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:الممخص
ًهدفت الدراسة إلى استعراض أهم االتجاهات العالمٌة المعاصرة فً التعلٌم المهن
:ولتحقٌق هدف الدراسة تم دراسة المحاور الثالث التالٌة,ًوالتقن
. واقع التعلٌم المهنً والتقنً بفلسطٌن-1
.ً الجودة والتنمٌة فً التعلٌم المهنً والتقن-2
.) اتجاهات وتجارب لدول متقدمة فً التعلٌم المهنً والتقنً(ألمانٌا و الٌابان-3
 وقد أظهرت الدراسة الحالٌة,وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفً و المنهج التارٌخً فً هذه الدراسة
 كما وأظهرت نتائج الدراسة أن,أن التعلٌم المهنً والتقنً فً فلسطٌن مازال ٌواجه كثٌر من المعوقات
ًاتجاهات وتجارب كال من ألمانٌا والٌابان ٌمكن االستفادة منهما فً تحسن جودة مخرجات التعلٌم المهن
.والتقنً ورفع مستوى التنمٌة والحد من مشكلة البطالة فً فلسطٌن

Abstract:
The aim of the study was to present the most important contemporary
trends in vocational and technical education. To achieve the objective of the
study, the following three axes were studied:
1- The reality of vocational and technical education in Palestine.
2. Quality and development in vocational and technical education.
3. Trends and experiences of developed countries in vocational and technical
education(Germany and Japan).
The researchers used the descriptive approach and the historical approach in this
study. The study showed that vocational and technical education in Palestine
still faces many obstacles. The results of the study showed that the trends and
experiences of both Germany and Japan can be used to improve the quality of
vocational and technical education outputs, raise the level of development and
reduce unemployment in Palestine.

المقدمة:
يقف التعميم الميني والتقني اليوم أمام تيارات واتجاىات تشكل صورة التعميم الميني والتقني ،ففمسطين
بشكل خاص تعاني من ضعف في التعميم الميني والتقني ،وىذا الضعف ناتج عن عدم اىتمام و ازرة
ٍ
كاف ،مما أدى إلى ضعف إقبال
التربية والتعميم والمؤسسات التعميمية بالتعميم الميني والتقني بشكل
الطمبة عميو في فمسطين.
ففي فمسطين عدد من خريجي الكميات اإلنسانية والعممية يفوق بأضعاف مضاعفة عدد خريجي
التعميم الميني والتقني ،األمر الذي يؤدي إلى عدم مالئمة مخرجات النظم التعميمية الحتياجات سوق
العمل ،وىذا من أىم أسباب ارتفاع معدالت البطالة في فمسطين ،وتستوجب ىذه الحالة العمل عمى زيادة
اإلقبال عمى التعميم و الميني والتقني والتوسع ببرامجو بحسب حاجة سوق العمل الفمسطيني ،ىذا قد
يسيم في الحد من مشكمة البطالة المستشرية في فمسطين وأكد عمى ذلك الخبير االقتصادي ماىر الطباع
مدير العالقات العامة في غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة في مقال لو عمى جريدة األيام الفمسطينية
بعنوان التعميم والتدريب الميني يخفضان من حدة البطالة في فمسطين (صحيفة األيام الفمسطينية)61026
وفي ظل التطور التكنولوجي واالنفجار المعرفي عمينا أن نسعى إلى تعميم ميني وتقني يخرج عامل
المستقبل الذي يستطيع أن يتعامل مع ىذا التطور التكنولوجي ،ويتدرب عمى أحدث تكنولوجيات العصر؛
حتى يستطيع توفير المنتج أو الخدمة بجودة عالية ،ومنافستو في األسواق المحمية والعالمية.
والن الطالب ثروة كبيرة ،وطاقة يمكن استثمارىا ،وتجارة رابحة  ،ومستقبل واعد ،فقد سعت كثير من
الدول إليجاد مدارس ذات موصفات وخصائص نوعية ،لراعية المواىب ،وتحفيز التميز ،وتشجيع
اإلبداع ،ودعم العبقريات ،وتنمية القدرات والطاقات الخاصة عند الطمبة ،فبنيت مدارس الموىوبين
والمتميزين ،ومدارس المستقبل ،والمدارس النموذجية،والمدارس اإلبداعية ،ومدارس القادة  ،ومدارس
التدريب وغيرىا ،التي تيدف في مجمميا الى حضانة كل متميز وتوفير بيئة تربوية آمنة ومحفزة لو ،
تأخذ بيده إلى مستقبل واعد مشرق ،ليكون لبنة قوية في بناء وطنو ورفعتو وخدمة البشرية
جمعاء(طويسي)00 66102،
ويذكر حمبي (  )6106أن التعميم والتدريب يساىمان في خفض تكاليف العمل والمحافظة عمى
األجيزة وصيانتيا ،وتنمية االنتماء ،وتحقيق الذات ،والتكيف مع المتغيرات التكنولوجية ،وتحفيز العاممين

