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 ملخص الدراسة

تمحور موضوع الدراسة الميدانية التي تحمل عنوان: واقع التعليم المهني في دولة قطر ودوره في رفع كفاءة سوق العمل 

حول دراسة واقع التعليم المهني في قطر ومدى االستفادة من مخرجاته في دعم سوق العمل الوطني. وذلك من خالل اإلجابة 

الرئيسي وهو: ما هو واقع التعليم المهني في دولة قطر وتأثيره على قوة العمل المحلية؟ تهدف الباحثة على التساؤل البحثي 

من الدراسة التعرف على طبيعة هذا الواقع وتحدياته والفرص المتاحة في سبيل الخروج بنتائج تفيد الباحثة في صياغة 

عليم المهني وتوظيف مخرجاته لدعم سوق العمل بمهارات مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تضمن تطوير قطاع الت

وطنية مؤهلة مساهمة وواعية بأهمية واجبها نحو الوطن. ومنه اعتمدت الباحثة على المدخل الكيفي للحصول على البيانات 

شخصية المعمقة لوذلك بحسب الطبيعة النوعية للدراسة التي تعتبر استنتاجية سببية من حيث التصميم، لذا كانت المقابالت ا

هي األداة التي اعتمدها الباحثة في الحصول على البيانات الداعمة لنتائج الدراسة والتي استخلصت إلى  أن اإلقبال العام على 

المدارس المهنية يعتبر ضعيف جدا مقارنة بالتعليم العام في المجتمع القطري وبالتالي عدم إشباع سوق العمل المحلي من 

ة الماهرة باإلضافة إلى أن وزارة التعليم والتعليم العالي بالرغم من مجهوداتها القائمة على الترويج والتنسيق الكوادر الوطني

أال أن مازال هناك الكثير للقيام به لتحقيق األهداف المرجوة من التعليم المهني على سوق العمل. وتعود هذه النتائج لمجموعة 

لقائم على ميل المجتمع القطري إلى التخصصات والوظائف اإلدارية دون المهنية التي من األسباب منها العامل االجتماعي ا

تتطلب جملة من المهارات الفنية. وأخيرا توصلت الباحثة إلى مجموعة من التوصيات منها العمل على زيادة نشر الوعي 

تغالل التكنولوجيا للتغيير من النظرة حول أهمية التعليم المهني وأهمية مساهمة أبناء الوطن في إثراء سوق العمل واس

االجتماعية، تقديم حوافز جاذبة والقيام بدراسات ميدانية تدرس حجم الطلب والعرض في السوق القطري من المتخصصات 

 المهنية.

 العمل قوة المهنية، المدارس المهني، التعليم :المفتاحية الكلمات
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The Reality of Vocational Education in Qatar and its Role in Raising the Efficiency of 

the Labor Market 

 

Abstract:  

The theme of the field study, entitled: The reality of vocational education in Qatar and its role 

in raising the efficiency of the labor market, focused on studying the reality of vocational 

education in Qatar and the extent to which it benefits from its outputs in supporting the national 

labor market. By answering the main research question: What is the reality of vocational 

education in Qatar and its impact on the local workforce? The researcher aims to identify the 

nature of this reality and its challenges and opportunities to come up with results that benefit 

the researcher in formulating a set of recommendations and proposals that ensure the 

development of the vocational education sector and employ its outputs to support the labor 

market with qualified national skills that contribute and are aware of the importance of their 

duty to the homeland. From there, the researcher relied on the qualitative entrance to obtain 

data according to the qualitative nature of the study, which is considered a causal inference in 

terms of design, so in-depth interviews were the tool adopted by the researcher in obtaining 

data supporting the results of the study, which concluded that the general demand for 

vocational schools is very low compared to general education in Qatari society and therefore 

not satisfy the local labor market of skilled national cadres in addition to the Ministry of 

Education and Higher Education despite Its efforts are based on promotion and coordination, 

but there is still much to do to achieve the desired goals of vocational education on the labor 

market. These results are due to a range of reasons, including the social factor based on the 

tendency of Qatari society to specialties and administrative rather than professional functions 

that require a range of technical skills. Finally, the researcher reached a set of 

recommendations,  
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 including working to raise awareness about the importance of vocational education and the 

importance of the contribution of the nation's people to enriching the labor market and 

exploiting technology to change from the social perspective, providing attractive incentives 

and conducting field studies that study the volume of demand and supply in the Qatari market 

of professional specialists. 

Keywords: vocational education, vocational schools, labor force 

 

 الفصل األول 

 المقدمة 

يعتبر العنصر البشري نواة األمم وهو المعنى الرئيسي للعمليات التنموية كآفة ألنه هو القائم بهذه العملية وهو الذي تعود 

 قياستقدم األمم والشعوب وهو متحقيق عليه نتائج تحقيق تلك األهداف التنموية.  كما يعتبر التعليم من أولى وأهم ركائز 

رص دولة قطر على االستثمار في العنصر البشري وإمداده بجميع أسباب الجودة والقدرة وانطالقا من ح. التطور والتحضر

 هدافأ في تحقيق نهضة البالد، ركزت القيادة الحكيمة بالتأكيد على أهمية تحقيق الفعالة على المشاركة اإليجابية والمساهمة

والتي عنت  0202نية من وثيقة رؤية قطر الوطنية التنمية البشرية من خالل أهداف االستراتيجية الوطنية األولى والثا

محاور وهي  خالل ثالثةفي ركيزة التنمية البشرية من بين ثالث ركائز أخرى وذلك من  بالعنصر البشري بشكل خاص

 التعليم، الرعاية الصحية وتطوير قوة العمل.

ودوره في دعم وتطوير سوق العمل الوطني من ومنه جاءت أهمية هذه الورقة في دراسة واقع التعليم المهني في دولة قطر 

 من األيدي العاملة واعي ومؤمن بأهمية مساهمته في تحقيق النهضة االقتصادية واالجتماعية لبالده، جيل خالل إعداد جيل

ل مالتطوير المنشود في القطاعات الصناعية والخدمية ورفع كفاءة سوق العو االكتفاء المحلية الماهرة والمؤهلة لتحقيق

 المحلي. 

 مشكلة الدراسة والتساؤل البحثي

والذي يعد غير مؤهل بالشكل المطلوب وبعيدا نوعا ما  المحلي في ظل التحديات التي تواجهها دولة قطر في سوق العمل

عن تلبية االحتياجات المرجوة، وجب االهتمام في تعليم وتدريب الكوادر المحلية وتأهيلها لدخول سوق العمل وسد النقص 

التنوع  عنمن الثغرات بعيدا عن التكدس في تخصصات إدارية معينة أدت إلى زيادة المعروض منها في سوق العمل والبعد 

االقتصادي. فمن أجل إثراء سوق العمل بهذه الكوادر البد أوال التركيز على التعليم المهني وتطوير آلياته من حيث المناهج 

 والمعلمين وصياغة سياسات داعمة لتشجيع االنخراط فيها وتطوير المجال نفسه.

http://www.ajrsp.com/


م 0202-8-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثامن والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح  

    

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 79  

ISSN: 2706-6495 

ر وأثره في تطوير قوة العمل الوطنية من خالل التساؤل فمن خالل هذه الورقة سيتم دراسة واقع التعليم المهني في دولة قط  

قطر ونتائجه على قوة العمل المحلية؟ ومن ثم الخروج بتوصيات عملية دولة البحثي التالي: ما هو واقع التعليم المهني في 

 .والباحثين والمهتمين تفيد صانعي القرار والعاملين في القطاع

 الفرعية أسئلة البحث

لة الفرعية باإلجابة على األسئ ورقةالتعليم المهني في دولة قطر وأثره في تعزيز قوة العمل الوطنية ستقوم الفي دراسة واقع 

 التالية:

  ما هو واقع التعليم المهني في دولة قطر من ناحية إجراءات وزارة التعليم والتعليم العالي نحو دعم التعليم

 المهني من حيث اإلجراءات، المنشآت السياسات؟

 ا مدى إقبال الطلبة القطريين للمدارس الفنية؟م 

 ما مدى مطابقة مخرجات التعليم المهني مع احتياجات سوق العمل؟ 

 همية الدراسةأ

 التطوير. والبناء عليها بهدفتستمر الدراسات  ، ومنهنظرية للباحثين والخبراء والمهتمين ادةفي تزويد م : تتمثلأهمية علمية

 .صانع القرار في اتخاذ تدابير لتحقيق التطوير في قطاع التعليم المهني من خالل التوصيات التي تقدم لهأهمية تطبيقية: تفيد 

 .إلى االستفادة من نتائج الدراسة في تحقيق االستفادة المثلى من مخرجات التعليم المهني في دعم سوق العمل المحليباإلضافة 

 منهجية الدراسة

مع أفراد من الجهات ذات العالقة الهدف جمع معلومات  المعمقة من المقابالت الشخصيةستعتمد الدراسة على عمل عدد 

 تفيد وصف واقع التعليم المهني وقياس مدى مطابقة المخرجات مع احتياجات سوق العمل.

 حدود الدراسة

 حيث تقتصر الدراسة في دولة قطر  حدود مكانية:

 0202الفترة بين فبراير وأبريل من العام الجاري تمتد الدراسة زمنيا في  حدود زمانية:

تتمثل في التركيز على جانت التعليم المهني على وجه التحديد والجانب اآلخر الدور الذي تقوم فيه لتعزيز  حدود موضوعية:

 كفاءة قوة العمل القطرية.
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 مصطلحات الدراسة

o رات الفنية. وهو تعليم يركز على تأهيل المتعلمين التعليم المهني: هو التعليم القائم على تدريس جملة من الخب

وغيرها. )األكاديمية العربية البريطانية،  والقانون، والهندسة، والصناعة،لمهن بمختلف المستويات كالتجارة، 

 د.ت(.

o قوة العمل: يعني بالسكان الذين هم في سن العمل سواء كانوا رأس أعمالهم أي كانت إنتاجية أو خدمية أو أولئك 

 الذين يبحثون عنه. )المنتدى العربي إلدارة الموارد البشرية، د.ت(.

 

 الفصل الثاني: مراجعة األدبيات واإلطار النظري

 أهمية التعليم المهني وتأثيره على قوة العمل )دراسات سابقة(

وركب  لمواكبة متطلبات العصرفي الوقت الذي تسعى فيه دولة قطر إلى تحسين المنظومة التعليمية من جميع نواحيه وذلك 

التقدم العلمي المتسارع. أصبحت الحاجة إلى االهتمام بالتعليم المهني ملحة جدا في دولة قطر من أجل مواجهة المشكالت 

المتعلقة بالمخرجات التعليمية الوطنية واحتياجات سوق العمل أكثر من أي وقت مضى. باإلضافة إلى ضرورة العمل على 

لحالي وإمداده بكافة األدوات المطلوبة من أجل خلق كوادر ماهرة في التخصصات الفنية المتنوعة قادرة على تأهيل الجيل ا

 تحقيق التنوع االقتصادي وتغطية احتياجات سوق العمل من العمالة الوطنية.

في الحديث عن التعليم الفني أو ما يطلق عليه كذلك التعليم التقني أو المهني البد أوال التطرق لتعريف مصطلح التعليم المهني 

حيث توصلت الباحثة إلى جملة من التعريفات أال أنها جميعا تلتقي حول فكرة عامة تتلخص في تعريف الغضبان الذي عبر 

من التعليم النظامي والتدريب بغرض تزويد الناس بالمعرفة التقنية والمهارات القابلة للتطبيق عن التعليم المهني باعتباره نمط 

أي الكفاءة في مختلف االختصاصات الصناعية والزراعية والصحية واإلدارية والقانونية وغيرها )الغضبان جرجس. د.ت(. 

