدول املتقدمة ودوره

ستجدات عن عمل على السواء مهارات جديدة وتطوير قدراتهم من أجل مواكبة امل

مباشرًا  ارتباطًااحلديثة يف وسائل اإلنتاج وأمناط العمل اجلديدة من خالل ارتباطه 

، وبالتالي تتمكن تلك األنظمة من إكساب العاملني والباحثني عن العملحباجات سوق 

االعتبار  بعنيوفق برامج تدريبية تأخذ  عمل على السواء مهارات جديدة وتطوير قدراتهم

 توقعات طلب املهارات الفنية يف سوق العمل.
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 (1) :نظمة التعليم الفني والتدريب المهني والتقني في الدول العربية    أ 
ففااي بعااض الاانظم يقضااي  ،فااي الاادول العربيااة هناااك طاارق متعااددة للتعلاايم الفنااي والتاادريب المهنااي والتقنااي 

الطالب فترة التعليم أو التدريب في المدارس ومراكز التدريب المهني فقط ، كماا يمكان أن يقضاي الطالاب جازءاً مان 

فترة التعليم أو التدريب في المدرسة أو مركز التدريب والجزء اآلخر في مواقع العمل واإلنتاج ) النظام الثناائي ( أو 

 الثالث هو أن يقضي المتدرب فترة التدريب في موقع العمل واإلنتاج  : التلمذة الصناعية والنوع

  التعليم التقني ) الفني ( (1

يقضي الطالب فترة التعليم والتدريب متفرغاً في المركاز أو المدرساة أو المعهاد باإلضاافة إلاى التادريب الصايفي 

 في العطالت الصيفية  .

 

 التعليم الثانوي المهني أو الفني (2
طالب فترة التعليم والتدريب متفرغاً في المدرسة والمركز وفي أغلب الدول العربية ال تشترط المدارس يقضي ال 

 المهنية التحاق الطالب أثناء العطالت الصيفية في مواقع العمل واإلنتاج لتلقي التدريب الصيفي  .

 التدريب المهني  (3
ختلفة سواء التدريب داخل المدارس ومراكز التادريب يجمع التدريب المهني في الدول العربية أنماط التدريب الم

 فقط أو التدريب الثنائي الذي يجمع بين المدرسة أو المركز ومواقع العمل واإلنتاج أو التدريب داخل العمل  .

 

 :    (1) مستويات المهارة لمخرجات التعليم الفني والتدريب المهني والتقني 
هناك بعض اختالفات في مسميات مستويات المهارة في الادول العربياة ، وفيماا يلاي مساتويات المهاارة فاي  

 أنماط التعليم والتدريب المهني والتقني  :

 مستويات التعليم التقني : (1

في جمهورية  ؤهل نظم التعليم التقني إلى المستوي الفني ويُطلق على مؤهل الخريج أسماء عدة " فني أول "ت 

مصر العربية أو " تقني سام " في دول المغرب العربي، و " فني " في بعض الادول العربياة ، وفاي جمهورياة 

مصر العربية يقوم التعليم الفني بإعداد الملتحقين بالعمل بعد التخرج في فئة األخصائي بعد دراسة أربع سنوات 

 في كليات أو معاهد فنية عليا  .

 

  الثانوي المهني أو الفني :مستوي التعليم  (2

يُطلق على مؤهل الخريج أسماء عدة منها  " التقني " في دول المغرب العربي أو " فناي " فاي مصار وساوريا 

 . ، وينظر في بعض المنظومات الخاصة بالمؤهالت على ان التقني يعتبر مستوى فوق الفنيوالسعودية 
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  مستويات التدريب المهني : (3

هناك مستويات مختلفة لخريجي البرامج التدريبية فماثالً بالنسابة للادورات المهنياة القصايرة يعاد الخاريج للعمال 

ضمن فئة محدودي المهارات ويُطلق على هذا المؤهل " كفاءة مهنية " في الجزائر مثالً ، أماا بالنسابة لبارامج 

