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مؤرش التعليم التِّْقني 
والتدريِب املِْهني
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متهيد

أصبح للتعليم التِّْقني والتدريب املِْهني دوٌر هاّم يف بناء 
جسوٍر قادرٍة ومتينة بني منظومة التعليم والتشغيل، 
مبا يساعد عىل إرساء تنميٍة إنسانيٍة مستدامة، قامئٍة 
عىل املعرفة. فالتأهيُل عرْب صْقِل املهارات وإعداِدها 
للتأقلُم املستمر مع التحّوالت املتسارعة لالقتصادات 
املعارصِة عموًما، ولُسوق العمل خصوًصا، يجعل من 
كلِّ  أعمدة  أحَد  املِْهني  والتدريِب  التِّْقني  التعليم 
اسرتاتيجيٍة وطنيٍة أو إقليميٍة أو دْوليّة تَروم تطويَر 
معرفٍة  مجتمعِ  بناُء  وهدفُه  املعرفُة  عامُده  اقتصاٍد 
يَنعم فيه اإلنساُن بالرفاه وجودِة الحياة. وهذه هي 
األهداُف التي رسمها لنفسه مرشوُع املعرفة العريب 
املتتالية.  تقاريرُه  وأكّدتها   2007 سنة  انطالقه  منذ 
الذي  الحيَويَّ  الدوَر  الثالُث  املعرفة  تقريُر  أكّد  فقد 
ضمَن  والتعليم  التدريِب  منظومُة  به  تْضطلع 
فالنموُّ  العريب.  للمجتمع  الشامل  التأهيِل  مخطّط 
واإلنتاجيُة مرتبطاِن بنُموِّ املعرفة وكثافِتها، وبالتقّدم 
كثافُة  أْي  اإلنتاج. وكالهام،  التكنولوجيِّ يف عمليات 
املعرفة والتقّدُم التكنولوجي، يتّسامِن بالدينامية يف 
صلتِهام باملخرَجات ومنُوِّ العاملة ذاِت املهارِة العالية. 
ويتطلّب ذلك إعداَد رأِس ماٍل برشّي ذي كفاءٍة عالية 
وبالتطوِر  والتدريب،  بالتعليم  املتزايد  االهتامِم  عرب 
املؤّسسات  وتطويُر  الفرد  تعليُم  يَُعّد  إذ  املؤّسسايت؛ 
القائم  التنمية  من  النمط  هذا  يف  التقدم  أدايَت 
نفَسها  العربيُة  الدول  تجد  ثَّم،  من  املعرفة  عىل 
مراجعة  عىل  االنكباُب  ها  أهمُّ كُربى،  ياٍت  تحدِّ أمام 
سياساتِها التعليمية للنهوض بالتعليم وتطويرِه نْوعيًّا؛ 
قادرًة  يُصبح قوًة برشية  أن  العريب  للنَّشِء  يُتيح  مبا 
عىل البناء والتجديد، وعىل املشاَركِة الفاعلة يف إطار 

مسريٍة تْنَمويٍة شاملة1.

البطالة  إشكاليِة  تنامي  ظّل  ويف  آخر،  صعيٍد  عىل 
التِّْقني  التعليُم  أصبح  الشباب،  أوساط  يف  سيَّام  وال 
والتدريُب املِْهني ركيزًة أساسية من ركائز املنظومة 
الدول  رأسها  وعىل  الدول  جميع  يف  التعليمية 
املتقدمة؛ ال بل يكاد يكون القنطرَة الرئيسية لتمكني 
فئاٍت شبابيٍة عريضة من العبور من طور التدريب إىل 
اإلنتاج، ومن حالة البطالة إىل العمل2. ويَنبني هذا 

االختياُر عىل قناعٍة راسخة لدى الخرباء واملؤَسسات 
وليّة بأن تجويَد اليد العاملة ميّر عرب بوابِة مهنِة  الدَّ
التدريب وربِطه مبارشًة بحاجيات سوق العمل عن 
واملستثمرين  العمل  أرباب  حاجيات  إدماج  طريق 
مع  والتدريبية،  الدراسية  واملقررات  الربامج  داخل 
مُييض  بحيُث  التعليمي؛  النظام  بْنيِة  رسِم  إعادة 
التالميُذ وقتًا أكرثَ داخل البنى اإلنتاجية، ويتأقلمون 

تدريًجا مع طبيعة أنشطِتها ومتطلّباتِها.

التِّْقني  التعليَم  لذلك وضعت مؤسساٌت َدوليٌة كثرية 
أولَوياتها، وأفردت له مكانًة  املِْهني ضمن  والتدريَب 
ويلُّ للتعليم  الدَّ اليونيسكو  مهّمة يف تقاريرها. فمركُز 
منذ  م  يُقدِّ )اليُونيڤوك(  واملِْهني  التِّْقنيِّ  والتدريِب 
سنواٍت تقاريَر نوعيًة عن جوانَب مختلفٍة لواقع هذا 
القطاع وتطورِه، سواٌء عىل املستوى القانوينِّ واملؤّسسايت 
بشكٍل عام، أو عىل املستوى الحكومي؛ وطرِق تدبريِه 
اُت املعتَمدة من ِقبَل  داخل كل قُطر. وكوَّنت املؤرشِّ
اليُونيڤوك أساًسا متيًنا لهذا العمل، مكَّن من املقارنة 
د املصطلحاِت واملفاهيَم التي  بني تجارَب قُطريٍة ووحَّ
هذه  مّكنت  وقد  االختالف3.  بعُض  أحيانًا  يَشوبها 
بقطاٍع  للنهوض  دْوليّة  معامِل خطٍة  رْسم  من  الجهوُد 
للتعليم التِّْقني والتدريب املِْهني أقرَّها ‘توافُُق اآلراء 
العمل  مع  موازاًة  اليونسكو  وطّورتها  شنغهاي’،  يف 
الدؤوب الذي يتكّفل به فريٌق من الخرباء مختصٌّ بهذا 
القطاع4؛ حيُث حّددت اسرتاتيجيُة اليونسكو للتعليم 
)2021-2016( واملهني  التقني  املجال  يف  والتدريِب 

العامل،  عرب  القطاُع  هذا  يَرفعها  التي  التحديات  أهمَّ 
وتوحيُدها  اعتامُدها  التي ميكن  الرئيسيَة  اِت  واملؤرشِّ

من أجل قياسه وتتبُّعه5.

تقاريُر مؤسسة  احتلت  اليُونيڤوك،  إىل جانب عمل 
األورويب  االتحاُد  أنشأها  التي  األوروبية  التدريب 
لالعتناء بهذا القطاع ورْصِد التحوُّالت مكانًة رئيسية 
ات املستخَدمِة هنا؛ حيُث ركّزت هذه  ضمن املؤرشِّ
لكّل  املؤّسسايت  البناء  أشكال  تتبُّع  عىل  املؤسسُة 
قُطٍر أو رْصِد تجارَب ضْمَن بناء صورٍة عامة للقطاع، 
بالدراسات  هنا  األمُر  )يتعلّق  إقليميًّا  أو  قُطريًّا 
ومتيَّزت  املتوسط(.  األبيض  البحر  بَحوض  الخاصة 
هذه التقاريُر بعمق مقاربتها واعتامِدها عىل قراءٍة 
الرتكيز  مع  العمل،  بسوق  التدريب  لعالقة  شاملة 
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وكان  ِحَدة6.  عىل  تجربٍة  كلِّ  مؤّسسات  نُضج  عىل 
املتعلقُة  تلك  - وبخاّصٍة  ويل  الدَّ البنك  لتقارير  أيًضا 
التعليِم  بناء مؤرشِّ  هامٌّ يف  دوٌر   - الشباب  بتشغيل 
تلك  الخصوص  بينها عىل  املِْهني؛  والتدريِب  التِّْقني 
ات االندماج املِْهني للشباب وصورتِهم  املتعلقُة مبؤرشِّ

