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 المستخلص:

هدفت هذه الدراسة واقع الشراكة بين مؤسسات التعليم المهني والتقني والقطاع 

وعالقته ببعض المتغيرات محافظة اربد الخاص من وجهة نظر أصحاب القطاع الخاص 

( صاحب عمل. ولتحقيق أهداف 343تم اختيار عينة عشوائية بلغت ) 2019/ 2018للعام 

( فقرة وبعد التأكد من صدقه وثباته تم 20الدراسة تم بناء مقياس الشراكة والمكون من )

تدنيا، كما أظهرت تطبيقه على أفراد العينة. وقد أظهرت النتائج أن مستوى الشراكة كان م

النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغير المؤهل العلمي ولصالح بكالوريوس فأعلى، 

في حين لم تظهر فروق دالة احصائيا تعزى لمتغير الخبرة في العمل، وفي ضوء تلك 

النتائج تم الخروج بمجموعة من التوصيات من أبرزها ضرورة اشراك أصحاب العمل في 

لتدريبة لخريجي التعليم المهني والتقني من اجل الوصول إلى مخرجات تعليمية البرامج ا

 تنسجم مع تطلعات سوق العمل األردني.

 الشراكة، التعليم المهني والتقني، أصحاب العمل الخاصالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

This study aims to investigates the reality of partnership 

between vocational and technical education institutions and the 

private sector from the point of view of private sector owners and its 

relationship with some variables Irbid Governorate for the year 
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2018/2019 random sample was selected (343) employers. To achieve 

the objectives of the study was built partnership measure consisting 

of (20) paragraphs and after confirming the validity and stability was 

applied to the members of the sample. The results showed that the 

level of partnership was low, and the results showed that there were 

statistically significant differences for the qualification variable for 

the benefit of Bachelor and above, while no significant differences 

were found due to the variable of work experience, and in the light of 

those results came out a set of recommendations, most notably the 

need to involve Employers in training programs for graduates of 

vocational and technical education in order to reach educational 

outcomes consistent with the aspirations of the Jordanian labor 

market. 

Key words: Partnership, Vocational and Technical Education, 

Private Employers 

 المقدمة:

شهد الثلث االخير من القرن العشرين تسارعاً ملحوظاً في االهتمام بالتعليم المهني 

والتقني على المستوى العالمي والمحلي. وقد عقدت بشأنه مؤتمرات وندوات وحلقات على 

دولية تؤكد ربط التعليم باحتياجات المجتمع واالنتاج. ذلك أن االصعدة المحلية واالقليمية وال

المؤسسات التربوية يجب أن تحتل المقام األول في بناء اإلنسان وإعداده إعداداً متوازناً 

شامالً من جميع جوانب شخصيته، منذ تكوين الطفل في أحشاء أمه، وحتى نهاية حياته 

والمعنوية على أن تشمل هذه البرامج المراحل الجنينية عمودياً وأفقياً، في كل بيئاته المادية 

األولى، حتى تنمو قدراته جميعها نمواً متوازناً، وكل قدرة إلى اقصى مداها. وبخاصة في 

المستويات العليا من التعليم الذي يعده لدخول الحياة، وسوق العمل من الباب الواسع، 

 معتمداً على قدراته الخاصة ومواهبه وهباته.

(  إلى أن مؤسسات التعليم المهني والتقني تحتل جزء 2003يشير)الطويسي، و

مهما من منظومة التعليم في المجتمع نظراً للدور الذي تلعبه في تأهيل القوى البشرية في 

عالم يتصف بالتغير السريع، وفي ظل احتياجات سوق متطورة ومتسارعة، وال يقتصر 

بل يتعدى ذلك لتسهم في مسيرة التنمية الشاملة من  دور تلك المؤسسات على التأهيل فقط،

 خالل تزويد سوق العمل باحتياجاته من الكوادر البشرية المؤهلة  .

( أهمية االستمرار في تطوير برامج التعليم المهني والتقني Aglan,2004ويؤكد )

من أجل تضمينها مفاهيم حديثة وربط برامج المدارس المهنية بمتطلبات سوق العمل في 
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المسؤول عن تزويد ضوء ما يستجد من توجهات عالمية في التعليم المهني والتقني، فهو 

 .افه القطاعاتالطلبة بالمهارات والمعارف التي يحتاجونها في ك

( اهمية التعليم المهني والتقني إلى أنه جزء ال يتجزأ Oviawe, 2018ويعزو  )

كما أنه وسيلة إلعداد األيدي العاملة المؤهلة بما ينسجم مع حاجات  من التعليم العام ؛

 المجتمع ، وبالتالي فهو أداة لتعزيز التنمية المستدامة. 

لشراكة بين بين مؤسسات التعليم المهني ( أن ا (Frances 2009من جهته أشار 

والتقني  وأصحاب األعمال تعكس العالقة التكاملية بين العلم واإلنتاج بهدف بناء مشاريع 

مشتركة لتحقيق التواصل االكاديمي والحضاري بين المتشاركين، وإيجاد حلول مناسبة 

 .لمجموعة من العوائق والمشاكل التي تواجهها األطراف المتعاقدة

( إلى أن الشركة بين مؤسساات التعلايم Robinson,2004وفي ذات السياق أشار )

ومؤسساااات األعماااال تساااهم فاااي معالجاااة قضااااياها ومشاااكالتها، مااان الناحياااة االجتماعياااة 

واالقتصادية. كما أنها تساهم في زيادة اهتماام الفئاات المساتفيدة مان التعلايم المهناي والتقناي، 

ههااا، وتحاارك العديااد ماان الطاقااات لحاال القضااايا التربويااة بالمساائولية تجا وتؤكااد الشااعور

ومشااكالتها، وأخياارا تسااهم الشااراكة فااي تااأمين مااوارد ماليااة وبشاارية ومااواد الزمااة، لزيااادة 

 فعالية النظام التربوي.

 مفهوم التعليم المهني والتقني وأهدافه

مارد هاذا  تختلف التعريفات فيما بينها حول المقصود بالتعليم المهناي والتقناي ولعال

االختالف الى التطور الذي شهده التعليم المهني في السنوات االخيرة حياث تام دماج التطاور 

التكنولوجي في هذا التعليم فكان من نتيجة ذلك أن أُطلق علياه الاتعلم المهناي وأحياناا التقناي، 

فهااو تعلاام منهااي باعتبااار أنااه يكسااب الطالااب مهااارات عمليااة وعلااى أساااس تلااك المهااارات 

رط الفرد في سوق العمل، كما انه تعليم تقني باعتبار أنه يوظف التكنولوجياا وماا اساتجد ينخ

 فيها من تقنيات في التعليم.