فئة العامل المااهر فاي معظام الادول العربياة،  التدريب متوسطة المدة في حدود عامين فيكون مستوي الخريجين

وبالنسبة لنظم التدريب التي تصل مدة التدريب فيها ثالثة أعوام في المتوساط فيُعاد الخاريجين للعمال ضامن فئاة 

 . مستوي العامل المهني

 

   

  التعليم والتدريب المهني والتقني في الوطن العربي باآلتي:ويمكن تلخيص أهم سمات نظم 

 

ي اغلب األحيان فوان وجدت ف ،الدول العربية بعضعدم وجود استراتيجية وسياسة وطنية في  .1

 ال يتم تقويمها وقياس أدائها وتصحيح االنحرافات.

 تعدد الحاكمية في القطاع العام وغياب المنافسة بالمخرجات. .2

دريب فيما يتعلق بالشراكة مع مؤسسات التعليم والت ءً اضعف مساهمة القطاع الخاص سو .3

األردن ولبنان والسودان، واغلب  ك وإدارة مؤسسات تعليم وتدريب عداالحكومية أو امتال

مؤسسات التعليم والتدريب العائدة للقطاع الخاص تتجه إلى التخصصات األقل كلفة لذلك من 

 النادر ان تكون هناك تخصصات هندسية او طبية او زراعية.

 وأولوياتهايعتمد تمويله على الحكومات وغالبا ما يتأثر هذا التمويل بقدرات الحكومات المالية  .4

 في اإلنفاق الجاري واالستثماري. 

يساهم القطاع الخاص في تمويل التعليم والتدريب المهني بالهبات والمساعدات المالية أو ال  .5

فع أجور تدريب المدربين لزيادة تأهيلهم المادية مثل األجهزة والمعدات للتقنيات الحديثة أو د

 باستثناء األردن ومصر.

 

نمطية التخصصات والمناهج التدريبية ومحدودية البرامج التدريبية التي تنفذ لصالح حقل  .6

وهذا يعني ان مخرجاتها تعد ألكثر من مهارة في مجال التخصص وهي ميزة حميدة اال  ،العمل

 ين.انها تحتاج الى تدريب ومدربين جيد
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 كونه خيار من ألخيار له. ،ونظرة المجتمع إليه سلبية هضعف االقبال علي .7

س المال أمحدودية القدرة على بناء المدربين لمواكبة المستجدات التقنية وهذا يعني ان ر .8

للتعامل مع عداد الذهني للمتدربين قني من المدربين غير قادر على اإلالبشري المهني والت

ساليب التدريب التزال تعتمد على القرائية أن أنها تعني أذات التغير السريع، كما  األآلتتقنيات 

 (4) المتقدمة.الصناعية والتلقين لموضوعات محددة سلفا وهذا ما تجاوزته الدول 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

      ممااا ساابق استعراضااه يتضااح ضااعل مااااركة القطاااع اخلاااص يف أنظمااة التاادريب

وماا ترتاب علياه مان أثاار سالبية تاؤثر علاى          التقين والتعليم الفين يف الدول العربياة 

إكساب العاملني والباحثني عن عمل على السواء مهارات جديدة وتطاوير قادراتهم   

وفااق ماان أجاال مواكبااة املسااتجدات احلديثااة يف وسااائل اإلنتاااج وأمناااط العماال   

 سوق العمل. تلبى احتياجاتبرامج تدريبية 
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 في وسائل اإلنتاج وأنماط العمل الجديدة بفعل التطور التكنولوجي  المستجدات الحديثة
 وتقدم وسائل االتصال.

