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مؤرش التعليم ال ِّت ْقني
والتدريب املِ ْهني
ِ
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متهيد

ٍ
ظل تنامي إشكالي ِة البطالة
صعيد آخر ،ويف ّ
عىل
وال س َّيام يف أوساط الشباب ،أصبح التعلي ُم التِّقْني
والتدريب املِ ْهني ركيز ًة أساسية من ركائز املنظومة
ُ
التعليمية يف جميع الدول وعىل رأسها الدول
املتقدمة؛ ال بل يكاد يكون القنطر َة الرئيسية لتمكني
ٍ
فئات شبابي ٍة عريضة من العبور من طور التدريب إىل
2
اإلنتاج ،ومن حالة البطالة إىل العمل  .ويَنبني هذا

لذلك وضعت مؤسساتٌ َدولي ٌة كثرية التعلي َم التِّقْني
والتدريب املِ ْهني ضمن أولَوياتها ،وأفردت له مكان ًة
َ
مه ّمة يف تقاريرها .فمرك ُز اليونيسكو ال َّدو ُّيل للتعليم
ْني واملِ ْهني (ال ُيونيڤوك) يُق ِّدم منذ
ِ
والتدريب التِّق ِّ
ٍ
جوانب مختلف ٍة لواقع هذا
سنوات تقاري َر نوعي ًة عن
َ
واملؤسسايت
القطاع وتطورِه ،سوا ٌء عىل املستوى القانو ِّين ّ
بشكلٍ عام ،أو عىل املستوى الحكومي؛ وطرقِ تدبريِه
داخل كل قُطر .وك َّونت املؤشرِّ اتُ املعت َمدة من ِق َبل
أساسا متي ًنا لهذا العمل ،مكَّن من املقارنة
ال ُيونيڤوك ً
ِ
املصطلحات واملفاهي َم التي
تجارب قُطري ٍة وو َّحد
بني
َ
3
بعض االختالف  .وقد مكّنت هذه
يَشوبها أحيانًا ُ
رسم معا ِمل خط ٍة د ْول ّية للنهوض بقطا ٍع
الجهو ُد من ْ
للتعليم التِّقْني والتدريب املِ ْهني أق َّرها ‘تواف ُُق اآلراء
يف شنغهاي’ ،وط ّورتها اليونسكو موازا ًة مع العمل
مختص بهذا
الدؤوب الذي يتكفّل به ٌ
فريق من الخرباء ٌّ
القطاع4؛ حيثُ ح ّددت اسرتاتيجي ُة اليونسكو للتعليم
والتدريب يف املجال التقني واملهني ()2021-2016
ِ
أه َّم التحديات التي يَرفعها هذا القطا ُع عرب العامل،
واملؤشرِّ ِ
ات الرئيسي َة التي ميكن اعتام ُدها وتوحي ُدها
5
من أجل قياسه وتت ُّبعه .
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أصبح للتعليم التِّقْني والتدريب املِ ْهني دو ٌر ها ّم يف بناء
جسو ٍر قادر ٍة ومتينة بني منظومة التعليم والتشغيل،
مبا يساعد عىل إرساء تنمي ٍة إنساني ٍة مستدامة ،قامئ ٍة
فالتأهيل عبرْ صقْلِ املهارات وإعدا ِدها
ُ
عىل املعرفة.
للتأقلُم املستمر مع التح ّوالت املتسارعة لالقتصادات
خصوصا ،يجعل من
ولسوق العمل
ً
املعارص ِة عمو ًماُ ،
كل
والتدريب املِ ْهني أح َد أعمدة ِّ
التعليم التِّقْني
ِ
اسرتاتيجي ٍة وطني ٍة أو إقليمي ٍة أو د ْول ّية تَروم تطوي َر
اقتصا ٍد عام ُده املعرف ُة وهدفُه بنا ُء مجتمعِ معرف ٍة
يَنعم فيه اإلنسا ُن بالرفاه وجود ِة الحياة .وهذه هي
ُ
األهداف التي رسمها لنفسه مرشو ُع املعرفة العريب
منذ انطالقه سنة  2007وأكّدتها تقاري ُره املتتالية.
وي الذي
فقد أكّد تقري ُر املعرفة الثالثُ الدو َر الح َي َّ
التدريب والتعليم ضم َن
تضْ طلع به منظوم ُة
ِ
مخطّط التأهيلِ الشامل للمجتمع العريب .فالنم ُّو
واإلنتاجي ُة مرتبطانِ بن ُم ِّو املعرفة وكثاف ِتها ،وبالتق ّدم
أي كثاف ُة
التكنولوجي يف عمليات اإلنتاج .وكالهامْ ،
ِّ
املعرفة والتق ّد ُم التكنولوجي ،يتّسامنِ بالدينامية يف
صلتهِام باملخ َرجات ومنُ ِّو العاملة ِ
ذات املهار ِة العالية.
ويتطلّب ذلك إعدا َد ِ
برشي ذي كفاء ٍة عالية
رأس ما ٍل ّ
االهتامم املتزايد بالتعليم والتدريب ،وبالتطو ِر
عرب
ِ
املؤسسات
املؤسسايت؛ إذ يُ َع ّد تعلي ُم الفرد وتطوي ُر ّ
ّ
أداتيَ التقدم يف هذا النمط من التنمية القائم
نفسها
عىل املعرفة من ث َ ّم ،تجد الدول العربي ُة َ
أمام تح ِّد ٍ
االنكباب عىل مراجعة
يات كُربى ،أه ُّمها
ُ
سياساتِها التعليمية للنهوض بالتعليم وتطويرِه ن ْوع ًّيا؛
مبا يُتيح لل َّنش ِء العريب أن يُصبح قو ًة برشية قادر ًة
عىل البناء والتجديد ،وعىل املشا َرك ِة الفاعلة يف إطار
مسري ٍة ت ْن َموي ٍة شاملة.1

واملؤسسات
االختيا ُر عىل قناع ٍة راسخة لدى الخرباء
َ
ال َّدول ّية بأن تجوي َد اليد العاملة مي ّر عرب بواب ِة مهن ِة
التدريب ِ
وربطه مبارش ًة بحاجيات سوق العمل عن
طريق إدماج حاجيات أرباب العمل واملستثمرين
داخل الربامج واملقررات الدراسية والتدريبية ،مع
رسم ب ْني ِة النظام التعليمي؛ بحيثُ يمُ يض
إعادة ِ
التالمي ُذ وقتًا أك َرث داخل البنى اإلنتاجية ،ويتأقلمون
تدري ًجا مع طبيعة أنشط ِتها ومتطلّباتِها.

إىل جانب عمل ال ُيونيڤوك ،احتلت تقاري ُر مؤسسة
التدريب األوروبية التي أنشأها االتحا ُد األورويب
ورص ِد التح ُّوالت مكان ًة رئيسية
لالعتناء بهذا القطاع ْ
ضمن املؤشرِّ ات املستخ َدم ِة هنا؛ حيثُ ركّزت هذه
لكل
املؤسسايت ّ
املؤسس ُة عىل تت ُّبع أشكال البناء ّ
تجارب ض ْم َن بناء صور ٍة عامة للقطاع،
رص ِد
قُط ٍر أو ْ
َ
قُطريًّا أو إقليم ًّيا (يتعلّق األم ُر هنا بالدراسات
الخاصة ب َحوض البحر األبيض املتوسط) .ومت َّيزت
هذه التقاري ُر بعمق مقاربتها واعتام ِدها عىل قراء ٍة
شاملة لعالقة التدريب بسوق العمل ،مع الرتكيز
39