المهني في دولة قطر بشأن قرار مجلس الوزراء الموقر وفي هذا الصدد أكد مجموعة من الخبراء في مجال التعليم والتعليم 

حول إنشاء إدارة متخصصة في وزارة التعليم والتعليم العالي مختصة بشؤن التعليم المهني واعتبروها خطوة هامة ومطلوبة 

يم بمجموعة للتحقيق التطوير الالزم على مستوى التخصصات المهنية في دولة قطر. ومنه فقد طالب الخبراء في وزارة التع

من العوامل تتضمن تطوير التعليم المهني في دولة قطر متمثلة في االستفادة من تجارب دول متقدمة في المجال مثل المانيا، 

مشاركة الشركات والقطاع الخاص، انتقاء الكوادر التعليمية ابتداء من المدراء حتى المعلمين على أن يكونوا مؤهلين وذوو 

فة إلى االهتمام بالتدريب وتوفير ورش عمل مع االستعانة بخبرات خارجية إلثراء عمليات التدريب. خبرات واسعة، باإلضا

 (.  وحول أهمية التوجه إلى التعليم المهني كون أن العنصر البشري هو مصدر قوة األمم ومقياس تقدمها،0202)رسالن، 
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الفقر  تيجي ومفتاح لتحقيق التنمية االقتصادية والحد منبحسب وكالة جراسا أن التعليم والتدريب الفني يعتبر مدخل استرا  

وتحسين جودة المعيشة للمجتمعات ومنه فإن توفير المعرفة وإكساب المهارات مع ربط تلك المهارات بالممارسات من خالل 

ت واالبداع من القدراالتدريب يعتبر  جوهر عملية التدريب المهني والمعيار لقياس جودة التعليم المهني والذي ينتهي بتنمية 

(. وال يختلف عنه 0202أجل تحسين اإلنتاجية والتوظيف التطبيقي الفعلي للمعرفة والمهارات )وكالة جراسا اإلخبارية ، 

( الذي من ناحيته يؤكد على أهمية التعليم المهني ودوره في تحقيق نهضة الدول وتحقيق االستدامة، ففي 0202)القرق، 

( ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ومنظمات OECDت مجموعة العشرين ومنظمة )السنوات األخيرة توصل

دولية أخرى إلى أن التعليم المهني له دور فعال في رفع مهارات الشباب والتوجه اإليجابي في استثمار طاقاتهم في المساهمة 

ريب ادة فرص التوظيف. باإلضافة إلى أن أهمية التعليم والتدفي تحقيق النمو االقتصادي والتخفيف من األعباء المعيشية وزي

المهني تضاعفت في كونها األداة التي توفر المعرفة والمهارة المطلوب ألصحاب المهن. ومع تحليل البرامج التنموية ألي 

يزة أساسية لك كونه ركوذ‘بلد يالحظ أن التدريب يوجد في صميم هذه البرامج وغيابها يعني فرض الخلل في الخطط التنموية 

لتطوير البنية االجتماعية وخلق التمكين الالزم لتحقيق القدرة على المشاركة الفاعلة في عمليات االبتكار االقتصادية 

 واالجتماعية.

 واقع التعليم المهني في دولة قطر )إحصاءات(

حصاءات التي تطلعنا على الوضع القائم، في الحديث عن واقع التعليم المهني في دولة قطر البد من الوقوف على أهم اإل

وذلك ألن التعرف على الوضع اإلحصائي من شأنه تسهيل التشخيص للواقع ودراسته والتوصل إلى الثغرات التي تتطلب 

 المعالجة وبالتالي القدرة على صياغة المقترحات الالزمة إلحداث التغيير الالزم.

ملتحقين بالتعليم الحكومي مقابل الملتحقين في المدارس التخصصية )المهنية( فيما يلي جدول إحصائي يوضح عدد الطالب ال

 في دولة قطر 

يتضح من الجدول الموضح والذي تم إعداده من قبل 

أن  0202وزارة التعليم والتعليم العالي في شهر نوفمبر 

 05072أعداد الطلبة الملتحقين بالتعليم الثانوي العام هو 

 552ن طلبة الثانوية ويقابله فقط م %25طالب أي بنسبة 

 %0في التعليم التخصصي أو المهني والذي ال يتجاوز 

من إجمالي الطلبة في دولة قطر وهو ما يعكس وجود 

فجوة كبيرة في أعداد الطلبة والذي بدوره يؤكد وجود 

 حاجة إلى الوقوف إلى سياسات التعليم المهني.
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، النشرة اإلحصائية للتعليم. حقوق النشر ني في 0202مالحظة: الجدول مستق من وزارة التعليم والتعليم العالي. نوفمبر   

 محفوظةدولة قطر والحاجة إلى دراسة سبل تطويره. حقوق النشر 

 

 

 

وفي الشكل التالي يتضح توزيع الطالب 

حسب الجنس أي الذكور واإلناث على كافة 

في دولة قطر بما فيهم فآت المدارس 

المدارس التخصصية )المهنية( والتي 

توضح أقل نسبة التحاق من بين جميع الفآت 

فقط  020وإناث  252األخرى بعدد ذكور 

مما يشكل االلتحاق األقل مقارنة بأنواع 

 المدارس األخرى. الذي ال يختلف عن الجدول السابق فهو يؤكد النتيجة ذاتها.

 ، النشرة اإلحصائية للتعليم. حقوق النشر محفوظة.0202من وزارة التعليم والتعليم العالي. نوفمبر  مالحظة. الجدول مستق

 

 التعليم المهني في دولة قطر )المنشآت(واقع 

تسعى دولة قطر دائما بتطبيق أعلى معايير تعليمية متنوعة ومنسجمة مع أهداف الدولة في تعزيز سوق العمل بالمقدرات 

في تحقيق  0202لة والقادرة على تطبيق االبتكار والدخول في المنافسة. وكذلك تماشيا مع أهداف رؤية قطر الوطنية المؤه

لى إ تنمية بشرية من خالل المخرجات التعليمية المالئمة الحتياجات سوق العمل. ومنه قامت وزارة التعليم والتعليم العالي

بإنشاء أربع مدارس ثانوية متخصصة في مجاالتها الهدف منها تخريج جيل من الطلبة القطريين المتميزين  وقت هذه الدراسة

ذوو مهارات فنية عالية تثري سوق العمل من خالل توظيفهم لتلك المهارات فيها. مع عدم االنكار أن المساعي مازالت في 

بتداء من السياسات الداعمة والمشجعة لالنخراط في المدارس بداية الطريق وهناك حاجة ملحة لتطوير المنظومة كاملة ا

 المهنية.

فيما يلي جدول يوضح المدارس المهنية المصنفة من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي ونسبة التحاق الطلبة لكل مدرسة من 

 المدارس المهنية في دولة قطر.
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 ، النشرة اإلحصائية للتعليم. حقوق النشر محفوظة0202عالي. نوفمبر مالحظة. الجدول مستق من وزارة التعليم والتعليم ال

يظهر الجدول المطروح النسب المئوية للطلبة المنخرطين في المدارس التخصصية األربع وهي مدرسة العلوم التكنولوجيا  

((STEM  02الملتحقين فيها ، مدرسة قطر التقنية يمثل عدد %7ونسبة الملتحقين فيها متواضعة جدا حيث ال تتجازر% 

باإلضافة إلى المعهد الديني الثانوي وفيه نسبة  %02ومدرسة قطر الثانوية للعلوم المصرفية وإدارة األعمال بنسبة التحاق 

والتي أنشأت من قبل  . فيما يلي نبذة عن كل مدرسة من المدارس المهنية المتخصصة في دولة قطر%02الطالب الملتحقين 

 تعليم العالي وزارة التعليم وال

 مدرسة قطر الثانوية للعلوم والتكنولوجيا للبنين: .0

تعتبر من أحدث المدارس التقنية في دولة قطر وهي مصنفة من ضمن المدارس المهنية من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي. 

ولوجيا إلى توفير تعليم نوعي عالي ، تهدف قطر الثانوية للعلوم والتكن0202/ 0202استقبلت أولى دفعتها في العام األكاديمي 

الجودة للطالب القطريين المتميزين. وتركز برامج المدرسة على مجاالت العلوم والرياضيات واللغة اإلنجليزية وذلك 

بتقديمها بصورة متكاملة ومدمجة مع الهندسة والتكنولوجيا في الفصل الواحد يوميا بعيدا عن األساليب التقليدية. باإلضافة 

توفير تدريب عملي في المدرسة وخارج المدرسة إلكساب الطالب المهارات العملية وتهيئته للعمل في الميدان. الهدف  إلى

من تصميم تلك البرامج إعداد جيل قطري منافس ومحرك فاعل لعجلة االقتصاد المحلي من خالل ما يكتسب من المهارات 

سعى إلى تنويع مصادر دخلها القومي بعيدا عن مصادر الطاقة النفط في المجاالت الفنية المختلفة خاصة أن دولة قطر ت

والغاز )مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين، د.ت(.بينما رأت الباحثة أن مدرسة العلوم والتكنولوجيا مختصة في 

لمهارات التطبيقية وهو ما أكده توفير مهارات معرفية ف العلوم والرياضيات واللغة اإلنجليزية أكثر من تركيزها على ا

 .زارة التعاليم لها كمدرسة مهنيةجاء ذكرها بسبب تصنيف و ولكنالنائب األكاديمي للباحثة، 
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 مدرسة قطر التقنية الثانوية المستقلة للبنين .0 

ي في دولة قطر ومصدر نمدرسة قطر التقنية الثانوية للبنين تعتبر من أوائل المؤسسات التعليمية الحكومية المعنية بالتعليم الف

دعم للقطاع الصناعي المحلي من الكوادر الوطنية. تقدم مدرسة قطر التقنية التعليم الثانوي العادي باإلضافة إلى ورش عمل 

في سبع تخصصات فنية تتمثل في: الصناعة، الميكانيكا، المختبرات، األمن والسالمة، الكهرباء، اآلالت الدقيقة واللحام. كما 

ض القطاعات في قطر مثل قطر للغاز وقطر للبترول وغيرهم بتوفير فرص ابتعاث للطلبة الستكمال التعليم الثانوي تقوم بع

التقني ومن ثم االلتحاق للعمل لديهم بعد التخرج. كما تتيح أيضا المدرسة فرصة العودة للتدريب في أي من التخصصات 

ن الطالب يحصل على شهادتين عند التخرج األولى أكاديمية عامة السبعة في نفس المدرسة بعد التخرج منها. باألخص أ

(. تهدف برامج المدرسة التقنية إلى تطوير العنصر البشري المحلي من 0202والثانية شهادة فنية في تخصصه )الجعبري، 

المهارات  جل توظيفخالل التشجيع في االنخراط في المدرسة مع ضمان فرصة االستمرار في التعليم وااللتحاق بالعمل من أ

التقنية وتحسين أوضاع الشباب القطريين. كما أن قررت وزارة التعليم والتعليم العالي مؤخرا بقرار السماح لغير القطريين 

، جاء القرار إيمانا 0202/ 0202ابتداء من العام الدراسي  %02من مواليد قطر في التسجيل في مدرسة قطر التقنية بنسبة 

قاق هذه الفئة لتلك الفرصة وإعطائهم المجال إلظهار ما يتعلمونه وذلك في ظل احتياج السوق لمساهمتهم من الدولة باستح

 (0202باإلضافة إلى الدور الذي سيولونه في تعزيز سوق العمل المحلي من كوادر محلية مدربة ومؤهلة. )البديري، 

 انوية للتجارة سابقا(الثانوية )قطر الث األعمالمدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة  .0

 ألعمالاافتتحت وزارة التعليم والتعليم العالي بالتعاون مع مصرف قطر المركزي مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة 

من القطريين وأبناء القطريات وأبناء  0202/ 0207طالبة للعام األكاديمي  72الثانوية بقبول الدفعة األولى المكونة من 

 مجلس التعاون وتاله افتتاح المصرفية للبنين. 