نها التكنولوجيا أعلى  ،تعرف تكنولوجيا المعلومات كما جاء في الموسوعة الدولية لعلم المعلومات والمكتبات

تلك التي تتصل بتجهيز  ينقسموتنقسم إلى  ،االلكترونية الالزمة لتجميع وتخزين وتجهيز وتوصيل المعلومات

 .المعلومات واألخرى المتصلة ببث المعلومات كنظم االتصاالت عن بعد

قدمت منظمة اليونسكو تعريفا لمفهوم تكنولوجيا المعلومات وجاء في التعريف إن تكنولوجيا  1992عام  وفي

المعلومات هي تطبيق للتكنولوجيات االلكترونية وفيها الحاسب اآللي واألقمار الصناعية وغيرها من 

جاعها وتوزيعها ونقلها من مكان التكنولوجيات المتقدمة إلنتاج المعلومات التناظرية والرقمية وتخزينها واستر

 .ويوضح الشكل االتي الفرق بينهاإلى أخر. 

 

 

 

  

   التعليم التكنولوجي

تحديد نوعية التعليم •
 ومواصفاته 

إعداد أفراد للتعامل مع الوسائل •
 واألساليب التكنولوجية

إكساب الفرد قدرات و مهارات •
 فنية وتطبيقية تخصصية 

   التكنولوجيا في التعليم

وجود عنصر التكنولوجيا في •
العملية التعليمية تفتح أمام 

المتعلم آفاقا واسعة في 
 أدواتللمعلم تتيح االستيعاب و

للعملية تسمح العرض و
التعليمية في الوصول إلى 

منها  والكفاية و اإلتقان 
الكتاب، األفالم التعليمية ، 

الخ …، الكمبيوتر  البرمجيات
 (وسائل ومعينات التدريس )
 

   تكنولوجيا التعليم

مفهوم واسع للعملية التعليمية •
صميم تخطيط وت، ويقصد بها 

 مناهج والبرامج التعليمية ال

بما في ذلك  يهأساليب تنفيذ•
 إنتاج المواد التعليمية

أيضاً تقييم العملية التعليمية •
 بجميع أبعادها
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وما ترتب عليه من تحدى للمؤسسات العاملة في قطاع التدريب التقني وفي ظل التطور التكنولوجي وتقدم وسائل االتصال 

 تأثير التطور التكنولوجي  المستجدات الحديثة في وسائل اإلنتاج وأنماط العمل بفعل لمواكبةوالتعليم الفني 
 دور التطور التكنولوجي وتقدم وسائل االتصال فيما يلي:كان من المهم توضيح 

 
 

 

 :دور التكنولوجيا في التوظيف 

تؤثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على التوظيف باعتبارها صناعة تولد المزيد من الوظائف وكأداة  "

تمكن العمال من الحصول على أنواع جديدة من العمل بطرق جديدة وأكثر مرونة. وتمثل الفرص الوليدة 

دان العالم تبحث عن خلق المزيد والقائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أهمية من منطلق أن مختلف بل

كبير مسؤولي االبتكار  كريس فاين"  من الوظائف الجيدة ذات األثر االجتماعي واالقتصادي اإليجابي للعمالة والمجتمع.

 لشؤون تطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدى البنك الدولي

 

 

دورالتطور 
 التكنولوجي

 التصنيع 

 التوظيف

التسويق 
للبرامج 
 التدريبية

تنظيم 
معلومات 
 سوق العمل

جودة 
 اإلنتاج
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 :دور التكنولوجيا في التصنيع 

 

نه مع اكتشاف أجهزة الحواسيب حدثت نقله كبيرة في إكان يرتبط بالصناعة أكثر فرغم أن مفهوم التكنولوجيا 

نشر التكنولوجيا الجديدة في مختلف الصناعات والخدمات وكانت االستخدامات المبكرة لتكنولوجيا الحاسب في 

 ،يم والتصنيعفي عملية التصنيع من خالل استخدامه في عمليتي التصم عملية اإلنتاج قد حققت تطوراً هائالً 

عملية التفاعل بين المصمم والحاسب والذي يطلق عليها التصميم بمساعدة الحاسب ومثال لذلك 

(cad)computer aided design، أن نظام (cad ، نظام إلكتروني لتصميم المنتج ككل ،أو أجزاءه )

