
فجوة مخرجات التعليم وسوق العمل في مصر

د. أشرف سمير أنور

تعـد أنظمـة التعليـم الجيـدة، وفقا لنتائـج العديد 

المحـددات  أحـد  التطبيقيـة،  الدراسـات  مـن 

البشـري  المـال  رأس  إنتاجيـة  لزيـادة  الرئيسـة 

التكنولوجـي.  والتقـدم  األعمـال  ريـادة  وتعزيـز 

رأس  "عصـر  إطـاق  إلـى  البعـض  دعـى  مـا  وهـو 

نظـرا  العشـرين،  القـرن  علـى  البشـري"  المـال 

والمعرفـة  المهـارات  واسـتخدام  تطويـر  لكـون 

مـن العوامـل المؤثـرة علـى تنافسـية الصناعـات 

مسـتوى  لقيـاس  مهمـا  ومعيـارا  الوطنيـة 

المعيشـة عبـر الـدول. كمـا أن التعليـم يعـد أحـد 

أسـباب الحـراك االجتماعـي والتغلـب علـى الفقـر، 

وذلـك بتمكيـن األفـراد مـن الحصـول علـى مهـن 

ثابـت يضمـن  دخـل  علـى  الحصـول  مـن  تمكنهـم 

مسـتقًرا. معيشـًيا  مسـتوى  لهـم 

وعلـى النقيـض، فـإن أنظمـة التعليـم الضعيفـة 

وتعكسـها  األمـم،  تخلـف  مؤشـرات  أحـد  تعـد 

زيـادة الفجـوة بيـن مخرجـات األنظمـة التعليميـة 

الدالئـل  وتشـير  العمـل،  سـوق  ومتطلبـات 

زيـادة  بيـن  ارتباطـا وثيقـا  إلـى أن هنـاك  العمليـة 

مؤشـرات  فـي  والتحسـن  التعليـم  علـى  اإلنفـاق 

ومؤشـرات  اإلنتاجيـة  القطاعـات  تنافسـية 

االقتصاديـة.  التنميـة 

الثاثـة،  بمسـتوياته  التعليـم  قطـاع  ويحظـى 

مـــــــــــــــــدرس االقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد بـــــكـــــلـــــيـــــة االقـــــــتـــــــصـــــــاد 
الـــــقـــــاهـــــرة. ــة  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ جـ  - الــــســــيــــاســــيــــة  والــــــعــــــلــــــوم 

والتدريـب  الفنـي  والتعليـم  األساسـي  التعليـم 

والتعليـم الجامعـي أو العالـي، فـي مصـر باهتمـام 

كبيـر مـن صانـع القـرار، نظـرا لتأثيراتـه اإليجابيـة 

األبعـاد،  متعـددة  واالجتماعيـة  االقتصاديـة 

فجـودة أنظمـة التعليـم، علـى جميع مسـتوياتها، 

الصناعـة  تطـور  علـى  واضـح  بشـكل  تنعكـس 

مؤشـرات  علـى  آثارهـا  تنعكـس  والتـي  الوطنيـة، 

بمصـر.  المعيشـة  وجـودة  المسـتدامة  التنميـة 

العديـد  الجامعـي  قبـل  التعليـم  قطـاع  ويواجـه 

انخفـاض   )1( أبرزهـا:  يعـد  والتـي  التحديـات،  مـن 

نسـبة المعلميـن إلـى الطـاب، )2( ضعـف وتيـرة 

اعتمـاد المـدارس مـن قبـل هيئـة ضمـان واعتماد 

الجـودة، )3( بـروز األميـة الرقميـة لـدى الكثيـر مـن 

المعلميـن. 

فقـد  السـابقة،  التحديـات  علـى  وللتغلـب 

تصميـم  المصريـة  الحكومـة  اسـتهدفت 

تحقيـق  علـى  تعمـل  عادلـة  تعليـم  سياسـات 

توزيـع عـادل لمدخـات التعليم بغية توفير تعليم 

جيـد وتحفيـز فـرص الوصـول لتعليـم عـادل علـى 

والنوعـي. الجغرافـي  المسـتوى 

صياغتهـا  فـي  المصريـة  الحكومـة  عملـت  وقـد 

لتصميم سياسات التعليم على تحقيق التحسن 

جانـب  تشـمل:  والتـي  رئيسـة،  قنـوات  ثـاث  فـي 

تحسـين  وجانـب  التعليميـة،  الخدمـات  عـرض 
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وجانـب  المقدمـة،  التعليميـة  الخدمـات  جـودة 