ي التابع الدول TAFEتقدم المدرسة المصرفية تجربة تعليم مهني فريدة من خالل اعتمادها على معايير دولية وفق برنامج 

لمؤسسة هومزجلن األسترالية باإلضافة إلى مناهج وزارة التعليم وتدريب ميداني في المؤسسات المالية. كما توفر المدرسة 

فرصة لالختيار بين مسارين إما مصارف وأموال أو إدارة األعمال. الهدف من هذه التجربة هو تأهيل كوادر محلية متميزة 

ية االقتصادية والقيام بدورها بمسؤولية وإيجابية من خالل دمج فعال ألبناء قطر في القطاع قادرة على االنخراط في التنم

االقتصادي باإلضافة إلى تجسيد الشراكة بين وزارة التعليم والقطاعات المالية واالقتصادية األخرى على رأسها مصرف 

 المستقلة للبنات، د.ت(مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة األعمال الثانوية قطر المركزي. )
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 فيما يتعلق بسوق العمل القطري  

في الدراسة التي تتناول واقع التعليم المهني ودوره في تطوير سوق العمل القطري فإنه البد من الوقوف على بعض 

اإلحصاءات التي تحكي عن واقع سوق العمل القطري الحالي ووضع القطريين فيه. إن سوق العمل هو بيئة غير حسية 

أصحاب المهارات والباحثين عن عمل لبيع تلك المهارات، تتكون من طرفين متفاعلين يتمثل األول في المنتجين وهم 

والطرف الثاني المستهلكين وهم أرباب العمل الباحثين عن أصحاب المهارات الذين يملكون االستعداد لتوظيف مهاراتهم من 

ص عرفة خصائخالل العمل المتاح، وهو األمر الذي يخلق آلية العرض والطلب. كما أن إحصاءات سوق العمل التي تتضمن م

القوة العاملة ومعدل العاملين والبطالة تعتبر مهمة ألنها تعكس مستوى سياسات وبرامج الدولة والخطط المرسومة. )جهاز 

 التخطيط واالحصاء، د.ت(

فيما يلي جدول يوضح الوضع العام لقوى العمل القطرية من خالل مسح أجراه جهاز التخطيط واإلحصاء في الربع الثالث 

. وفيه تبيان ألعداد القطريين العاملين )النشطون اقتصاديا( والغير عاملين )غير النشطين اقتصاديا( من 0202 من عام

 الذكور واإلناث مقابل غير القطريين من إجمالي المجموع العام.

 

لربع الثالث ، النشرة الفصلية مسح القوى العاملة ا0202مالحظة. الجدول مستق من جهاز التخطيط واالحصاء. سبتمبر 

 . حقوق النشر محفوظة0202
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ألف عامل مقابل العاملين  022,222يتضح من الجدول أعاله بأن إجمالي أعداد القطريين العاملين في وقت إجراء المسح هو  

عامل وهو ما يعتبر منطقيا بشكل كبير كون أن التركيبة السكانية في قطر تعتبر مختلة بسبب  0,2,2,000غير القطريين 

أعداد المواطنين مما جعلها في حاجة ماسة ومهمة من وجود قوة عمل غير قطرية سواء من العمالة الماهرة أو األعمال  قلة

األخرى العادية حتى يتمكن من تغطية احتياجات سوق العمل وتحقيق أهداف الدولة. فال يمكن لدولة قطر أن تنهض لوحدها 

من ناحية أخرى من خالل األرقام الموضحة أعاله هناك حاجة لتنويع دون إشراك أو استقطاب عاملين غير قطريين. و

مهارات العاملين القطريين على المستوى الفني حتى يتمكن سوق العمل من تحقيق بعض التوازن على المدى وإدماج عناصر 

لل ركز عليها القطريين والخقطرية ذات مهارات فنية متقدمة قادرة ومؤهلة. أال أن الجدول لم يتوسع في ذكر المجاالت التي ي

 .القائم بسبب التكدس في الوظائف اإلدارية دون المهنية التي تتطلب مهارات فنية

 

 تجارب دول رائدة في مجال التعليم المهني

 ماليزيا 

تعتبر ماليزيا التي تقع في جنوب شرق آسيا واحدة من الدول الرائدة في المجال التعليمي من خالل العمل على تطوير 

سياساتها التعليمية وتصميم المناهج باالتجاه الذي يخدم تنمية العنصر البشري وسعيا نحو تحقيق أهدافها كدولة متقدمة مع 

. بالرغم من أن ماليزيا تعتبر من الدول المنخفضة في معدل قيد التعليم المهني بحسب تقرير اليونسكو لعام 0202مطلع عام 

أن اتباعها لنهج الدمج بين التعليم العام والتعليم المهني في مناهجها منذ المراحل  فقط، أال %,حيث بلغت نسبته  0220

المبكرة جعلها تمضي بتقدم نحو تعليم مهني متميز وجعلها نموذج يحتذى به. كما أنها تتيح للطالب االختيار من عدة خيارات 

وهي كما يلي: االقتصاد، التجارة، العلوم الزراعية،  فهناك تسع مسارات فنية متوفرة يختار الطالب منها ما يتناسب وميوله

 (0202هندسة الرسم، هندسة التكنولوجيا، الرياضيات، االقتصاد المنزلي، المحاسبة واالختراع. )زكي، 

 

 لبنان 

ال. وذلك جبدأت لبنان بتطوير سياسات التعليم المهني من خالل اتباعها لنهج التجربة األلمانية الفريدة في الم 0227منذ عام 

مدرسة مهنية تتبع منهج التعليم األلماني المزدوج ما بين التعليم العام والتخصصي )المهني(  00ابتداء من إنشاء عدد 

باإلضافة إلى إرسال عدد من المعلمين إلى ألمانيا لتلقي التدريب الالزم. وما يميز تجربة لبنان أنها قامت بخطوة عزيزة نحو 

في المدارس المهنية من خالل تقديم الدعم واالكتفاء بتكلفة رمزية جدا. كما أنها قامت بدراسة  تشجيع الطالب لالنخراط

احتياجات سوق العمل ومنه تم تصميم المسارات التعليمية بما يلبي تلك االحتياجات مثل: الميكانيكا الصناعية، الميكانيكا 

دقية وغيرها، وتعتمد الدراسة فيها بيومين دراسة نظرية داخل الكهربائية، الهندسة الكهربائية، الخدمات السياحية والفن

 المدرسة وثالثة أيام تطبيق عملي في الميدان في القطاعات المتعلقة بتخصص الطالب، 
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وبعد تخرجه يستطيع االنضمام للعمل في نفس مجال التخصص الذي درس فيه سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص  

 (.0202لفرصة استكمال التعليم العالي. )أحمد، باإلضافة إلى إتاحته 

 

 ألمانيا 

تعتبر ألمانيا من أكثر الدول الرائدة والمتقدمة في مجال التعليم المهني على مستوى العالم أكمل، وذلك بفضل نظم التعليم 

لتي ض الدول العربية اوالتدريب التطبيقي المتطورة مما جعلها قدوة ومثال يحتذى به من قبل العديد من الدول السيما بع

 %22تقتبس من التجربة األلمانية. كما أن نسبة التحاق الطالب في المراحل اإلعدادية والثانوية للمدارس المهنية يصل إلى 

من الشباب األلمان، ويعود الفضل إلى سيادة الثقافة القائمة على تقدير كافة أنواع المهن. تعتمد ألمانيا على تطبيق النظام 

م المهني الثنائي األلماني والذي يدمج بين التعليم النظري في المدارس المهنية والمعاهد والتدريب العملي في المؤسسات التعلي

والقطاعات الصناعية والتجارية والخدمية وذلك بمعدل يوم إلى يومين نظري وثالث إلى أربع أيام في األسبوع ورشات 

تعويده على بيئة العمل الحقيقية وهي التي سيلتحق بها بعد تخرجه محمال تدريب ميدانية. والهدف هو تعريف الطالب و

بالمهارات واالستعداد المطلوب. ومما يجدر بالذكر أن تمويل هذه المؤسسات التعليمية المهنية في ألمانيا يتم بالشراكة بين 

 (.0222السلطات والجهات التي تستقبل المدربين. )محمد، 

 

 التعليق على التجارب

ما تم االطالع عليه واختيار عدد من الدول ذات التجارب المتقدمة في مجال التعليم المهني )الفني(، أوال أن التعليم  من خالل

العام هو األكثر انتشارا على المستوى العالمي مقارنة بالتعليم المهني أال أن التعليم المهني مؤخرا أصبح يحتل مكانة ال بأس 

طار ولكن بدرجات متفاوتة. يعود السبب الرئيسي إلى مدى إيمان الشعوب بالتطوير المهني من أجل بها في العديد من األق

صناعة أجيال ماهرة تملك الجدارة في قيادة اقتصادات متنوعة ومزدهرة. يالحظ أن في الغرب ألمانيا على سبيل المثال 

يم يم حديثة ومتطورة تجمع بين التعليم العام والتعلرصدت تجربة تعليم مهني عالية المستوى وذلك البتكارها أساليب تعل

والمهني مع التركيز على توفير المهارات المهنية بتخصصات مدروسة تطابق احتياجات سوق العمل، وذلك من خالل 

ير تعليم يتطبيقها للنظام المسمى التعليم المهني الثنائي والسالف ذكره أعاله، مما جعل ألمانيا من أقوى الدول في تطبيق معا

مهني مميز على مستوى العالم. تجربة ألمانيا جعلت العديد من الدول العربية تقتبس منها مثل قطر ولبنان والتي هي األخرى 

تتمتع بتجربة تعليم مهني متقدم عربيا منذ أواخر القرن الماضي فقد استعانت كثيرا من التجربة األلمانية باإلضافة إلى 

ومحفزة لالنخراط في المدارس والمعاهد المهنية. أما ماليزيا فهي سباقة من بين مثيالتها من الدول تطويرها لسياسات داعمة 

في وضع أهداف استراتيجية واضحة وليست بعيدة عن المنظومة التعليمية وأهمية تطويرها كون التعليم يعتبر استثمار 

اهتمت ماليزيا بتطبيق مناهج التعليم المهني المزدوج بين مستدام وركيزة أساسية في تحقيق كافة األهداف التنموية. ومنها 

 التعليم العالي والتعليم المهني إلكساب الطالب المهارات المطلوبة لتوظيفها في سوق العمل بعد تخرجهم،
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وذلك من بعد دراسة التخصصات المطروحة وتصميمها بالشكل المالئم ومتطلبات سوق العمل. وأخيرا يجدر بالذكر أن   

في مدرسة قطر للعلوم  TAFEة قطر أيضا استفادت من التجربة األسترالية في التعليم المهني من خالل اتباع نظام دول