واكسابيم القدرة عمى البحث والتطوير ،وزيادة قابمية االستخدام والترقية مما يساعد في زيادة فرص
العمل(حمبي.)0116 6106 ،
وأكد الوزير التربية والتعميم الفمسطيني صبري صيدم أن مجمس التعميم العالي شكل لجنة لتقنين

التخصصات في مؤسسات التعميم العالي ،لتجنب التضخم في بعض التخصصات األكاديمية ،وأن الو ازرة

قررت عدم ترخيص جامعات أو برامج تعميمية جديدة إال إذا كانت تمبي احتياجات سوق العمل والمجتمع،

مشي اًر إلى أنو ىناك نقص واضح في الكفاءات التقنية  ،وتحدث صيدم حول خطوات الو ازرة وتنفيذىا
لعممية دمج التعميم الميني والتقني في التعميم العام لمصفوف من  ،5-3مشي اًر إلى أن عممية الدمج

ستكون تدريجية وأن طمبة الصفوف المستيدفة سيكونون قد استفادوا من  5مين عمى األقل ،كما تطرق

الوزير لموضوع دمج كميات فمسطين التقنية مع جامعة خضوري ،مشي اًر إلى أن ىذه الخطوة من شأنيا

تحقيق وتشجيع توجو الطمبة نحو التعميم الميني والتقني ،وجدد صيدم التأكيد عمى ضرورة محاربة النظرة

الدونية والسمبية اتجاه التعميم الميني والتقني ،مشدداً عمى أن التطور النوعي في ىذا القطاع مرىون
بتغيير النظرة السمبية اتجاىو(وكالة معا

االخبارية.)61036

وحتى نحصل عمى ما نريد من التعميم الميني والتقني البد من التعرف عمى أىم االتجاىات العالمية في
ىذا الميدان ،وتبنييا بما يتناسب مع البيئة الفمسطينية ،وبذلك نستطيع الحصول عمى منتج أو خدمة ذات
جودة عالية ،والحد من مشكمة البطالة والبطالة المقنعة في فمسطين.
مشكمة الدراسة:
تتحدد مشكمة الدراسة في وجود اتجاىات وتجارب عالمية معاصرة في مجال التعميم والتدريب الميني
والتقني ،غير أن الممارسات الموجودة حالياً في فمسطين تبقى متواضعة وتحتاج إلى تفعيل أكبر من أجل
تحسين وتطوير جودة الخريجين ،والوقوف عمى تمك االتجاىات العالمية المعاصرة قد تسيم في رفع
الوعي بيا ،وتبنى أفضميا بما يناسب البيئة الفمسطينية.
أسئمة الدراسة:
السؤال الرئيسي لهذه الدراسة هو  :ما أهم االتجاهات العالمية المعاصرة في التعميم المهني والتقني؟
ويتحقق اإلجابة عمى التساؤل الرئيسي ليذه الدراسة باإلجابة عمى التساؤلين اآلتيين وىما-6
 .0ما أىم االتجاىات العالمية المعاصرة في التعميم الميني والتقني؟