التعليمـي.  المنتـج  علـى  الطلـب  تشـجيع 

والخطـة   2030 مصـر  رؤيـة  تضمنـت  وقـد 

الجامعـي  قبـل  التعليـم  لتطويـر  االسـتراتيجية 

عـدة  علـى  ارتكـزت  أهدافـا طموًحـا   )2030-2014(

ضـرورة   )1( شـملت:  والتـي  أساسـية،  محـاور 

تحقيـق العدالـة فـي توفيـر فـرص التعليـم الجيـد 

الهـدف  وهـو  المصرييـن،  لـكل  تمييـز  وبـدون 

الـذي تـم تضمينـه فـي دسـتور 2014، )2( ضـرورة 

أن تتضمـن تشـريعات الدولـة سياسـة واضحـة 

الدائـم علـى  التعليـم، )3( العمـل  لتطويـر قطـاع 

تحسـين البنية األساسـية للتعليم، وذلك بهدف 

التعليـم  لمؤشـرات  المسـتمر  التطويـر  ضمـان 

برامـج  ودعـم  التعليميـة  المناهـج  وتطويـر 

التعليـم مـدى الحيـاة، )4( تمكيـن المعلميـن مـن 

خـال تطويـر مهـارات الُمعلـم وتحسـين ظروفـه 

أنشـطة  تمويـل  مصـادر  تنويـع   )5( االجتماعيـة، 

قطاع التعليم وخاصة فيما يتعلق بدعم الجهود 

مجالـي  فـي  الخـاص  القطـاع  لمشـاركة  الراميـة 

البنيـة األساسـية ودعـم برامـج التدريـب المهنـي، 

)6( العمـل المسـتمر علـى ربـط مخرجـات قطـاع 

يتعلـق  فيمـا  وخاصـة  العمـل،  بسـوق  التعليـم 

التكنولوجـي.  والتعليـم  الفنـي  التعليـم  بتطويـر 

ارتكـزت  فقـد  السـابقة،  األهـداف  مـن  وانطاقـا 

رؤيـة صانـع القـرار المصـري علـى جعـل التعليـم 

الصناعيـة،  التنميـة  محـاور  مـن  رئيسـا  محـورا 

والتـي ترتكـز علـى تطوير كفـاءة عنصر رأس المال 

البشـري، بحيـث يمتلـك المهـارات الحديثـة التـي 

القـدرة  تشـمل:  والتـي  العمـل،  سـوق  يحتاجهـا 

والمرونـة  الجماعـي  والعمـل  التواصـل  علـى 

النقـدي  والتفكيـر  المشـكات  حـل  علـى  والقـدرة 

مهـارات  واكتسـاب  الكبيـرة  البيانـات  وتحليـل 

األعمـال.  ريـادة 

الضـروري  فمـن  السـابقة،  األهـداف  ولدعـم 

العمـل علـى سـد الفجـوة الرئيسـة بيـن احتياجـات 

التعليـم،  القطاعـات اإلنتاجيـة ومخرجـات قطـاع 

الفنـي  التعليـم  قـدرات  دعـم  تسـتلزم  والتـي 

المهنـي. التدريـب  منظومـة  وتطويـر 

أولًا: دعم قدرات التعليم الفني
لتطويـر  أساسـية  ركيـزة  الفنـي  التعليـم  يعـد 

ويسـتهدف  مصـر،  فـي  التعليـم  اسـتراتيجية 

بهـدف  متخصصـة  وحرفيـة  فنيـة  كـوادر  توفيـر 

ووفقـا  الرئيسـة.  االقتصاديـة  القطاعـات  خدمـة 

الجامعـي  قبـل  للتعليـم  االسـتراتيجية  للخطـة 

