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 التعليم الفين والتوظيف

 

أن الدول املعاصرة تهتم بدرجة كبرية جًدا بدراسـة نسـب    الشك

البطالة يف جمتمعاتها, وتضع تبًعا لذلك خطط التشغيل والتوظيـف  

واألنشطة االقتصادية اليت حتد مـن ظـاهرة البطالـة, وتسـاعد علـح      

إ اد فرص عمل, وتشغيل أكرب عـدد ممكـن مـن النـاس, ملـا يف      

نشـغال النـاس   إن عائـد اقتصـادي واجتمـاعي وأمـن سياسـي ب     ذلك مـ 

وت مني معاشهم والقضاء علح البطالة وما ينتج عنها مـن مشـاكل,   

ــتم بهــذه       ــدول املعاصــرة ته ــة يف ال ــإن السياســات التعليمي ــالي ف وبالت

القضية تبًعا لذلك اهلدف وتوىل التعليم الفـين عنايـة خاصـة, حيـث     

لتخصصـــات املناســـبة حلاجـــات يـــتم التوســـع فيـــه ونشـــره وإ ـــاد ا 

اجملتمـع والــيت هلــا عائـد اقتصــادي طيــب, أو الـيت تســاهم يف زيــادة    

التصــدير والنشــاط االقتصــادي, ومــن هنــا فــإن املســئولني يف هــذه    

البالد أولـوا عنايـة خاصـة بـالتعليم الفـين والتـدريب املهـين مبختلـف         

ؤسسـة  جماالته حيث انتشرت الكليات التقنية واملعاهـد التابعـة للم  

العامة للتعليم الفين والتدريب املهين وغريهـا مـن املؤسسـات املهتمـة     

بهذا األمر, ومع ذلك التوسع الكبري فإن الزيادة يف عدد املتقدمني 
                                                           

    ــال ــبالد ُنشــر هــذا املق ــاء جبريــدة ال ــع اآلخــر   26, الثالث ـــ 1414ربي ه
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كــرب مــن ذلــك التوســع ألتلــك اجلهــات التعليميــة والتدريبيــة كانــت 

ن احلصــول علــح قبــول يف تلــك الكليــات أو املعاهــد أو  إوبالتــالي فــ

 يصعب علح الكثريين.املؤسسات 

شك أن بالدنا حتتـاج إىل املزيـد مـن التوسـع يف هـذه النوعيـة        وال

مــــن التعلــــيم لتســــد حاجــــة البلــــد مــــن اخلــــربات الفنيــــة املختلفــــة  

والضـرورية. حيـث أننــا نعلـم مـن خــالل إحصـائيات دقيقـة أن هنــاك       

ألوف املاليني من الرياالت خترج من البلد سنوًيا عـن طريـل العمالـة    

بية, وهذه األموال ميكن أن يستفيد منها الوطن ويوفرهـا يف  األجن

الداخل ملؤازرة العمالة والكـوادر الفنيـة السـعودية وتشـغيل املوجـود      

االقتصادية احملليـة والنـاتج    ةمنها كما ينبغي مما يزيد من احلرك

 احمللي.

وهناك العديد من املشـكالت الـيت تواجـه املتخصصـني الفنـيني      

ومـن أهـم   معاهد وكليات التعليم الفـين وغريهـا,   أو اخلر ني من 

تًبـا أو مكاًنـة للتوظيـف يف القطـاع     ارذلك عدم وجود فـرص مقنعـة   

ن إاخلاص, وقلة الوظائف املخصصة هلم يف القطاع العام وبالتالي ف

الكثري من اخلـر ني يعـانون مـن البطالـة, وميكـن االطـالع علـح        

القطـاع التعليمـي    بع  اإلحصائيات اخلاصة بتوظيف خر ي هـذا 

وحتديد األرقام ملعرفة حجم هذه املشكلة اليت حتتاج إىل نظر جاد 

فالقطاع اخلاص قطـاع جتـاري حيـرص علـح تـوفري مـا يسـتطيع مـن         
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كــرب قــدر مــن الــربح, وهــذا  أاملرتبــات واملصــروفات لكــي يضــمن 

األمر طبيعي جًدا بالنسبة هلم وبالتالي فإن أصحاب القطاع اخلاص 

ــ ون إىل  ــة   يلجــ ــن العمالــ ــاتهم مــ ــوفري احتياجــ ــة لتــ ــة األجنبيــ العمالــ

 واخلربات الفنية وبالتالي فإنه ال يوظف أولئك اخلر ني إال ما ندر.

وأما القطاع العام أو احلكومي فإن الوظائف الفنية  دودة يف 

غالب القطاعات, حيث يستعاض عنها بالعقود سواء يف الصيانة أو 

ــة,   التشــغيل أو اإلنشــاء مــع شــركات     ليــة لكــن عمالتهــا أجنبي

وبالتــالي فــإن فــرص هــؤالء اخلــر ني يف العمــل تقــل, ويف تصــوري  

ــيانة يف    ــام التشـــغيل والصـ املتواضـــع أنـــه البـــد مـــن التوســـع يف أقسـ

القطــاع احلكــومي, عــن طريــل تطــوير األقســام املوجــودة يف تلــك     

واعتمــاد الوظــائف اخلاصــة بهــا وتســيري أمورهــا بنفســها  تالقطاعــا

ــا عــ  ــيت     عوًض ــالً ال ــع الشــركات, ويف تصــوري أن املب ــد م ن التعاق

ستصرف مرتبات للفنـيني السـعوديني الـذين يقومـون بالعمـل عوًضـا       

مــن الشــركات ســتكون أقــل ممــا ت خــذه الشــركات والعمليــة يف   

غالبهــا قضــية تغــيري بنــود, ومــع أن هــذا الكــالم جمـــرد رأي, ال        

ين أدعــو أقصــد منــه ضــرر الشــركات واملؤسســات اخلاصــة, إال أنــ

ــة, والنظــر يف       ــتها جبدي ــف وامليزانيــات دراس ــئولني عــن التوظي املس

ــود ــات     ةالعـ ــل القطاعـ ــة يف كـ ــام الفنيـ ــيع األقسـ ــاد أو توسـ إىل إ ـ

احلكومية, أو االشرتاط علح الشركات اليت تقـوم بهـذه األعمـال    
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تشــغيل الفنــيني الســعوديني فيهــا مبرتبــات معقولــة, وإ ــاد فــرص     

ــة   كــرب مــن خــالل ذلــك   أعمــل  ــات التقني خلر ــي املعاهــد والكلي

 واهلل املستعان. ,واملهنية وما شاكلها

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