( عادد مان المصاطلحات والمفااهيم األساساية فاي التعلايم 2011وأقترح أبو شعيرة)

ح المهني والتقني والتي ينبغي أن يكون حاضرة في الذهن عند التعرض لماهية هذا المصاطل

التفاعاال مااع ألااوان وأنشااطة التربيااة المهنيااة، والتاادريب المهنااي الااذي تشااتمل   بهاادف تحقيااق

عليه البرامج التدريبية، لذا  ال بد من اإللمام بالمفاهيم األساسية وفهمها واساتيعابها، بصاورة 

علميااة وعمليااة واإلفااادة منهااا بالصااورة المرنوبااة عنااد بناااء تعريااف محاادد للتعلاايم المهنااي 

( والحرفااة Work( والعماال )Professionنااي حيااث تتمثاال هااذه المفاااهيم بااـ  المهنااة )والتق

(Craft( والصااناعة )Industry( والثقافااة المهنيااة )Professional Culture والتلمااذة )

 Vocational( وأخيااراً التاادريب المهنااي )Apprenticeship Educationالمهنيااة )

Training) 
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إلى أن مصطلح التعليم المهناي والتقناي يشامل كال فأشار  Kotsikis, 2007)أما )

شكل من أشكال التعليم الاذي يهادف إلاى اكتسااب الماؤهالت المتعلقاة بمهناة معيناة أو فان أو 

وظيفة أو ياوفر التادريب الاالزم والمهاارات المناسابة وكاذلك المعرفاة التقنياة ، حتاى ياتمكن 

 ن سنهم ومستوى تدريبهم.الطالب من ممارسة مهنة أو فن أو نشاط ، بغض النظر ع

( التعلايم 2009ومن بين أبرز التعريفات للتعليم المهني والتقني تعريف اليونساكو )

والتدريب الفني والمهني على أنه جميع أشكال التعليم وجوانبه التي يتم فيهاا دماج التقنياة فاي 

هادف رفااد التعلايم بهادف إكسااب الطالاب الخبارات العمليااة تحات إشاراف السالطة التعليمياة ب

أو هاو  منظوماة متكاملاة تشامل كال ماا هاو جدياد فاي مجاال ، سوق العمل بالعمالاة المؤهلاة

الحرف والصناعات المهنية؛ لرفع مستوى العملية التعليمية، وزيادة فعاليتهاا وكفاءتهاا علاى 

 (.  2013أسس علمية) عبدالفتاح،

لرسامي يهادف إلاى ويعارف التعلايم المهناي والتقناي أيضااً بأناه   ناوع مان التعلايم ا

إعداد الطالب ليكوناوا عماال محتملاين ومساتعدين للمنافساة فاي ساوق العمال. يساعى التعلايم 

المهنااي إلااى إعااداد الخااريجين ليصاابحوا متعلمااين وماادربين وذوي مهااارة فااي مجااال الكفاااءة 

 ,Hamid))الخباارة المحااددة ممااا يتطلااب توجيااه التعلاايم المهنااي باحتياجااات سااوق العماال

Aribowo, & Desmira, 2017. 

باأن التعلايم المهناي والتقناي نشااًطا أو ومن الخالل التعريفاات الساابقة يمكان القاول 

مجموعة من األنشطة المصاممة لنقال المعرفاة النظرياة وأيًضاا المهاارات المهنياة المطلوباة 

 ألنواع معينة من الوظائف.

هااو مساااعدة  وتعاادد أهااداف التعلاايم المهنااي والتقنااي وإن كااان أباارز تلااك األهااداف

الطااالب فااي، والتكيااف لطيااف مااع التغيياارات فااي اإلجااراءات اإلنتاجيااة، وتااوفير التاادريب 

المتخصاااااام و المسااااااتمر، لتلبيااااااة االحتياجااااااات المتغياااااارة باسااااااتمرار لسااااااوق العماااااال 

 (Zarifis, 2000)المحلي

 الشراكة بين مؤسسات التعليم المهني والتقني والقطاع الخاص:

ت مفهااوم الشاركة بااين مؤسسااات التعلايم المهنااي والتقنااي تناولات العديااد مان األدبيااا

والقطاع الخاص، وكانبين تلاك التعريفاات أن الشاركة باين الجاانبين هاي ترتياب تعاقادي ياتم 

تشكيله بين مؤسسات التعليم المهناي والتقناي اباين أصاحاب العمال فاي القطااع الخااص التاي 

 Ayonmike andو خدماة عاماة )تشارك في تطوير أو تمويل أو ملكية أو تشغيل مرفاق أ

oters, 2012. ) 

( الشركة بين مؤسساات التعلايم المهناي والتقناي Buckup, 2012في حين عرف )

بأنها تحالف طوعي بين الفريقين مختلف القطاعات التي ياتم االتفااق عليهاا مان أجال تحقياق 

أهداف مشتركة أو تلبية االحتياجات الفعلية للسوق العمل مع مالحظة  أن تلاك التحالفاات قاد 

شفهية( ، تقوم على الثقة االلتزام باين تكون رسمية )اتفاق مكتوب( أو نير رسمية )اتفاقيات 
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( أن الشاراكة Piyasiri, Suraweera, & Edirisooriya, 2008الطارفين. وعارف )

بين مؤسسات التعليم المهني والتقني عالقة قائماة علاى التازام مشاترك بتحقياق الهادف نفساه 

 مع مبدأ المساواة والمشاركة المتبادلة. 

( علاى أن Horton, Prain, & Thiele, 2009مان جهاة أخارى أكاد  كال مان )

الشركة بين مؤسسات التعليم المهني وأصحاب العمل تنطاوي علاى تعااون ضامن مساتويات 

متعددة اعتمادا على األهداف المرجوة واالستعداد لتبناي الترتيباات التعاونياة التاي تميال إلاى 

 أن تكون ديناميكية ومستمرة تتطور.