هو TAFEو .المصرفية وإدارة األعمال الثانوية للبنات والتي تم التطرق إليها أعاله كواحدة من بين أربع مدارس مهنية أخرى

برنامج مهني دولي ذو معايير عالية في المجال المصرفي ودارة األعمال ويتم اعتماده في تدريب أعداد هائلة من الطالب 

عالميا سواء داخل استراليا أو خارجها. وخالصة تلك التجارب أن المنطقة العربية تحتاج إلى تطوير ثقافة العمل المهني 

والمتنوعة وربط ذلك بمنظومة العملية التعليمية، مع رسم سياسات مشجعة وداعمة  وأهمية التنوع في التخصصات المختلفة

لالنخراط في المدارس المهنية إيمانا بأهمية مساهمة الشباب لبناء اقتصادات أوطانهم. باإلضافة إلى أهمية دراسة متطلبات 

 تخدم السوق بما يحتاج. السوق دراسة وافية تفيد في القدرة على توفير تخصصات مطلوبة وتصميم مناهج

 الخاتمة 

أن دولة قطر بالرغم من وجود تشريعات واضحة تتبناها وزارة التعليم والتعليم العالي في التعليم والتدريب المهني باإلضافة 

داد عإلى تطبيق تجارب مستقاة من دول رائدة في المجال مثل استراليا وألمانيا، أال أنها مازالت في حاجة ملحة إلى زيادة أ

المدارس المهنية من بعد دراسة متطلبات سوق العمل والتخصصات المطلوبة وزيادة تفعيل التجارب بشكل أوسع لتحقيق 

االستفادة من مخرجاتها على أرض الواقع. االقتصاد الوطني بحاجة إلى دعم أكبر من خالل أبنائه والمقيمين فيه ويتم ذلك 

خلي عن التمسك بتخصصات علمية وعملية معينة والتوجه نحو إثراء سوق العمل تدريجيا من خالل إدراك الحاجة إلى الت

 بفاعلية من خالل المهارات الفنية المطلوبة في السوق.

 

 الفصل الثالث: منهجية وتصميم الدراسة الميدانية

 تقديم

هذا  العمل القطري. من الناحية التطبيقية يتطرقاستكماال للدراسة الجارية بعنوان التعليم المهني ودوره في رفع كفاءة سوق 

الفصل إلى الخطوات التي اعتمدتها الباحثة إلتمام الدراسة من خالل توضيح منهاجية الدراسة، مجتمع الدراسة، طبيعة 

 سريع ضراالعينة، أداة الدراسة واألسلوب الذي تم اتباعه للحصول على البيانات الالزمة لدعم نتائج الدراسة. وأخيرا استع

 .لبعض التحديات التي واجهت الباحثة في مرحلة جمع البيانات

 منهجية الدراسة

منهجية الدراسة تستند إلى المدخل الكيفي في جمع البيانات وذلك بحسب ما تتطلبه طبيعة الدراسة التي تعتبر من النوع  

لى لية التعليم المهني في قطر وأثر هذه الواقع عاالستنتاجي السببي من حيث التصميم وذلك الختبار العالقة بين واقع عم

 كفاءة سوق العمل.
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 مجتمع الدراسة وعينتها 

باعتبار أن الدراسة قائمة على الحصول على بيانات أولية يتم جمعها ألول مرة من أجل خدمة األغراض البحثية، لذا فإن 

التي يحددها الباحث بعناية. وبحسب الدراسة القائمة فقد تحديد مجتمع الدراسة الذي يستنبط منه العينة يعد من أهم األمور 

حددت الباحثة مجتمع الدراسة المكون من مدراء أو نواب أكاديميين للمدارس المهنية المتوفرة في دولة قطر باإلضافة إلى 

نه تم التوصل يم العالي.  ومالمسؤولين المعنيين عن التعليم المهني من قسم السياسات العامة واألبحاث من وزارة التعليم والتعل

تعتبر عمدية غير احتمالية تتكون من اثنان فقط من مدراء المدارس وهي من أصل أربع مدارس مهنية في قطر  إلى عينة

بحسب تصنيف وزارة التعليم ومسؤولة من وزارة التعليم الذين قدموا إجابات لألسئلة المطروحة من قبل الباحثة وذلك لما 

ها الفئة القادرة على تقديم اإلجابات لألسئلة المطروحة في الدراسة. مع انسحاب مدير أحد المدارس من العينة رأت الباحثة أن

 واستبعاد الباحثة لواحدة من تلك المدارس.

فعليا سعت الباحثة إلى اعتماد أسلوب الحصر الشامل إلجراء المقابالت وذلك بسبب صغر حجم العينة، أال أن انسحاب أحد 

العينة أدى إلى نقص العدد، ومن وجهة نظر الباحثة أن العينة بالرغم من تواضع عددها لن تكون بعيدة تماما عن تمثيل  أفراد

واقع المجتمع كون أن المجتمع نفسه ليس كبير جدا فهو ال يزيد عن المدارس المهنية المحدودة العدد في البالد والمسؤولين 

. أما بالنسبة للمسؤولين في سوق العمل فهناك مالحظة وهي أن متابعة الطالب بعد عن التعليم المهني في وزارة التعليم

التخرج من حيث االستفادة من المهارات وتوظيفها في سوق العمل يقع على عاتق وزارة التعليم ال وزارة العمل وهناك 

 المهنية على سوق العمل المحلي. تغطية كافية من قبل المستجابين حول واقع تأثير المخرجات التعليمية في المدارس 

 

 أسلوب جمع البيانات

بحسب الطبيعة النوعية للدراسة الجارية، فقد اعتمدت الباحثة أسلوب المقابالت الشخصية المتعمقة كأسلوب جمع البيانات 

 التي تتطلبها الدراسة وهي األنسب للحصول على المعلومات المطلوبة.

 أداة الدراسة

مستخدمة للحصول على بيانات الدراسة هي المقابالت المتعمقة كأسلوب مباشر وغير مهيكل للحصول إن أداة الدراسة ال

على المعلومات الالزمة للدراسة. الهدف هو وصول الباحثة إلى مجموعة من اآلراء والمواقف المتعلقة بموضوع الدراسة 

محورين أساسيين األول تدور تساؤالته األربعة حول من خالل العينة المنتقاة، ومنه تم إعداد قائمة تساؤالت تتكون من 

معرفة واقع التعليم المهني في دولة قطر، بينما يدور المحور الثاني المتكون من ثالث أسئلة حول دور التعليم المهني في 

م والمهني عليمطابقة احتياجات سوق العمل المحلي. يتبع المحورين سؤالين حول التحديات والعوائق القائمة في عملية الت

 واآلخر عن المقترحات الالزمة لتحسين آلية التعليم المهني في دولة قطر.
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 الصعوبات التي واجهت الباحثة 

هناك بعض المعوقات التي واجهت الباحثة أثناء تنفيذ منهاجية الدراسة الميدانية وهي ترتبط بصورة مباشرة بطبيعة الوضع 

(. بسبب إجراءات الدولة االحترازية باألخص المتعلق منها بتقليص 02-الكرونا )كوفيدالراهن المتعلق بأزمة تفشي وباء 

فقط باإلضافة إلى منع التجمعات والمقابالت الشخصية واستبدالها بأي وسيلة عن  %02وجود العاملين في القطاع العام إلى 

احبها إنما عن بعد باإلضافة إلى ترجيح بعد. مما أدى إلى حصول الباحثة بعد عناء على االستجابات دون مقابلة أص

المستجابين بإرسال االستجابات عن طريق البريد االلكتروني بدل الهاتف والذي تراه الباحثة أجدر حيث يتيح مجال للحوار. 

حثة اومن رأي الباحثة أن طريقة الحصول على المعلومات دون مقابلة أصحابها تؤثر سلبا على جودة نتائج الدراسة وتفقد الب

فرصة التناقش مع المستجابين حول األسئلة واإلجابات مما يسهم في إثراء نتائج الدراسة. باإلضافة إلى حصول الباحثة على 

عدد استجابات أقل من العدد المستهدف بفضل صعوبة الرد من قبل المستهدفين وعدم إعطاء أولية التعاون مع الباحثة بسبب 

 عن عملهم عن بعد بحسب ما جاء من أحدهم. تضاعف األعباء والمهام الناتجة

 

 الفصل الرابع: تحليل البيانات ومناقشة النتائج

 تقديم

في إطار الدراسة الميدانية التي قامت بها الباحثة والتي تحمل عنوان: واقع التعليم المهني ودوره في رفع كفاءة سوق العمل 

إجراء مقابالت شخصية متعمقة مع مسؤولين من القسم المعني في التعليم  المحلي. اتبعت الباحثة منهاجية الدراسة القائمة على

المهني في وزارة التعليم وعدد من مدراء المدارس المهنية لمدرستين من أصل أربع لتعذر أحد المدارس واستبعاد األخرى 

 ات الوقتفي ذ ولكنها مصنفة ل،العممن قبل الباحثة وهي المعهد الديني الثانوي لكون مخرجاتها غير متصلة مباشرة بسوق 

كمدرسة مهنية من قبل وزارة التعليم. وذلك بهدف التعرف على واقع التعليم المهني في دولة قطر ورصد أهم نقاط القوة 

والضعف والخروج بتوصيات تفيد المهتمين وصناع القرار في تطوير مستوى التعليم المهني في دولة قطر واالستفادة من 

لرائدة للمساهمة في تحسين كفاءة سوق العمل المحلي بكوادر محلية ماهرة ومؤهلة.  وتشير اإلجابات إلى تجارب الدول ا

المستجيب األول وهي قسم السياسات واألبحاث من وزارة التعليم، المستجيب الثاني مدير المدرسة التقنية الثانوية والثالث 

 مدرسة التجارة الثانوية سابقا.مدير مدرسة قطر المصرفية وإدارة األعمال المستقلة 

 

 حليل نتائج المقابالت الشخصيةت

أوال بالنسبة للمحور األول فمن خالل االستجابات التي تم الحصول عليها تم التعرف على نبذة عن تاريخ التعليم المهني في  

لقرن الماضي مما يؤكد أن قطر كوصف لواقع التعليم المهني حسب ما جاء في السؤال األول والذي امتد من خمسينيات ا

. 0252االهتمام بالتعليم المهني ليست قضية وليدة العصر في قطر فأول تشريع تنظيمي للتعليم المهني في قطر كان في عام 
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ووصل مراحل متقدمة في ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي مع زيادة الوعي في التعلم والتدريب في المجتمع وزيادة  

ليم. وذكرت المستجيبة عدد من المراكز والمدارس التي تتعلق بالتدريب المهني أال أن الدراسة تركز على اإلقبال على التع

المدارس التابعة لوزارة التعليم دون باقي المراكز المتخصصة بالتدريب المهني. استمر وضع التعليم المهني في قطر بالتطور 

وح حاجة القطاعات المختلفة إلى كوادر وطنية ماهرة لسد ثغرات والذي أدرك بوض 0202حتى تطرق له وثيقة رؤية قطر 

سوق العمل في المجاالت المهنية المختلفة، فبحسب المستجيب الثاني إن مدرسة قطر التقنية هي المدرسة األولى التي تمد 

التقنية في جزئية ( في حديثه عن مدرسة قطر 0202وهو تأكيد لما جاء فيه )الجعبري،  سوق العمل بأيدي عاملة ماهرة

األدبيات السابقة، أال أن مازال هناك قصور واضح في أعداد المدارس وكذلك في األيدي العاملة الماهرة. من ناحية أخرى 