عليم ال ِّتقْني والتدريب امل ْهني
مؤرش ال ّت ِ

كل تجرب ٍة عىل ِح َدة .6وكان
مؤسسات ِّ
عىل نُضج ّ
وبخاص ٍة تلك املتعلق ُة
أيضً ا لتقارير البنك ال َّدويل -
ّ
التعليم
بتشغيل الشباب  -دو ٌر ها ٌّم يف بناء مؤشرِّ
ِ
والتدريب املِ ْهني؛ بينها عىل الخصوص تلك
التِّقْني
ِ
املتعلق ُة مبؤشرِّ ات االندماج املِ ْهني للشباب وصورتِهم
عند املشغِّلني وطبيع ِة سوق العمل.7
عىل مستوى املنطقة العربية ،ازداد االهتام ُم
والتدريب املِ ْهني تحت وطأة
بالتعليم التِّقْني
ِ
تفاقُم اإلشكالية العامة الختالل العالقة بني
منظومة التدريب وعا ِمل العمل؛ حيثُ اعترب
8
التقري ُر العر ُّيب األول ملنظمة العمل العربية
أ ّن مشكل َة البطالة تكاد تكون هيكلي ًة /ب ْن َيوية يف
ٍ
مجتمعات عربية يَعرف فيها النم ُّو الدميُغرايف نشاطًا
ال تستطيع البنى اإلنتاجي ُة أ ْن تتَجاوب معه .وهذا
ما يجعل الفئ َة ال ُعمرية  29-15سن ًة أكرثَ تأث ُّ ًرا بهذه
الظاهرة التي تتفاقم كلّام كانت الشواه ُد التعليمية
االقتصادي
مرتفع ًة؛ وهو ما أكّدته ُمعطياتُ التقري ِر
ِّ
العريب امل ُوحد لسنة  .92015وذهبت تقاري ُر مكتب
العمل ال َّدويل يف االتجاه ِ
نفسه ،من ّوه ًة باالرتفاع
امللحوظ لنسبة البطالة لدى الشباب يف دول الرشق
األوسط ،حيثُ انتقلت من  27.6سنة  2012إىل 28.2
مقابل انتقالها يف دول شام ِل أفريقيا يف
سنة َ ،2014
10
الفرتة ع ْي ِنها من  29.7إىل . 30.5
العوامل وغ ُريها اليو َم عىل الدول العربية
ُ
تَفرض هذه
والتدريب
التعليم التِّقْني
تعميق النظر يف أنظمة
ِ
ِ
َ
املِ ْهني لتشخيص َمواطنِ الخلل التي تَحول دون
الخلل
النجاح يف أداء دورها التن َموي؛ سوا ٌء كان هذا ُ
ب ْن َيويًّا يَظهر يف مستوى العالق ِة بني أنظم ِة التدريب
ومتطلّبات سوق العمل ،أو ثقاف ًّيا يرتبط بالتمثُّالت
والصور ِة االجتامعية السائد ِة حول نوع التعليم الذي
تدفع إىل ازدرائه .وال يُغفَل هنا الدو ُر الحاسم للقطاع
ووجوب إرشاكه يف رسم السياسات العا ّمة يف
الخاص،
ّ
ُ
ِ
ورسم الربام ِج
الحاجيات
هذا املجال ،أو يف تحديد
ِ
التدريبية.11
بعض ال ّد ُول العربية .لك ْن
وهذا ،فعلاً  ،ما بادرت إليه ُ
ِ
والنجاحات املحقَّقة هنا وهناك،
رغ َم الجهو ِد الحثيثة
والتدريب املِ ْهني يُعاين
ما زال قطا ُع التعليم التِّقْني
ِ
40

ٍ
اختالالت كثري ًة تَح ّد من فاعل ّيته وقيم ِته االجتامعية؛
ٍ
أدوات منهجي ٍة
األم ُر الذي يُضاعف الحاج َة إىل بناء
موثوقة يمُ كن توظيفُها بفعالي ٍة يف عمليات ال َّرصد
والتقييم لوضع القطاع وجود ِة مخرجاته ،من أجل
وأصحاب القرار يف أُفُق
توضي ِح الرؤية للدارسني
ِ
إصالحه وإغنا ِء ِ
نقاط ق َّوته .يف هذا اإلطار ،تأيت مبادر ُة
مرشوع املعرفة العريب لتَنخرط يف الجهود الرامي ِة إىل
بناء مؤشرِّ ٍ
ات علمي ٍة وموضوعية لقراءة واقعِ ِ
بعض
ِ
القطاعات املؤث ِّرة يف خلق بيئ ٍة متكينية للمعرفة؛ بينها
12
والتدريب املِ ْهني .
قطا ُع التعليم التِّقْني
ِ

أهمي ُة املؤشرِّ ات لدراسة قطاع التعليم ال ِّتقْني
والتدريب املِ ْهني
ترسخت فكر ُة مقارنة أنظم ِة التعليم التِّقْني
ّ
والتدريب املِ ْهني مع تزايُد حجم اإلكراهات التي
ِ
تَفرضها تح ُّوالتٌ عميقة شهدتها اقتصاداتُ الدول
أساسا
املتقدمة يف إطار مرشو ٍع مجتمعي ينبني ً
ِ
رشوط العمل
مقابل تحسني
َ
عىل تجويد الخدمات
ِ
ومحيطه؛ بحيثُ أصبحت املساءل ُة واملقارنة عنوانًا
بارزًا للعقود األخرية .ودفع هذا األم ُر ُد َولاً عديدة إىل
التدريب
إعادة النظر يف تجاربها وسياساتِها يف مجال
ِ
ِ
رصيدها يف هذا
املِ ْهني؛ كام ساعدها عىل إغناء
املجال ،وتنويعِ ع ْرضها ،ورفعِ القدرات االستقطابية
ملؤسساتها .وحفَز هذا التح ّو ُل ُد َولاً ع ّد ًة عىل خلق
ّ
وسوقِ
منظوم ٍة وطنية لتدبري العالق ِة بني
ِ
التدريب ُ
ِ
العمل؛ ومتطل ِ
املزيد من
السوق لخلق
ّبات هذه ُّ
فرص العملِ للشباب ،ومتكي ِنهم من ولوج عا ِمل اإلنتاج
عىل نح ٍو ناجعٍ وف ّعال .وانعكس هذا األم ُر إيجابًا عىل
أنظمة التعليم التِّقْني والتدريب املِ ْهني ،حيثُ مل يَعد
األسايس أو الجامعي
التعليم
داعم ألنظمة
ِ
مجر َد قطا ٍع ٍ
ِّ
بق ْدر ما أصبح يَتوفّر يف كثريٍ من الدول املتق ّدمة؛
ٍ
اتيجيات واضح ِة املعامل تعتمد عىل أنظمة
ع َرب اسرت
حكام ٍة ورقاب ٍة متامسكة ،مبني ٍة عىل أساس مؤشرِّ ٍ
ات
ٍ
وأهداف متوسط ِة وبعيدة املدى .لذا ،بادرت
واضحة
التعليم التِّقْني
املؤسساتُ ال َّدول ّية املهتم ُة مبوضوع
ِ
ٍ
بيانات د ْول ّية تُو ِّحد
والتدريب املِ ْهني إىل بناء قاعد ِة
ِ
املقاييس ،وتَضبط املفاهيم؛ تمُ كّن من استقراء ظواه ِر
النم ِّو والرتاجع التي يمُ كن أن تطرأ عىل هذا القطاع،
والعواملِ املتحكِّمة يف هذه الظواهر.

هذا ما يَرومه مرشو ُع املعرفة العريب الذي يرفع
تح ّد َي بناء مؤشرِّ ٍ
ات علمي ٍة ودينامية تنخرط يف
املجهود الكَوين لتطوير ِ
آليات فهم املنظوم ِة ال َّدول ّية
وتت ّب ِعها؛ آ ِخذًا بعني االعتبار الواق َع املع ّق َد أحيانًا الذي
تعيشه مجموع ٌة من الدول العربية .13فبالنظر إىل
والتدريب املِ ْهني يف
التعليم التِّقْني
واقع منظومة
ِ
ِ
العامل العريب ،واعتبا ًرا لألهمية االسرتاتيجية التي أصبح
ٍ
مجتمعات متامسكة،
يحتلها هذا القطا ُع من أجل بناء
ِ
باتَ رضوريًّا بنا ُء مؤشرِّ ٍ
ورصد َمكامن
ات لتت ُّبعه
ق ّوتِه وضَ عفه يف مجال تقديم صور ٍة بانورامية عنه
ِ
السياسات العا ّم َة
للمهت ّمني وص ّناع القرار؛ مبا يُغني
لل ُّد َول العربية يف مجال التدريب والتشغيل ،ويُق ّدم
ِ
املعطيات الكفيل َة مبقارنة إنجازاتِها وإغنا ِء تجاربها
لها
ِ
وتوحيد ُخ ِ
ططها وسياساتِها يف
الوطنية؛ عرب تبا ُدلها
هذا املجال.