 .6كيف يمكن االستفادة من تمك االتجاىات في تطوير وتحسين مخرجات التعميم الميني والتقني في
فمسطين؟
أهداف الدراسة:
 -0معرفة التعميم الميني والتقني في فمسطين.
 -6استعراض عدد من االتجاىات والتجارب العالمية في التعميم الميني والتقني في بعض البمدان
المتقدمة.
 -3وضع تصور مقترح لكيفية االستفادة من اتجاىات وتجارب ىذه الدول المتقدمة في تطوير التعميم
الميني والتقني في فمسطين.
أهمية الدراسة:
تكمن أىمية الدراسة الحالية في أنيا تتناول موضوعاً في غاية األىمية وىو "التعميم الميني والتقني في
فمسطين وسبل النيوض بو" ،وتحسين مخرجاتو بما يالئم احتياجات سوق العمل ،وخصوصية المجتمع
الفمسطيني ،والوقوف عمى أىم االتجاىات والتجارب العالمية في النيوض بالتعميم الميني والتقني وآليات
تمك الدول لمحد من البطالة المنتشرة في بالدىم ،وتضع ىذه الدراسة تمك التجارب بين يدي الميتمين
والباحثين لالستفادة منيا في تطوير وتحسين التعميم الميني والتقني.

حدود الدراسة:
تقتصر ىذه الدراسة عمى عرض أىم المداخل العالمية المعاصرة في التعميم والتدريب الميني والتقني
وتجارب ٍ
كل من ألمانيا واليابان في مجال التعميم الميني والتقني.
منهجية الدراسة:
تعتمد الدراسة الحالية عمى المنيج الوصفي في تحميل أىم االتجاىات والتجارب العالمية المعاصرة في
التعميم الميني والتقني ،واعتمدت ىذه الدراسة أيضاً عمى المنيج التاريخي لالستفادة من تجارب الدول
المتقدمة (ألمانيا ،اليابان).
مصطمحات الدراسة:

التعميم المهني:
"ىو التعميم النظامي الذي يتضمن اإلعداد التربوي والتوجييي السموكي ،باإلضافة إلى اكتساب
الميارات والقدرات المينية التي تقوم بيا مؤسسات نظامية بمستوى الدراسة الثانوية لغرض إعداد عمال
ميرة في مختمف التخصصات المينية مما يجعميم قادرين عمى تنفيذ الميام التي توكل إلييم بالمساىمة
في اإلنتاج الفردي والجماعي ،ويكونان حمقة وصل بين الميارات التقنية والعمال غير الميرة ،ويستغرق
عادةً مثل ىذا النوع من التعميم مدة ( 3-6سنوات) ،وعادة ما يكون بعد مرحمة التعميم األساسية ،والفئات

العمرية  01سنة فأكثر"( .فالتة.)63 60550 ،

وقد حددت منظمة اليونسكو التعميم الميني عمى أنو "ذلك من التعميم الذي يشمل جميع الميادين
العممية التربوية ،ويتضمن دراسة التقنيات والعموم المرتبطة بالتربية عمى اختالفيا ،واكتساب الميارات
واالتجاىات والمعارف المتسمة كميا بالطابع العممي في كافة القطاعات االقتصادية واالجتماعية وىو جزء
ال يتج أز من التعميم العام ،وىو سبيل االلتحاق بالقطاعات المينية ،وىو نوع من أنواع التربية المستديمة.
(يونيسيف.)056 6101 ،
التعميم التقني:
" ىو ذلك النوع من التعميم النظامي الذي يتضمن اإلعداد التربوي والتوجييي السموكي ،باإلضافة إلى
اكتساب الميارات اليدوية ،والمقدرة التقنية التي تقوم بيا مؤسسات تعميمية نظامية لمدة ال تقل عن سنتين
بعد الدراسة الثانوية ودون مستوى الدراسة الجامعية؛ لغرض إعداد قوى عاممة متخصصة تقع عمييا
مسؤولية التشغيل واإلنتاج ،وتكون حمقة وصل بين المخططين واالختصاصيين من خريجي الجامعات من
جية وبين العمال الماىرين من جية أخرى ،وليا القدرة عمى توجيو الخطوط اإلنتاجية والعمل عمى تنفيذىا
مع األيادي العاممة الماىرة"( .فالتو.)60 60550 ،
االتجاهات العالمية المعاصرة:
ويعرف الباحثان االتجاىات العالمية المعاصرة في التعميم الميني والتقني بأنيا "التيارات والمدخالت
واألفكار والممارسات المتعمقة بتحسين وتطوير التعميم الميني والتقني ،وفق المبادئ واألسس الحديثة
المعاصرة ،وغالباً ما تكون االتجاىات عبارة عن خبرات دخمت مجال التجربة ،وتطبق بشكل متقن في
التعميم الميني والتقني بالدول المتقدمة".