فإن مساعي وزارة التعليم في تطوير التعليم المهني مازالت في مراحلها غير الناضجة وأكد ذلك المستجيب الثالث حين 

ال يتجاوز توفير مناهج متقدمة واالشراف عليها للتأكد من مطابقتها للمعايير العالمية مع بعض وصف الواقع الحالي أنه 

الدروس الميدانية. أما فيما يتعلق بالربط بين الجانبين النظري والعملي رأت الباحثة أن هناك فعال تدريبات عملية في الميادين 

وذلك للتعايش مع الواقع العملي وتوظيف المهارات وهو ما دارت  والجهات ذات العالقة بالتخصص بجانب المعرفة النظرية

حوله كافة االستجابات، كما أن هناك غرف محاكاة في المدرسة المصرفية وأجهزة ومعدات تطابق تلك الموجودة في 

بة األلمانية التجرالمؤسسات المالية يتدرب الطالب من خاللها باإلضافة إلى التدريب في المصارف والبنوك، وهو ما يتوافق و

التي سلف ذكرها في إطار االستفادة من تجارب الدول الرائدة في المجال والتي تحرص على التعليم الثنائي أي الجانبي 

النظري والتطبيقي في الميادين. وبالنسبة للقاعدة التنظيمية في دعم التعليم المهني، تعتبر وزارة التعليم هي الجهة المشرعة 

ة المدارس المهنية تتبع الوزارة في كافة القرارات أال أن ليس هناك وصف تفصيلي من قبل المستجابين حول والمنظمة وكاف

تأثير السياسات على التعليم المهني بشكل أعمق ماعدا المستجيب الثالث الذي عبر عن غياب إطار وطني للتعليم المهني. 

ال، كون دولة قطر عضوة في الكثير من المنظمات الدولية وبالتالي وفيما يتعلق بمدى االستفادة من تجارب الرواد في المج

رأت الباحثة أنها ليست بعيدة عن االطالع واألخذ من التجارب المطروحة في المجال وهناك عدة مبادرات تعاون دولية 

دارس تستفيد ر. كما أن المولكن هي بحاجة إلى تفعيل أكبر لتحقيق استفادة أكب المهني،وإقليمية في مجال التدريب والتعليم 

( األسترالي المطبق في المدرسة التقنية وبرنامج )هوم زجلن( TAFEمن الكثير من البرامج الدولية في التدريب مثل )

 األسترالي أيضا والمطبق في المدرسة المصرفية.

 اسة واقع وتحديات التعليم المهنيأما في تحليل االستجابات المتعلقة بالمحور الثاني. أوال هناك اهتمام ال بأس به في در

وصلته في دعم سوق العمل المحلي بالكوادر الماهرة عدد من هذه الدراسات بالتعاون مع جهات أخرى مازال قائما، وثانيا 

هناك لقاءات تجرى مع الشركات والمصانع والقطاع العام لمعرفة احتياجات السوق عن قرب والحاجة إلى تعديل أو استحداث 

مهنية جديدة أو مسارات إضافية تتوافق مع متطلبات السوق. أال أن من ناحية أخرى هناك قصور في مشاركة مدارس 

المدارس المهنية في بعض هذه الدراسات أو اطالعهم على نتائجها. وفيما يتعلق عن وجود خطط للتوظيف ومتابعة الطلبة 

 ومدى استفادة القطاعات منهم.
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رجين من المدارس المهنية سواء إن رغبوا في العمل أو االلتحاق بالجامعة تقوم المدارس فهناك توجيه عام للطلبة الخ  

بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة من خالل عالقاتهم بها أو بتوفير راعي لهم إلتمام الدراسة مع وجود متابعة سنوية لخريجي 

هناك سجالت وتقارير لجميع الخريجين في األماكن المدرسة التقنية وكذلك المصرفية في الجامعات أو في جهات العمل.  و

التي التحقوا بها مما يعين المدارس في معرفة مدى توظيف خبرات هؤالء الخريجين ورصد مواطن القوة والضعف في 

 سبيل السعي للتطوير.

وفي السؤال المتعلق بالتحديات والعوائق، يالحظ وجود عائق اجتماعي مهيمن يؤثر بشكل أساسي في إقبال الطالب للمدارس 

المهنية في المجتمع القطري ويتجلى من خالل النظرة االجتماعية العامة لتلك المدارس، كما تعتقد الباحثة أن األمر مرتبط 

دارية البعيدة عن المهارات الفنية مما أدى إلى افتقار الدولة لكوادر فنية وطنية وفي بميل أغلب القطريين نحو الوظائف اإل

نفس الوقت وجود تكدس في الوظائف اإلدارية. باإلضافة إلى قلة المدارس المهنية بشكل عام في الدولة وأدى بالتالي إلى قلة 

ء السبب الثاني من حيث تكرار الذكر وهو ما ال تراه الكوادر االشرافية والتدريبية القطرية في المداس المهنية حيث جا

الباحثة أمر غريب في ظل وجود عدد قليل من السكان وسيادة نمط اجتماعي معين غير محفز لالهتمام بالتعليم التقني وبالتالي 

 الوظائف المرتبطة كما سبق الذكر. أما ما جاء حول قلة التنسيق بين المدارس وجهات العمل والجامعات،

ترا الباحثة أنه عائق غير دقيق نوعا ما حيث إن المستجيبين أنفسهم أقروا بوجود تواصل وتنسيق مستمر سواء قبل أو بعد  

تخرج الطلبة كما ذكروا أمثلة للجهات وكذلك آلية التواصل في ظل وجود عالقات وصفوها أنها طيبة. وكذلك الحال حين 

متيازات لدى الطالب فقد علمت الباحثة من طالب خريج المدرسة التقنية حديثا ذكرت المستجيبة األولى غياب الحوافز واال

 الحادي‘وكذلك من مدير أحد المدارس المهنية أن هناك حوافز ذات طبيعة مادية تقدم شهريا للطلبة في الفصول العاشر 

ص. تخصصات المتعلقة بالتخصعشر والثاني عشر وهناك اتفاق مع الجامعات على أولوية الحصول على مقاعد في بعض ال

وهي ما تراه الباحثة أنها امتيازات يجب أن تكون جاذبة لاللتحاق بالمدارس المهنية لوال تأثير العامل االجتماعي وعوامل 

 أخرى.

وأخيرا في سؤال تقديم مقترحات تسهم في تطوير التعليم المهني في قطر وتفعيل دوره في رفع كفاءة سوق العمل. إن جميع 

االقتراحات التي تم طرحا هي فعليا ممارسات قيد التطبيق سوا أنها بحاجة إلى تحسين وتفعيل بشكل أفضل مما هي عليه 

من الجهود للترويج للمدارس المهنية وأهمية مشاركة الشباب القطري في سوق  اآلن، كما أن وزارة التعليم أمامها الكثير

العمل بمهاراتهم وذلك حتى تتمكن من تغيير الصورة السائدة حول المدارس المهنية والوظائف المهنية. وبالنسبة لمقترح 

ما أنهم لم طار القانوني المعني كوضع أطر تشريعية للتعليم المهني بحسب ما جاء من المستجابين لم يتطرقوا بتفصيل اإل

يبدوا أي استياء من الوضع التشريعي بل العكس أظهروا أن الوزارة مسؤولة عن التشريعات والتنظيم وبالتالي جميع 

 ممارسات المدارس المهنة تتبع الوزارة.
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 مناقشة النتائج 

التعليم المهني في دولة قطر زاد من معرفة الباحثة  حول المحور األول بشكل عام بداية أن التعرف على النبذة التاريخية حول

وزودها بصورة شاملة عن واقع التعليم المهني في دولة قطر منذ بداياته األولى إلى يومنا هذا وما مرت به مراحل التعليم 

وطنية ة قطر الوالتدريب المهني من حيث السياسات والمنشآت واألبحاث التي جرت حول المجال. ولعل ما جاء في وثيقة رؤي

التي أولت اهتمام بالتعليم وقوة العمل من خالل ركيزة التنمية البشرية يؤكد مساعي الدولة نحو تطوير آليات التعليم  0202

بما فيها التعليم المهني. وبصفة عامة توصلت الباحثة إلى نتيجة تحليل أسئلة المحور األول أن بالرغم من زيادة الوعي العام 

لقطري حول أهمية التعليم والتدريب على المهارات، وكذلك توسع نطاق المدارس المهنية وهي مازالت محدودة في المجتمع ا

وقليلة ولكن ال ننكر ما تقدمه تلك المدارس كحوافز غير متوفرة في المدارس العامة واتباعها لمناهج نظرية وتطبيقية متقدمة 

المهني ووجود عالقة حية بين تلك المدارس والجهات المختلفة والقطاع ومستخلصة من تجارب دول رائدة في مجال التعليم 

 العام في متابعة أحوال الخريجين بعد التخرج. 

عليها يعتبر محدود جدا بسبب هيمنة العائق االجتماعي المتعلق بإقبال القطريين باألعمال اإلدارية أكثر  األقبالأال أن مازال 

فنية مما يتطلب تظافر جهود ومدة زمنية لتحويل هذه الفكرة والترويج ألهمية التوجه إلى من المهنية التي تشترط مهارات 

التخصصات المهنية مع العلم بأن قانون الموارد البشرية القطري يوفر عالوة إضافية للمهن التي هي ضمن تخصصات 

 مهاراتية مثل الهندسة.

وجود دراسات وأبحاث تجرى في المجال وثانيا وجود دراسات لالطالع  أما بالنسبة لنتائج تحليل أسئلة المحور الثاني. أوال

على وضع السوق ودراسة احتياجاته من األيدي العاملة الماهرة المحلية. يؤدي إلى نتيجة واحدة وهي أن المشكلة الحقيقية 

ي لمدارس المهنية نفسها فليست في مساعي وجهود  وزارة التعليم إنما المشكلة األساسية تكمن في النقص الموجود في ا

قطر، الكوادر التدريبية واالشرافية وأخيرا أعداد الطلبة الملتحقين بالمدارس المهنية مما أدى إلى غياب التوازن في سوق 

العمل من الكوادر المحلية وبحسب الباحثة أن هذه النتيجة تعتبر طبيعية لو أضفنا إلى ما سبق الخلل الموجود أصال في 

لسكانية في دولة قطر المرتبطة بقلة أعداد السكان وتمثيلهم األقلية في قوة العمل وبالتالي ال يمكن االستغناء عن التركيبة ا

 الكوادر الخارجية أو المقيمين لسد حاجة السوق ولتحقيق نهضة البالد بالتكاتف مع خبراتهم ومجهوداتهم. 