والتقييم الضعيف ُة،
تُضاف إىل ذلك آل ّياتُ املتابَع ِة
ِ
ومحدودي ُة الدراسات املتوفِّرة بشأن هذا القطاع .وقد
والتعليم
ن ّبهت إىل ذلك االسرتاتيجي ُة العربية للتدريب
ِ
ْني واملِ ْهني التي أق ّرها مؤمت ُر العمل العريب يف دورته
التِّق ِّ
14
السابعة والثالثني عام  . 2010ويشكو قطا ُع التعليم
التِّقْني والتدريب املِ ْهني من ضَ عف البيانات وشَ ِّحها،
وتشتُّ ِت األرقام واإلحصائيات ،الناجم ِة عن قصو ٍر يف
مجال شفَّافية التدبري و َد َمقْرط ِة الوصول إىل املعلومة؛
ما يؤث ِّر سل ًبا يف طبيعة التقارير املع َّدة حول املوضوع.
فحتى األرقا ُم املتوفّرة ال تُغذّى وتُح َّدث د ْوريًّا إلاّ يف
ٍ
هيئات
دول غال ًبا ما تربطها اتفاقياتُ رشاك ٍة متينة مع

وعدم االنسجام يف املعطيات
يمُ كن اعتبا ُر الضَّ عف
ِ
كل دول ٍة جز ًءا من ب ْنيتها
اإلحصائية التي تُوفّرها ُّ
املؤسساتية وأح َد أبرز وجوه انفتاحها عىل العامل.
فإذا كانت بعض الدول العربية ال تحظى بالخربات
الوطنية الرضورية وال باملوارد الكافية لتوفري البيانات
عن اقتصادها ومؤسساتها ،فإ ّن بعضَ ها اآلخر ال يتعاطى
مع هذه االشكالية بالج ّدية املطلوبة؛ إىل حدو ِد
أ ّن ذلك أصبح يُشكِّل لبعض الخرباء ال َّدوليني حاج ًزا
يف تعاطيهم مع الدراسات املتعلقة بهذا الجزء من
العامل .15وهو ما يُال َحظ بشك ٍل جيل يف قطاع التعليم
التِّقْني والتدريب املِ ْهني ،حيث حاولت اليونسكو
وخصصتها لهذا القطاع
املؤسسة التي أنشأتها ّ
ع َرب ّ
(اليونيڤوك) إجرا َء در ٍ
اسات حول واقعه وآفاقه يف دو ٍل
عربية  -مثل األردن ،والبحرين ،واإلمارات ،والسعودية،
والعراق ،و ُعامن ،وفلسطني ،وقَطر ،ولبنان ،ومرص،
واليمن .وهذه يف ح ّد ذاتها تجرب ٌة واعدة يف انتظار
ٍ
معطيات
غياب
إغنائها مستقبلاً  ،لك ّن املالح َظ هو ُ
مرقَّمة حول هذه التجارب .16ب ْي َد أ ّن تشتّ َت املعطَيات
فحسب ،وإمنا هو
والبيانات ليس مرتبطًا بغياب األرقام ْ
أيضً ا أح ُد أوجه أزمة ال َحوكمة التي يعيشها القطاع:
فهو إ ّما يبقى مرتبطًا بوزارة الرتبية والتعليم (مرص) أو
التعليم العايل (اليمن ،السودان ،اإلمارات) ،وإ ّما بوزارة
ِ
العمل/التشغيل (املغرب ،الجزائر ،تونس) .وقليل ٌة
ٍ
هيئات وطنية لتدبري
هي التجارب التي اعتمدت عىل
رش
القطاع ،والتي يبقى بعضُ ها مرتبطًا بشك ٍل غريِ مبا ٍ
أحيانًا بإحدى الوزارات السالف ِة الذِّكر.
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ورص ِد
التعليم التِّقْني
لدراسة قطا ِع
ِ
ِ
والتدريب املِ ْهنيْ ،
دينام ّياتِه ع َرب بناء مؤشرِّ ٍ
ات خاص ٍة به ،أهمي ٌة كبرية
نظ ًرا إىل اختالف طبيع ِته ومت ُّيزِه عن باقي القطاعات
ألسباب ع ّدة ،تُج َمل يف ميزتَ ِني أساس ّيتَني
التعليمية؛
ٍ
هام:
وبسوق
ني وال ِح ْريف ُ
 االرتبا ُط املبارش بالواقع املِ ْه ّخصوصا لدى الشباب؛
العمل،
ً
اختالف ِ
ُ
العرض الرتبَو ِّي والديداكتييك لهذا التعليم
التطبيقي املبارش
أساسا عىل االنخراط
باعتامده ً
ِّ
للمتعلّم يف العامل اإلنتاجي ،سوا ٌء عن طريق
التعليم ع َرب التداول أو عن طريق التعليم داخل
الورشات.

مث ِل منظمة العمل ال َّدول ّية ،أو اليونسكو ،أو ِ
البنك
يخص عالق َة
ال َّدويل ،توفِّر أه َم قواعد البيانات يف ما ّ
التعليم والتدريب ببيئة العمل؛ وبخاص ٍة إذا كانت
املعطياتُ املطلوبة تَهم ٍ
فئات بعينها كالنساء والشباب.

تذكريٌ مبنهجية بناء املؤشرِّ العريب للتعليم ال ِّتقْني
والتدريب املِ ْهني
العمل عىل بناء مؤشرِّ التعليم التِّقْني والتدريب
تمَ ّيز ُ
احل ،أه ُّمها:
املِ ْهني مبروره عرب عدة مر َ
املرحل ُة األُوىل :تركّزت أُوىل مراحل إعداد املؤشرِّ
عىل االستقراء األ ّويل للمؤشرِّ ات املعت َمدة دول ًّيا مع
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عليم ال ِّتقْني والتدريب امل ْهني
مؤرش ال ّت ِ

مس ٍح ملختلف التعاريف واالصطالحات املتداولة
ِ
ورصد متايُ ِز تجارب الدول يف هذا املجال .ومت ّيزت
هذه املرحل ُة بالوقوف عند التو ّجه ال َّدويل لتوحيد
املؤشرِّ ات واملفاهيم ،وهو لألسف ما مل ت َعكسه حتى
اآلن التجرب ُة العربية التي بقيت شب َه معزولة عن
هذا التوجه؛ مع بعض االستثناءات القُطرية التي
خصوصا
املؤسسات ال َّدول ّية،
واكبتها مجهوداتُ
ً
ّ
َ
البنك ال َّدويل واليونسكو ومنظم َة العمل ال َّدول ّية.
ٍ
ٌ
تحديد
وقوف عىل
وكان من نتائج هذه املرحلة
معياري/
دقيق لالصطالحات املستعملة ،ووض ُع إطا ٍر
ٍّ
إجرا ّيئ ميكن تعمي ُمه عىل مختلف التجارب القُطرية
العربية مهام كان اختالفُها .وهذا جه ٌد ال َمحي َد عنه
ِ
توحيد األنظم ِة التعليمية التِّقْنية واملِ ْهنية عىل
يف أفق
وتعميم استعاملها
املستوى املفاهيمي واالصطالحي،
ِ
ِ 17
ِ
القياس والتقييم نفسها .
ملؤشرِّ ات
املرحل ُة الثانية :متثّلت يف دراسة أُ ِ
سس املؤشرِّ ات
املعت َمدة وأبعا ِدها ع َرب املقارنات ال َّدول ّية ،ويف إطار
بعض مم ّيزات الدول
تص ّو ٍر جديد يأخذ ب َعني االعتبار َ
ٍ
تعس ٍف منهجي .فالتجرب ُة
العربية دون
إسقاط أو ُّ
العربية حديث ُة العهد وتَصعب مقارنتُها اعتباط ًّيا
بدو ٍل مل ترزح تحت االستعامر عقو ًدا من الزمن.
َ
وصول بِنى االقتصاد إىل درج ٍة من
ِأضف إىل ذلك ،أ ّن
النضج والتاميز ليست بالعملية اليسرية ،ألنها تعكس
تح ُّولاً عميقًا لبنى املجتمع الثقافية واالجتامعية؛
وهو ما يتطلّب سريور ًة طويلة ومعقدة من التغيري
االجتامعي .ف َعىل سبيل املثال ،أ ّن وض َع املرأة داخل
سوق العمل ال يرتبط بطبيعة هذه السوقِ وتح ّوالتها
فحسب؛ وإنمّ ا يبقى كذلك رهي ًنا بالصورة االجتامعية
ْ
التي تشكّلت حول املرأة يف الثقافة السائدة .من
هذا املنطلق ،كان التو ّج ُه نحو مقارب ٍة دينامي ٍة/
تط ّورية يُسعى من خاللها إىل تقديم إطا ٍر عا ٍّم/مثايل
يُغ َنى ويُط َّور تدري ًجا باملنهجية ذاتِها التي اعتمدتها
املؤسساتُ ال َّدول ّية الرائدة يف هذا املجال؛ دون إغفا ِل
ِ
الخصوصيات الثقافي ِة واالجتامعية للمنطقة العربية،
ِ
والتحديات التن َموية املطروح ِة عليها.
املرحل ُة الثالثة :تتمثّل هذه املرحل ُة يف التد ّرج من
مرحلتَي الوصف والتحليل إىل عملية البنا ِء الفعيل
ملؤشرِّ ٍ
ات إجرائي ٍة عملي ٍة وواقعية .ورغم اإلشكالي ِة
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األساسية التي كانت وال تزال تواجه الخربا َء املهت ّمني
والتدريب املِ ْهني ،وهي مدى
بقطاع التعليم التِّقْني
ِ
ِ
البيانات واإلحصائيات ومدى انسجامها ،كان
توفُّر
ِخيا ُر مرشوع املعرف ِة العريب واض ًحا منذ البداية بألاّ
يُرت َهن بغياب بعض البيانات؛ وبأ ْن يُعمل عىل بناء
مؤشرِّ ٍ
ات مكتمل ِة املعامل ،تَضبط محاو َرها ومك ِّوناتِها
قياسه وتت ُّب ُعه ،ال يف ضوء ما
يف ضوء ما يستوجب ُ
املفاهيمي
الفصل
ُ
يتوفَّر من بيانات .فكام أوضح
ُّ
واملنهجي يف تقرير مؤشرِّ املعرف ِة العريب للعام ،2015
يتمثَّل هذا املرشو ُع يف عملٍ
بحثي يمَ ت ّد عىل ثالث
ّ
التوصل يف أفق  2017إىل
ُ
سنوات ويُرام من خالله
تطوير مؤشرِّ ٍ عر ّيب للمعرفة يَرفع جمل َة تح ِّد ٍ
يات،
أه ُّمها :االستجاب ُة إىل املواصفات املنهجي ِة العاملية،
ومراعا ُة خصوصيات املنطق ِة العربية ،وتوف ُري
ِ
البيانات الرضورية التي تظل منقوص ًة يف القواعد
املتدا َول ِة حال ًّيا.
فريق التقرير يف سنة  2015إىل
توصل ُ
تب ًعا ملا س َبقّ ،
والتدريب
خاص بقطاع التعليم التِّقْني
ِ
بناء مؤشرِّ ٍ ٍّ
عرض
املِ ْهني يتك ّون من ثالثة محاو َر رئيسية هيُ :
والطلب عىل قوى العمل ،والرياد ُة
قوى العمل،
ُ
(الشكل )7؛ عىل أ ْن يُوىل يف املراحل الالحقة من
خاص ملسألة ِ
نقص
تطوير هذا املؤشرّ اهتام ٌم ّ
البيانات يف املنطقة العرب ّية .ويُعمل يف الوقت ع ْي ِنه
ِ
تسليط الضوء
عىل إغناء الرتكيب ِة الحالية يف اتّجاه
عىل متغيرّ ٍ
ات مه ّم ٍة أُخرى مثلِ جاذبية القطاع،
ني،
ْني والتّ ِ
دريب املِ ْه ّ
وكفاء ِة مؤسسات التّعليم التّق ّ
وأساليب إدارة القطا ِع و َح ْوكم ِته؛ إىل جانب استثام ِر
ِ
ٍ
نتائج
بيانات ك ّمي ٍة ونَوعية ،بينها
ما يَستج ّد من
ُ
الدراسات ال ّدول ّية.