التطور الحاصل  ومع ة بسهولة،أو إعادة تكونيه أو تغيير مواقع الرسوم التقليدية اليدوي أو األجزاء المضافة،

( أصبح باإلمكان تصميم الرسومات cadالتي تستخدم نظام ) NC/CNC ظم التحكم الرقمية بالحاسبفي ن

سريع العملية على الحاسب وإرسالها إلي اإلنتاج مباشرة من المكائن ذات السيطرة الرقمية، مما أدى إلي ت

 .(1998 –)الطائي اإلنتاجية وانخفاض تكاليف الصنع، وبالتالي انخفاض التكاليف الكلية 

 

 

  اإلنتاجأثر التكنولوجيا على مستوى الجودة في: 

فيقوم بالتوجيه والرقابة على  computer aided manufacturing(camأما التصنيع بمساعدة الحاسب )

( إلاى تعليماات cadمعدات التصنيع فعندما تترجم المعلومات الواردة من خالل عملية التصميم عن طريق الحاسب )

  cad/cam ( حياث تكاون النتيجاة لهاذه التكنولوجياا هاو الجماع باينcamألغراض التصنيع بمسااعدة الحاساب )

 – 1997 –)التميماي  كجاودة المناتج وقصار وقات التصاميم للمنتجاات وغيرهاا. حقق عملية الجمع العديد مان المزايااوت

283 ) 

 

 

 تنظيم معلومات سوق العملستخدام التكنولوجيا في ا:- 

وفى ظل هذا التطور المتنامي في وسائل اإلنتاج وأنماط العمل الجديدة بفعل التطور التكنولوجي وتقدم وسائل  
، نظم معلومات سوق العمل االتصال البد من االهتمام باالستفادة من ذلك التطور التكنولوجي في تطوير آلية

ت لسوق العمل يغطي الطلب على القوى العاملة حيث تعاني معظم الدول العربية إما من عدم توافر نظام معلوما
والعرض من القوى العاملة )مخرجات أنظمة التعليم والتدريب المهني والتقني( والتطور في وسائل اإلنتاج أو 

زنة بين ييسر عملية الموا ،وجود نظام معلومات يوفر معلومات حديثة وفي الوقت المناسب وبشكل دقيق واضح
أداء العاملين والباحثين عن  برامج التدريب التي تواكب تطور وسائل اإلنتاج لتطويراث العرض والطلب واستحد

يتم ذلك وحيث أن االرتباط بسوق العمل في هذا السياق يلبي االحتياجات الكمية والنوعية لسوق العمل  ،عمل
 من خالل:  

 .تحديد االحتياجات التدريبية 
 .متابعة الخريجين 
 والمناهج التدريبية. البرامج 
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 استخدام التكنولوجيا في التسويق للبرامج التدريبية:- 

الهائل في وسائل االتصال طفرة كبيرة في تلك الوسائل من حيث تعدد أنواعها  التكنولوجيأحدث التطور 

كما أن هذا التطور ادى إلى بروز بعض وسائل االتصال بل وطغيانها على بعض  وسهولة االتصال والتواصل،

الوسائل التقليدية القديمة كرسائل البريد العادية وغيرها، ومن هنا تبرز أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في 

م بكافة انواعها وسائل االعالالتسويق حيث ينبغي أن يعتمد المسوق بشكل أساسي على الوسائل الحديثة مثل 

صفحات اإلنترنت ووسائل التواصل اإلجتماعي و الرسائل النصية للجواالت وما شابهها، فإن هذه الوسائل و

أسرع وأوقع في نفوس الشباب الباحثين عن فرص التدريب وأسهل في الوصول إلى أكبر عدد من الفئة 

 المستهدفة من التسويق.