مهني ال تشكل حاليا أي عائق أمام تطور المجال أو سوق العمل برأي وفيما يخص التحديات إن التشريعات المتعلقة بالتعليم ال

الباحثة باألخص أنه لم يتطرق أحد إلى قصورها أو عدم وضوحها وكفايتها فيما عدا المستجيب الثالث الذي دعا إلى وجود 

تخفيف لب مجهودات متنوعة للإطار عام وطني في االستراتيجية. بينما يعد العائق االجتماعي هو التحدي الرئيسي والذي يتط

من حدته وسيتم التطرق لها في التوصيات فيما بعد. ويليه وجود قصور في أعداد المدارس المهنية قد يكون نتيجة غياب 

دراسات وافية عن وضع واحتياجات سوق العمل القطري وتأثير نقص الكوادر المحلية الماهرة وزيادة االعتماد على الخبرات 

 الل النظر إليها على أنها األجدر واألوثق.األجنبية من خ
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 الخاتمة 

من خالصة ما تم االطالع عليه والتعرف عن قرب حول واقع التعليم المهني في دولة قطر من حيث األطر القانونية المتوفرة 

بين  ةفجوة بين والسياسات وكافة الجهود األخرى والتعاون المتبادل بين الجهات وأثره على سوق العمل المحلي. أظهر هناك

الجهود المبذولة من قبل الدولة متمثلة بوزارة التعليم ونتيجة تلك الجهود على أرض الواقع في سوق العمل الذي لم يتشبع 

بالكوادر الوطنية المؤهلة. مما يؤكد أن الوضع بحاجة إلى مزيد من الجهود في سبيل الترويج للمدارس المهنية وزيادة نسبة 

ق استغالل أمثل لها مما يعود بالنفع على القطاعات المحلية بصورة تخدم االقتصاد والمجتمع. إن االنخراط بها وبالتالي تحقي

هذا الفصل يعتبر إضافة قيمة بجانب فصول الدراسة األخرى كونه أعطى تصور كامل وواضح عن واقع العالقة بين التعليم 

يتعلق بها من خالل العاملين والمسؤولين في المجال  المهني في قطر وأثره في سوق العمل وتداعيات هذه العالقة وكل ما

 نفسه. 

 والنتائج الفصل الخامس: االستنتاجات والتوصيات

 مقدمة

في المرحلة األخيرة من الدراسة الميدانية التي قامت بها الباحثة حول واقع التعليم المهني في قطر ودوره في رفع كفاءة 

لتشخيص ل صلت إليه الدراسة من األدبيات السابقة والبيانات الثانوية واألوليةسوق العمل، حيث تم تجميع خالصة ما تو

العالقة بين المدارس المهنية وإثراء سوق  سبل تطويروتحدياته، والتوصل إلى  ومميزاته لمعرفة خصائص هذا الواقعو

 ة منجمل من أجل دعم سوق العمل. وانتهي الفصل األخير بتقديم العمل المحلي بالكوادر المحلية المؤهلة من تلك المدارس

مقترحات تفيد القائمين على التعليم المهني في وزارة التعليم والتعليم العالي وصناع القرار في تطبيق أفضل التوصيات وال

مدربة وادر الوطنية الممارسات تضمن تحقيق التقدم والتطوير وبالتالي تحسين كفاءة سوق العمل المحلي وإثرائه بالك

 .والمؤهلة

 االستنتاجات 

من خالل جميع ما تم االطالع عليه أثناء إجراء الدراسة ابتداء من الدراسات السابقة المتعلقة بأبعاد الموضوع وهو دور      

المعمقة.  شخصيةالتعليم المهني في رفع كفاءة سوق العمل وانتهاء بالبيانات التي جمعتها الباحثة من خالل المقابالت ال

توصلت الباحثة إلى عدد من االستنتاجات والدروس المستفادة، باإلضافة إلى اكتساب معرف جديدة والتعرف على أهمية 

ره في نهضة المجتمعات من خالل استثمار مهارات الطاقات الشبابية، وهو ما أكدته الدراسات السابقة والتعليم المهني ود

( اللذان أكدا على أهمية التركيز على التعليم المهني في 0202)وكالة جراسا اإلخبارية، ( و 0202مثل دراسة )القرق، 

السعي نحو تمكين المجتمعات وزيادة فرص التوظيف وتحسين جودة حياة األفراد من خالل توسيع إمكانات الشباب 

 ومهاراتهم.
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العمل ومتطلباته، ومن ثم إدماج هذه الكوادر في إن تدريب الكوادر الشابة لمختلف المهارات بعد دراسة احتياجات سوق   

سوق العمل يعتبر استثمار بشري مستدام وسبيل لتحقيق تقدم اقتصادي اجتماعي على المدى الحالي والبعيد. أال أن فيما يتعلق 

 وهي كما يلي:  حول موضوع الدراسة بدولة قطر وهو النطاق الجغرافي للدراسة هناك عدة استنتاجات

التعليم المهني في دولة قطر ابتدأ من أواسط القرن الماضي وازدهر تدريجيا مع زيادة الوعي ألهمية التعليم والتدريب  أوال: أن

أال أنه إلى اليوم مازال في مراحله غير الناضجة لمجموعة من األسباب أهمها العامل االجتماعي المتعلق بمكانة العمل 

 اإلداري.المهني في المجتمع القطري مقابل العمل 

من الطلبة مقابل المدارس العامة بحسب ما جاء في  %0ثانيا: عدد المدارس المهنية في قطر يعتبر قليل جدا ويضم فقط 

 أدبيات الدراسة، مما نتج عنه عدم تحقيق كفاية في سوق العمل من المجاالت الفنية من خريجي المدارس المهنية.

من خبرات الدول المتقدمة في مجال التعليم المهني ضمن التخصصات المطروحة، ثالثا: وزارة التعليم تستفيد من الكثير 

ولكن في نفس الوقت هي بحاجة إلى تفعيل أوسع للبرامج المقتبسة باإلضافة إلى دراسة تخصصات جديدة تفيد السوق خاصة 

 لدى الفتيات.

ي الجهة المنظمة للمدارس المهنية من أجل الترويج رابعا: هناك الكثير من المجهود المطلوب والمتوقع من وزارة التعليم وه

 وكذلك تطوير آلياتها وأدواتها لتحسين مخرجاتها. المدارس المهنية االجتماعي لجذب االنخراط في

االستفادة من التكنولوجيا أو  صريح يعبر عن مدى ذكر تتوصل الدراسة إلىما تم االطالع عليه لم  الرجوع إلىخامسا: ب

 جال نشر الوعي والترويج للمدارس المهنية والتخصصات المتاحة. هناك قصور في هذا الجانب.توظيفها في م

سادسا: لم تتوصل الباحثة إلى وجود أي خطط استراتيجية تخص دراسة وضع العمالة المحلية الفنية في السوق المحلي 

 المهارات والتخصصات المطلوبة.تقدير الوضع المستقبلي من العرض والطلب ونوع فقدان التمكن من وبالتالي 

سابعا: عقد شراكات بين قطاعات معينة حسب الحاجة وبين وزارة التعليم لإلشراف على مزيد من المدارس المهنة مثل 

. 0207الشراكة بين مصرف قطر المركزي ووزارة التعليم إلنشاء المدرسة المصرفية وإدارة األعمال التي تمت في عام 

االستفادة من التجربة األلمانية التي تعتبر رائدة في الشراكات التعليمية المهنية في القطاعات سواء في القطاع وال يمنع من 

 العام أو مع القطاع الخاص.

 التوصيات

هناك حاجة إلى زيادة أعداد المدارس المهنية في البالد بعد دراسة احتياجات السوق والثغرات الموجودة فيه مع  -

صرفية وهي مدرسة قطر الم تضم الفتياتة الفتيات في ظل وجود مدرسة مهنية واحدة فقط في قطر التركيز على فئ

 وإدارة األعمال الثانوية للبنات. 
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أن تقوم وزارة التعليم بزيارات ميدانية أو تنظيم برامج وحمالت مع المدارس اإلعدادية للبنين والبنات وإشراك  - 

ف على مهاراتهم وتعريفهم بأهمية مساهمتهم الوطنية في إثراء سوق العمل أولياء األمور لمساعدة الطلبة بالتعر

بمهاراتهم وجذبهم لاللتحاق بالمدارس المهنية مع تعريفهم على الحوافز التي تقدم لهم وذلك من باب التشجيع 

 دريجيا.المهنية تلالنخراط فيها. ستساعد هذه التوصية في مواجهة العائق االجتماعي نحو التعليم المهني والوظائف 

زيادة التعاون والتنسيق ومشاركة المدارس المهنية في إجراءات أو نتائج األبحاث التي يتوصل إليها قسم األبحاث  -

من وزارة التعليم والتعليم العالي. وذلك بحسب ما جاء من أحد المشاركين في الدراسة الذي عبر عن وجود أبحاث 

 نتائجها. علىاطالع أو إشراك مديري المدارس المهنية  ولكن دون الوزارة،ودراسات تجرى في 

 زيادة االطالع على خبرات الدول الرائدة في المجال واالستفادة منها بشكل أفضل وأكثر فاعلية. -

استغالل آخر ما توصلت إليه علوم التكنولوجيا واستغالل وسائل اإلعالم الحديثة )التواصل االجتماعي( والمؤثرين  -

ي نشر الوعي االجتماعي والترويج للتعليم المهني من خالل تعريف المجتمع بأهمية التعليم المهني االجتماعيين ف

واكتساب المهارات الفنية لدعم سوق العمل المحلي بالكوادر المحلية وتنويع السوق االقتصادي بدل التمسك بنمط 

 العمل اإلداري السائد.

رض في السوق القطري من المتخصصات المهنية مما سيسهم في القيام بدراسات ميدانية تدرس حجم الطلب والع -

 إعطاء صورة تشمل مواطن القوة والضعف ليسهل بالتالي التعامل معها.

زيادة الحوافز واالمتيازات الجاذبة النخراط الطلبة في المدارس المهنية بجانب توعيتهم بأهمية التعليم المهني في  -

 لعمل المحلي.توسيع آفاقهم ومهاراتهم ودعم سوق ا

 المقترحات

بالنظر إلى الكثير من الدراسات التي أجريت من قبل وزارة التعليم التي تدرس واقع التعليم المهني في دولة قطر، تقترح  -

الباحثة التوسع في الدراسات واألبحاث. على سبيل المثال إجراء دراسة مسحية تدرس واقع خريجي المدارس المهنية 

ومهاراتهم، مما سيسهم في إعطاء صورة أعمق وأشمل عن نتائج  في سوق العمل ومدى استفادة السوق من خبراتهم

 مخرجات المدارس المهنية في السوق المحلي وبالتالي سهولة اقتراح إجراءات تطويرية حسب النتائج النهائية للدراسة. 

اهاتهن من ناحية أخرى كذلك يمكن إجراء دراسة تشتمل على طالبات المدارس تهدف إلى التعرف على ميولهن واتج -

واستعداداتهن النفسية وبالتالي استحداث مدارس مهنية جديدة للفتيات في دولة قطر، كما ال يمنع من االطالع على 

تجارب بعض الدول العربية التي تتمتع بعدد من المدارس المهنية للبنات مثل لبنان وسوريا واالستفادة منها بما يتناسب 

 ووضع وخصائص البيئة القطرية.

االستفادة من التكنولوجيا الحديثة يمكن استحداث تطبيق الكتروني بإشراف وزارة التعليم يسمح ألفراد المجتمع  في سبيل -

 االطالع عليه وكذلك القطاعات الصناعية والفنية والتي بحاجة إلى عاملين فنيين،
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علقة بها، باإلضافة إلى الهدف منه التعريف بكافة المدارس المهنية والتخصصات المتاحة وجميع المعلومات المت  

استعراض قائمة الخريجين وتخصصاتهم بحيث يتم االطالع عليها من قبل المخولين من القطاعات وتقديم ومتابعة 

 طلبات توظيفهم واالستفادة منهم.

 الخاتمة 

لوظائف نية في ابعد التعرف على واقع التعليم المهني في قطر والوضع الحالي لسوق العمل وما يفتقر به من كوادر وط   

التعليم المهني في دولة قطر يعتبر في مراحله المتواضعة مع عدم إنكار مجهودات وزارة  إنالمهنية، في خالصة القول 

التعليم والتعليم العالي أال أن مازال هناك الكثير من العمل المطلوب للوصول لألهداف المرجوة وسد ثغرات السوق المحلي 

 من المهارات الوطنية. 