ا تسااهم فااي تطااوير التعلاايم المهنااي ، حيااث يتاايح قطاااع وتكماان أهميااة الشااراكة فااي أنهاا     

األعمال فرصاً للتدريب حتى يصبح المتدربون على درية ليس فقط بااألجهزة والمعادات بال 

 ( .2003أيضاً ببيئة ومحيط العمل في السوق المحلي )العاني والسامرائي والتميمي، 

لعمال مان ركيازتين أساسايتين وتنبثق فلسفة الشاراكة باين مؤسساات التعلايم المهناي وساوق ا

 Systemتهيمناااان علاااى المفهاااوم التكااااملي؛ األولاااىن تتصااال بتكامااال أنظماااة التااادريب )

Approach( والثانيااةن التبااادل أو التعاااون المشااترك )Approach Net Work فيمااا ،)

يختم بطريقة تكامل األنظمة، فإنه يتم دعوة كل من القطاع العاام والخااص إلنشااء رواباط 

أفقياااً ورأسااياً فااي مجااال التعلاايم المهنااي والتاادريب األساسااي والمسااتمر؛ الساايما وأن  بينهمااا

الهدف من عملية اإلصالح هو وضع أساس راسخ وشامل يجمع بين التعليم المهناي والتقناي 

 .Hamid., Aribowo & Desmiraوالثانوي ومراحل التعلايم فاوق الثاانوي والجاامعي)

مبدأ التعاون المشترك في مجاال التعلايم المهناي والتقناي (.  ، ويشير الطرح الخاص ب2017

إلى إمكانية تطوير نظام للتدريب المهني متى ما عمل القطاعان العام والخاص معاً بصاورة 

مشتركة إذ أن ذلك سيعزز من قدراتهما التنافسية من الناحية االقتصادية ويفاتح المجاال أماام 

متطلبااات التغياار، حيااث يعتمااد مباادأ التعاااون  توظيااف الطااالب ويتاايح لهاام الفرصااة لمواكبااة

 (نCouncil of the European Union ,2009المشترك على اآلتي)

يقبل القطاع العام المشاركة مع القطاع الخاص باعتباره الجهة التي توفر الخبرة  -أ 

العلمية بناء على مفهوم التعليم المستمرة مع مراعاة مرئياتهم بشأن تطوير الخطط 

 ت.والسياسيا

يشارك القطاع الخاص في عملية إصالح التعليم المهني والتدريب من خالل إتاحة  -ب 

 فرص للعمل والمساهمة في تدريب الطالب.

وتتطلب الشاراكة باين التعلايم المهناي والتقناي مان جهاة وباين ساوق العمال مان جهاة 

 ( باالتين2009أخرى عدة متطلبات أجملها السيد )

برامج التعليم المهني والتقناي والتاي مان شاانها توسايع  اشتراك قطاع االعمال في إعداد .1

آفاق هذا النوع من التعليم ليكون مدخال لعالم العمل والتكنولوجيا ومنتجاتهاا، مان خاالل 
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دراسااة المااواد واألدوات واالساااليب التقنيااة واإلنتاااج، وتوساايع مجااال عمليااة الااتعلم ماان 

 خالل الخبرات العملية.

المهتمين بالتعليم المهني نحو هاذا التعلايم بصافته إعاداداً لمزاولاة مهناة توجيه المتعلمين  .2

 محددة، او نحو التدريب خارج التعليم المدرسي.

إكساب الطلبة الاذين يناوون تارك التعلايم المدرساي وال تتاوافر لاديهم اإلمكانياة لمزاولاة  .3

مكاناااتهم مهنااة مااا االتجاهااات وطاارق التفكياار التااي تساااعدهم علااى زيااادة قاادراتهم وا

 وتسهيل اختيارهم المهني للمهن والتحاقهم بالعمل.

( فأكادا علاى أن الشاراكة الناجحاة باين التعلايم المهناي والتقناي 2005أما )األحماد و قسايس،

وسوق العمل تتطلب تعزيز قدرات المتعلم على فهم المبااد  العلمياة والتطبيقاات التقنياة فاي 

م وتوقعااات أصااحاب العماال، وإكساااب الطلبااة مختلااف مجاااالت العماال واإلنتاااج بمااا ينسااج

مهااارات االتصااال ومهااارات الحاسااوب وتقنيااة المعلومااات و اسااتخدام األجهاازة والمعاادات 

بشكل متطور، والعمل على تطوير الحارف التقليدياة والمحافظاة عليهاا ونقلهاا وفقاا ل نمااط 

 المحلية والمهنية المعتمدة لتصميم البرامج وتنفيذه.

أهمية الشراكة بين مؤسساات التعلايم المهناي والتقناي اال أن هنااك  وعلى الرنم من

العديد من الدراسات التي كشفت عن وجود عدة تحديات تواجاه الشاراكة باين التعلايم المهناي 

 (نUNESCO, 2013والتقني وقطاع العمل تتمثل باالتي )

لتعلاايم صاعوبة اسااتيعاب أصاحاب العماال للمناافع المترتبااة علاى الشااركة ماع مؤسسااات ا -1

 المهني والتقني وبينهم.

التفكير النمطي السائد في بعض المجتمعات من أن التعليم المهني والتقناي يقتصار علاى  -2

 بعض االعمال الحرفية فقط.

نياااب أصااحاب العماال عاان الباارامج التدريبيااة التااي تااتم فااي مؤسسااات التعلاايم المهنااي  -3

 والصناعي وعدم إشراكهم في إعدادها أو تنفيذها.

 الشراكة بين التعليم المهني والتقني وبين القطاع األعمال في االردنطبيعة 

يشرف على التعليم المهني والفني أربع جهات، منها ثالث جهات يشرف عليها 

القطاع العام، وجهة رابعة يشرف عليها القطاع الخاص، الجهات الرسمية الثالث هين 

والتعليم الثانوي المهني، ووزارة العمل  وزارة التربية والتعليم ممثلة في التعليم األساسي

ممثلة في مؤسسة التدريب المهني، ووزارة التعليم العالي ممثلة في جامعة البلقاء التطبيقية، 

أما الجهة الرابعة والتي يشرف عليها القطاع الخاص ممثلة في الكليات الجامعية المتوسطة 

ب في مؤسسات المجتمع المحلي نير الخاصة، والمراكز الثقافية الخاصة، ومراكز التدري

الحكومية، ووكالة نوث وتشغيل الالجئين، ومراكز التدريب في قطاعي الصناعة 

 (.2004واألعمال)الطاهات، 
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ويوفر القطاع الخاص )نير الحكومي( أنواعااً مختلفاة مان التادريب المهناي مماثالً 

ة، والمراكاز الثقافياة، في الجامعات الخاصة، وفي مؤسسات المجتمع المحلاي نيار الحكوميا

 ومراكز التدريب في قطاعي الصناعة واألعمال، ووكالة نوث وتشغيل الالجئين.