السابقة
ُ
ال ّت
عديالت التي أُدخلت عىل ّ
الصيغة ّ
للمؤش
وفْقًا لالستشارات التي تلَت بنا َء الصيغة األُوىل ملؤشرِّ
والتدريب املِ ْهني ،إضاف ًة إىل استقراء
التعليم التِّقْني
ِ
فريق التقري ِر
األدبيات املتوف ّر ِة حول املوضوع ،حاول ُ
االعتام َد يف عملية املراجعة عىل التقارير العربي ِة
ٍ
مستويات لقراءة مؤشرِّ ات
وال َّدولية؛ مم ِّي ًزا بني ثالثة
ِ
ورصدها ،هي:
التعليم التِّقْني والتدريب املِ ْهني
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تأسيسا عىل القراء ِة الثاني ِة الرتكيبية والثالث ِة
ً
الفونوغرافية ،شملت عملي ُة املراجعة املعت ِمد ُة
أساسا
جوانب عد ًة ت َه ّم
عىل الصيغة السابقة
ً
َ
املنهجي َة املعت َمدة التي بُن َيت عىل مقارب ٍة
ميكانيكية لعالقة مد َخ ِ
الت التعليم التِّقْني
والتدريب امل ِ ْهني ومخ َرجاتِه ،بُغي َة زياد ِة توضي ِح
وضعِ القطاع؛ مبا بالشكل ميكّن من الوقوف عىل
التعديل والتحسني .وهذا
َ
امل َواطن التي تستوجب
فريق التقرير تدا ُركَه بإدراج محاور
ما حاول
ُ
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 قراء ٌة للواقع العريب بر ّمته ،مع تقديم مع َّد ٍالت
ِ
عنارص اإلشكالية؛
مختلف
عامة حول
ِ
 قراء ٌة تركيبية تجمع بني االنتقال من تنميطالواقعِ العريب يف خان ٍة واحدة إىل تقديم حال ِة
بعض ال ّدول التي تتوفّر حولَها البيانات؛
كل دولة،
 قراء ُة مقا َرن ٍة/فونوغرافية ت ُق ّدم تجرب َة ّوهي التي اعتمدتها مثلاً تجرِبتا اليونيڤوك
ومسا ِر ت ُورينو 18من أجل اإلنصاف واملقارنة،
وهام الرشطانِ املنهجيانِ األساسيان اللّذانِ ك َّونا
أساس املقاربة املرشوح ِة آنِفًا.
َ

املؤشرِّ ِ الرئيسي ِة والفرعية ،مبا يَضمن أنْ ت ُؤخذ ب َعني
كل البيئات واإلكراهات التي تؤث ِّر عىل
االعتبار ُّ
التعليم التِّقْني
نح ٍو مبارش أو غريِ مبارش يف قطاع
ِ
والتدريب امل ِ ْهني ومخ َرجاته .وإىل جانب ما اعتُ ِمد
سابقًا ،بشأن مستوى النم ِّو الدميوغرايف ومؤشرِّ ات
التعليم بشكلٍ عام،
التنمية ،إضاف ًة إىل دينامية
ِ
جرى الرتكي ُز عىل ح َيوية االقتصاد وطبيع ِته مع
إيالء أهمي ٍة خاصة لواقع اقتصا ِد املعرفة وتط ّورِه؛
لِام لهذا الجزء من االقتصاد الوطني من دو ٍر يف
تنمية منظومة التعليم والتدريب .ويف ما ييل
تفاصيل التعديالت وم ّربرات ُها.
ُ

عرض هيكلة الصيغة الجديدة للمؤشرِّ :
ُ
رات اختيارها
املَحاو ُر واملتغيرّ ات وم ِّرب ُ
تكمن أهمي ُة املؤشرِّ يف قراءة واقع ِّ
كل مجتمعٍ
وتح ّوالتِه ،ويف ما يُح ِّدده عىل مستوى اختباراتِه
والتدريب
االسرتاتيجية يف مجال التعليم التِّقْني
ِ
امل ِ ْهني .من ث َ ّم ،كان ارتكا ُز الصيغة املع ّدلة عىل
ثالثة محاو َر رئيسي ٍة هي (الشكل :)8
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الرئييس األول ب ْني ُة التعليم والتدريب يف
يتناول املحو ُر
ُّ
محاول ٍة الستقراء بِنى االستقبال ومؤ ّه ِ
مؤسسات
الت ّ
هذا القطاع ،والعالق ِة بني التعليم التِّقْني والتدريب
املِ ْهني وسوقِ العمل.
فقد أُفرِد ح ِّي ٌز مه ّم لدينامية بِنى التدريب ،وقدراتِها
ومؤ ّهالتِها االستقبالي ِة واالستقطابية ،ومدى قدرتِها
عىل توفري ِ
فرص تكوينٍ للهيئات التدريبي ِة واإلدارية.
تعديل هذه الركيزة وإغنا ُؤها بالرتكيز عىل
ُ
وتمَ ّيز
فرعي ها ّم لرصد
االرتباط مع سوق العمل ك ِمحو ٍر
ٍّ
متغيرّ ٍ
ات من قَبيل حضور هيئات التعليم التِّقْني
واملِ ْهني ومشارك ِتها يف وضع مق ّرر ِ
ات التدريب
الخاص
الوطني
املرجعي
ورس ِمها ،وإقرا ِر اإلطار
ِّ
ْ
ّ
ِّ
ِ
لكل دولة ،وإجراء االمتحانات ،ومراقب ِة مخ َرجات
ّ
العملي ِة التدريبية د ْوريًّا؛ إىل جانب تنفيذ املشاريع،
ِ
وجهات نظر هذه األخرية بشأن مالمئة
مع استقراء
الربامج التدريبية لحاجات اإلنتاج .كام اهت ّم هذا
املحور أيضا بهيكلة التعليم من حيث التوزيع
الرتات ُبي للمستفيدين من التدريبِ ،
ومنط التدريب
ومساراته.
ُخ ِّصص جز ٌء ال يُستهان به من هذا املحو ِر الرئييس
ملتغريات االلتحاق وتن ُّو ِع العرض ،مبا ينعكس عىل