اهتمام دولة قطر من خالل إدراج التعليم المهني في الخطة االستراتيجية الثانية وكذلك من خالل وجود قانون واضح يؤطر 

عمل وممارسات المدارس المهنية في قطر يعتبر دليل على إدراك دولة قطر بأهمية إعداد أبنائها وإمدادهم بالمهارات 

ختلف التخصصات. وأخيرا قدمت الباحثة مجموعة من التوصيات والمقترحات واألدوات الالزمة لشغل الوظائف المهنية بم

التي بدورها مساعدة المهتمين وأصحاب الشأن في اتخاذ تدابير من شأنها تطوير الوضع الحالي وتحقيق كفاءة وتنوع أكبر 

 في التعليم المهني وبالتالي استغالل أمثل للكوادر الوطنية في سوق العمل القطري.
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 المالحق 

 أسئلة المقابلة .1

 لمحور األول: معرفة واقع التعليم المهني في دولة قطرا

 

 كيف تصف واقع التعليم المهني في دولة قطر من خالل نوعية المدارس المهنية المتوفرة؟ 

  هل هناك ربط فعال بين التعليم النظري والتطبيق العملي في الميادين لتعزيز المهارات المهنية المطلوبة لدى

 الطلبة؟ رجاء القاء الضوء على هذا الربط.

 )كيف تصف القاعدة التنظيمية في إدارة المدارس المهنية في قطر؟ )التشريعات والسياسات 

 االستفادة منها في تطوير التعليم المهني في قطر؟هل هناك اطالع على تجارب دول أخرى و 

 لمحور الثاني: قياس دور التعليم المهني في مطابقة احتياجات سوق العمل القطري ا

 

  هل هناك دراسات وأبحاث قائمة بهدف دراسة احتياجات سوق العمل المحلي وبالتالي إنشاء مدارس مهنية

 جاء اطالعنا على مثل هذه الدراساتوتصميم مناهج بحسب أولويات سوق العمل؟ ر

 هل هناك خطة موضوعة لتوظيف الخريجين في الوظائف التي يحتاجها سوق العمل؟ 

 هل هناك متابعة للطلبة بعد التخرج ورصد لمدى استغالل مهاراتهم في سوق العمل؟ 

 سئلة أخرى:أ

 قطر؟ماهي التحديات والعوائق التي تواجه تطوير التعليم المهني في دولة 

 ماهي مقترحاتك لتحسين آلية التعليم المهني في دولة قطر ليضمن مطابقة احتياجات سوق العمل؟

 تفريغ استجابات المقابالت الشخصية .2

بالنسبة للمحور األول المتكون من أربع تساؤالت تهدف لقياس واقع التعليم المهني، كانت استجابات أفراد العينة لكل سؤال 

 ابها كما يلي: بحسب ماردت من أصح

كيف تصف واقع التعليم المهني في دولة قطر من خالل نوعية المدارس المهنية المتوفرة؟ المستجيب األول  السؤال األول:

أن دولة قطر تمكنت في الستينيات من االشتراك في بعض األنشطة الدولية، وذلك باالنضمام إلى منظمات تابعة لألمم ذكرت 

بتشكيل مجلس الوزراء  0252مايو  02( في 7وصدر المرسوم رقم ) اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية،المتحدة كمنظمة 
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وتعيين اختصاصاتهم وعمل األجهزة الحكومية األخرى طبقا لما ورد في النظام األساسي حيث أسند إلى وزارة التربية  

 لصناعي.والتعليم آنذاك مسؤولية التخطيط لتعميم وتنويع التعليم المهني وا

 

ومن أهم ما يميز نظام التعليم في دولة قطر في بداية السبعينات هو اإلقبال على التعليم ونشره وتعميمه وتعزيز الدولة للكفاية 

م بمبادرات واتفاقيات 0222 -0222الكمية للتعليم، ومحاولة سد االحتياجات، وبلغ هذا االهتمام مدى أكبر في الفترة ما بين 

م بمراجعة تقويمية للنظام التعليمي في دولة قطر والذي 0222/ يناير / 00سكو للتربية في البالد العربية في مع منظمة اليون

خرج بتوصيات الزالت الدولة في طور تنفيذها ومنها ما يرتبط بموضوع هذه الدراسة بالمواءمة بين التعليم وحاجات المجتمع 

 الراهنة والمستقبلية من المهن والوظائف.

مان دولة قطر بأن تطور الوطن مرهون بقدرة أبنائه على التخطيط والتنظيم والعمل واالستثمار األمثل للموارد الطبيعية وإلي

وفي مقدمتها القوى البشرية التي يجب إعدادها إعداداً علمياً وعملياً فعاالً شهدت دولة قطر تحوالت هامة في مجال التعليم 

 خالل تأسيس مراكز ومدارس ومؤسسات للتعليم والتدريب المهني والتقني التالية: التقني والمهني على مدى سنوات من

 

 م مركز التدريب لمؤسسة البترول0270

 م دار المعلمين والتجارة الثانوية0225

 م مركز التدريب اإلقليمي لوزارة التربية والتعليم0252

 مدرسة قطر التقنية الثانوية للبنين. 0222

 الهولندية للسياحة والفندقةالجامعة  0220

 كلية شمال األطلنطي 0220

 كلية كالجاري للتمريض 0225

 مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة األعمال الثانوية للبنين 0202

 كلية المجتمع 0202

 مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة األعمال الثانوية للبنات 0207

 مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا 0202

 المدرسة العسكرية 0202

 

والزال النظام التعليمي في دولة قطر يسعى للتقدم ومواكبة التطور السريع في جميع المجاالت، ورغم أن عدد المدارس 

التخصصية في دولة قطر لم تتجاوز الثالث مدارس بشكل عام )التقنية، المصرفية، المعهد الديني( من العدد اإلجمالي 
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مدرسة إال أن هناك اهتماما خاصا بهذه المدارس من حيث الدعم المقدم على المستوى  ,22للمدارس والذي يصل إلى  

الحكومي أو الخاص، وتعزيز منهجها الدراسي بالبرامج والمسابقات المحلية والدولية لتنمية المهارات المعرفية والفنية 

 والتقنية وفقاً للمستجدات العالمية.

عليم المهني والتقني وهيأت جميع الفرص لتطوير هذا النظام فتم تقديم التقارير والدراسات وفي الواقع أن دولة قطر تبنت الت

س التقنية، والتركيز عدد من المداروالبحوث التقييمية والمستقبلية الجادة وتنفيذ المشاريع المرتبطة بالتعليم التقني واستحداث 

(، والعلوم المصرفية STEMرسة العلوم والتكنولوجيا )كمد فيها على تخصصات جديدة وربطها باحتياجات سوق العمل

للبنين وللبنات، والمدرسة الثانوية العسكرية. باإلضافة إلى االهتمام بمراكز التطوير والتدريب في الدولة الخاصة منها 

 والحكومية.

لة التي تقدم والتقني بمؤسسات الدوولتشجيع المدارس التقنية على العمل المنتج يتم ربط مؤسسات التعليم والتدريب المهني 

إال أن واقع التعليم المهني في دولة قطر يواجه تحديات ترتبط بنظام التعليم، وبتوجه المجتمع،  لها الدعم اللوجستي والمالي،

  وبالتدريب والتأهيل، واإلرشاد األكاديمي، ونظام االبتعاث واإلمكانيات وبيئة العمل والحوافز المادية والوظيفية.

أن دولة قطر ساهمت في تطوير التعليم المهني وربط احتياجاته بمتطلبات العمل  أما المستجيب الثاني فكانت إجابته كما يلي:

، التي اهتمت بالتنمية البشرية وحاجة قطاع الشركات والصناعة إلى أيدي عاملة 0202وذلك من خالل رؤية قطر الوطنية 

طالب وتحتوي على تخصصات تفيد القطاع  722ة قطر التقنية التي تضم اآلن أكثر من وطنية ماهرة، ومنه جاء افتتاح مدرس

الحكومي وقطاع الشركات باأليدي العاملة والمدربة. كما تم افتتاح مدرسة قطر التجارية للعلوم المصرفية للبنين والبنات 

فين باإلضافة إلى اهتمام الدولة بتنمية مهارات الموظوالتي تهدم قطاع البنوك والتجارة وتساهم في التنمية االقتصادية للبالد. 

العاملين في القطاع الحكومي من خالل افتتاح المركز المسائي التقني الذي يؤهل الموظفين العاملين في القطاع الحكومي 

ن المدارس زيد مللمساهمة في خدمة القطاع. كما تسعى الوزارة في توسيع رقعة التعليم المهني من خالل التوسع في فتح الم

 المهنية في المستقبل خاصة للبنات. 

: تتوفر في قطر مجموعة متنوعة من التعليم التخصصي وكانت استجابة المستجيب الثالث من المدرسة المصرفية كما يلي

الثانوية للبنين  مدرسة قطر التقنية –)التعليم المصرفي/مدرستي قطر للعلوم المصرفية وإدارة األعمال الثانوية للبنين والبنات 

مدرسة قطر التكنولوجية( وتولي الدولة اهتماما شديدا لهذا النوع من التعليم من حيث توفير المصادر التعليمية واالشراف  –

 على جودة المناهج ومواكبتها للمعايير العالمية

يز لتطبيق العملي في الميادين لتعزأما السؤال الثاني من المحور األول حول إن كان هناك ربط فعال بين التعليم النظري وا

نه أالمهارات المهنية المطلوبة لدى الطلبة مع إلقاء الضوء على هذا الربط. فكانت إفادة المستجيبة األولى من وزارة التعليم 

 بالنسبة للمدارس التخصصية في الدولة، يوجد ربط بين الجانب النظري والتطبيقي حيث تطبق هذه المدارس مقررات عملية

 إلى جانب التدريب في المؤسسات والجهات ذات الصلة.
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بالنسبة لمدارس التعليم العام، يدرس مقرر المهارات الحياتية في المدارس الثانوية. الجانب التطبيقي لهذا المقرر يتمثل في  

يكون أعلى  نب األكاديميالمشاريع واألنشطة التي يقوم بها الطالب. بالنسبة لمدارس التعليم العام فنسبة التركيز على الجا

 من الجانب التطبيقي بسبب طبيعة الدراسة في هذه المدارس. 

أن من خالل التخصصات المختلفة يتلقى الطلبة العلوم النظرية المختلفة في مجال التخصص ثم أما المستجيب الثاني فقال: 

الواقع النظري بالعملي وهناك تدريب صيفي يتم تطبيق هذه المعلومات وترجمتها إلى مهارات عملية يتم من خاللها ربط 

للطلبة في الشركات والمصانع بهدف التعايش مع الواقع الفعلي لبيئة العمل يكتسب من خالله المهارات المهنية. وأخيرا يقوم 

 ي.جالطلبة بعمل مشاريع تكون على شكل أبحاث علمية ومشاريع تقنية تشارك فيها المدرسة على المستوى الداخلي والخار

على سبيل : الربط بين التعليم النظري والتطبيق العملي يتم تفعيله وفق معايير مقننه فوبالنسبة للمستجيب الثالث فكان رأيه بأن

المثال في المدرسة المصرفية يتم تطبيق برنامجين لتدريب الطالب في المؤسسات المالية والبنوك والمصارف ويعتمد 

 هارات التي اكتسبها الطالب من خالل دراسته النظرية.البرنامجان على تطبيق عملي للم

كذلك توجد غرف محاكاة بنكية مجهزة بجميع أدوات وإعدادات البنوك والمصارف ليتم تطبيق سيناريوهات معده منهجيا يتم 

 من خاللها تدريب الطالب على المعامالت البنكية المختلفة.