لني وطبيعِة سوق العمل7. عند املشغِّ

االهتامُم  ازداد  العربية،  املنطقة  مستوى  عىل 
وطأة  تحت  املِْهني  والتدريِب  التِّْقني  بالتعليم 
بني  العالقة  الختالل  العامة  اإلشكالية  تفاقُم 
اعترب  حيُث  العمل؛  وعامِل  التدريب  منظومة 
العربية8 العمل  ملنظمة  األول  العريبُّ   التقريُر 
يف  بْنيَوية  هيكليًة/  تكون  تكاد  البطالة  مشكلَة  أّن   
مجتمعاٍت عربية يَعرف فيها النموُّ الدميُغرايف نشاطًا 
وهذا  معه.  تتَجاوب  أْن  اإلنتاجيُة  البنى  تستطيع  ال 
ما يجعل الفئَة الُعمرية 15-29 سنًة أكرثَ تأثُّرًا بهذه 
الظاهرة التي تتفاقم كلاّم كانت الشواهُد التعليمية 
مرتفعًة؛ وهو ما أكّدته ُمعطياُت التقريِر االقتصاديِّ 
تقاريُر مكتب  املُوحد لسنة 92015. وذهبت  العريب 
باالرتفاع  منّوهًة  نفِسه،  االتجاه  يف  ويل  الدَّ العمل 
امللحوظ لنسبة البطالة لدى الشباب يف دول الرشق 
األوسط، حيُث انتقلت من 27.6 سنة 2012 إىل 28.2 
سنة 2014، مقابَل انتقالها يف دول شامِل أفريقيا يف 

الفرتة عيِْنها من 29.7 إىل 1030.5.

تَفرض هذه العوامُل وغريُها اليوَم عىل الدول العربية 
والتدريِب  التِّْقني  التعليِم  أنظمة  يف  النظر  تعميَق 
دون  تَحول  التي  الخلل  َمواطِن  لتشخيص  املِْهني 
النجاح يف أداء دورها التنَموي؛ سواٌء كان هذا الخلُل 
بْنيَويًّا يَظهر يف مستوى العالقِة بني أنظمِة التدريب 
بالتمثُّالت  يرتبط  ثقافيًّا  أو  العمل،  ومتطلّبات سوق 
والصورِة االجتامعية السائدِة حول نوع التعليم الذي 
تدفع إىل ازدرائه. وال يُغَفل هنا الدوُر الحاسم للقطاع 
الخاّص، ووجوُب إرشاكه يف رسم السياسات العاّمة يف 
الربامِج  ورسِم  الحاجياِت  تحديد  يف  أو  املجال،  هذا 

التدريبية11.

وهذا، فعاًل، ما بادرت إليه بعُض الّدوُل العربية. لكْن 
قة هنا وهناك،  رغَم الجهوِد الحثيثة والنجاحاِت املحقَّ
ما زال قطاُع التعليم التِّْقني والتدريِب املِْهني يُعاين 

اختالالٍت كثريًة تَحّد من فاعليّته وقيمِته االجتامعية؛ 
األمُر الذي يُضاعف الحاجَة إىل بناء أدواٍت منهجيٍة 
الرَّصد  عمليات  يف  بفعاليٍة  توظيُفها  مُيكن  موثوقة 
أجل  من  مخرجاته،  وجودِة  القطاع  لوضع  والتقييم 
أُفُق  يف  القرار  وأصحاِب  للدارسني  الرؤية  توضيِح 
إصالحه وإغناِء نقاِط قوَّته. يف هذا اإلطار، تأيت مبادرُة 
مرشوع املعرفة العريب لتَنخرط يف الجهود الراميِة إىل 
بعِض  واقعِ  لقراءة  وموضوعية  علميٍة  اٍت  مؤرشِّ بناء 
القطاعاِت املؤثِّرة يف خلق بيئٍة متكينية للمعرفة؛ بينها 

قطاُع التعليم التِّْقني والتدريِب املِْهني12.

ات لدراسة قطاع التعليم التِّْقني  أهميُة املؤرشِّ
والتدريب املِْهني

التِّْقني  التعليم  أنظمِة  مقارنة  فكرُة  ترّسخت 
التي  اإلكراهات  حجم  تزايُد  مع  املِْهني  والتدريِب 
الدول  اقتصاداُت  شهدتها  عميقة  تحوُّالٌت  تَفرضها 
أساًسا  ينبني  مجتمعي  مرشوٍع  إطار  يف  املتقدمة 
العمل  تحسني رشوِط  مقابَل  الخدمات  تجويد  عىل 
عنوانًا  واملقارنة  املساءلُة  أصبحت  بحيُث  ومحيِطه؛ 
بارزًا للعقود األخرية. ودفع هذا األمُر ُدَواًل عديدة إىل 
إعادة النظر يف تجاربها وسياساتِها يف مجال التدريِب 
هذا  يف  رصيِدها  إغناء  عىل  ساعدها  كام  املِْهني؛ 
االستقطابية  القدرات  ورفعِ  عرْضها،  وتنويعِ  املجال، 
عّدًة عىل خلق  ُدَواًل  التحّوُل  ملؤّسساتها. وحَفز هذا 
وُسوِق  التدريِب  بني  العالقِة  لتدبري  وطنية  منظومٍة 
من  املزيِد  لخلق  وق  السُّ هذه  ومتطلّباِت  العمل؛ 
فرص العمِل للشباب، ومتكيِنهم من ولوج عامِل اإلنتاج 
عىل نحٍو ناجعٍ وفّعال. وانعكس هذا األمُر إيجابًا عىل 
أنظمة التعليم التِّْقني والتدريب املِْهني، حيُث مل يَعد 
مجرَد قطاٍع داعٍم ألنظمة التعليِم األسايسِّ أو الجامعي 
املتقّدمة؛  الدول  من  كثريٍ  يف  يَتوفّر  أصبح  ما  بقْدر 
أنظمة  عىل  تعتمد  املعامل  واضحِة  اسرتاتيجياٍت  عرَب 
اٍت  حكامٍة ورقابٍة متامسكة، مبنيٍة عىل أساس مؤرشِّ
واضحة وأهداٍف متوسطِة وبعيدة املدى. لذا، بادرت 
التِّْقني  التعليِم  مبوضوع  املهتمُة  وليّة  الدَّ املؤسساُت 
د  والتدريِب املِْهني إىل بناء قاعدِة بياناٍت دْوليّة تُوحِّ
املقاييس، وتَضبط املفاهيم؛ مُتّكن من استقراء ظواهِر 
النموِّ والرتاجع التي مُيكن أن تطرأ عىل هذا القطاع، 

والعوامِل املتحكِّمة يف هذه الظواهر.
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يرفع  الذي  العريب  املعرفة  مرشوُع  يَرومه  ما  هذا 
يف  تنخرط  ودينامية  علميٍة  اٍت  مؤرشِّ بناء  تحّدَي 
وليّة  الدَّ املنظومِة  فهم  آلياِت  لتطوير  الَكوين  املجهود 
وتتبِّعها؛ آِخًذا بعني االعتبار الواقَع املعّقَد أحيانًا الذي 
إىل  فبالنظر  العربية13.  الدول  من  مجموعٌة  تعيشه 
يف  املِْهني  والتدريِب  التِّْقني  التعليِم  منظومة  واقع 
العامل العريب، واعتباًرا لألهمية االسرتاتيجية التي أصبح 
يحتلها هذا القطاُع من أجل بناء مجتمعاٍت متامسكة، 
َمكامن  ورصِد  لتتبُّعه  اٍت  مؤرشِّ بناُء  رضوريًّا  باَت 
عنه  بانورامية  صورٍة  تقديم  مجال  يف  وَضعفه  قّوتِه 
العاّمَة  السياساِت  يُغني  مبا  القرار؛  وصّناع  للمهتّمني 
ويُقّدم  والتشغيل،  التدريب  مجال  يف  العربية  َول  للدُّ
لها املعطياِت الكفيلَة مبقارنة إنجازاتِها وإغناِء تجاربها 
يف  وسياساتِها  ُخطِطها  وتوحيِد  تباُدلها  عرب  الوطنية؛ 

هذا املجال.