االلتحاق بربامج التعليم التقني عىل املستوى الثانوي
ونسب ِة اإلناث منهم ،إضاف ًة إىل القدرة االستيعابي ِة
ملؤسسات القطاع.
ّ
ال َّ
شك يف أ ّن تت ّب َع قدر ِة القطاع عىل منافسة باقي أنواع
التعليم ،أقلُّه عىل املستوى الك ِّمي ،من شأنه إعطا ُء
فكر ٍة عن قدرة انفتا ِحه عىل أعدا ٍد مه ّمة من الشباب
املتعلّم ،وإعطاؤه ‘مرشوعي َة’ الت َموقُع عىل رأس قامئة
املختصة.
األ ْولَويات التي تُسطِّرها املؤسساتُ الحكومي ُة
ّ
وتجدر اإلشار ُة هنا إىل العالقة املتوازنة التي يجب عد ُم
إغفالها بني القدر ِة االستقطابية والطاق ِة االستيعابية،
املخصص ِة للقطاع التي غال ًبا ما تكون
وبني امليزانية
ّ
دون مستوى تزايُ ِد أعداد الطلبةِ .أضف إىل ذلك ،أن
جز ًءا ها ًّما من هذه امليزان ّية يُو َّجه إىل دفع الرواتب
خصص إلاّ جز ٌء بسي ٌط منها
والتدبريِ اإلداري؛ يف حني ال يُ َّ
ِ
ِ
ورشوط
وتجويد منتوجِه ومق ّرراته،
لتطوير القطاع،
العملية التدريسي ِة والتدريبية بشكلٍ عا ّم .هذا فضال
رص البرشي
عن الدور الحيوي الذي يُؤ ّديه
تدريب العن ِ
ُ
ِ
ِ
اتيجيات املرسومة
املخططات واالسرت
وتأهيلُه يف إنجاح
ُ
واملعروف أ ّن
لقطاع التعليم التِّقْني والتدريب املِ ْهني.
معاملَ هذا القطاع وأدواتِه التِّقْني َة والبيداغوجية تتغيرّ
برسع ٍة ،نظ ًرا إىل التطورات املتسارع ِة التي تشهدها
ُ
أشكال اإلنتاج واالبتكار؛ وال س َّيام يف القطاعات
ِ
ذات التنافُسي ِة املرتفعة ،كالتكنولوجيا واملعلومات
وامليكانيك ،وما شابَ َه ذلك.
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التفاعل مع سوق العمل أح َد أه ِّم املؤشرِّ ات
ُ
ويبقى
املعت َمد ِة يف مختلف الدراسات ال َّدول ّية لواقع قطاع
التعليم التِّقْني والتدريب املِ ْهني وتط ّورِه ،حيث ت ُربَط
احل مختلف ٍة؛
مدخَالتُ القطاع مبخ َرجاته مرو ًرا عرب مر َ
مبا يُق ّدم صور ًة عن التقا ُرب/التباعد بني املستويَني،
ويُعطي فكر ًة عن استجابة البناء التعليمي لحاجات
سوق العمل .ومن املمكن مقارب ُة هذه اإلشكالية
من خالل ع ّدة أبعا ٍد ،يُفضَّ ل منها الجز ُء املتعلّق
باعتامد املقاربة التشا ُركية يف بناء املق ّرر ِ
ات والربام ِج
التدريب املِ ْهني ،إىل
التدريبية؛ ما يجعل من هيئات
ِ
جانب أرباب العمل ،رق َم ِني ملعادل ٍة واحدة تعتمد
املؤسسايتِّ الدائم .وس ُيتيح هذا األم ُر
عىل التواصل ّ
ٍ
طرف اإلسها َم بفعالي ٍة يف تحديد األولَويات
لكل
ّ
وتسطريِ الربامج التكوينية واملقا َربات التدريبية.
املؤسيس
املحو ُر الرئييس الثاين :اإلطا ُر ّ

يرتبط اقتصا ُد املجتمع أيضً ا بطبيعة هذا البنا ِء
املؤسسايت ويَخضع له ،وهو ما يجعل املؤشرِّ َ ينِ
ّ
متكاملَني إىل حدو ِد أ ّن دينامي َة االقتصاد ال ميكن
فصلُها البت َة عن طبيعة الح ْوكمة االقتصادي ِة وأشكالِها؛
أساسا بالرتسانة
علْماً بأ ّن هذه الح ْوكم َة مرتبط ٌة ً
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يتم ّيز هذا املحو ُر بتن ّوع مح ِّدداتِه ومعطَياتِه،
املؤسسا ّيت وح َركي ِة
باعتباره قراء ًة مركّبة لإلطار
ّ
فالشكل العام الذي يعطيه ُّ
ُ
االقتصاد.
كل مجتمعٍ
ِعي الذي تعتمد
لبناء ّ
املؤسسات يُبقي اإلطا َر املرج ّ
كل سياساتِه العا ّمة؛ وهو ما يرتبط جدل ًّيا
عليه ُّ
ِ 19
بدينامية منظوم ِة اقتصا ِده وطبيعتها  .فالرشوطُ،
كل دول ٍة عىل مستوى ترسان ِتها القانوني ِة
التي ت َخلقها ّ
واملؤسساتية ،ت ُعترب يف ح ّد ذاتها نقط َة قو ٍة أو ضَ ْعف
ّ
تُك ِّون للمستثمر (محل ًّيا كان أو أجنب ًّيا) أح َد أهم
ِ
مؤشرِّ ِ
وانفتاحها .واإلطا ُر القانو ُّين
ات دينامي ِة الدولة
واملؤسسايت هو اآلل ّية الكفيل ُة بخلق توازنٍ عىل
ّ
ِ
وفرض نو ٍع من الضبط
مستوى العرض والطلب،
والتقنني؛ حتى تتمكن الدول ُة من القيام بدورها كاملاً
خصوصا فئاتِه
يف الحفاظ عىل مكتسبات املجتمع،
ً
املحروم َة وامله ّمشة .ويضمن هذا األم ُر انخراطًا كلّ ًّيا
وغ َري مرشوط ملختلف مك ّونات املجتمع يف البناء،
واقتسام نتائج ذلك البناء.
ِ