ويسعى القطاع الخاص توفير بارامج تدريبياة تخادم الغاياات الخاصاة باه وعلاى أن ال تكاون 

برامجه تكراراً لما يقدمه القطاع العام، ويحاول القطاع الخاص من خاالل برامجاه التدريبياة 

مجاااراة مااع مااا يحصاال ماان مسااتجدات متسااارعة فااي سااوق العماال الناتجااة عاان التطااور 

التكنولوجي الحاصل في سوق العمل اإلقليماي والعاالمي، ويلتحاق فاي التادريب الاذي ياوفره 

( 800( متاادرب مااوزعين علااى مااا يقااارب ماان )25.000القطاااع الخاااص مااا يقااارب ماان )

ملكااة، وتشااير اإلحصااائيات إلااى أن ثلااث مركااز للتاادريب منتشاارة فااي مختلااف محافظااات الم

الملتحقين في برامج التدريب المهني للقطاع الخاص هام مان اإلنااث، وأن نصاف المتادربين 

تقريباً في برامج القطاع الخاص يلتحقون في برامج ذات عالقة بتخصصاات علام الحاساوب 

 (.2013المختلفة)وزارة التربية والتعليم، 

ية التعليم المهني والتقني من جهة واهمية الشراكة من وفي ضوء ما سبق ذكره من أهم

جهة أخري جاءت هذه الدراسة للكشف عن واقع الشراكة بين مؤسسات التعليم المهني 

 والتقني والقطاع الخاص من وجهة نظر أصحاب القطاع الخاص.

 مشكلة الدراسة:

عمل أصبحت بالرنم من أن الشراكة بين مؤسسات التعليم المهني والتقني وسوق ال

سمة بارزة في الدول المتقدمة ، اإل أن هناك العديد من الدراسات في البيئة األردنية إلى 

أشارت إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الشراكة بين مؤسسات التعليم المهني 

( عدم وجود استراتيجية 2005والتقني وسوق العمل حيث أكد )األحمد و مطانيوس

الشراكة مع قطاعي الصناعة واألعمال من أجل تقييم الحاجات التدريبية  واضحة تنظم

لسوق العمل األردني، تواجه وزارة التربية والتعليم صعوبة مع أصحاب العمل في قطاعي 

الصناعة واألعمال من أجل مشاركتهم في تخطيط وتقويم برامج التعليم المهني، أما )أبو 

راكة بين الجانبين إلى أن نالبية أعضاء مجلس ( فعزا سبب ضعف الش2011شعيرة، ، 

إدارة مؤسسة التدريب المهني من القطاع العام، وال يوجد سوى ثالثة أعضاء من أصحاب 

العمل في قطاعي الصناعة واألعمال، إضافة إلى  أن أصحاب العمل في قطاعي الصناعة 

الذي يستلزم اء هذا الواقع واألعمال دائمو االنتقاد لنوعية الخريج من مؤسسة التدريب. وإز

 إجراء البحوث والدراسات للتعرف على جوانب القوة والضعف في تلك الشراكة.

 أسئلة الدراسة

 الدراسة لإلجابة عن السؤالين اآلتيين ن سعت هذه

ما واقع الشراكة بين مؤسسات التعليم المهني والتقني والقطاع الخاص من وجهة نظر  -1

 أصحاب القطاع الخاص ؟ 



 Doi: 10.33850/ejev.2020.119056 ابراهيم قاسم حممد عبابنة
 

 

406 

في إجابات  ( ≤ 0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةهل  -2

أفراد عينة الدراسة حول واقع الشراكة بين مؤسسات التعليم المهني والتقني والقطاع 

الخاص من وجهة نظر أصحاب القطاع الخاص تعزى لمتغيري المؤهل العلمي، 

 والخبرة في العمل؟

 أهداف الدراسة:

اسة إلى الكشف عن واقع الشراكة بين مؤسسات التعليم المهني والتقني هدفت هذه الدر

والقطاع الخاص من وجهة نظر أصحاب القطاع الخاص من وجهة نظر أصحاب العمل، 

ً الختالف متغيرات  إضافة إلى الكشف عن الفروق في وجهة نظر أفراد العينة تبعا

 )والمؤهل العلمي، والخبرة(.

 أهمية الدراسة
 ل أن تسهم هذه الدراسة في اآلتينمن المؤم

القاائمين علاى بارامج الشاراكة فاي التعارف  تسااعد قاد قاعدة معلومات للجامعاات توفير -1

علااى أوجااه القااوة والضااعف للجوانااب المختلفااة للشااراكة بااين مؤسسااات التعلاايم المهنااي 

 والتقني وأصحاب العمل مما يسهم في التغلب على جوانب الضعف والقصور فيها.  

تقديم تغذية ألصاحاب العمال عان أوجاه الشاراكة الممكناة ماع مؤسساات التعلايم المهناي  -2

والتقنااي والعماال علااى تعزيزهااا تحقيقااا لمباادأ التنميااة المسااتدامة وتعزيااز االسااتثمار فااي 

 رأس المال البشري.

 التعريفات اإلجرائية الدراسة:

 اشتملت الدراسة على المصطلحات اآلتيةن

واتصال مشاترك باين أطاراف وأطاراف أخارى تجمعهام مشااريع وخطاط تعاون  .الشراكة:

وعمليات وأنشطة وبارامج مشاتركة، والغاياة منهاا تحقياق التواصال والتعااون باين الشاركاء 

األنشاطة المتضامنة فاي هاذه من أجل إيجاد الحلول المناسابة لمجموعاة العوائاق والمشااكل و

خااالل اسااتجابات أفااراد العينااة علااى  (. وتقاااس فااي هااذه الدراسااة ماان2002)أحمااد،  العالقااة

 فقرات أداة استبانة الشراكة المعدة لهذا الغرض.

مجموعة المعارف والمهارات المهنياة المتخصصاة، والتاي تكساب  التعليم المهني والتقني:

.  ويقصاد (Mortaki ,2015)المتادرب المهاارات العملياة الالزماة لالنخاراط بساوق العمال

يتم مان خاللاه تادريب الطلباة الكتسااب حرفاة معنياة وعلاى أساساها  بها إجرائيا التعليم الذي

 ينخرط الطالب في سوق العمل.

ن  وهااام األشاااخاص الاااذين ياااديرون أعماااال خاصاااة فاااي مختلاااف المجااااالت أصححح ال العمححح 

 ويستقبلون خريجي التعليم المهني والتقني لتوظيفهم في مجال اختصاصهم.

 

 



 م2020 أكتوبر(  15العدد )    -اجمللد الرابع                                  اجمللة العربية للرتبية النوعية

 

 

407 

 حدود الدراسة وم دداتها:

تقتصر هذه الدراسة علاى عيناة مان أصاحاب العمال فاي القطااع الخااص  نحدود بشرية -

 .2019في محافظة اربد والمسجلين في نرفة التجارة والصناعة لغاية العام 

 ن تم تطبيق الدراسة في محافظة اربد.حدود مكانية -

 .2019ن تم تطبيق الدراسة في العام  الدراسي حدود زمانية -

 م ددات الدراسة: 
اقتصر تعميم نتائج الدراسة على األداة التي تم استخدامها في هذه الدراسة للكشف 

واقع الشراكة بين مؤسسات التعليم المهني والتقني والقطاع الخاص من وجهة نظر عن 

وما تتمتع به من صدق وثبات،  أصحاب القطاع الخاص من وجهة نظر أصحاب العمل

 والتي هي من تطوير الباحث.