2014-2030، فـإن هنـاك هدفـا رئيسـا يتمثـل فـي 

تنميـة القـدرات الفنيـة لخريجـي المـدارس الفنيـة 

عـن  والتجـارة  والزراعـة  الصناعـة  مجـاالت  فـي 

الحديثـة؛  التكنولوجيـة  بـأدوات  تزويدهـم  طريـق 

تنفيـذ  فـي  اإليجابـي  دورهـم  تدعيـم  بغيـة  وذلـك 

مصـر.  فـي  الشـاملة  التنميـة  برامـج 

وتتمثـل أهـم التحديـات التـي تواجـه التعليم الفني 

فـي ضعـف مشـاركة القطـاع الخـاص فـي توفيـر 

خطـة  وجـود  وعـدم  التعليـم  مـن  النوعيـة  تلـك 

بسـوق  الفنـي  التعليـم  مخرجـات  لربـط  واضحـة 

بيـن  البطالـة  مشـكلة  مـن  يفاقـم  ممـا  العمـل؛ 

آخـر  عـددا  أن هنـاك  الفنـي، كمـا  التعليـم  خريجـي 

فـي  تحديدهـا  تـم  والتـي  المهمـة،  التحديـات  مـن 

وثيقة رؤية مصر 2030، والتي تؤثر بشـكل واضح 

نـدرة   )1( وتشـمل:  الفنـي،  التعليـم  جـودة  علـى 

المهنيـة،  التخصصـات  بعـض  فـي  المعلميـن 

علـى  الفنيـة  المـدارس  إقبـال  نسـبة  ضعـف   )2(

االعتماد من قبل هيئة ضمان الجودة؛ )3( تدهور 

النظـرة المجتمعيـة للعمـل المهنـي والفنـي، )4( 

عـدم توافـر آليـة تربـط بيـن نوعيـة التعليـم الفنـي 

للصناعـات.  والنوعـي  الجغرافـي  والتوزيـع 

وتركـز اسـتراتيجية التعليـم علـى زيـادة تنافسـية 

بهـا  التعلـم  قـدرات  وتحسـين  التعليـم  نظـم 



وتشـجيع الدارسـين علـى التعليـم الفنـي والتقنـي عـن طريـق اسـتهداف تحسـين جـودة التعليم الفني 

العالميـة. المعاييـر  مـع  تماشـًيا  التدريـس  مناهـج وطـرق  مواكبـة  خـال  مـن 

وعلـى مسـتوى المؤشـرات الكميـة، تسـتهدف رؤيـة مصـر 2030 زيـادة نسـبة الملتحقيـن بالتعليـم 

المهنـي مـن إجمالـي التعليـم الفنـي إلـى نحـو %30 مقارنـة بنحـو %4 خـال عـام 2014، وزيـادة نسـبة 

الملتحقيـن بالتعليـم الفنـي مـن المتفوقيـن فـي اإلعداديـة إلـى نحـو %20 مقارنـة بنحـو %4 خـال عـام 

 80% إلـى نحـو  الذيـن يعملـون فـي مجـال تخصصاتهـم  2014، وزيـادة نسـبة خريجـي التعليـم الفنـي 

مقارنـة بنحـو %30 خـال عـام 2014.  وإزاء ذلـك، فقـد تضمنـت رؤيـة مصـر 2030 عددا مـن البرامج التي 

اسـتهدفت تطويـر نوعيـة خريجـي التعليـم الفنـي، كمـا هـو موضـح بشـكل )1(.
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ثانيًـــا: تطويـــر منظومـــة التدريـــب 
المهنـــي