لدراسة قطاِع التعليِم التِّْقني والتدريِب املِْهني، ورْصِد 
كبرية  أهميٌة  به،  خاصٍة  اٍت  مؤرشِّ بناء  عرَب  ديناميّاتِه 
القطاعات  باقي  نظرًا إىل اختالف طبيعِته ومتيُّزِه عن 
أساسيّتنَي  ميزتنَِي  يف  تُجَمل  عّدة،  ألسباٍب  التعليمية؛ 

هام:
وبُسوق  والِحْريف  املِْهنّي  بالواقع  املبارش  االرتباُط    -

العمل، خصوًصا لدى الشباب؛
اختالُف العرِض الرتبَويِّ والديداكتيك لهذا التعليم    -
املبارش  التطبيقيِّ  االنخراط  عىل  أساًسا  باعتامده 
طريق  عن  سواٌء  اإلنتاجي،  العامل  يف  للمتعلّم 
التعليم داخل  أو عن طريق  التداول  التعليم عرَب 

الورشات.

الضعيفُة،  والتقييِم  املتابَعِة  آليّاُت  ذلك  إىل  تُضاف 
ومحدوديُة الدراسات املتوفِّرة بشأن هذا القطاع. وقد 
نبّهت إىل ذلك االسرتاتيجيُة العربية للتدريب والتعليِم 
التِّْقنيِّ واملِْهني التي أقرّها مؤمتُر العمل العريب يف دورته 
التعليم  قطاُع  عام 142010. ويشكو  والثالثني  السابعة 
ها،  البيانات وَشحِّ التِّْقني والتدريب املِْهني من َضعف 
يف  قصوٍر  عن  الناجمِة  واإلحصائيات،  األرقام  وتشتُِّت 
افية التدبري وَدَمْقرطِة الوصول إىل املعلومة؛  مجال شفَّ
ة حول املوضوع.  ما يؤثِّر سلبًا يف طبيعة التقارير املعدَّ
إاّل يف  دْوريًّا  ث  وتُحدَّ تُغّذى  ال  املتوفّرة  األرقاُم  فحتى 
دول غالبًا ما تربطها اتفاقياُت رشاكٍة متينة مع هيئاٍت 

البنِك  أو  اليونسكو،  أو  وليّة،  الدَّ العمل  منظمة  مثِل 
عالقَة  يخّص  ما  يف  البيانات  قواعد  أهَم  توفِّر  ويل،  الدَّ
كانت  إذا  وبخاصٍة  العمل؛  ببيئة  والتدريب  التعليم 
املعطياُت املطلوبة تَهم فئاٍت بعينها كالنساء والشباب.

املعطيات  يف  االنسجام  وعدِم  عف  الضَّ اعتباُر  مُيكن 
بْنيتها  من  جزًءا  دولٍة  كلُّ  تُوفّرها  التي  اإلحصائية 
العامل.  عىل  انفتاحها  وجوه  أبرز  وأحَد  املؤسساتية 
بالخربات  تحظى  ال  العربية  الدول  بعض  كانت  فإذا 
الوطنية الرضورية وال باملوارد الكافية لتوفري البيانات 
عن اقتصادها ومؤسساتها، فإّن بعَضها اآلخر ال يتعاطى 
حدوِد  إىل  املطلوبة؛  بالجّدية  االشكالية  هذه  مع 
حاجزًا  وليني  الدَّ الخرباء  لبعض  يُشكِّل  أصبح  ذلك  أّن 
من  الجزء  بهذا  املتعلقة  الدراسات  مع  تعاطيهم  يف 
التعليم  العامل15. وهو ما ياُلَحظ بشكٍل جيل يف قطاع 
اليونسكو  حاولت  حيث  املِْهني،  والتدريب  التِّْقني 
القطاع  لهذا  وخّصصتها  أنشأتها  التي  املؤّسسة  عرَب 
)اليونيڤوك( إجراَء دراساٍت حول واقعه وآفاقه يف دوٍل 
عربية - مثل األردن، والبحرين، واإلمارات، والسعودية، 
ومرص،  ولبنان،  وقَطر،  وفلسطني،  وُعامن،  والعراق، 
انتظار  يف  واعدة  تجربٌة  ذاتها  حّد  يف  وهذه  واليمن. 
معطياٍت  غياُب  هو  املالحَظ  لكّن  مستقباًل،  إغنائها 
. بيَْد أّن تشتَّت املعطَيات 

مرقَّمة حول هذه التجارب16
والبيانات ليس مرتبطًا بغياب األرقام فحْسب، وإمنا هو 
القطاع:  يعيشها  التي  الَحوكمة  أزمة  أوجه  أحُد  أيًضا 
فهو إّما يبقى مرتبطًا بوزارة الرتبية والتعليم )مرص( أو 
التعليِم العايل )اليمن، السودان، اإلمارات(، وإّما بوزارة 
وقليلٌة  تونس(.  الجزائر،  )املغرب،  العمل/التشغيل 
هي التجارب التي اعتمدت عىل هيئاٍت وطنية لتدبري 
يبقى بعُضها مرتبطًا بشكٍل غريِ مبارٍش  القطاع، والتي 

أحيانًا بإحدى الوزارات السالفِة الذِّكر. 

تذكريٌ مبنهجية بناء املؤرشِّ العريب للتعليم التِّْقني 
والتدريب املِْهني

مَتيّز العمُل عىل بناء مؤرشِّ التعليم التِّْقني والتدريب 
ها: املِْهني مبروره عرب عدة مراحَل، أهمُّ

املؤرشِّ  إعداد  مراحل  أُوىل  تركّزت  األُوىل:  املرحلُة 
مع  دوليًّا  املعتَمدة  ات  للمؤرشِّ األّويل  االستقراء  عىل 
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املتداولة  واالصطالحات  التعاريف  ملختلف  مسٍح 
ومتيّزت  املجال.  هذا  يف  الدول  تجارب  متايُِز  ورصِد 
لتوحيد  ويل  الدَّ التوّجه  عند  بالوقوف  املرحلُة  هذه 
ات واملفاهيم، وهو لألسف ما مل تَعكسه حتى  املؤرشِّ
عن  معزولة  شبَه  بقيت  التي  العربية  التجربُة  اآلن 
التي  الُقطرية  االستثناءات  بعض  مع  التوجه؛  هذا 
خصوًصا  وليّة،  الدَّ املؤّسسات  مجهوداُت  واكبتها 
وليّة.  الدَّ العمل  ومنظمَة  واليونسكو  ويل  الدَّ البنَك 
تحديٍد  عىل  وقوٌف  املرحلة  هذه  نتائج  من  وكان 
/ دقيق لالصطالحات املستعملة، ووضُع إطاٍر معياريٍّ

إجرايّئ ميكن تعميُمه عىل مختلف التجارب الُقطرية 
العربية مهام كان اختالفُها. وهذا جهٌد ال َمحيَد عنه 
يف أفق توحيِد األنظمِة التعليمية التِّْقنية واملِْهنية عىل 
املستوى املفاهيمي واالصطالحي، وتعميِم استعاملها 

ات القياِس والتقييم نفِسها17. ملؤرشِّ

ات  املؤرشِّ أُسِس  دراسة  يف  متثّلت  الثانية:  املرحلُة 
وليّة، ويف إطار  الدَّ املقارنات  املعتَمدة وأبعاِدها عرَب 
تصّوٍر جديد يأخذ بَعني االعتبار بعَض مميّزات الدول 
فالتجربُة  منهجي.  ٍف  تعسُّ أو  إسقاٍط  دون  العربية 
اعتباطيًّا  مقارنتُها  وتَصعب  العهد  حديثُة  العربية 
الزمن.  من  عقوًدا  االستعامر  تحت  ترزح  مل  بدوٍل 
أِضف إىل ذلك، أّن وصوَل ِبنى االقتصاد إىل درجٍة من 
النضج والتاميز ليست بالعملية اليسرية، ألنها تعكس 
واالجتامعية؛  الثقافية  املجتمع  لبنى  عميًقا  تحوُّاًل 
وهو ما يتطلّب سريورًة طويلة ومعقدة من التغيري 
االجتامعي. فَعىل سبيل املثال، أّن وضَع املرأة داخل 
سوق العمل ال يرتبط بطبيعة هذه السوِق وتحّوالتها 
فحْسب؛ وإمّنا يبقى كذلك رهيًنا بالصورة االجتامعية 
من  السائدة.  الثقافة  يف  املرأة  حول  تشّكلت  التي 
ديناميٍة/ مقاربٍة  نحو  التوّجُه  كان  املنطلق،  هذا 

/مثايل  تطّورية يُسعى من خاللها إىل تقديم إطاٍر عامٍّ
يُغَنى ويُطوَّر تدريًجا باملنهجية ذاتِها التي اعتمدتها 
وليّة الرائدة يف هذا املجال؛ دون إغفاِل  املؤسساُت الدَّ
الخصوصياِت الثقافيِة واالجتامعية للمنطقة العربية، 

والتحدياِت التنَموية املطروحِة عليها.