 السابقة:  الدراسات
نظراً ألهمية الشراكة بين مؤسسات التعليم المهني والتقني وبين سوق العمل،  فقد اجريت 

 Sandika, Usman, andالعديد من الدراسات حول هذا الموضوع ، فقد هدفت دراسة 

Slamet, 2018   الى التحقق من فعالية وكفاءة نموذج الشراكة المتقدمة للتعليم المهني )

مع قطاعات األعمال في برنامج خبرة الهندسة المدنية للمدارس الثانوية المهنية في بالي، 

ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام المنهج النوعي من خالل إجراء المقابالت مع أصحاب 

( خبراء وقد أظهرت 10( معلما و)20مدرسين من خالل عينتن تكونت من )االعمال وال

النتائج أن مستوى فعالية الشراكة كان عينا حيث بينت النتائج أن ألصحاب األعمال دور 

أساسي في تعزيز الشراكة ، وتطوير المناهج الدراسية ، وتوفير ممارسات تدريبية في 

 ر كفاءة الخريجين. قطاع العمل والمشاركة في تقييم واختبا

الى  Igberadja ,Ayonmike , Igberaharha and Okeke,2015 )وسعت دراسة )

الشراكة بين مؤسسات التعليم والتدريب المهني التقني والصناعات في والية تقييم مستوى 

دلتا في منطقة دلتا النيجر في نيجيريا. أربعة أسئلة بحثية وجهت الدراسة. تم استخدام 

( مدرس ومحاضر للتعليم 200المسح في هذه الدراسة. تكونت عينة الدراسة من)تصميم 

تم اختيارها عشوائيا. وقد كشفت الدراسة أن الشراكة بين  والتدريب الفني والمهني

الصناعات ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني متدنية بشكل ملحوظ، وأن  هناك 

الشراكة. واقترحت الدراسة إقامة شراكة بين مؤسسات العديد من التحديات التي تعوق هذه 

التعليم والتدريب الفني والمهني وصناعتها ودعمها من خالل الجهود الجماعية ألصحاب 

 المصلحة في التعليم والتدريب التقني والمهني.

(  التعرف على مستوى تأثير شراكة  القطاع الخاص Meirawan, 2015وهدفت دراسة )

مدارس المهنية في  عدةالتعلم في المدرسة الثانوية المهنية. تم جمع البيانات  في دعم فعالية

( فرد في تلك المدراس، 100باندونج ريجنسي من خالل التطبيق على عينة مكونة من )

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2138238522_Slamet_Slamet
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حيث أظهرت النتائج عن مستوى الشراكة كان مرتفعا حيث كان للقطاع الخاص دور في 

يزهم الكتساب المهارات وإتاحة فرص تعليمة لهم. بناًء تطور البنية التحتية للمدراس، وتحف

على تلك النتائج أكدت نتائج إمكانية زيادة فعالية التعلم عن طريق تحسين وتعزيز 

 الشراكات المدرسية مع الصناعة وقطاع األعمال.

(  إلى الكشف عن ٍأسباب تدني مخرجات التعليم 2009وسعت دراسة  التميمي)

 المهني في الوطن العربية، ومن ثم تقديم رؤيــــــة مستقبليــة لدور القطاع الخاص في 

تطوير مؤسسات التدريب العربية، تكونت عينة البحث من االحصاءات الصادرة عن 

أن معدالت البطالة العربية آخذة باالرتفاع مالم ائج مؤسسة العمل العربية ، وقد أظهرت النت

% جامعي 20تتم موائمة مستويات وجودة مخرجات التعليم مع حاجة سوق العمل  وبنسب 

% مهني، وان القطاع الخاص عازف عن االستثمار بالتعليم والتدريب  20% تقني  60، 

الملتحقين بهذا التعليم على المهني والتقني التطبيقي الرتفاع كلفتة من جهة وعدم قدرة 

تحمل نفقات الدراسة ما لم تساهم الدولة بذلك، وخلم البحث إلى تبني رؤية مستقبلية 

لتطوير الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم المهني والتقني قوامها دعوة 

ليم الحكومات العربية للقطاع الخاص بالمشاركة االستثمارية اإلنتاجية في مؤسسات التع

 والتدريب المهني والتقني.

دراسة هدفت للكشف عن الدور الذي تلعبه الشراكات   , Riley)2008وأجرت رايلي ) 

مع المجتمعات المحلية في نجاح العملية التعليمية، حيث تم إجراء مقابلة مع مدراء عشر 

قائمة شركات تم اختيارها عشوائيا. و أظهرت النتائج أن العمل على خلق روح مجتمعية 

على التعاون بين المجتمعات المحلية و المؤسسات التعليمية قادراً على تحسين فرص نجاح 

 العملية التعليمية. 

وباستعراض الدراسات السابقة يظهر بوضوح قلة الدراسات التي تناولت فكرة 

الشركة بين مؤسسات التعليم المهني والتقني وبين القطاع الخاص، بخالف الدراسات 

ية والتي اهتمت بهذا الموضوع بشكل ملحوظ، مما يجعل من الدراسة الحالية بداية األجنب

لتعزيز الجهود البحثية في مجال الشراكة بين مؤسسات التعليم المهني والتقني وبين القطاع 

 الخاص.

ومن خالل العرض السابق لبعض الدراسات يظهر لواضح أن تلك الدراسات 

ن مؤسسات التعليم المهني والتقني وبين سوق العمل، حيث اهتمت بتقييم مستوى الشركة بي

استخدمت تلك الدراسات أدوات متنوعة للكشف عن ذلك، وتعد الدراسة الحالية من 

الدراسات النادرة في البيئة األردنية حول موضوع الشراكة بين مؤسسات التعليم المهني 

للدراسات السابقة كما تعد إضافة  والقطاع الخاص وبالتالي فإن الدراسة الحالية تعد مكملة

مهمة في باب التعرف على واقع الشراكة من أجل تعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف 

 في تلك الشراكة.
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 إجراءات الدراسة

 منهج الدراسة:

اتبعت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي، ويقصد بالمنهج الوصفي التحليلي المنهج 

أو حدثاً، أو قضية موجودة حالياً، يمكن الحصول منها على معلومات الذي يدرس ظاهرة 

 .تجيب عن أسئلة الدراسة دون تدخل الباحث فيها

تكون مجتمع الدراسة من جميع أصحاب العمل في محافظة اربد مجتمع الدراسة وعينتها: 

دول ( صاحب عمل ، والج343، ونظرا لتساع العدد ، و تم اختيار عينة عشوائية بلغت )

 ( بين توزيع أفراد العينة وفقا لمتغيرات الدراسة.1)