 إن المدرسة مجهزة بالعديد من الورش والماكينات المخصصة لتدريب الطالب. وال يختلف الحال كثيرا في التعليم التقني حيث

وفي السؤال الثالث وهو كيف تصف القاعدة التنظيمية في إدارة المدارس المهنية في قطر؟ )التشريعات والسياسات(. 

أنه يتم معاملة المدارس التخصصية من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي نفس معاملة مدارس أجابت المستجيبة األولى: 

التعليم العام باستثناء بعض الجوانب مثل الهيكل التنظيمي، بالرغم من وجود احتياجات ومتطلبات لهذه المدارس 

يمية ك ضرورة بالتركيز على الجوانب التنظالتخصصية تختلف عن مثيالتها في مدارس التعليم العام. وبالتالي توجد هنا

 . والتشغيلية لطبيعة هذه المدارس التخصصية

جميع المدارس المهنية في دولة قطر تعمل تحت مظلة وزارة التعليم، لذا فكل  بينما فقط ذكر المستجيب الثاني أن:

 التشريعات والسياسات المنظمة تكون من وزارة التعليم.

أنه تتبع القاعدة التنظيمية إلدارة المدارس المهنية معظم تشريعات وسياسات التعليم العام وذلك  وحسب المستجيب الثالث:

 لغياب اإلطار الوطني للتعليم المهني.

إن كان هناك اطالع على تجارب دول أخرى واالستفادة منها في تطوير التعليم المهني في  أما السؤال الرابع واألخير حول

بحكم أن دولة قطر عضوة في عدد من المنظمات اإلقليمية )مجلس التعاون الخليجي، جامعة قطر؟ أجابت المستجيبة األولى: 

وك التابع لمنظمة اليونسكو والمختص بالتعليم الدول العربية، منظمة التعاون اإلسالمي، منظمة اليونسكو، مركز اليونيف

والتدريب المهني والتقني(، فهناك تعاون في مجال التعليم والتدريب المهني على المستوى اإلقليمي والدولي. حيث يتم 

 التواصل مع هذه المنظمات في مجموعة من المجاالت التالية: 
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 م والتدريب المهني والتقني.. إعداد وتنفيذ الخطط االستراتيجية الخاصة بالتعلي0 

 . تبادل الممارسات الجيدة مع الدول.0

 . االلتحاق بورش العمل التي تنفذ من قبل هذه المنظمات.0

 . تصميم برامج لتبادل المعارف بين الدول.,

 . التعاون في مجال التدريب الفني من خالل تبادل المدربين لتنفيذ برامج تدريبية فنية.7

المجاالت تحتاج إلى تفعيل بشكل أكبر على أرض الواقع لتحقيق األهداف المطلوبة في مجال التعليم هذه اإلجراءات و

 والتدريب المهني والتقني.

أن المدرسة سعت إلى توفير أفضل البرامج المهنية التدريبية للطلبة من خالل تطبيق نظام التيف وأجاب المستجيب الثاني: 

سوفت لتخصص تكنولوجيا المعلومات حيث يتيح للخريج الحصول على شهادة دولية ( ونظام الميكروTAFEاألسترالي )

 في مجال التخصص

في المدرسة المصرفية تم االستعانة بالخبرة األسترالية )مؤسسة هوم زجلن( لتطوير مناهج  في حين ذكر المستجيب الثالث:

آلية التقييم الخاصة بتلك المناهج وتصميم البرامج تخصصية وفق مساري إدارة األعمال والمصارف واألموال وكذلك إعداد 

 التدريبية المختلفة. يتم إيفاد القيادة العليا بالمدارس لالستفادة من الخبرات العالمية واإلقليمية في مجال التعليم المهني.

من هنا تم االنتهاء من االستجابات التي تم الحصول عليها للمحور األول، وننتقل ألسئلة المحور الثاني واالستجابات 

التي تم التوصل إليها من خالل عينة الدراسة. المحور الثاني تدور تساؤالته حول قياس دور مخرجات التعليم المهني 

هل هناك دراسات وأبحاث قائمة بهدف دراسة احتياجات ل األول: في مطابقة احتياجات سوق العمل الوطني. السؤا

سوق العمل المحلي وبالتالي إنشاء مدارس مهنية وتصميم مناهج بحسب أولويات سوق العمل؟ رجاء اطالعنا على مثل 

 هذه الدراسات.

لية شمال لعمل بالتعاون مع كأنه تم إجراء دراسة عن التعليم المهني والتقني واحتياجات سوق ا بحسب المستجيبة األولى:

 األطلنطي. ويتم حالياً التعاون مع الكلية إلجراء دراسة عن تحديات التعليم المهني والتقني في دولة قطر.

تم إجراء دراستين عن واقع التعليم المهني والتقني من قبل مكتب السياسات واألبحاث التربوية في وزارة التعليم والتعليم 

 العالي.

استحدثت وزارة التعليم إدارة للتعليم التقني وقامت هذه اإلدارة بعمل دراسة لمعظم أنظمة التعليم  الثاني: والمستجيب

المهني في مختلف الدول وشكلت فريقا للتخطيط االستراتيجي خاص لدراسة واقع التعليم المهني وعمل لقاءات مع 

ع العام الذي على قراراته يتم التخطيط لفتح مسارات الشركات لدراسة احتياجات السوق المحلي باإلضافة إلى القطا

 مهنية جديدة.

بالطبع تم انشاء المدارس وفق احتياجات سوق العمل المحلي ولكن لم يتم اطالع إدارات المدارس  أما الثالث فأجاب:

 على تلك الدراسات.
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اجها الخريجين في الوظائف التي يحتهل هناك خطة موضوعة لتوظيف وفيما يتعلق بالسؤال الثاني ف نفس المحور وهو  

 سوق العمل؟

: أن هناك خطة معتمدة من وزارة التنمية اإلدارية لتوظيف الخريجين في جميع كانت إجابة المستجيبة األولى هي

 قطاعات الدولة. يمكنكم التواصل مع الوزارة المذكورة لمعرفة تفاصيل هذه الخطة.

 ل مع العديد من قطاعات الدولة لتوظيف خريجي الكلية في المجاالت المطلوبة.كلية شمال األطلنطي في قطر لديها تواص

 كما تقوم المدارس الثانوية التخصصية بتوجيه خريجيها الراغبين في العمل للجهات المطلوبة.

المدرسة لها عالقات طيبة مع الجهات الحكومية والشركات وبتنسيق مع وزارة التعليم يتم االستفادة والمستجيب الثاني: 

 من خريجي المدرسة في مختلف قطاعات الدولة مثل: )القوات المسلحة، شركات قطر للبترول وغيرها(. 

راغبين ية في عملية مساعدة الطالب التقوم مدرسة قطر للعلوم المصرفية على سبيل المثال بجهود ذات بينما أجاب الثالث:

 في التوظف بعد التخرج من المدرسة أو توفير راعي لدراستهم الجامعية الخارجية.

وفي السؤال الثالث عن إذا كانت هناك متابعة للطلبة بعد التخرج ورصد لمدى استغالل مهاراتهم في سوق العمل؟ اكتفت 

 د بتقارير عن أداء الخريجين في جهة االلتحاق ما بعد التخرجالمستجيبة األولى باقتراح جهات وإدارة تفي

للمدرسة قسم لمتابعة الخريجين في مختلف القطاعات التي يلتحقون بها مع االحتفاظ  بينما ذكر المستجيب الثاني:

 بسجالتهم، كما تتعاون المدرسة لتوفير فرص عمل لهم بالتواصل والتنسيق مع الشركات والمصانع الموثوقة.

يتم متابعة خريجي مدرسة قطر للعلوم المصرفية سنويا وأماكن دراستهم الجامعية وتقديم المساعدة والمستجيب الثالث: 

  .المطلوبة لهم حال تقدمهم للتوظيف وكذلك ارسال قوائم بأسمائهم للبنوك العاملة بالدولة

وبالنسبة لسؤال التحديات والعوائق التي تواجه تطوير التعليم المهني في دولة قطر ذكرت المستجيبة األولى عدد من 

 التحديات وهي 

 .النظرة الدونية لمجال التعليم التقني والمهني.0

 . عدم توفر البيانات الكافية عن التعليم والتدريب المهني والتقني.0

جهات الحكومية وجهات القطاع الخاص في الدولة في مجال التعليم والتدريب المهني . افتقاد التنسيق بين ال0

 والتقني.

 . عدم االقبال من قبل فئات المجتمع.,

 . قلة الحوافز مما يؤدي الى قلة عدد الطالب الذين يلتحقون بالتعليم المهني والتقني.7

 عدد المدارس المهنية في دولة قطر حيث تعتبر قطر التقنيةقلة بينما تمثلت التحديات من وجهة نظر المستجيب الثاني: 

هي المدرسة الوحيدة في الدولة التي تخدم معظم القطاعات وتزودها بالخريجين في مختلف التخصصات. عزوف 

بعض الطلبة من االنخراط في الوظائف المهنية فيما بعد التخرج. غياب الكادر التدريبي القطري سد ثغرة الشواغر 

 ريبية )التقطير(. التد

 والمستجيب الثالث حدد التحديات من وجهة نظره إلى:
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 نظرة المجتمع للتعليم المهني .0 

 قلة عدد الطالب المقبلين على هذا التعليم .0

 قلة عدد الكوادر االشرافية أو التدريسية في التعليم المهني .0

 عدم وجود إطار وطني للتعليم المهني حتى اآلن .,

جاء في الدراسة حول تقديم مقترحات لضمان جودة التعليم المهني في دولة قطر لضمان  وفي السؤال األخير الذي

 مطابقته الحتياجات سوق العمل. قدمت المستجيبة األولى عدد من المقترحات أهمها 

 . ادراج نسبة معينة من التعليم التقني في مراحل التعليم العام )معايير، مفاهيم، مقررات، مسارات(.1

 مستوى الوعي بالتعليم المهني والتقني.. رفع 0

 . وضع األطر التشريعية للتعليم التقني وتعديل سلم الدرجات الوظيفية لخريجي التخصصات التقنية.0

. إجراء دراسة مسحية بصورة دورية لتحديد االحتياجات األساسية للدولة من المهن التقنية وإعداد خطة للتنمية االستراتيجية ,

 احتياجات الدولة.المبنية على 

. إنشاء شبكة تواصل تضم جميع قطاعات الدولة ذات الصلة بالتعليم والتدريب المهني والتقني وإعداد إطار قانوني للتعاون 7

 بين القطاع العام والخاص في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني. وإنشاء منصة للتوظيف

 دريبهم وجعلها متاحة للشركات وقطاعات الدولة..  إنشاء قواعد بيانات لألشخاص الذين تم ت2

 لم يقدم المستجيب الثاني التابع للمدرسة التقنية أي مقترحات.

تصميم إطار وطني للتعليم المهني وتوفير قاعدة بيانات من خالل دراسة معتمدة  بينما قدم المستجيب الثالث مقترحين وهم:

 ليم المهني.الحتياجات سوق العمل وتداولها مع مدارس التع
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