من  التدّرج  يف  املرحلُة  هذه  تتمثّل  الثالثة:  املرحلُة 
الفعيل  البناِء  إىل عملية  والتحليل  الوصف  مرحلتَي 
اإلشكاليِة  ورغم  وواقعية.  عمليٍة  إجرائيٍة  اٍت  ملؤرشِّ

األساسية التي كانت وال تزال تواجه الخرباَء املهتّمني 
بقطاع التعليم التِّْقني والتدريِب املِْهني، وهي مدى 
كان  انسجامها،  ومدى  واإلحصائيات  البياناِت  توفُّر 
ِخياُر مرشوع املعرفِة العريب واضًحا منذ البداية بأاّل 
بناء  يُعمل عىل  وبأْن  البيانات؛  بغياب بعض  يُرتَهن 
ناتِها  اٍت مكتملِة املعامل، تَضبط محاورَها ومكوِّ مؤرشِّ
ما  وتتبُُّعه، ال يف ضوء  قياُسه  يستوجب  ما  يف ضوء 
املفاهيميُّ  الفصُل  أوضح  فكام  بيانات.  من  يتوفَّر 
واملنهجي يف تقرير مؤرشِّ املعرفِة العريب للعام 2015، 
مَيتّد عىل ثالث  بحثّي  يتمثَّل هذا املرشوُع يف عمٍل 
إىل  أفق 2017  التوصُل يف  سنوات ويُرام من خالله 
ياٍت،  تحدِّ جملَة  يَرفع  للمعرفة  عريّب   ٍ مؤرشِّ تطوير 
العاملية،  املنهجيِة  املواصفات  إىل  االستجابُة  ها:  أهمُّ
وتوفرُي  العربية،  املنطقِة  خصوصيات  ومراعاُة 
القواعد  يف  منقوصًة  تظل  التي  الرضورية  البياناِت 

املتداَولِة حاليًّا.   

تبًعا ملا سبَق، توّصل فريُق التقرير يف سنة 2015 إىل 
والتدريِب  التِّْقني  التعليم  بقطاع  خاصٍّ   ٍ مؤرشِّ بناء 
عرُض  رئيسية هي:  محاوَر  ثالثة  من  يتكّون  املِْهني 
والريادُة  العمل،  قوى  عىل  والطلُب  العمل،  قوى 
من  الالحقة  املراحل  يف  يُوىل  أْن  عىل  7(؛  )الشكل 
نقِص  ملسألة  خاّص  اهتامٌم  املؤرّش  هذا  تطوير 
البيانات يف املنطقة العربيّة. ويُعمل يف الوقت عيِْنه 
الضوء  تسليِط  اتّجاه  يف  الحالية  الرتكيبِة  إغناء  عىل 
القطاع،  جاذبية  مثِل  أُخرى  مهّمٍة  متغرّياٍت  عىل 
وكفاءِة مؤسسات التّعليم التّْقنّي والتّدريِب املِْهنّي، 
وأساليِب إدارة القطاِع وَحوْكمِته؛ إىل جانب استثامِر 
نتائُج  بينها  ونَوعية،  كّميٍة  بياناٍت  من  يَستجّد  ما 

الدراسات الّدوليّة.  

الّتعديالُت التي أُدخلت عىل الّصيغة الّسابقة 
للمؤرش

وفًْقا لالستشارات التي تلَت بناَء الصيغة األُوىل ملؤرشِّ 
التعليم التِّْقني والتدريِب املِْهني، إضافًة إىل استقراء 
األدبيات املتوفرِّة حول املوضوع، حاول فريُق التقريِر 
العربيِة  التقارير  عىل  املراجعة  عملية  يف  االعتامَد 
ات  ولية؛ مميِّزًا بني ثالثة مستوياٍت لقراءة مؤرشِّ والدَّ

التعليم التِّْقني والتدريب املِْهني ورصِدها، هي:
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الٍت  قراءٌة للواقع العريب برّمته، مع تقديم معدَّ   -
عامة حول مختلِف عنارِص اإلشكالية؛

تنميط  من  االنتقال  بني  تجمع  تركيبية  قراءٌة    -
العريب يف خانٍة واحدة إىل تقديم حالِة  الواقعِ 

بعض الّدول التي تتوفّر حولَها البيانات؛
قراءُة مقارَنٍة/فونوغرافية تُقّدم تجربَة كّل دولة،    -
اليونيڤوك  تجِربتا  مثاًل  اعتمدتها  التي  وهي 
واملقارنة،  اإلنصاف  أجل  من  تُورينو18  ومساِر 
نا  وهام الرشطاِن املنهجياِن األساسيان اللّذاِن كوَّ

أساَس املقاربة املرشوحِة آنًِفا. 

والثالثِة  الرتكيبية  الثانيِة  القراءِة  عىل  تأسيًسا 
املعتِمدُة  املراجعة  عمليُة  شملت  الفونوغرافية، 
أساًسا  تَهّم  عدًة  جوانَب  السابقة  الصيغة  عىل 
مقاربٍة  عىل  بُنيَت  التي  املعتَمدة  املنهجيَة 
التِّْقني  التعليم  مدَخالِت  لعالقة  ميكانيكية 
توضيِح  زيادِة  بُغيَة  ومخرَجاتِه،  املِْهني  والتدريب 
الوقوف عىل  القطاع؛ مبا بالشكل ميّكن من  وضعِ 
املَواطن التي تستوجب التعديَل والتحسني. وهذا 
محاور  بإدراج  تداُركَه  التقرير  فريُق  حاول  ما 

ِ الرئيسيِة والفرعية، مبا يَضمن أْن تُؤخذ بَعني  املؤرشِّ
عىل  تؤثِّر  التي  واإلكراهات  البيئات  كلُّ  االعتبار 
نحٍو مبارش أو غريِ مبارش يف قطاع التعليِم التِّْقني 
والتدريب املِْهني ومخرَجاته. وإىل جانب ما اعتُِمد 
ات  سابًقا، بشأن مستوى النموِّ الدميوغرايف ومؤرشِّ
عام،  بشكٍل  التعليِم  دينامية  إىل  إضافًة  التنمية، 
مع  وطبيعِته  االقتصاد  حيَوية  عىل  الرتكيُز  جرى 
إيالء أهميٍة خاصة لواقع اقتصاِد املعرفة وتطّورِه؛ 
يف  دوٍر  من  الوطني  االقتصاد  من  الجزء  لهذا  لاِم 
ييل  ما  ويف  والتدريب.  التعليم  منظومة  تنمية 

تفاصيُل التعديالت ومرّبراتُها.

 : عرُض هيكلة الصيغة الجديدة للمؤرشِّ
املَحاوُر واملتغرّيات ومربِّراُت اختيارها

مجتمعٍ  كلِّ  واقع  قراءة  يف  املؤرشِّ  أهميُة  تكمن 
اختباراتِه  مستوى  عىل  ده  يُحدِّ ما  ويف  وتحّوالتِه، 
والتدريِب  التِّْقني  التعليم  مجال  يف  االسرتاتيجية 
عىل  املعّدلة  الصيغة  ارتكاُز  كان  ثَّم،  من  املِْهني. 
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الشكل 7: 
النموذج السابق ملؤرش التعليم التِّْقني والتدريب املِْهني
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املحوُر الرئييس األول: بْنيُة التعليم والتدريب

يتناول املحوُر الرئييسُّ األول بْنيُة التعليم والتدريب يف 
مؤّسسات  ومؤّهالِت  االستقبال  ِبنى  الستقراء  محاولٍة 
والتدريب  التِّْقني  التعليم  بني  والعالقِة  القطاع،  هذا 

املِْهني وسوِق العمل.