 متغيرات الدراسةحسب  والنسب المئوية (1جدول)

 النسبة التكرار الفئات 

 52.1 162 دبلوم فأقل                    المؤهل العلمي    

 47.9 181 بكالوريوس فأعلى 

 الخبرة في

 العمل

 45.1 177 سنوات 10أقل من 

 54.9 166 سنوات فأعلى         10

 100.0 343 المجموع  

 أداة الدراسة :

لتحقيق هدف الدراسة تم الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة المتعلقة  

بموضوع الدراسة الحالية واألخذ بآراء المحكمين والمختصين في التربية المهنية والتعليم 

تطوير استبانة موجهة ألفراد عينة الدراسة وتكونت  المهني والتقني. وفي ضوء ذلك تم

 فقرة. ) 20االستبانة في صورتها النهائية من )

 ن صدق أدوات الدراسة

 تم التحقق من صدق أداة الدراسة بطريقتينن

( محكمين من 6ن تم التأكد من صدق األداة من خالل عرضها على )صدق الم كمين -1

أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات األردنية، وقد طلب الباحث منهم إبداء 

مالحظاتهم وآرائهم حول مدى صحة هذه الفقرات وتمثيلها للغرض الذي أعدت من 

حذف أية فقرة  اجله، ومدى مناسبة كل فقرة للمجال الذي وضعت فيه، وإضافة أو

يرونها مناسبة، وبعد استعادة االستبيانات تم تعديل االستبانة في ضوء مالحظات 

 المحكمين. 

الستخراج دالالت صدق البناء ل داة استخرجت معامالت ارتباط  صدق البناء : -2

استطالعية من خارج عينة الفقرات مع الدرجة الكلية من خالل التطبيق على عينة 

، حيث تم تحليل فقرات االستبانة وحساب صاحب عمل  (45من )تكونت الدراسة 

هنا يمثل  االرتباطكل فقرة من الفقرات مع االداة ككل، حيث أن معامل  ارتباطمعامل 
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داللة للصدق بالنسبة لكل فقرة في صورة معامل ارتباط بين كل فقرة وبين الدرجة 

، (0.92-0.59)بين  مااة ككل مع األدالكلية ، وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات 

 .والجدول التالي يبين ذلك

 معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية  (2جدول)

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

 مع األداة

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

 مع األداة

1 .82* 11 .90* 

2 .86* 12 .92* 

3 .88* 13 .90* 

4 .87* 14 .79* 

5 .81* 15 .91* 

6 .79* 16 .87* 

7 .84* 17 .86* 

8 .59* 18 .89* 

9 .82* 20 .77* 

10 .77*   

 (.0.01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) *

، ودالااة إحصااائيا وتجاادر اإلشااارة أن جميااع معااامالت االرتباااط كاناات ذات درجااات مقبولااة

 ولذلك لم يتم حذف أي من هذه الفقرات.

 ثبات أداة الدراسة:

-testللتأكااد ماان ثبااات أداة الدراسااة، فقااد تاام التحقااق بطريقااة االختبااار وإعااادة االختبااار )تاام 

retest بتطبيااق المقياااس، وإعااادة تطبيقااه بعااد أساابوعين علااى مجموعااة ماان خااارج عينااة )

نااة ماان ) وماان ثاام تاام حساااب معاماال ارتباااط بيرسااون بااين صاااحب عماال  (45الدراسااة مكوة

(. وتاام أيضاااً حساااب معاماال الثبااات بطريقااة االتساااق 0.84تقااديراتهم فااي الماارتين اذ بلاا  )

(، واعتباارت هااذه القاايم مالئمااة لغايااات هااذه 0.80الااداخلي حسااب معادلااة كرونبااا) ألفااا، )

 الدراسة.

 متغيرات الدراسة:

 اشتملت الدراسة ال الية على المتغيرات اآلتية :

 أوال: المتغيرات المستقلة: 

 .بكالوريوس فأعلى دبلوم فأقل               ن وله مستويان     المؤه  العلمي

 سنوات  فأعلى          10سنوات  10أقل من  ن  وله مستويان    الخبرة في العم  
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 ثانيا: المتغيرات التابعة 

واقع الشراكة بين مؤسسات التعليم المهني والتقني والقطاع الخاص من وجهة نظر 

 وله ثالثة أبعاد: أص ال القطاع الخاص

 عالي -

 متوسط -

 قليل -

 المعالجة اإلحصائية:

 لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام التحليالت اإلحصائية اآلتيةن

لإلجابااة عاان السااؤال األول تاام اسااتخراج المتوسااطات الحسااابية لفقاارات مجاااالت األداة  .1

 والمجاالت ككل.

 ألثار المؤهال العلماي والخبارة فايعن الساؤال الثااني تام اساتخدام اختباار  ت  لإلجابة  .2

 العمل على واقع الشراكة. 

تام اعتمااد سالم ليكارت  ألنراض تفسير النتائج والخروج بنتائج نهائية في هاذه الدراساة  .3

الخماسي لتصحيح أدوات الدراساة، بإعطااء كال فقارة مان فقراتاه درجاة واحادة مان باين 

وهااي تمثاال  معااارض بشاادة( محايااد، معااارض، موافااق، موافااق بشاادة،درجاتااه الخمااس )

( على الترتيب، وقاد تام اعتمااد المقيااس التاالي ألناراض تحليال 1، 2، 3، 4، 5رقمياً )

 النتائجن

 قليلة   2.33 -1.00من 

  متوسطة   3.67 -2.34 من

 كبيرة    5.00 -3.68 من

 نتائج الدراسة

هنااي والتقنااي هاادفت هااذه الدراسااة إلااى الكشااف عاان واقااع الشااراكة بااين مؤسسااات التعلاايم الم

وفيما يلي عرضاً للنتائج التاي تام  ،والقطاع الخاص من وجهة نظر أصحاب القطاع الخاص

 التوصل إليهان

محا واقحع الشحراكة بحين مؤسسحات التعلحيم المهنحي والتقنحي النتائج المتعلقة بالسحؤال األول: 

 ؟ والقطاع الخاص من وجهة نظر أص ال القطاع الخاص

تم استخراج المتوسطات الحساابية واالنحرافاات المعيارياة لإلجابة عن هذا السؤال  

لواقااع الشااراكة بااين مؤسسااات التعلاايم المهنااي والتقنااي والقطاااع الخاااص ماان وجهااة نظاار 

 أصحاب القطاع الخاص، والجدول أدناه يوضح ذلك.
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المتوسطات ال سابية واالن رافات المعيارية لفقرات لواقع الشراكة بين  (3جدول )