 

 المطلوباة للمنافساة فاي ساوق  القاوى العاملاةعملياة تأهيال  أهم التحديات والمعوقات التاي تعتارض
 (3) العمل :

 
 :استراتيجيات وسياسات التعليم والتدريب التقني والمهني 

 
تمثل اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل حجر األساس في بناء وتطوير استراتيجيات وسياسات التعليم والتدريب التقني  

 والمهني.

وهناك مبادرات في بعض الدول العربياة منهاا تاونس ومصار والايمن والساعودية واألردن تساتهدف تطاوير وتبناي 
 وتنفيذ استراتيجيات وسياسات وطنية للتعليم والتدريب التقني والمهني. 

 :)الحاكمية )الحوكمة 
 
مهناي فاي الادول العربياة ، تشاتت نظًرا لتشعب الجهاات الرسامية المعنياة باإدارة نظام التعلايم والتادريب التقناي وال 

لانظم التعلايم والتادريب  االشاراف والتخطايط والمتابعاةالحاكمية كذلك ، فال يوجد جهة وطنية موحادة تماارس دور 
 في معظم الدول العربية . التقني والمهني

 

 مساهمة القطاع الخاص : 
 

مان حياث اماتالك وإدارة  والمهناي ضاعيفةتعد مساهمة القطاع الخااص فاي منظوماة التعلايم والتادريب التقناي 
 مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في معظم الدول.
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 :االستجابة للمتغيرات والتطورات التقنية 
 

يصاب   التشاغيل،نظًرا لضعف العالقة الوظيفية التبادلية بين منظوماة التعلايم والتادريب التقناي والمهناي وقطاعاات 
ادل بينهما ضعيفًا حتى في حال وجوده ، فأسواق العمل ديناميكية ، وتتأثر باالتطورات التقنياة ، التأثر والتأثير المتب

وتستثمرها في العمل واالنتاج . وتعاني منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني من صعوبات لمواكبة التطاورات 
 التقنية ألسباب عدة ، من بينها صعوبة

 
دريسااية فااي التوقياات المناسااب ، ومتابعااة تحااديث  التجهياازات التدريبيااة نظااًرا لشاا  تعااديل أو تغيياار المناااهج الت 

وعدم القدرة على بناء قدرات الجهاز التعليمي/التدريبي لمواكبة المستجدات التقنية ، وبذلك تصب  البرامج  ،الموارد
ضاعف االساتجابة للمتغيارات عاماة بتادني أو ا عان متطلباات ساوق العمال ، وتتسام والمناهج متقادمة ومتخلفة نسبيً 

 والتطورات التقنية في أسواق العمل.
 
 
 

 نظرة المجتمع للتعليم والتدريب التقني والمهني :العالقة بين التكنولوجيا و 
 

باالتزامن ماع إهماال  وإعتمادها على بارامج تدريبياة وحرفياة تقليدياة،ساهمت أنظمة التعليم في الدول العربية 
فاي تكاوين النظارة السالبية التطور التكنولوجي وعدم مواكبته في تحديث واستحداث البارامج التدريبياة، سااهم ذلاك 

خياار التعلايم والتادريب التقناي والمهناي   فأصاب للمجتمع نحو التعليم والتدريب المهناى فاي معظام الادول العربياة ، 
الطالب ذوي التحصايل العاالي فاي مساار التعلايم الثاانوي األكااديمي وتحويال من حيث قبول  ،خيار من ال خيار له

ذوي التحصيل المتدني نحو مسار التعليم الثانوي المهناي ، ومان ثام األدناى إلاى مساار التادريب المهناي ، هاذا مان 
م األساساي جهة ، ومن جهة ثانية يؤدى غياب أو ضعف أداء منظومة توجيه وإرشاد مهني فاعلة في مرحلاة التعلاي

 بخاصة ومرحلة التعليم الثانوي بعامة إلى خلل في إتخاذ الطالب قرار الخيار المهني وفقًا لقدراته وميوله واهتمامه.