فقد أُفرِد حيٌِّز مهّم لدينامية ِبنى التدريب، وقدراتِها 
قدرتِها  ومدى  واالستقطابية،  االستقباليِة  ومؤّهالتِها 
عىل توفري فرِص تكويٍن للهيئات التدريبيِة واإلدارية. 
عىل  بالرتكيز  وإغناُؤها  الركيزة  هذه  تعديُل  ومَتيّز 
العمل كِمحوٍر فرعيٍّ هاّم لرصد  االرتباط مع سوق 
التِّْقني  التعليم  هيئات  حضور  قَبيل  من  متغرّياٍت 
التدريب  مقّرراِت  وضع  يف  ومشاركِتها  واملِْهني 
الخاصِّ  الوطنّي  املرجعيِّ  اإلطار  وإقراِر  ورْسِمها، 
مخرَجات  ومراقبِة  االمتحانات،  وإجراِء  دولة،  لكّل 
العمليِة التدريبية دْوريًّا؛ إىل جانب تنفيذ املشاريع، 
مع استقراء وجهاِت نظر هذه األخرية بشأن مالمئة 
هذا  اهتّم  كام  اإلنتاج.  لحاجات  التدريبية  الربامج 
التوزيع  حيث  من  التعليم  بهيكلة  أيضا  املحور 
التدريب  التدريب، ومنِط  للمستفيدين من  الرتاتُبي 

ومساراته.

الرئييس  يُستهان به من هذا املحوِر  ص جزٌء ال  ُخصِّ
عىل  ينعكس  مبا  العرض،  ِع  وتنوُّ االلتحاق  ملتغريات 

االلتحاق بربامج التعليم التقني عىل املستوى الثانوي 
االستيعابيِة  القدرة  إىل  إضافًة  منهم،  اإلناث  ونسبِة 

ملؤّسسات القطاع. 

ال شكَّ يف أّن تتبَّع قدرِة القطاع عىل منافسة باقي أنواع 
إعطاُء  شأنه  من  ي،  الكمِّ املستوى  عىل  أقلُّه  التعليم، 
فكرٍة عن قدرة انفتاِحه عىل أعداٍد مهّمة من الشباب 
املتعلّم، وإعطاؤه ‘مرشوعيَة’ التَموقُع عىل رأس قامئة 
األْولَويات التي تُسطِّرها املؤسساُت الحكوميُة املختّصة. 
وتجدر اإلشارُة هنا إىل العالقة املتوازنة التي يجب عدُم 
االستيعابية،  والطاقِة  االستقطابية  القدرِة  بني  إغفالها 
تكون  ما  غالبًا  التي  للقطاع  املخّصصِة  امليزانية  وبني 
دون مستوى تزايُِد أعداد الطلبة. أِضف إىل ذلك، أن 
الرواتب  ه إىل دفع  يُوجَّ امليزانيّة  ا من هذه  جزًءا هامًّ
ص إاّل جزٌء بسيٌط منها  والتدبريِ اإلداري؛ يف حني ال يُخصَّ
ورشوِط  ومقّرراته،  منتوِجه  وتجويِد  القطاع،  لتطوير 
العملية التدريسيِة والتدريبية بشكٍل عاّم. هذا فضال 
عن الدور الحيوي الذي يُؤّديه تدريُب العنرِص البرشي 
وتأهيلُه يف إنجاح املخططاِت واالسرتاتيجياِت املرسومة 
لقطاع التعليم التِّْقني والتدريب املِْهني. واملعروُف أّن 
معاملَ هذا القطاع وأدواتِه التِّْقنيَة والبيداغوجية تتغرّي 
تشهدها  التي  املتسارعِة  التطورات  إىل  نظرًا  برسعٍة، 
القطاعات  يف  سيَّام  وال  واالبتكار؛  اإلنتاج  أشكاُل 
واملعلومات  كالتكنولوجيا  املرتفعة،  التنافُسيِة  ذاِت 

وامليكانيك، وما شابََه ذلك.
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الشكل 8: 
 النموذج املعّدل ملؤرشِّ التعليم التِّْقني والتدريب املِْهني
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ات  ويبقى التفاعُل مع سوق العمل أحَد أهمِّ املؤرشِّ
وليّة لواقع قطاع  املعتَمدِة يف مختلف الدراسات الدَّ
التعليم التِّْقني والتدريب املِْهني وتطّورِه، حيث تُربَط 
مدَخالُت القطاع مبخرَجاته مروًرا عرب مراحَل مختلفٍة؛ 
املستوينَي،  بني  التقارُب/التباعد  يُقّدم صورًة عن  مبا 
ويُعطي فكرًة عن استجابة البناء التعليمي لحاجات 
اإلشكالية  هذه  مقاربُة  املمكن  ومن  العمل.  سوق 
املتعلّق  الجزُء  منها  ل  يُفضَّ أبعاٍد،  عّدة  خالل  من 
باعتامد املقاربة التشاُركية يف بناء املقّرراِت والربامِج 
التدريبية؛ ما يجعل من هيئات التدريِب املِْهني، إىل 
تعتمد  واحدة  ملعادلٍة  رقَمنِي  العمل،  أرباب  جانب 
األمُر  هذا  وسيُتيح  الدائم.  املؤّسسايتِّ  التواصل  عىل 
األولَويات  تحديد  يف  بفعاليٍة  اإلسهاَم  طرٍف  لكّل 

وتسطريِ الربامج التكوينية واملقاَربات التدريبية.

املحوُر الرئييس الثاين: اإلطاُر املؤّسيس

ومعطَياتِه،  داتِه  محدِّ بتنّوع  املحوُر  هذا  يتميّز 
وحرَكيِة  املؤّسسايتّ  لإلطار  مركّبة  قراءًة  باعتباره 
مجتمعٍ  كلُّ  يعطيه  الذي  العام  فالشكُل  االقتصاد. 
تعتمد  الذي  املرِجعّي  اإلطاَر  يُبقي  املؤّسسات  لبناء 
جدليًّا  يرتبط  ما  وهو  العاّمة؛  سياساتِه  كلُّ  عليه 
فالرشوُط،  وطبيعِتها19.  اقتصاِده  منظومِة  بدينامية 
التي تَخلقها كّل دولٍة عىل مستوى ترسانِتها القانونيِة 
واملؤّسساتية، تُعترب يف حّد ذاتها نقطَة قوٍة أو َضْعف 
أهم  أحَد  أجنبيًّا(  أو  كان  )محليًّا  للمستثمر  تُكوِّن 
اِت ديناميِة الدولة وانفتاِحها. واإلطاُر القانوينُّ  مؤرشِّ
عىل  توازٍن  بخلق  الكفيلُة  اآلليّة  هو  واملؤّسسايت 
الضبط  من  نوٍع  وفرِض  والطلب،  العرض  مستوى 
والتقنني؛ حتى تتمكن الدولُة من القيام بدورها كاماًل 
فئاتِه  املجتمع، خصوًصا  مكتسبات  الحفاظ عىل  يف 
املحرومَة واملهّمشة. ويضمن هذا األمُر انخراطًا كلّيًّا 
البناء،  يف  املجتمع  مكّونات  ملختلف  مرشوط  وغرَي 

واقتساِم نتائج ذلك البناء. 