لتعليم المهني والتقني والقطاع الخاص من وجهة نظر أص ال القطاع مؤسسات ا

 الخاص، مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات ال سابية

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى

1 16 
يحرص القطاع الخاص على التعاون مع مؤسسات 

 التعليم المهني والتقني
2.97 1.237 

 متوسط

2 8 
يتم التنسيق بين القطاع الخاص و مؤسسات التعليم 

 المهني والتقني في تقييم مهارات الخريجين
2.95 1.182 

 متوسط

3 7 

يشترك القطاع الخاص مع مؤسسات التعليم المهني 

والتقني في توفير فرص التدريب المهني للعاطلين 

 عن العمل

2.90 1.212 

 متوسط

4 15 

الخاص مع مؤسسات التعليم يتم التنسيق بين القطاع 

المهني والتقني عند إعداد سياسات تأهيل وتدريب 

 مخرجات التعليم المهني والتقني

2.83 1.166 

 متوسط

5 18 

يتعاون القطاع الخاص مع مؤسسات التعليم المهني 

والتقني في توفير قواعد بيانات شاملة حول 

 مخرجات التعليم المهني والتقني

2.73 1.189 

 متوسط

6 1 

يشترك القطاع الخاص مع مؤسسات التعليم المهني 

والتقني في إعداد الخطط الالزمة لتشغيل خريجي 

 مؤسسات التعليم المهني والتقني

2.61 1.164 

 متوسط

7 4 
يقدم القطاع الخاص لمؤسسات التعليم المهني والتقني 

 حول حاجاته من الخريجين
 متوسط 1.275 2.53

8 20 

مع مؤسسات التعليم المهني  يشترك القطاع الخاص

والتقني في توفير فرص العمل خريجي التعليم 

 المهني والتقني العاطلين عن العمل

 متدني 1.155 2.33

9 12 

تأخذ مؤسسات التعليم المهني والتقني بعين 

مالحظات القطاع الخاص عن اوجه القصور في 

 مخرجات التعليم المهني والتقني

 متدني 1.060 2.27

10 13 

تحرص مؤسسات التعليم المهني والتقني على 

تحديث برامج تدريب وتأهيل مخرجات التعليم 

 المهني لتوائم مع احتياجات القطاع الخاص

1.98 1.278 

 متدني

11 17 

يتم تعيين خريجي التعلم المهني والتقني في القطاع 

الخاص بناء على أسس ومعايير موضوعية بعيدا 

 عن الواسطة والمحسوبية

1.84 1.227 

 متدني

12 6 
يتعاون القطاع الخاص مع مؤسسات التعليم المهني 

والتقني في إعداد البرامج التدريبية التي تعزز 
1.76 1.201 

 متدني



 م2020 أكتوبر(  15العدد )    -اجمللد الرابع                                  اجمللة العربية للرتبية النوعية

 

 

413 

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى

 المهارات التقنية والتطبيقية

13 10 
يصدر القطاع الخاص نشرات دورية حول حاجاته 

 من خريجي التعليم المهني والتقني
1.69 1.187 

 متدني

14 14 
يتعاون القطاع الخاص مع مؤسسات التعليم المهني 

 والتقني التعزيز االستثمار في رأس المجال البشري
1.64 1.360 

 متدني

15 19 

يتم التنسيق بين القطاع الخاص مع مؤسسات التعليم 

المهني والتقني من اجل تبني أساليب تدريب وتأهيل 

 العمل.تواءم مع التغيرات التي تطرأ على سوق 

1.60 1.26 

 متدني

16 2 

يتعاون القطاع الخاص مع مؤسسات التعليم المهني 

والتقني بهدف تحسين نوعية مخرجات مؤسسات 

 التعليم المهني والتقني

1.59 1.15 

 متدني

17 3 

يعقد القطاع الخاص اجتماعات دورية مع مؤسسات 

التعليم المهني والتقني للتخطيط للموائمة ومتطلبات 

 العمل.سوق 

1.55 1.18 

 متدني

18 9 

الخاص مع مؤسسات التعليم المهني يتعاون القطاع 

والتقني في تحديد أليات تعيين خريجي التعليم المهني 

 والتقني

1.50 .94 

 متدني

19 5 

يشترك القطاع الخاص مع مؤسسات التعليم المهني 

والتقني في اختيار آليات التدريب لتتالءم مع البيئة 

 االقتصادية المحلية

1.47 1.19 

 متدني

20 11 
تستمر مؤسسات التعليم المهني والتقنني في متابعة 

 الخريجين بعد توظيفيهم بالتنسيق مع القطاع الخاص
1.43 1.22 

 متدني

 متدني 507. 2.11 االداة ككل  

(، 2.97-1.43( ان المتوسااطات الحسااابية قااد تراوحاات مااا بااين )3يبااين الجاادول )  

( والتي تنم على   يحرص القطاع الخاص علاى التعااون ماع 16جاءت الفقرة رقم ) حيث

(، بينماا 2.97مؤسسات التعليم المهني والتقني   في المرتبة األولى وبمتوساط حساابي بلا  )

( ونصااها   تسااتمر مؤسسااات التعلاايم المهنااي والتقننااي فااي متابعااة 11جاااءت الفقاارة رقاام )

سيق مع القطاع الخااص   بالمرتباة األخيارة وبمتوساط حساابي الخريجين بعد توظيفيهم بالتن

(. وهااو يقاباال التقاادير بدرجااة 2.11(. وبلاا  المتوسااط الحسااابي للمجااال ككاال )1.43بلاا  )

 متدنية.

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ه  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسحتو  الداللحة

 )  
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الدراسحة ححول واقحع الشحراكة بحين مؤسسحات التعلحيم ( فحي إجابحات أفحراد عينحة   0.05 ≥ 

المهني والتقني والقطاع الخاص من وجهة نظر أصح ال القطحاع الخحاص تعحم  لمتغيحر  

 المؤه  العلمي، والخبرة في العم ؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحساابية واالنحرافاات المعيارياة  

التعلاايم المهنااي والتقنااي والقطاااع الخاااص ماان وجهااة نظاار لواقااع الشااراكة بااين مؤسسااات 

أصحاب القطاع الخاص حسب متغيري المؤهل العلمي والخبرة فاي العمال، ولبياان الفاروق 

اإلحصااائية بااين المتوسااطات الحسااابية تاام اسااتخدام اختبااار  ت  لكاال ماان المؤهاال العلمااي 

 والخبرة في العمل، والجداول أدناه توضح ذلك.