القانونية التي يخضع لها االستثام ُر عىل الخصوص،
وتؤث ِّر بعمقِ يف السياسات العا ّمة للتشغيل .وتُك ِّون
قوان ُني العمل وأشكالُها ،باعتبارها جز ًءا ال يتجزأ
من املنظومة االقتصادي ِة كك ُّل ،أح َد أعمدة التد ّخل
العا ّم يف توفري املنا ِخ اإلنتاجي الكفيلِ بخلْق فرص
العمل؛ وبخاص ٍة للشباب املتعلّمني الذين تعتربهم
كل التقاري ِر ال َّدول ّية أه َّم فئ ٍة يجب أن تتو ّجه إليها
ُّ
السياساتُ العا ّمة .فتقري ُر البنك ال َّدويل حول فرص
العمل يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا يَعترب أ ّن
رص املؤث ِّر َة يف ب ْنية االقتصاد وحركي ِة ال ُّنظم
العنا َ
االجتامعية يف عرصنا الحايل ثالث ُة ركائ َز أساسي ٍة ،هي:
محي ُط االقتصاد ،وب ْني ُة سوق العمل ،واملؤ ِّهالت.20
رص ملعادل ٍة واحدة تمُ كِّن املجتم َع
وهذه كلُّها عنا ُ
من التفاعل سل ًبا أو إيجابًا مع التح ّديات املطروح ِة
"إدماج الشباب" أه َّم
عىل عاتقه التي يعترب التقري ُر
َ
متويل هذا القطاع آل ّي ًة
أو ُجهها .إضاف ًة إىل ذلك ،يُع ّد ُ
املؤسساتية
لقياس مدى ترجم ِة الدولة الختياراتها ّ
ِ
اإلمكانات املالي ِة واللوجستية
وقدرتِها عىل توفري
والتدريب املِ ْهني كفيلٍ
نظام للتعليم التِّقْني
ِ
لبناء ٍ
مبنافسة باقي أنواع التعليم ،وبخلقِ صور ٍة مختلفة
عن الصورة االجتامعي ِة السلبية التي تَعايش معها
لعقو ٍد من الزمن.
تب َعا لذلكُ ،ع ِّزز مؤشرِّ ُ التعليم التِّقْني والتدريب
املِ ْهني مبتغيرّ ٍ
ات جديدة تُعترب دالّ ًة يف ما يتعلّق برصد
ِ
سامت سوق العمل التي يُ َع ّد التعلي ُم
– وقراء ِة -
والتدريب املِ ْهني جز ًءا ال يتج ّزأ منها .فقد
التِّقْني
ُ
أُدرِجت متغيرّ اتٌ مث ُْل قانون سوق العمل من منظور
املقاوالت والرشكات ،والقو ِة العاملة املسجلة يف
لكل
الضامن االجتامعي ،ومع َّد ِل املنازعات العماّ لية ّ
ِ
ِ
ساعات العملِ األسبوعية،
ومتوسط عدد
ألْف عامل،
ونسب ِة مشارك ِة اإلناث يف قوى العمل .وتُق ِّدم هذه
املتغيرّ اتُ صور ًة عن طبيعة املنا ِخ االجتامعي لسوق
العمل ،ومدى انخراط الدو ِل العربية يف املنظومة
ال َّدول ّية الحرتام حقوق اإلنسان العامل ،ودو ِر البِنى
اإلنتاجية يف االرتقاء باملوارد البرشية ِ
ورأس املال
البرشي عىل نح ٍو عا ّم.
واعتبا ًرا ألهمية عاملِ الجودة لالرتقاء بوضع هذا
القطاع ،كان ال ب َّد من تخصيص متغريات ضم َن اإلطار
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املؤسسا ِّيت لإلجراءات التي تستهدف ضام َن الجودة.
ّ
ولهذا الهدف ،اعتُ ِمدت مجموع ُة متغيرِّ ٍ
ات تتعلّق
التعليم التِّقْني
ملؤسسات قطا ِع
ِ
بالتقييم البيداغوجي ّ
والتدريب املِ ْهني وأُطُرِه؛ إىل جانب الريادة ومدى
ِ
التكنولوجيات الحديثة يف بناء مؤ ّه ٍ
ِ
الت
استعام ِل
ومهار ٍ
ات للشباب املتمدرِس ،تمُ كِّنهم من االنفتاح عىل
ِ
االقتصاديات العرصية .وهذه هي املؤشرِّ اتُ ذاتُها التي
دعت اليونسكو /ال ُيونيڤوك إىل الرتكيز عليها وإيالئِها
املكان َة التي تستحقّها يف عا ٍمل يَسمه التغيرُّ ُ املطَّرِد.21
خصوصا عىل مدى وجو ِد اسرتاتيجي ٍة
وقد ُركِّز
ً
للقطاع ،وهيئ ٍة للتنسيق .يُضاف إىل ما س َبق ذك ُره،
العلمي واإلحصايئ
الشق املتعلّق مبؤشرِّ ال ّرصد والتت ّبعِ
ُّ
ِّ
الذي تُرتجمه متغيرّ اتٌ عديدة ،كوجود در ٍ
اسات علمية
ٍ
وإحصائيات د ْوري ٍة مح َّدثة بشأن سوق العملِ عمو ًما،
واالندما ِج املِ ْهني داخلَه لخ ِّريجي قطاع التعليم
خصوصا.
التِّقْني والتدريب املِ ْهني
ً
ُ
وي
املحو ُر الرئييس الثالث:
السياق التن َم ُّ
والتدريب
أل ّن من غري املمكن لب ْني ِة التعليم التِّقْني
ِ
املؤسسايت ،أن يَعمال بطريق ٍة ف ّعالة
املِهني ،ولإلطا ِر ّ
ويُ ِ
وي
فضيا إىل املخ َرجات املرتقبة دون توفّر سياقٍ تن َم ٍّ
الرئييس الثالث عىل مجموعة
عا ٍّم مالئم ،تَركّز املحو ُر
ُّ
عوامل سياقي ٍة تُؤثر يف جودة هذه املنظومة .فالتعلي ُم
َ
والتدريب املِ ْهني جز ٌء ال يتج ّزأ من املنظومة
التِّقْني
ُ
اإلنتاجية وال ميكنه التاميش مع متطلّباته إلاّ من خالل
ِ
مبختلف
يل والف ّعال يف منظومة املعرفة
االنخر ِاط الفع ِّ
تالوينها؛ وهو األم ُر املعت َمد يف بناء هذا الجزء من
املؤشرِّ ات الذي أُفرِد له قس ٌط ها ٌّم داخلَها.22
كل دول ٍة،
ويتم ّيز هذا املحو ُر مبساءلة واقعِ التنمية يف ّ
مبا لهذا املح ِّدد من دو ٍر عىل مستوى تأهيل ِ
رأس املال
البرشي ،وقدر ِة هذا األخريِ عىل االنخراط اإليجايب يف
بناء مجتمعٍ متامسك .وهذه معطياتٌ ستُح ِّددها
يل اإلجاميل ومؤشرِّ َي
مستوياتٌ ومؤشرِّ اتٌ كالناتج املح ِّ
التنمي ِة البرشية واقتصا ِد املعرفة ،مبا تَعكسه من ُولوج
امل ُواطن إىل الخدمات االجتامعية األساسية ،والتوزيعِ
العادل للرثوات؛ إضاف ًة إىل الحجم والدينامي ِة يف تط ُّور
نسب ِة السكان الناشطني كأحد أه ِّم املعامل يف ح َيوية
املجتمع عىل املستوى الدميوغرايف ،وقدرتِه عىل
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االستقطاب اإليجايب ملواطنيه يف سوق العمل .وقد
ِ
التعديالت
أُس ِندت أوزا ٌن جديدة تأخذ بعني االعتبار
التي أُ ِ
دخلت عىل الصيغة األُوىل للمؤشرِّ ؛ حيثُ
أُ ِ
عطي الوزن النسبي  0.3ملحور السياق التنموي،
مقابل  0.5ملحور اإلطار املؤسيس و 0.2ملحور بنية
التعليم والتدريب.
ِ
املزيد من املصداقية عىل
يف إطار السعي إىل إضفاء
الجهو ِد يف بناء محاور مؤشرِّ التعليم التِّقْني والتدريب
املِ ْهني ضم َن مؤشرِّ املعرفة العريب لسنة ،2016
ُعرِضت هذه الصيغ ُة املع َّدلة عىل عد ٍد من الخرباء
الستشارتهم والتحقّقِ من وجاهة التعديالت ،وأُ ُس ِسها
املفاهيمي ِة واملنهجية ،واألوزانِ املقرتحة .وأسفرت
عرب
تلك االستشاراتُ  ،التي ساهم فيها تسع ُة خربا َء ٍ
ودول ّيني من تونس وفلسطني وكندا واملغرب ،إضاف ًة
إىل التواصلِ مع مكتب اليونيڤوك يف بون بأملانيا ،عن:
-

-

أهمي ِة انخراط الدول العربية يف الجهود ال َّدول ّية
لبناء مؤشرِّ ٍ
ات تَقيس منظوم َة التعليم التِّقْني
والتدريب املِ ْهني؛
واملنهجي املعت َم ِد
النظري
واقعي ِة التص ّور العا ِّم
ِّ
ّ
يف بناء املؤشرِّ ِ املركَّب ،ووجاه ِة هذا التص ّور؛
ِ
ُ
التجارب
اختالف
اإلشكاليات التي يطرحها
ِ
املعجمي
القُطري ِة العربية عىل املستوى
ِّ
خص قطا َع
واالصطالحي
واملفاهيمي يف ما يَ ّ
ّ
ِّ
ِ
التعليم التِّقْني والتدريب امل ْهني ،وهو ما يجب
أخذُه بعني االعتبار أثناء املقارن ِة املقرتحة؛
ِ
ضعف البيانات وتشتُّ ِتها ،وهو ما يتطلّب مجهو ًدا
ورصد تغيرّ اتِها املتسارعة،
ج ّبا ًرا من أجل تجميعها ْ
نظ ًرا إىل الدينامية التي يعيشها هذا القطا ُع يف
السنوات األخرية عىل مستوى العديد من الدول
العربية.