البناِء  هذا  بطبيعة  أيًضا  املجتمع  اقتصاُد  يرتبط 
يِن  َ املؤرشِّ يجعل  ما  وهو  له،  ويَخضع  املؤّسسايت 
ميكن  ال  االقتصاد  ديناميَة  أّن  حدوِد  إىل  متكاملنَي 
فصلُها البتَة عن طبيعة الحوْكمة االقتصاديِة وأشكالِها؛ 
بالرتسانة  أساًسا  مرتبطٌة  الحوْكمَة  هذه  بأّن  علاًْم 

الخصوص،  االستثامُر عىل  لها  يخضع  التي  القانونية 
وتؤثِّر بعمِق يف السياسات العاّمة للتشغيل. وتُكوِّن 
يتجزأ  ال  جزًءا  باعتبارها  وأشكالُها،  العمل  قواننُي 
من املنظومة االقتصاديِة كُكّل، أحَد أعمدة التدّخل 
فرص  بخلْق  الكفيِل  اإلنتاجي  املناِخ  توفري  يف  العاّم 
تعتربهم  الذين  املتعلّمني  للشباب  وبخاصٍة  العمل؛ 
وليّة أهمَّ فئٍة يجب أن تتوّجه إليها  كلُّ التقاريِر الدَّ
ويل حول فرص  الدَّ البنك  فتقريُر  العاّمة.  السياساُت 
أّن  يَعترب  أفريقيا   العمل يف الرشق األوسط وشامل 
النُّظم  وحركيِة  االقتصاد  بْنية  يف  املؤثِّرَة  العنارَص 
االجتامعية يف عرصنا الحايل ثالثُة ركائَز أساسيٍة، هي: 
الت20.  واملؤهِّ العمل،  سوق  وبْنيُة  االقتصاد،  محيُط 
املجتمَع  مُتكِّن  واحدة  ملعادلٍة  عنارُص  كلُّها  وهذه 
من التفاعل سلبًا أو إيجابًا مع التحّديات املطروحِة 
عىل عاتقه التي يعترب التقريُر "إدماَج الشباب" أهمَّ 
أوُجهها. إضافًة إىل ذلك، يُعّد متويُل هذا القطاع آليًّة 
املؤّسساتية  الختياراتها  الدولة  ترجمِة  مدى  لقياس 
واللوجستية  املاليِة  اإلمكاناِت  توفري  عىل  وقدرتِها 
كفيٍل  املِْهني  والتدريِب  التِّْقني  للتعليم  نظاٍم  لبناء 
التعليم، وبخلِق صورٍة مختلفة  أنواع  باقي  مبنافسة 
معها  تَعايش  التي  السلبية  االجتامعيِة  الصورة  عن 

لعقوٍد من الزمن.

والتدريب  التِّْقني  التعليم   ُ مؤرشِّ ُعزِّز  لذلك،  تبَعا 
املِْهني مبتغرّياٍت جديدة تُعترب دالًّة يف ما يتعلّق برصد 
التعليُم  يَُعّد  التي  العمل  سوق  سامِت   - وقراءِة   –
فقد  منها.  يتجزّأ  ال  جزًءا  املِْهني  والتدريُب  التِّْقني 
أُدرِجت متغرّياٌت مثُْل قانون سوق العمل من منظور 
يف  املسجلة  العاملة  والقوِة  والرشكات،  املقاوالت 
ِل املنازعات العاّملية لكّل  الضامن االجتامعي، ومعدَّ
ألْف عامل، ومتوسِط عدد ساعاِت العمِل األسبوعية، 
م هذه  ونسبِة مشاركِة اإلناث يف قوى العمل. وتُقدِّ
املتغرّياُت صورًة عن طبيعة املناِخ االجتامعي لسوق 
املنظومة  يف  العربية  الدوِل  انخراط  ومدى  العمل، 
وليّة الحرتام حقوق اإلنسان العامل، ودوِر الِبنى  الدَّ
املال  ورأِس  البرشية  باملوارد  االرتقاء  يف  اإلنتاجية 

البرشي عىل نحٍو عاّم. 

هذا  بوضع  لالرتقاء  الجودة  عامِل  ألهمية  واعتباًرا 
القطاع، كان ال بدَّ من تخصيص متغريات ضمَن اإلطار 
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الجودة.  تستهدف ضامَن  التي  لإلجراءات  املؤّسسايتِّ 
تتعلّق  اٍت  متغريِّ مجموعُة  اعتُِمدت  الهدف،  ولهذا 
بالتقييم البيداغوجي ملؤّسسات قطاِع التعليِم التِّْقني 
ومدى  الريادة  جانب  إىل  وأُطُرِه؛  املِْهني  والتدريِب 
مؤّهالٍت  بناء  يف  الحديثة  التكنولوجياِت  استعامِل 
ومهاراٍت للشباب املتمدرِس، مُتكِّنهم من االنفتاح عىل 
اُت ذاتُها التي  االقتصادياِت العرصية. وهذه هي املؤرشِّ
دعت اليونسكو/ اليُونيڤوك إىل الرتكيز عليها وإيالئِها 
املطَّرِد21.   ُ التغريُّ يَسمه  التي تستحّقها يف عامٍل  املكانَة 
اسرتاتيجيٍة  وجوِد  مدى  عىل  خصوًصا  ُركِّز  وقد 
ذكرُه،  سبَق  ما  إىل  يُضاف  للتنسيق.  وهيئٍة  للقطاع، 
الشقُّ املتعلّق مبؤرشِّ الرّصد والتتبّعِ العلميِّ واإلحصايئ 
الذي ترُتجمه متغرّياٌت عديدة، كوجود دراساٍت علمية 
ثة بشأن سوق العمِل عموًما،  وإحصائياٍت دْوريٍة محدَّ
التعليم  قطاع  يجي  لخرِّ داخلَه  املِْهني  واالندماِج 

التِّْقني والتدريب املِْهني خصوًصا.

املحوُر الرئييس الثالث: السياُق التنَمويُّ
 

التِّْقني والتدريِب  التعليم  ألّن من غري املمكن لبْنيِة 
فّعالة  بطريقٍة  يَعمال  أن  املؤّسسايت،  ولإلطاِر  املِهني، 
ويُفِضيا إىل املخرَجات املرتقبة دون توفّر سياٍق تنَمويٍّ 
عامٍّ مالئم، تَركّز املحوُر الرئييسُّ الثالث عىل مجموعة 
عوامَل سياقيٍة تُؤثر يف جودة هذه املنظومة. فالتعليُم 
التِّْقني والتدريُب املِْهني جزٌء ال يتجزّأ من املنظومة 
اإلنتاجية وال ميكنه التاميش مع متطلّباته إاّل من خالل 
االنخراِط الفعيلِّ والفّعال يف منظومة املعرفة مبختلِف 
من  الجزء  هذا  بناء  يف  املعتَمد  األمُر  وهو  تالوينها؛ 

ات الذي أُفرِد له قسٌط هامٌّ داخلَها22. املؤرشِّ

ويتميّز هذا املحوُر مبساءلة واقعِ التنمية يف كّل دولٍة، 
د من دوٍر عىل مستوى تأهيل رأِس املال  مبا لهذا املحدِّ
البرشي، وقدرِة هذا األخريِ عىل االنخراط اإليجايب يف 
دها  ستُحدِّ معطياٌت  وهذه  متامسك.  مجتمعٍ  بناء 
َي  اٌت كالناتج املحيلِّ اإلجاميل ومؤرشِّ مستوياٌت ومؤرشِّ
التنميِة البرشية واقتصاِد املعرفة، مبا تَعكسه من ُولوج 
املُواطن إىل الخدمات االجتامعية األساسية، والتوزيعِ 
العادل للرثوات؛ إضافًة إىل الحجم والديناميِة يف تطوُّر 
نسبِة السكان الناشطني كأحد أهمِّ املعامل يف حيَوية 
عىل  وقدرتِه  الدميوغرايف،  املستوى  عىل  املجتمع 

وقد  العمل.  سوق  يف  ملواطنيه  اإليجايب  االستقطاب 
أُسِندت أوزاٌن جديدة تأخذ بعني االعتبار التعديالِت 
حيُث  ؛  للمؤرشِّ األُوىل  الصيغة  عىل  أُدِخلت  التي 
التنموي،  السياق  ملحور   0.3 النسبي  الوزن  أُعِطي 
بنية  ملحور  و0.2  املؤسيس  اإلطار  ملحور   0.5 مقابل 

التعليم والتدريب. 