 العلمي أوال: المؤه 

المتوسطات ال سابية واالن رافات المعيارية واختبار "ت" ألثر المؤه   (4جدول )

العلمي على واقع الشراكة بين مؤسسات التعليم المهني والتقني والقطاع الخاص من 

 وجهة نظر أص ال القطاع الخاص

واقع 

 الشراكة

 العدد المؤهل العلمي
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

  ت 

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 033. 341 2.139 934. 1.76 162 دبلوم فأقل

    957. 1.98 181 بكالوريوس فأعلى

تعزى  (0.05=  وجود فروق ذات داللة إحصائية )ن (4يتبين من الجدول ) 

 وجاءت الفروق لصالح بكالوريوس فأعلى واقع الشراكةالمؤهل العلمي في ألثر 

 الخبرة في العم  ثانيا:

الخبرة في ألثر المتوسطات ال سابية واالن رافات المعيارية واختبار "ت"  (5جدول )

العم  على واقع الشراكة بين مؤسسات التعليم المهني والتقني والقطاع الخاص من 

 وجهة نظر أص ال القطاع الخاص

واقع 

 الشراكة

 العدد الخبرة في العمل
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

  ت 

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 182. 341 1.337 1.024 2.17 177 سنوات10أقل من 

    981. 2.03 166 سنوات فاعلي 10

( تعزى a  =0.05(ن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )5يتبين من الجدول ) 

 ألثر الخبرة في العمل.

 مناقشة النتائج والتوصيات

هدفت هذا الدراسة إلى الكشف عن واقع الشراكة بين مؤسسات التعليم المهني والتقني     

والقطاع الخاص من وجهة نظر أصحاب القطاع الخاص ، وتم استخدام االستبانة كأداة 

لجمع البيانات التي تم معالجتها باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

(SPSS)ج الدراسة على النحو اآلتين.وكانت أبرز نتائ 
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إن مستوى الشراكة بين مؤسسات التعليم المهني والتطبيقي قد كانت في األنلب  -1

متدنية ، وربما تعزى النتيجة السابقة إلى حداثة فكرة الشراكة بين مؤسسات التعليم المهني 

م المهني والتقني وأصحاب العمل، وهذا يعود أساسا إلى الفكرة السائدة أن مؤسسات التعلي

والتقني تقوم بدور تدريبي وتأهلي لطلبة التعليم المهني والتقني. وبالتالي فإن دور 

مؤسسات التعليم المهني والتقني يقتصر على إعداد الطاقات البشرية المؤهلة، ومن ثم يتم 

توظيف تلك الطاقات في المجتمع المحلي، إال أن الشراكة الحقيقية تتطلب أن يتم إشراك 

العمل في برامج التعليم المهني والتقني على نحو ما أشارت إليه نتائج العديد من أصحاب 

 ,Sandika, Usman(  ودراسة ) Meirawan, 2015دراسة )الدراسات السابقة مثل 

and Slamet, 2017  )  حيث بينت تلك الدراسات أن الشراكة الحقيقية تكون من خالل

إشراك أصحاب العمل في برامج التعليم المهني والتقني، مع ضرورة أن يكون هناك 

تنسيقا مسبقا بين تلك المؤسسات وسوق العمل المحلي من اجل تعزيز االستثمار في رأس 

 ) وتتفق النتيجة السابقة مع نتائج دراسة  المال البشري وبالتالي تحقيق تنمية مستدامة.

Igberadja ,Ayonmike , Igberaharha and Okeke,2015   ،ودراسة )التميمي

أن مستوى الشراكة بين مؤسسات التعليم المهني ( حيث أظهرت تلك الدراسات 2009

 والتقني الزال متدنيا أو دون المستوى المطلوب.

تعزى ألثر  (a  =0.05)ذات داللة إحصائية أظهرت نتائج الدراسةن وجود فروق  -2

المؤهل العلمي في واقع الشراكة وجاءت الفروق لصالح بكالوريوس فأعلى، وربما تعزى 

النتيجة السابقة إلى أن ذوي حملة البكالوريوس فأعلى على وعي تام بأهمية الشراكة بين 

اخرى ألن هذه مؤسسات التعليم المهني والتقني من جهة وبين سوق العمل من جهة 

الشراكة من شانها اإلسهام في أعداد طلبة التعليم المهني  وفق متطلبات سوق العمل 

وتطلعاته، اإل أن نياب الشراكة من شانه أن يزيد من الفجوة بين ما يتم التدريب عليه 

عمليا في مؤسسات التعليم المهني والتقني من جهة وبين الحاجة الحقيقية لسوق العمل، 

العملي يشير إلى أصحاب األعمال حتى اآلن ال يشاركون في برامج إعداد طلبة  فالواقع

التعليم المهني والتقني وليس لهم اي دور حقيقي في ذلك. كل ذلك اوجد نوعا من عدم 

التوافق بين أفراد العينية حول حقيقة الشراكة بين الطرفين وهذا التباين أدى إلى اختالف 

 ت الفروق تبعا للمتغيرات األساسية في الدراسة.وجهات النظر وبالتالي ظهر

وفي السياق المقابل أظهرت النتائج عدم وجود فروق تعزى لمتغير الخبرة في العمل، 

والنتيجة السابقة تبدو منطقية ألن قطاع االعمال الخاص في االردن الزال يستقبل  

مستوى من الجودة خريجي التعليم المهني والتقني في االردن والذين هم ضمن نفس ال

واالعداد، بمعنى اخر أن ضعف االعداد المهني والتقني لخرجي التعليم المهني والتقني 

الزال محل اتفاق اصحاب العمل وهذا ما أكدته التقارير التي واألدب التربوي في البيئة 

( والتي اظهرت ان انخفاض 2005(  و)األحمد وقسيس، 2009العربية عموما )السيد ، 
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لتعليم المهني وضعف اإلعداد التقني الزال من ابرز معوقات الشراكة بين جودة ا

 مؤسسات التعليم المهني والتقني من جهة وقطاع االعمال الخاص من جهة اخرى.

 التوصيات :

 في ضوء النتائج السابقة يوصي الباحث باالتين 

اشراك أصحاب االعمال في القطاع الخاص في عملية إعداد البرامج التعليمية   -1

والتدريبية الى جانب القائمين على مؤسسات التعليم المهني والتقني،ـ بهدف إيجاد 

 مخرجات تعليم مهني وتقني تنسجم مع تطلعات سوق العمل

ع االعمال الخاص توفير فرص تدريبة تطبيقية لطلبة التعليم المهني والتقني في قطا -2

 في األردن بهدف إكسابهم المزيد من المهارات العملية.

اشراك اصحاب قطاع األعمال في عملية تقييم مخرجات التعليم المهني والتقني  -3

 بهجف الكشف عن جوانب القوة والضعف في مخرجات هذا النوع من التعليم.

من اجل الوصول الى إجراء المزيد من الدراسات حول هذا الموضوع نظرا ألهميته  -4

رؤى واضحة حول كيفية تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم المهني والتقني 

 وأصحاب العمل في السوق االردني.
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