 على األساليب التكنولوجية الحديثة تدريب المدربين/ المعلمين: 
 

اء المادربين هني ضعف أدمن أبرز مشكالت تنفيذ البرامج التدريبية في مؤسسات التعليم والتدريب التقني والم
من ناحية استخدامهم للتكنولجيا الحديثة في التدريب، أو تأهيلهم للقيام بالتادريب علاى البارامج  ،/ المعلمين المهنيين
  والتدريب،وهذا ناجم من ضعف التأهيل المسبق لمهنة التعليم  ،التكنولوجية الحديثة

وتدني الرواتب مقارنة بنظرائهم العاملين في القطاع الخاص ، وضعف أو غياب حوافز تجويد األداء ، وتدني 
 أو غياب الخبرة العملية الميدانية في سوق العمل.
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 : مراكز البحث والتطوير 
 

 
وتطاوير فاي يوجد في معظم الدول العربية مراكز للبحث والتطوير التربوي ، بينما يندر وجاود مراكاز بحاث 

مجااال التعلاايم والتاادريب التقنااي والمهنااي ) باسااتثناء تااونس والمغاارب والجزائاار ( تهااتم بدراسااة التجااارب الدوليااة 
وتكييفهااا وتحويرهااا فااي البيئااات المحليااة بحيااث تأخااذ الواقااع العملااي والموضااوعي فااي عمليااة التجديااد والتطااوير 

لك المراكز ثغرة في عملياة تجدياد أنظماة التعلايم والتادريب فاألنظمة ال تستورد انما تكيف وتحور ، ويمثل غياب ت
التقنااي والمهنااي وتطويرهااا لتكااون أكثاار قربااا وارتباًطااا واسااتجابة للمتطلبااات واالحتياجااات المحليااة دون إغفااال 

 للتطورات اإلقليمية والمستجدات على المستويين اإلقليمي والدولي.

 

   : التمويل 
 
 

يتم تمويل أنظمة التعليم والتادريب التقناي والمهناي الرسامية مان خزيناة الدولاة فاي معظام الادول العربياة وبخاصاة 
وقاد عمادت بعاض الادول العربياة ومنهاا الجزائار وتاونس والمغارب  ،التعليم والتدريب المهنى األولي ) األساساي(

  مل ألغراض التشغيل.واألردن واليمن والبحرين إلى فرض ضريبة تدريب الباحثين عن ع
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 التوصيات  

ً مباشراً بحاجات سوق العمل -1 وضع سياسات من حيث  ارتباط مؤسسات التعليم والتدريب المهني ارتباطا

 .لمشاركة القطاع الخاص في توجيه وإدارة ومتابعة وتطوير مؤسسات التعليم والتدريب

بما يتواكب والتطورات التكنولوجية في  ،التدريبيةوالمناهج  تطوير وتحديث عناصر العملية التعليمية -2

  وسائل التدريب والتكنولوجيا الحديثة في االنتاج والعمل.

من خالل تحديد استمارات الكترونية وتقيم مباشرة اثناء تطوير وتحديث أساليب متابعة وتقييم التدريب  -3

 . التقارير بشكل مستمر ومباشرزيارة المختصين وارسال 

ً وينتشر بفاعلية  إنشاء -4 ً يُحدث دوريا ً وخارجيا تحسين خدمات التشغيل لنُظم لمعلومات سوق العمل محليا

 .  بحيث يتم تحديثها بشكل مستمر ومساعدة الباحثين عن عمل

 وتطوير أدائهم في مواقع العمل .   إنشاء نُظم فعالة لمتابعة الخريجين -5

إليها والتعرف المباشر على طلباتها من المهارات ومدها عالقات وطيدة مع جهات اإلنتاج واإلصغاء  إقامة -6

 .بخدمات إضافية مثل التدريب المستمر للعاملين

دور التكنولوجيا في توفير بيئة تعليمية حديثة ترتكز على المعلومات و مصادر التعلم والتعليم الذاتي  تفعيل -7

 وليس االعتماد على عدد الحصص الفعلية والتي تعتمد على التلقين والحفظ . 
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