يف إطار السعي إىل إضفاء املزيِد من املصداقية عىل 
الجهوِد يف بناء محاور مؤرشِّ التعليم التِّْقني والتدريب 
 ،2016 لسنة  العريب  املعرفة  مؤرشِّ  ضمَن  املِْهني 
لة عىل عدٍد من الخرباء  ُعرِضت هذه  الصيغُة املعدَّ
الستشارتهم والتحّقِق من وجاهة التعديالت، وأُُسِسها 
وأسفرت  املقرتحة.  واألوزاِن  واملنهجية،  املفاهيميِة 
تلك االستشاراُت، التي ساهم فيها تسعُة خرباَء عرٍب 
ودوليّني من تونس وفلسطني وكندا واملغرب، إضافًة 
إىل التواصِل مع مكتب اليونيڤوك يف بون بأملانيا، عن:

وليّة  -   أهميِة انخراط الدول العربية يف الجهود الدَّ
التِّْقني  التعليم  منظومَة  تَقيس  اٍت  مؤرشِّ لبناء 

والتدريب املِْهني؛ 
املعتَمِد  واملنهجّي  النظريِّ  العامِّ  التصّور  واقعيِة    -

ِ املركَّب، ووجاهِة هذا التصّور؛  يف بناء املؤرشِّ
التجارِب  اختالُف  يطرحها  التي  اإلشكالياِت    -
املعجميِّ  املستوى  عىل  العربية  الُقطريِة 
قطاَع  يَخّص  ما  يف  واملفاهيمّي  واالصطالحيِّ 
التعليم التِّْقني والتدريب املِْهني، وهو ما يجب 

أخُذه بعني االعتبار أثناء املقارنِة املقرتحة؛ 
ضعِف البيانات وتشتُِّتها، وهو ما يتطلّب مجهوًدا    -
جبّاًرا من أجل تجميعها ورْصد تغرّياتِها املتسارعة، 
القطاُع يف  يعيشها هذا  التي  الدينامية  إىل  نظرًا 
السنوات األخرية عىل مستوى العديد من الدول 

العربية.

عىل مستوى التوصيات، اقرُتِح:
واستعامِل  التقييم  ات  ملؤرشِّ أكرَب  أهميٍة  إيالُء    -
التِّْقني  التعليم  يف  الحديثة  التكنولوجياِت 

والتدريب املِْهني والجودِة بشكٍل عام؛
اٍت رقميٍة/كّمية - كلاّم أمكن ذلك -  اعتامُد مؤرشِّ   -

مُتكِّن من املقارنة والتتبُّع؛ 
التي  اآلفاق  ضمَن  املقرتحة  ات  املؤرشِّ قراءُة    -
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اليونسكو  خرباِء  لجنة  طريِق  خريطُة  رسمتها 
حول التعليم حتى عام 2030؛

الذايت،  التشغيل  ات  االنفتاُح مستقباًل عىل مؤرشِّ   -
وريادِة األعامل، والتعليِم مدى الحياة، والتعليِم 
األخرض؛ وربِطها بأهداف األلْفية من أجل التنمية 

املستدامة.

النتائج

أظهرت نتائُج مؤرشِّ التعليِم التِّْقني والتدريِب املِْهني 
درجة   62.24 مداُه  بلغ  الدرجات  يف  كبريًا  تشتّتًا 
وأدىن  اإلمارات(  يف   71.81( قيمة  أعىل  بني  كفارٍق 
 12 أّن  عموًما  ويالَحظ  الصومال(.  يف   9.57( قيمة 
دولًة سّجلت درجاٍت تُساوي املتوسَط )50 من 100( 
فام فوق، ضّمت كلَّ دول الخليج العريب؛ إىل جانب 
والجزائر.  ومرص  وتونس  ولبنان  واألردن  املغرب 
القمر  جزُر  الصومال،  جانب  إىل  متاًما  املقابل  يف 
الدرجات  بفوارَق مهّمٍة يف  لكْن  واليمن،  والسودان 
ال تَقّل عن 13 درجة )الشكل 9(. وتبدو هذه النتائُج 
التي  املتقلّبة  لألوضاع  نتاًجا  باعتبارها  منطقيًة، 

تعيشها هذه الدول، اقتصاديًّا وسياسيًّا وأمنيًّا.

يُبنيِّ التأّمُل بشكٍل أعمَق يف نتائج املؤرشِّ عىل مستوى 
التنَموّي  السياَق  أّن  الثالثة  الرئيسية  املحاور  هذه 

نان الركيزتنَِي األساسيّتني  وبْنيَة التعليِم والتدريب يُكوِّ
مُيثِّالِن  إْذ  املِْهني؛  والتدريِب  التِّْقني  التعليِم  لقطاع 
وقد  املتوسط.  فوق  حلَّت  التي  الدول  قّوة  نقطتَي 
تصّدرت دوُل الخليج العريبِّ املحوَر  املتعلَق بالسياق 
وتونس  واملغرب  لبنان  تصدرت  بينام  التنَموّي، 
التعليِم   ببْنية  املتعلَّق  املحوَر  ومرص  وموريتانيا 

والتدريِب  )الشكل 10(.

وجوَد  االرتباطات  عمليُة  بيّنت  أُخرى،  جهٍة  من 
عالقٍة موِجبة جمعت محوَر اإلطار املؤّسيس مع كلٍّ 
من محور بْنيِة التعليِم والتدريب )معاِمالُت ارتباٍط 
تُساوي 0.513(، ومحوِر السياِق التنَموي )معاِمالُت 
دالٌّ  ارتباٌط  يَظهر  ال  بينام  0.599(؛  تُساوي  ارتباٍط 
إحصائيًّا بني بْنية التعليِم والتدريب ومحوِر السياق 

التنَموي.

إجاماًل  القوُل  ميكن  املؤّسيس،  اإلطار  مستوى  عىل 
ا، وهو ما قد يُفرسَّ  تبقى متفاوتًة جدًّ املعّدالِت  أّن 
بالتباينات الكبريِة التي عرفتها دوُل املنطقة العربية 
واإلدارية؛  القانونيِة  البنى  تحديِث  مستوى  عىل 
وتَُهيْكل  التشغيل  عمليَة  تُؤطِّر  التي  تلك  فيها  مبا 
دولُة  وتبقى  العمل.  سوق  داخل  املِْهنيَة  العالقاِت 
اإلمارات العربية املتحدة عىل مستوى الريادة يف هذا 
املجال، وهو ما تؤكّده الوقائُع عىل اعتباِر أّن التجربَة 
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الشكل 9: 
نتائُج الدول العربية يف مؤرشِّ التعليم التِّْقني والتدريب املِْهني
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اإلماراتية انخرطت منذ سنواٍت يف سلسلة إصالحاٍت 
بتأهيل  التنميِة  ربط  عىل  ترتكز  هيكلية  اقتصاديٍة 
رأس املال البرشي؛ مبا يُتيح القتصاد املعرفة احتالَل 
مكانٍة متميّزة كأهمِّ موارد التنافُسية. وتأيت قطر أيًضا 
يف مستوى الريادة إىل جانب دولة اإلمارات مبعّدل 
دوٌل  وهي  )65.32(؛  باملغرب  متبوعًة   ،)69.87(
مستوى  عىل  حقيقية  ديناميًة  تَخلق  أن  استطاعت 

تحديث اإلدارة، والنهوِض بقطاع االستثامر.

تُْخرب  اٍت  متغريِّ والتدريب  التعليِم  بْنية  محوُر  يَضّم 
عن حال قطاِع التعليِم التِّْقني والتدريِب املِْهني عىل 
أْي  العمل،  مع سوق  واالرتباط  االلتحاق  مستويات 
ويف  ومخرجاتِه.  القطاِع  مدَخالِت  الخرباُء  يعتربه  ما 
األول  الفرعيِّ  املحور  درجاُت  فاقت  املجال،  هذا 
بينام  ولبنان،  مرص  يف   100 من   90 )االلتحاق( 
والّصومال؛  وُعامن  قطر  يف   100 من   5 تتجاوز  مل 
يفرضها  تنَموية  بِخياراٍت  قطًعا  مرتبٌط  أمٌر  وهذا 
ومن  الدول.  لهذه  واالقتصادّي  الدميغرايفُّ  الواقُع 
سوق  مع  االرتباِط  عن  الثاين  الفرعيُّ  املحوُر  حيُث 
شهدتها  هاّمة  تطّوراٍت  إىل  الدرجاُت  تُشري  العمل، 
بناِء  مستوى  عىل  العربية؛  الّدول  من  مجموعٌة 
منظومٍة تكوينية متالمئٍة مع متطلّبات أرباب العمل، 
ومع الضوابِط العامة لسوق العمل. وتُشري أيًضا إىل 
إشكاليِة التكوين-التشغيل التي ال تخلو منها قطاعاٌت 
قبَل  ما  والتعليِم  العايل،  والتعليِم  كاالقتصاد،  أُخرى 
بشكٍل  النتائج  قراءَة  األمُر  هذا  ويَفرض  الجامعي. 
املنطقة.  دوِل  أوضاِع  اختالف  إىل  نظرًا  ديناميك، 

فالدوُل العربية ال تواجه كلُّها اإلكراهاِت والضغوَط 
النَِّسَب  أّن  كام  الدميوغرايف،  املستوى  عىل  نفَسها 
التِّْقني  التعليم  مبؤّسسات  للُملتِحقني  املتواضعة 
التشغيل،  أزمة  عن  مبنأى  تجعلها  الّدول  بعض  يف 
أُخرى.  كُدوٍل  ذاتِها  بالحّدة  تعيشه  األقّل ال  أو عىل 
املثال،  املغرب، عىل سبيل  أو  الجزائر  أو  ففي مرص 
البكالوريا  الحاصلنَي عىل شهادة  الشباب  يصل عدُد 
عىل  كثرية  أحياٍن  يف  فرضت  قياسية؛  مستوياٍت  إىل 
مسؤويل القطاِع اإلجابَة عن معضلة التكوين املِْهني 

كّميًّا، وليس كيفيًّا/نوعيًّا.