عىل مستوى التوصيات ،اقترُ ِح:
 إيال ُء أهمي ٍة أك َرب ملؤشرِّ ات التقييم واستعام ِلِ
التكنولوجيات الحديثة يف التعليم التِّقْني
والتدريب املِ ْهني والجود ِة بشكلٍ عام؛
 اعتام ُد مؤشرِّ ٍات رقمي ٍة/ك ّمية  -كلّام أمكن ذلك -
تمُ كِّن من املقارنة والتت ُّبع؛
 -قراء ُة املؤشرِّ ات املقرتحة ضم َن اآلفاق التي

رسمتها خريط ُة طريقِ لجنة خربا ِء اليونسكو
حول التعليم حتى عام 2030؛
االنفتاح مستقبلاً عىل مؤشرِّ ات التشغيل الذايت،
ُ
والتعليم
والتعليم مدى الحياة،
ورياد ِة األعامل،
ِ
ِ
األخرض؛ ِ
وربطها بأهداف األ لْفية من أجل التنمية
املستدامة.

النتائج

أعمق يف نتائج املؤشرِّ عىل مستوى
يُبينِّ التأ ّم ُل بشكلٍ َ
َ
وي
هذه املحاور الرئيسية الثالثة أ ّن
السياق التن َم ّ

من جه ٍة أُخرى ،ب ّينت عملي ُة االرتباطات وجو َد
كل
املؤسيس مع ٍّ
عالق ٍة موجِبة جمعت محو َر اإلطار ّ
ٍ
ارتباط
من محور ب ْني ِة
التعليم والتدريب (معا ِمالتُ
ِ
ت ُساوي  ،)0.513ومحو ِر السياقِ التن َموي (معا ِمالتُ
ٍ
ارتباط ت ُساوي )0.599؛ بينام ال يَظهر ارتبا ٌط ٌّ
دال
التعليم والتدريب ومحو ِر السياق
إحصائ ًّيا بني ب ْنية
ِ
التن َموي.
ُ
القول إجاملاً
املؤسيس ،ميكن
عىل مستوى اإلطار ّ
أ ّن املع ّد ِ
الت تبقى متفاوت ًة ج ًّدا ،وهو ما قد يُفسرَّ
بالتباينات الكبري ِة التي عرفتها ُ
دول املنطقة العربية
ِ
تحديث البنى القانوني ِة واإلدارية؛
عىل مستوى
مبا فيها تلك التي ت ُؤطِّر عملي َة التشغيل وت ُ َه ْيكل
ِ
العالقات املِ ْهني َة داخل سوق العمل .وتبقى دول ُة
اإلمارات العربية املتحدة عىل مستوى الريادة يف هذا
املجال ،وهو ما تؤكّده الوقائ ُع عىل اعتبا ِر أ ّن التجرب َة
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والتدريب املِ ْهني
التعليم التِّقْني
ِ
نتائج مؤشرِّ
ِ
أظهرت ُ
تشتّتًا كب ًريا يف الدرجات بلغ مدا ُه  62.24درجة
كفارقٍ بني أعىل قيمة ( 71.81يف اإلمارات) وأدىن
قيمة ( 9.57يف الصومال) .ويال َحظ عمو ًما أ ّن 12
ٍ
درجات ت ُساوي املتوس َط ( 50من )100
دول ًة س ّجلت
كل دول الخليج العريب؛ إىل جانب
فام فوق ،ض ّمت َّ
املغرب واألردن ولبنان وتونس ومرص والجزائر.
يف املقابل متا ًما إىل جانب الصومال ،جز ُر القمر
َ
بفوارق مه ّم ٍة يف الدرجات
والسودان واليمن ،لك ْن
النتائج
َقل عن  13درجة (الشكل  .)9وتبدو هذه
ال ت ّ
ُ
منطقي ًة ،باعتبارها نتا ًجا لألوضاع املتقلّبة التي
تعيشها هذه الدول ،اقتصاديًّا وسياس ًّيا وأمن ًّيا.

التعليم والتدريب يُك ِّونان الركيزتَ ِني األساس ّيتني
وب ْني َة
ِ
والتدريب املِ ْهني؛ إ ْذ يمُ ثِّالنِ
التعليم التِّقْني
لقطاع
ِ
ِ
نقطتَي ق ّوة الدول التي حلَّت فوق املتوسط .وقد
تص ّدرت ُ
املتعلق بالسياق
دول الخليج العر ِّيب املحو َر
َ
وي ،بينام تصدرت لبنان واملغرب وتونس
التن َم ّ
التعليم
وموريتانيا ومرص املحو َر املتعل َّق بب ْنية
ِ
والتدريب (الشكل .)10
ِ

اﻟﺸﻜﻞ :9
ﻣﺆﴍ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟ ﱢﺘﻘْﻨﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌِ ْﻬﻨﻲ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﱢ
ُ

ﺰاﺋﺮ
اﻟﺠ ﻳﻦ
ﺮ
اﻟﺒﺤ ﻤﺮ
اﻟﻘ
ﺰر
ﺟ ﻮيت
ﺟﻴﺒ
ﴫ
ﻣ ﺮاق
ﻌ
اﻟ دن
ﻷر
ا ﺖ
ﻜﻮﻳ
اﻟ
ﻨﺎن
ﻟﺒ
ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺎﻧﻴﺎ
رﻳﺘ
ﻮ
ﻣ ﺮب
ﳌﻐ
ا
امن
ﻋُ ﻄني
ﻠﺴ
ﻓ
ﺮ
ﻗﻄ دﻳﺔ
ﻌﻮ
اﻟﺴ ﻣﺎل
ﻮ
اﻟﺼ دان
ﺴﻮ
ﻟ
ا رﻳﺎ
ﺳﻮ
ﺲ
ﻧ
ﺗﻮ ات
ﻣﺎر
ﻹ
ا ﻤﻦ
اﻟﻴ
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عليم ال ِّتقْني والتدريب امل ْهني
مؤرش ال ّت ِ

ٍ
ٍ
إصالحات
سنوات يف سلسلة
اإلماراتية انخرطت منذ
اقتصادي ٍة هيكلية ترتكز عىل ربط التنمي ِة بتأهيل
َ
احتالل
رأس املال البرشي؛ مبا يُتيح القتصاد املعرفة
مكان ٍة متم ّيزة كأه ِّم موارد التنافُسية .وتأيت قطر أيضً ا
يف مستوى الريادة إىل جانب دولة اإلمارات مبع ّدل
( ،)69.87متبوع ًة باملغرب ()65.32؛ وهي ٌ
دول
استطاعت أن تَخلق دينامي ًة حقيقية عىل مستوى
ِ
والنهوض بقطاع االستثامر.
تحديث اإلدارة،
التعليم والتدريب متغيرِّ ٍ
ات ت ُ ْخرب
يَض ّم محو ُر ب ْنية
ِ
والتدريب املِ ْهني عىل
التعليم التِّقْني
عن حال قطا ِع
ِ
ِ
أي
مستويات االلتحاق واالرتباط مع سوق العملْ ،
ما يعتربه الخربا ُء مد َخ ِ
الت القطا ِع ومخرجاتِه .ويف
الفرعي األول
هذا املجال ،فاقت درجاتُ املحور
ِّ
(االلتحاق)  90من  100يف مرص ولبنان ،بينام
والصومال؛
مل تتجاوز  5من  100يف قطر و ُعامن ّ
وهذا أم ٌر مرتب ٌط قط ًعا ِ
بخيار ٍ
ات تن َموية يفرضها
واالقتصادي لهذه الدول .ومن
الواق ُع الدميغرا ُّيف
ّ
ِ
االرتباط مع سوق
الفرعي الثاين عن
حيثُ املحو ُر
ُّ
العمل ،ت ُشري الدرجاتُ إىل تط ّور ٍ
ات ها ّمة شهدتها
مجموع ٌة من ال ّدول العربية؛ عىل مستوى بنا ِء
منظوم ٍة تكوينية متالمئ ٍة مع متطلّبات أرباب العمل،
ِ
الضوابط العامة لسوق العمل .وت ُشري أيضً ا إىل
ومع
إشكالي ِة التكوين-التشغيل التي ال تخلو منها قطاعاتٌ
قبل
والتعليم ما َ
والتعليم العايل،
أُخرى كاالقتصاد،
ِ
ِ
الجامعي .ويَفرض هذا األم ُر قراء َة النتائج بشكلٍ
دينامييك ،نظ ًرا إىل اختالف أوضا ِع دو ِل املنطقة.