الدراسات السابقة:
 -0مركز اليونسكو الدولي لمتعميم والتدريب في المجالين التقني والميني  -يونيفيوك(.)6103
نظم المركز الدولي يونيفيوك ورشة عمل تشاورية في شير نيسان  6103حول خطة العمل
اإلقميمية ألوروبا لمعام 6103م في مدينة يون األلمانية ،حيث اجتمع منسقين وممثمين عن مركز
يونيفيوك في ألمانيا والنرويج واالتحاد الروسي في مدينة يون لتبادل ما توصموا إليو من تقدم
واألنشطة األخير التي نفذوىا منذ انعقاد منتدى يونيفيوك الدولي في العام السابق 6106م،
ولوضع الممسات األخيرة عمى خطة العمل اإلقميمية ألوروبا عام 6103م ،وناقش المشاركون
الخطوات التي ينبغي اتخاذىا لتعزيز شبكة يونيفيوك بشكل أكثر من منطقة أوروبا وطمب منسقي
القطاعات مناقشة األولويات والتحديات اإلقميمية ،وخالل ورشة عمل اتفق المشاركون عمى
محاور رئيسية وىي6
 .0الشباب والميارات ،مع التركيز بوحو خاص عمى مراحل االنتقال من المدرسة إلى العمل
وريادية العمل.
 .6التعميم والتدريب التقني والميني المراعيان لمبيئة ،مت التركيز بوجو خاص عمى تدريب
المعممين وتطوير المناىج الدراسية.

 -8دراسة مساد (:)8105
ىدفت الدراسة إلى معرفة المشكالت التي تواجو التعميم الميني والتقني في فمسطين ،ولتحقيق
أىداف الدراسة تم استخدام منيجاً تحميمياً لتسميط الضوء عمى واقع التعميم الميني والتقني،
لتوظيفيا في إيجاد سبل الحل ليذه المشكالت بيدف التغمب عمييا ،وبينت الدراسة عدة مشكالت
يواجييا التعميم الميني والتقني أىميا6
 .0تدني مستوى محتوى مناىج التعميم الميني والتقني.
 .6الضعف الكبير في إعداد المعممين ،وغمبة الطابع األكاديمي عمييم.
 .3إىمال عممية التدريب قبل الخدمة.
 -3دراسة عوض (:)8105

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى دور التعميم الميني والتقني في تعزيز فرص عمل لمخريجين في
مؤسسات التعميم الميني والتقني في محافظة الخميل،وقد استخدم الباحث المنياج الوصفي في
ىذه الدراسة ،وخمصت الدراسة إلى أن لمتعميم الميني والتقني دو اًر متوسطاً في تعزيز فرص
العمل لمخريجين.
 -4دراسة جويمس (:)8100
ىدفت الدراسة إلى تطوير أنموذج لبناء شراكة بين مؤسسات التعميم الميني والتقني وسوق العمل
في األردن ،في ضوء الواقع والتجارب العالمية المعاصرة ،وقد استخدم الباحث المنياج الوصفي
في ىذه الدراسة ،وأظيرت نتائج الدراسة ضعف عالقة الشراكة بين مؤسسات التعميم الميني
والتقني ومؤسسات األعمال ،ووجود معوقات ليذه الشراكة منيا القوانين والتشريعات والتمويل.
 -5دراسة سميمان (:)8111
ىدفت الدراسة إلى تطوير التعميم الميني في مصر في ضوء االتجاىات العالمية المعاصرة ،وقد
استخدم الباحث المنياج الوصفي في ىذه الدراسة ،ولتحقيق ىدف الدراسة تناول الباحث المحاور
التالية وىي6
 .0التعميم الميني والتنمية.
 .6التعميم الميني النشأة والتطوير.
 .3التعميم الميني لمواقع الحالي.
 .0التعميم الميني واتجاىات معاصرة.
 .1التعميم الميني والتطوير المنشود.
وقدم الباحث في نياية الدراسة مقترح لتطوير التعميم الميني في مصر.
 -6دراسة ليو (:)8110
ىدفت الدراسة إلى كيفية تطوير واعادة تشكيل التعميم الميني في الصين عمى مدى  61سنة
مضت ،وقد استخدم الباحث المنياج الوصفي في ىذه الدراسة ،وقد أظيرت الدراسة عدم رغبة
القطاع الخاص في التعاون مع نظام التعميم الميني ،ومخرجات التعميم الميني ال تمبي احتياجات
سوق العمل.