يعـد تطويـر منظومـة التدريـب المهنـي وربطهـا 

صانـع  أولويـات  مـن  العمـل  سـوق  باحتياجـات 

عنصـر  بخصائـص  للنهـوض  المصـري  القـرار 

رأس المـال البشـري بمـا يتماشـى مـع الطبيعـة 

مراكـز  وتسـاهم  العمـل.  لسـوق  المتغيـرة 

القـوى  بمديريـات  المنتشـرة  المهنـي  التدريـب 

سـد  فـي  الجمهوريـة  مسـتوى  علـى  العاملـة 

العمـل،  التعليـم وسـوق  بيـن مخرجـات  الفجـوة 

نظـرا لمـا توفـره من أنـواع مختلفة مـن التدريبات 

علـى المهـن والحـرف التي يطلبهـا أرباب األعمال 

ـا. ودوليًّ ـا  محليًّ

توفـره  بمـا  المهنـي  التدريـب  مراكـز  وتسـاهم 

وإدارة  الحـرف  مجـاالت  فـي  تدريبيـة  دورات  مـن 

المشـروعات واكتسـاب التكنولوجيـا فـي تحقيـق 

االسـتقرار المهنـي للعامليـن، وذلـك نظـًرا لتوفير 

مـع  يتماشـى  بمـا  العمـال  تأهيـل  إعـادة  برامـج 

التغيـرات الحادثـة فـي نوعيـة وخصائـص وظائـف 

سـوق العمـل، وتعـد "مصلحـة الكفايـة اإلنتاجيـة 

والتدريـب المهنـي" أبـرز المؤسسـات التـي تعمل 

علـى تزويـد الصناعـة المصريـة بالعمالـة الماهـرة 

ينعكـس  بمـا  الصناعـة،  المؤهلـة لخدمـة قطـاع 

إيجابيـا علـى مسـتوى اإلنتاجيـة وتحقيـق الكفـاءة 

وخـال  المصريـة.  الصناعـة  بقطـاع  اإلداريـة 

مـن  عـددا  المصلحـة  قدمـت   ،2019/2018 عـام 

التعديـن  مجـاالت  فـي  المهنـي  التدريـب  برامـج 

والميكانيـكا والكهربـاء واإللكترونيـات والطباعـة 

والصناعـات  والنجـارة  والنسـيج  والغـزل 

والجلـود.  الكيماويـة 

ويعد برنامج دعم إصاح التعليم الفني والتدريب 

حديًثـا  الُمنفـذة  المشـروعات  أبـرز  مـن  المهنـي 

وذلـك  المهنـي،  والتدريـب  الفنـي،  التعليـم  لدعـم 

ويسـتهدف  األوروبـي.  االتحـاد  مـع  بالشـراكة 

البرنامـج تزويـد الشـباب بمهـارات سـوق العمـل 

وتعزيـز قدراتهـم اإلنتاجيـة، ويرتكـز البرنامـج علـى 

ثاثـة مكونـات رئيسـة: )1( تحسـين حوكمـة نظـام 

التعليـم الفنـي والتدريـب المهنـي فـي مصر، و )2( 

تطويـر الجـودة والموضوعـات ذات الصلـة بنظام 

دعـم  و)3(  المهنـي،  والتدريـب  الفنـي  التعليـم 

التوظيف أو االنتقال لسـوق العمل. وتسـتهدف 

لخريجـي  التوظيـف  فـرص  زيـادة  المكونـات  تلـك 

التعليم الفني وتوفير عمالة فنية مدربة ومؤهلة 

لخدمـة احتياجـات أربـاب العمـال.

وتشـمل أهـم تحديـات التدريـب المهنـي في مصر 

االسـتثمارات  مـن  المزيـد  تخصيـص  ضـرورة 

برامـج  وزيـادة  المهنـي،  التدريـب  الازمـة لقطـاع 

التمويـل المخصصـة لتلـك النوعيـة مـن البرامـج، 

وخاصة بالعمل على زيادة إقبال القطاع الخاص 

علـى المشـاركة. ومـن الضـروري كذلـك مشـاركة 

التدريـب  برامـج  تصميـم  فـي  األعمـال  أربـاب 

المهنـي مـع مقدمـي الخدمـات التدريبيـة لتحديـد 

المطلوبـة والمخرجـات  الفنيـة  المهـارات  قائمـة 

كمـا  التدريبيـة.  البرامـج  قبـل  مـن  المتوقعـة 

المهنـي  التدريـب  منظومـة  لتحسـين  يسـتلزم 

توفيـر المعلومـات المتكاملة الخاصـة باحتياجات 

المتخصصـة  المهـارات  مـن  العمـل  سـوق 

والمتقدمـة وضـرورة وضـع خطـط تنفيذيـة مرنـة 

تعمـل علـى تطويـر مراكـز التدريـب المهنـي علـى 

بـأدوات وأجهـزة  مسـتوى الجمهوريـة وتحديثهـا 

تزويـد  بهـدف  وذلـك  الازمـة،  العمليـة  التدريـب 

الحديثـة. العمـل  سـوق  بمهـارات  المتعلميـن 

فمـن الصعـب اعتمـاد اسـتراتيجية تدعـم الربـط 

بـدون  العمـل  وسـوق  التعليـم  مخرجـات  بيـن 

بالمهـارات  المتعلميـن  تزويـد  علـى  التركيـز 

المهـاري  المحتـوى  جـودة  وتحسـين  الحديثـة 

التعليميـة.  المؤسسـات  لخريجـي  والتكنولوجـي 

ويأتـي ذلـك فـي ضـوء معطيـات الثـورة الصناعيـة 

الرابعـة ومـا أحدثتـه من تطوير فـي تقنيات الذكاء 

لهـا  تكـون  أن  المتوقـع  مـن  والتـي  االصطناعـي، 



الغلبـة فـي التطبيقـات اإلنتاجيـة والصناعيـة فـي المسـتقبل القريـب؛ ممـا قـد يؤثـر بشـكل واضـح 