فالدول العربية ال تواجه كلُّها اإلكر ِ
ُ
اهات والضغو َط
نفسها عىل املستوى الدميوغرايف ،كام أ ّن ال ِّن َس َب
َ
املتواضعة لل ُم ِ
مبؤسسات التعليم التِّقْني
لتحقني
ّ
يف بعض ال ّدول تجعلها مبنأى عن أزمة التشغيل،
األقل ال تعيشه بالح ّدة ذاتِها ك ُدو ٍل أُخرى.
أو عىل ّ
ففي مرص أو الجزائر أو املغرب ،عىل سبيل املثال،
يصل عد ُد الشباب الحاصل َني عىل شهادة البكالوريا
ٍ
مستويات قياسية؛ فرضت يف أحيانٍ كثرية عىل
إىل
مسؤويل القطا ِع اإلجاب َة عن معضلة التكوين املِ ْهني
ك ّم ًّيا ،وليس كيف ًّيا/نوع ًّيا.
وت ُفيد املقارن ُة بني املحو َرينِ الفرع َّيني التاب َع ِني لل ِمحور
املؤسيس ،بأ ّن  12دول ًة حصلت
الرئييس الثاين ،اإلطا ِر ّ
ِّ
ٍ
درجات ت َفوق املتوسط .وهذه ال ّد ُ
ول هي تقري ًبا
عىل
نفسها يف كال املحو َرينِ الفرع َّيني ،باستثناء موريتانيا
ُ
تحت املتوسط يف
وجيبويت واملغرب التي نزلت
َ
سامت سوق العمل ،و ُعامن وليبيا وفلسطني وسوريا
تحت املتوسط يف السياسات االقتصادية؛
التي نزلت َ
فيام ظلّت درجاتُ بقي ِة الدول دو َن املتوسط يف كال
املح َو َرينِ الفرع َّيني.
وي
يف املحور
الرئييس الثالث ،املتعلّقِ بالسياق التن َم ِّ
ِّ
واملك َّونِ من  3محاو َر فرعية ،يُال َحظ أ ّن  16دول ًة
ٍ
درجات َ
الفرعي
فوق املتوسط يف املحور
حصلت عىل
ّ
الفرعي
مقابل  12دول ًة يف املحور
َ
الخاص بالتعليم؛
ِّ
ّ
الفرعي
الخاص بالب ْنية الدميغرافية ،و 8دو ٍل يف املحور
ِّ
ّ
الخاص بالوضع التن َموي .ويُذكَر أ ّن هذه املجموع َة
ِّ

اﻟﺸﻜﻞ :10
واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌِ ْﻬﻨﻲ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟ ﱢﺘﻘْﻨﻲ
ﳌﺆﴍ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺤﺎور اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﱢ
ِ
ِ
ُ
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اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺘﻨﻤﻮي
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اﻹﻃﺎر اﳌﺆﺳﴘ

ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ

تُؤكِّد التحليالتُ املذكور ُة آنِفًا وجاه َة الركائز التي
والتدريب املِ ْهني.
التعليم التِّقْني
ِ
ِ
انْبنى عليها مؤشرِّ ُ
وتكمن أهمي ُة هذه الركائز يف قدرتها ليس عىل
فحسب ،ولك ْن
التعبري عن الدينامية العا ّم ِة للدولة ْ
أيضً ا عن الوضع الذي يحتلّه قطا ُع التعليم التِّقْني
والتدريب املِ ْهني ومدى مواكَب ِته للسريورة العامة
ِ
مختلف
لتط ُّور هياكلِ الدول ِة واالقتصاد .فقد ترجمت
ُ
يل ،التبايُ ِ
نات الواضح َة
النتائج الحاصلة ،عىل نح ٍو ج ّ
ٍ
وي للدول
بني
مؤسسايت ح َي ٍّ
اقتصاديات دينامية وإطا ٍر ّ
الرائدة .يف مقابل ذلك ب ًنى اقتصادي ٌة مرت ِّهلة وانخرا ٌط
ضعيف ألجهزة الدولة يف بناء منظوم ٍة للتدريب
املِ ْهني والتعليم التِّقْني ،تكون قادر ًة عىل رفع التح ّدي
لضامنِ العمل الالئق ،وضامن ًة النخراط البنى اإلنتاجية
يف الدينامي ِة االقتصادي ِة ال َّدولية ،املرت ِكز ِة عىل املعرفة
والتأهيلِ املطَّرد لرأس املا ِل البرشي.

وقد سعى املؤشرِّ ُ إىل تعديد زوايا قراءتِه للتجربة
العربية وتوسيعِ دائر ِة متغيرّ اته ،ل َيسمح:
 بقراء ٍة دينامي ٍة مركّبة للواقع العريب عىل مستوىالتعليم التِّقْني والتدريب املِ ْهني ع َرب رصد أه ّم
واستيعاب مجمل تح ّدياته؛
إكراهاته
ِ
االهتامم
 بقراء ٍة واقعية للتجربة العربية مع زيادةِ
بطبيعتها ،وبالخصوصية والدقّة للمرحلة التي
ٍ
إسقاط للتجارب ال َّدول ّية ودو َن ِّ
فك
تعيشها دون
ِ
االرتباط معها يف آنٍ واحد ،عىل أ ْن تُؤخذ ب َعني
االعتبا ِر الصور ُة املجتمعية النمطي ُة وال ُّدونية التي
تروج أحيانًا يف بعض الدول العربية حول التعليم
التِّقْني والتدريب املِ ْهني؛
 مبقارنة التح ّو ِالت يف هذا القطاع عىل مستوى
املنطقة العربية ،مع االنفتاح عىل التجارب
القُطري ِة الرائدة التي يمُ كن أن ت ُشكِّل نوا َة عملٍ
ُمث ِمر ومثالاً يُحتذى به.

ختاماً
ارتكزت املقارب ُة املقرتح ُة املعت َمدة لتعديل مؤشرِّ
التعليم التِّقْني والتدريب املِ ْهني عىل قراءة معطَيات
هذا القطاع يف إطار التح ّو ِ
الت الكربى للمجتمع
ِ
وللرشط التن َموي كأحد أعمد ِة البنا ِء املجتمعي؛ مع
إيالء األهمي ِة املطلوبة لالستثامر يف القطاع التعليمي
ولدينامي ِته وتط ّوره ،كأحد أه ِّم املؤشرِّ ات التي تنبني
عىل أساسها االختياراتُ الفردي ُة أو الجامعي ُة الها ّم ُة
والتدريب املِ ْهني .وتجدر
لقطا ِع التعليم التِّقْني
ِ
اإلشار ُة هنا إىل أ ّن ب ْني َة االقتصاد ،وال س َّيام يف ارتباطها
بالتح ّوالت املعارص ِة واملعرفية ،هي إحدى ركائز هذه
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األخرية ،املك َّون َة من دول الخليج العريب ومعها لبنان
تحتل الصدار َة يف املحاور الفرعي ِة
واألردن ،ظلّت ّ
قوي بينها ،يف
الثالثة؛ ما قد يُشري إىل وجود تفا ُعلٍ ٍّ
والتدريب املِ ْهني.
إطار منظوم ِة التعليم التِّقْني
ِ

املقاربة ،وبخاص ٍة مدى قدرة االقتصا ِد الوطني عىل
تنويع ع ْر ِضه وعصرْ َن ِة بُ ْنيانِه؛ مبا يَضمن تفاعلاً إيجاب ًّيا
بينه وبني بِنى التعليم والتدريب ،ويُسهم يف تجويد
ِ
رأس املا ِل البرشي.

ويبقى الرها ُن املطروح رضور َة إغنا ِء قاعد ِة البيانات
الخاصة باملنطقة العربية وتطويرِها ،بإرشاك
املؤسساتِ ِّي َني املعن ِّي َني بقطاع التعليم التِّقْني
الفاعلني ّ
والتدريب املِ ْهني يف أُفُق التمكُّن من خلْق منظوم ٍة
مو َّحد ٍة ومنسجمة ،كام هو الشأن لدى دو ِل االتحا ِد
األورويب .وهذا األم ُر يُغني منهجي َة املؤشرِّ ويُعطي
عمقًا وشمولي ًة أك َرب لألوزان ،التي اقترُ ِحت وأثبتَت
معالجتُها اإلحصائية مدى اتّسا ِقها ورصان ِة ِق َيمها؛
كل تجرب ٍة
وهو ما أصبح أدا ًة علمية لقياس أداء ِّ
قُطرية عىل ِح َدة ،ميكن للقامئني عليها إغناؤها ورص ُد
اختالالتها.
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