 -7دراسة سكمدز (:)0998
ىدفت الدراسة إلى معرفة أىمية النظام التعميمي المزدوج في التعميم والتدريب الميني بألمانيا ،وقد
استخدم الباحث المنياج الوصفي في ىذه الدراسة ،وتوصمت الدراسة إلى مقترحات لمواجية
التحديات التكنولوجية التي تواجو التعميم والتدريب الميني وأىميا6
 .0توفير المنياج.
 .6التدريب المستمر والتدريب األولي.
 .3الدراسة والتطوير لمتعميم الميني.
اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة:
السؤال األول 6ما أىم االتجاىات العالمية المعاصرة في التعميم الميني والتقني؟
ولإلجابة عمى ىذا السؤال البد من دراسة المحاور الثالثة اآلتية-6
 .0واقع التعميم الميني والتقني في فمسطين.
 .6الجودة والتنمية في التعميم الميني والتقني.
 .3اتجاهات وتجارب لدول متقدمة فً التعلٌم المهنً والتقنً(ألمانٌا و الٌابان).
أوالً :واقع التعميم المهني والتقني في فمسطين.
 لمحة تاريخية عن التعميم الميني والتقني في فمسطين.
بدأ االىتمام بالتعميم الميني والتقني بفمسطين في عيد الخالفة العثمانية وذلك عام 0421م،
حيث أنشئت أول مدرسة صناعية ،ولكن بدايات التعميم الميني والتقني الحقيقية كانت عام 0531م،
حيث أسس معيد خضوري الزراعي في مدينة طولكرم (المسودي و الفيق.)326 0551 ،
وفي عام 0533م أنشئت أول مدرسة حكومية في حيفا ،وأنشئ أول مركز تدريب في القدس عام
0504م عن طريق االتحاد الموثري ،وقد نقل إلى بيت حنينا في عام 0520م ،وكان معظم الطمبة
المسجمين في ىذا المركز من األيتام وأوالد العائالت الفقيرة والالجئين( .أبو لغد.)03 60553 ،
وقامت وكالة الغوث وتشغيل الالجئين بإنشاء مركز التدريب الميني في قمنديا عام 0516م ،ثم
مركز التدريب الميني في غزة عام 0513م( ،أبو جراد.)64 60550 ،