علـى طبيعـة أسـواق العمـل فـي المسـتقبل. وفـي ضـوء مسـتجدات جائحـة كوفيـد19-، ومـا نتـج عنهـا 

مـن آثـار ذات صلـة بطـرق التعلـم وخصائـص العامـل فـي سـوق العمـل، فقـد زاد الحديـث مؤخـرا عـن 

ضـرورة تزويـد المتعلميـن بمهـارات وظائـف المسـتقبل، وخاصـة فيمـا يتعلق بالقدرة على اسـتخدام 

اإلنتاجـي.  القطـاع  فـي  الحاسـوبية  التطبيقـات 

"كليـات  وبرامـج  المسـتمر"  المهنـي  "التدريـب  وبرامـج  المجتمـع"  لخدمـة  "التوظيـف  برامـج  وتعـد 

المجتمـع" مـن أبـرز البرامـج مـن واقـع التجـارب الدولية، والتي تسـاهم بشـكل جذري فـي دعم مهارات 

المتعلميـن، ويمكـن توضيـح أهـم مامـح تلـك البرامـج فـي شـكل )2(.

لزيـادة  أساسـيا  عامـا  يعـد  التعليميـة  المؤسسـات  خريجـي  قـدرات  تطويـر  أن  ناحـظ  وختامـا، 
وسـوق  التعليميـة  المؤسسـات  مخرجـات  بيـن  الفجـوة  ولتضييـق  اإلنتاجيـة.  القطاعـات  تنافسـية 

العمـل فمـن الضـروري العمـل علـى تطويـر وتحسـين البنيـة التحتيـة لقطـاع التعليـم الفنـي ومراكـز 

المهنـي.  التدريـب 

فعلـى مسـتوى التعليـم الفنـي، هنـاك ضـرورة ملحـة لزيادة مخصصـات اإلنفاق الموجـه لتلك النوعية 

وتزويـد  المعلميـن  قـدرات  لتنميـة  تخصيصهـا  يتـم  التـي  السـنوية  الزيـادات  إن  حيـث  التعليـم،  مـن 

المـدارس باألجهـزة الازمـة للتعليـم تعـد محـدودة وأغلبهـا زيـادات نقديـة يتاشـى آثرهـا اإليجابـي مـع 

الزيـادات الطبيعيـة فـي معـدالت التضخـم. فزيـادة االسـتثمارات العامـة، والتـي تسـتهدف تحسـين 
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تعـد  العمـل،  لسـوق  الحقيقيـة  بالمتطلبـات  وربطهـا  المهنيـة  المناهـج  وتطويـر  الفنيـة  المـدارس 

عامـًلا محوريًّـا لتعزيـز الترابـط بيـن التعليـم الفنـي ومتطلبـات سـوق العمـل، كمـا أنـه مـن الضـروري 

وضـع خطـة زمنيـة محـددة إللـزام مـدارس التعليـم الفنـي بالحصـول علـى اعتمـاد الجـودة والتصديـق 

الهيئـة  إلنشـاء  الرئاسـي؛  التكليـف  ضـوء  فـي  الـوزراء،  مجلـس  أعـده  الـذي  القانـون  مشـروع  علـى 

المصريـة لضمـان الجـودة واالعتمـاد فـي التعليـم والتدريـب التقني والفني والمهنـي. وبالتصديق على 

مشـروع القانـون، والـذي مـن المتوقـع أن ُيصـدر قريًبـا، فـإن مصـر سـوف تتخـذ مسـار العديـد مـن 

الـدول المتقدمـة فـي دعـم تنافسـية قـوة العمـل المصريـة فـي أسـواق العمـل المحليـة والدوليـة.

وعلى مسـتوي التدريب المهني، فيسـتلزم األمر مراجعة دورية لخطط ربط محتويات برامج التدريب 

المهنـي باحتياجـات سـوق العمـل، مـن خـال مشـاركة مسـتمرة وفعالـة مـن قبـل أربـاب األعمـال فـي 

تصميـم برامـج التدريب المهني.