وتُفيد املقارنُة بني املحوَريِن الفرعيَّني التابَعنِي للِمحور 
الرئييسِّ الثاين، اإلطاِر املؤّسيس، بأّن 12 دولًة حصلت 
عىل درجاٍت تَفوق املتوسط. وهذه الّدوُل هي تقريبًا 
نفُسها يف كال املحوَريِن الفرعيَّني، باستثناء موريتانيا 
يف  املتوسط  تحَت  نزلت  التي  واملغرب  وجيبويت 
سامت سوق العمل، وُعامن وليبيا وفلسطني وسوريا 
التي نزلت تحَت املتوسط يف السياسات االقتصادية؛ 
فيام ظلّت درجاُت بقيِة الدول دوَن املتوسط يف كال 

املحَوَريِن الفرعيَّني.

يف املحور الرئييسِّ الثالث، املتعلِّق بالسياق التنَمويِّ  
دولًة   16 أّن  ياُلَحظ  فرعية،  محاوَر   3 من  ِن  واملكوَّ
حصلت عىل درجاٍت فوَق املتوسط يف املحور الفرعّي 
الخاصِّ بالتعليم؛ مقابَل 12 دولًة يف املحور الفرعّي 
الخاصِّ بالبْنية الدميغرافية، و8 دوٍل يف املحور الفرعّي 
الخاصِّ بالوضع التنَموي. ويُذكَر أّن هذه املجموعَة 
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الشكل 10: 
نتائُج الدول العربية يف املحاور الرئيسية ملؤرشِّ التعليِم التِّْقني والتدريِب املِْهني

بنية التعليم والتدريباإلطار املؤسيسالسياق التنموي 
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نَة من دول الخليج العريب ومعها لبنان  األخرية، املكوَّ
الفرعيِة  املحاور  يف  الصدارَة  تحتّل  ظلّت  واألردن، 
الثالثة؛ ما قد يُشري إىل وجود تفاُعٍل قويٍّ بينها، يف 

إطار منظومِة التعليم التِّْقني والتدريِب املِْهني.

التي  الركائز  وجاهَة  آنًِفا  املذكورُة  التحليالُت  تُؤكِّد 
املِْهني.  التِّْقني والتدريِب  التعليِم   ُ انْبنى عليها مؤرشِّ
عىل  ليس  قدرتها  يف  الركائز  هذه  أهميُة  وتكمن 
ولكْن  فحْسب،  للدولة  العاّمِة  الدينامية  عن  التعبري 
التِّْقني  التعليم  قطاُع  يحتلّه  الذي  الوضع  عن  أيًضا 
العامة  للسريورة  مواكَبِته  ومدى  املِْهني  والتدريِب 
لتطوُّر هياكِل الدولِة واالقتصاد. فقد ترجمت مختلُف 
الواضحَة  التبايُناِت  جيّل،  نحٍو  الحاصلة، عىل  النتائج 
بني اقتصادياٍت دينامية وإطاٍر مؤّسسايت حيَويٍّ للدول 
لة وانخراٌط  الرائدة. يف مقابل ذلك بًنى اقتصاديٌة مرتهِّ
للتدريب  منظومٍة  بناء  يف  الدولة  ألجهزة  ضعيف 
املِْهني والتعليم التِّْقني، تكون قادرًة عىل رفع التحّدي 
لضامِن العمل الالئق، وضامنًة النخراط البنى اإلنتاجية 
ولية، املرتِكزِة عىل املعرفة  يف الديناميِة االقتصاديِة الدَّ

والتأهيِل املطَّرد لرأس املاِل البرشي.

ختاماً

مؤرشِّ  لتعديل  املعتَمدة  املقرتحُة  املقاربُة  ارتكزت 
التعليم التِّْقني والتدريب املِْهني عىل قراءة معطَيات 
للمجتمع  الكربى  التحّوالِت  إطار  يف  القطاع  هذا 
وللرشِط التنَموي كأحد أعمدِة البناِء املجتمعي؛ مع 
إيالء األهميِة املطلوبة لالستثامر يف القطاع التعليمي 
ات التي تنبني  ولديناميِته وتطّوره، كأحد أهمِّ املؤرشِّ
عىل أساسها االختياراُت الفرديُة أو الجامعيُة الهاّمُة 
وتجدر  املِْهني.  والتدريِب  التِّْقني  التعليم  لقطاِع 
اإلشارُة هنا إىل أّن بْنيَة االقتصاد، وال سيَّام يف ارتباطها 
بالتحّوالت املعارصِة واملعرفية، هي إحدى ركائز هذه 

املقاربة، وبخاصٍة مدى قدرة االقتصاِد الوطني عىل 
تنويع عرِْضه وعرْصَنِة بُْنيانِه؛ مبا يَضمن تفاعاًل إيجابيًّا 
بينه وبني ِبنى التعليم والتدريب، ويُسهم يف تجويد 

رأِس املاِل البرشي.

للتجربة  قراءتِه  زوايا  تعديد  إىل   ُ املؤرشِّ سعى  وقد 
العربية وتوسيعِ دائرِة متغرّياته، ليَسمح: 

بقراءٍة ديناميٍة مركّبة للواقع العريب عىل مستوى    -
أهّم  املِْهني عرَب رصد  والتدريب  التِّْقني  التعليم 

إكراهاته واستيعاِب مجمل تحّدياته؛
بقراءٍة واقعية للتجربة العربية مع زيادة االهتامِم    -
التي  للمرحلة  والدقّة  وبالخصوصية  بطبيعتها، 
وليّة ودوَن فكِّ  تعيشها دون إسقاٍط للتجارب الدَّ
بَعني  تُؤخذ  أْن  آٍن واحد، عىل  االرتباِط معها يف 
ونية التي  االعتباِر الصورُة املجتمعية النمطيُة والدُّ
تروج أحيانًا يف بعض الدول العربية حول التعليم 

التِّْقني والتدريب املِْهني؛
مستوى  عىل  القطاع  هذا  يف  التحّوالِت  مبقارنة    -
التجارب  عىل  االنفتاح  مع  العربية،  املنطقة 
الُقطريِة الرائدة التي مُيكن أن تُشكِّل نواَة عمٍل 

ُمثِمر ومثااًل يُحتذى به.

ويبقى الرهاُن املطروح رضورَة إغناِء قاعدِة البيانات 
بإرشاك  وتطويرِها،  العربية  باملنطقة  الخاصة 
الفاعلني املؤّسساتِيِّنَي املعنيِّنَي بقطاع التعليم التِّْقني 
والتدريب املِْهني يف أُفُق التمكُّن من خلْق منظومٍة 
دٍة ومنسجمة، كام هو الشأن لدى دوِل االتحاِد  موحَّ
ويُعطي  املؤرشِّ  منهجيَة  يُغني  األمُر  األورويب. وهذا 
وأثبتَت  اقرُتِحت  التي  لألوزان،  أكرَب  وشموليًة  عمًقا 
ِقيَمها؛  ورصانِة  اتّساِقها  مدى  اإلحصائية  معالجتُها 
تجربٍة  كلِّ  أداء  لقياس  علمية  أداًة  أصبح  ما  وهو 
قُطرية عىل ِحَدة، ميكن للقامئني عليها إغناؤها ورصُد 

اختالالتها.
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