وفي محافظة غزة تم تطوير مركز تدريب غزة ليصبح كمية تدريب غزة الحتوائو عمى تخصصات
تقنية ومينية عام 0556م ،وىو تحت إشراف و ازرة التربية والتعميم العالي ( العاجز.) 5 66114 ،
وقد أولت السمطة الوطنية الفمسطينية حينما قدمت إلى أرض الوطن التعميم الميني كل االىتمام
والرعاية ،فعممت عمى إنشاء العديد من المدارس المينية إيماناً منيا ألىمية ىذا القطاع في التعميم
ودوره في االقتصاد الوطني ،فأنشئت ست مدارس في الضفة والقطاع ،وكان منيا أربعة في الضفة
الغربية 6وىي مدرسة جنين الثانوية لمصناعة ،ومدرسة قمقيمية الثانوية الصناعية ،ومدرسة سمفيت
الثانوية الصناعية ،ومدرسة بنات دو ار الثانوية المينية ،ومدرستان في قطاع غزة ،وىما 6مدرسة دير
البمح الصناعية ،ومدرسة بنات غزة الثانوية المينية وقد استقطبت ىذه المدارس العديد من الطمبة
والطالبات في تخصصات مختمفة( .اإلدارة العامة لمتعميم الميني والتقني ،و ازرة التربية والتعميم،
.)6111
ورغم قدم االىتمام بالتعميم التقني والميني في فمسطين إال أنو بقي دون المستوى المطموب ،ودون
مستوى تمبية متطمبات سوق العمل ،ولكن بعد تزايد عدد خريجي الكميات العممية واإلنسانية بفمسطين،
وعدم مقدرة السوق الفمسطيني عمى استيعاب ىؤالء الخريجين؛ مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة في
صفوفيم إلى مستويات قياسية الذي أدى إلى االىتمام والتوجو لمتعميم الميني والتقني بدرجة أكبر من
ذي قبل بشكل ممحوظ ،والجدول التالي يبين ويوضح نسبة التحاق الطالب والطالبات6
التخصص

كال الجنسين

ذكور

إناث

عموم إنسانية

31.1

22.4

33.2

عممي

66.1
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تجاري

0.3

1.3

3.4

زراعي

1.6

1.1

1.1

صناعي

0.2

3.0

1.0

شرعي

1.0

1.0

1.1

فندقي

1.0

1.0

1.1

أخرى

1.3

1.3

1.3

(الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني)36 ،6106 ،

 نظام التعميم الميني والتقني في فمسطين-6
وفقاً لقوانين وسياسات وزراة التربية والتعميم الفمسطينية فإن التعميم األساسي الفمسطيني يبدأ
من الصف األول حتى نياية الصف العاشر األساسي ،وبعد ذلك يمكن لمطالب أن يختار بين
نوعين من التعميم 6ىما6
 -0التعميم الثانوي األكاديمي 6بفرعيو العممي واألدبي ويستمر عامين 6الصف الحادي عشر
والصف الثاني عشر (توجييي) ،وبعد انتياء الطالب من ىذه المرحمة يمكنو االلتحاق
بالجامعات.
 -6التعميم الثانوي الميني 6يحتوي ىذا القسم عمى أربعة فروع وىي صناعي ،تجاري ،زراعي،
تمريض ،ومدتو عامان ،وبعد االنتياء يمكن لمطالب االلتحاق بكميات المجتمع.
وىناك بعض المؤسسات غير الحكومية تستوعب الطمبة الذين لم يحصموا عمى شيادة الصف العاشر
من االلتحاق ببرنامج التقنية والمينية حرصاً من تمك المؤسسات عمى استيعاب تمك الفئة من الطمبة مثل6
مؤسسة مجمس اتحاد الكنائس بغزة.
 مؤسسات التعميم المهني والتقني في فمسطين:
يوجد في فمسطين أكثر من  21مؤسسة تيتم بالتعميم الميني والتقني في فمسطين ،وتضم
ىذه المؤسسات مدارس ثانوية مينية ،ومراكز تدريب مينية ،وكميات مجتمع تشرف عمييا جيات
متعددة.
مؤسسات التعميم المهني والتقني لو ازرة التربية والتعميم الفمسطينية:
 .0مدرسة جنين الثانوية الصناعية.
 .6مدرسة طولكرم الثانوية الصناعية.
 .3مدرسة سيمة الظير الثانوية الصناعية.
 .0مدرسة نابمس الثانوية الصناعية.
 .1مدرسة قمقيمية الثانوية الصناعية.
 .2مدرسة سمفيت الثانوية الصناعية.
 .3مدرسة دير دبوان الثانوية الصناعية.
 .4مدرسة اليتيم العربي بالقدس.
 .5السالزيان الثانوية الصناعية ببيت لحم.

 .01العروب الزراعية الثانوية المختمطة.
 .00بنات دو ار الثانوية المينية.
 .06مدرسة الخميل الثانوية الصناعية.
 .03مدرسة بيت حانون الثانوية الزراعية.
 .00مدرسة بنات غزة الثانوية المينية.
 .01مدرسة دير البمح الثانوية الصناعية.
وتقدم ىذه المدارس والكميات ما يزيد عن  61تخصصاً نوعياً.
 كميات التعميم المهني والتقني الحكومية: .0كمية ابن سينا لمعموم الصحية وعدد الطمبة المسجمين .054
 .6كمية األمة 011 ،طالب.
 .3كمية فمسطين التقنية العروب 505 ،طالباً.
 .0كمية فمسطين التقنية في رام اهلل لمبنات 0121 ،طالبة.
 .1كمية فمسطين لمخريجين في خانيونس 231 ،طالباً.
 .2كمية مجتمع األقصى لمدراسات المتوسطة 0155 ،طالباً.
 .3كمية مجتمع فمسطين التقنية في خضوري 0021 ،طالباً) www.moh.pna.ps( .
 مؤسسات التعميم والتدريب المهني والتقني غير الحكومية: .0االتحاد المونري العالمي – رام اهلل.
 .6االتحاد المونري العالمي – القدس.
 .3المدرسة اإلنجيمية المونرية الثانوية – بيت لحم.
 .0المركز األسقفي لمتكنولوجيا والتدريب الميني – رام اهلل.
 .1ثانوية السالزيان الصناعية – بيت لحم.
 .2جامعة بوليتكنيك فمسطين – الخميل.
 .3جمعية البر بأبناء الشيداء – أريحا.
 .4جمعية الشابات المسيحية – رام اهلل.
 .5جمعية الشبان المسيحية – أـريحا.
 .01جمعية لجنة اليتيم العربي – القدس.

 .00كمية دار الحكمة – بيت لحم.
 .06كمية ىشام حجاوي التكنولوجية – نابمس.
 .03مجمس كنائس الشرق األوسط – غزة.
 .00مدرسة الرجاء المونرية القانونية – رام اهلل( www.tvet.ps ( .
وتختمف معايير القبول في تمك المؤسسات تبعاً الختالف التخصص.
ثانياً :الجودة والتنمية في التعميم المهني والتقني.
أفضل أنواع االستثمارات بالنسبة لمدول المتقدمة ىو االستثمار في الجنس البشري ،لما لو من
دور وأثر كبير في زيادة عممية تقدم الدولة في شتى مناحي الحياة ،ومما ال شك فيو أن الموارد
البشرية تمثل شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية الشاممة ،فالدولة التي تعجز عن تنمية مواردىا البشرية ال
يمكنيا أن تحقق أىدافيا المرجوة ،فقد ثبت أن العقل والجيد البشري يؤديان إلى التطور والتقدم،
فيناك دول تمتمك موارد بسيطة ومع ذلك فيي دول متطورة ،فبريطانيا مثالً كانت أكبر قوة اقتصادية
بالعالم ولم تكن تمتمك أي مصادر طبيعية قبل اكتشاف بحر الشمال ،وسويس ار ال تمتمك سوى
الشالالت المائية ،واليابان ال تمتمك سوى كميات متواضعة من الفحم ،ومع ىذا فإن ىذه الدول حققت
تنمية كبيرة جعمتيا في مصاف الدول المتقدمة ،وذلك بسبب اىتماميا بالعنصر البشري( .السميم،
)61 66102
واذا كان التعميم التقني والميني يعطي معظم قوة العمل في المجتمع الحديث ،بل ىو نقطة
االنطالق لممجتمعات النامية التي تفتقر إلى المعارف المينية وتفتقد الخبرات العممية لمشروعات
التصنيع المختمفة ،فإن االىتمام بمشروعات ىذا النوع من التعميم كفيل بتفجير الثورة المينية في
مجتمعاتنا بشتى طرائقو وفي مختمف أنشطتو االقتصادية واالجتماعية نتيجة إلحداث تغير جذري في
سموك األفراد ومياراتيم.
مميزات التعميم المهني والتقني الذي يتصف بالجودة:
ييتم التعميم والتدريب الميني والتقني في الدول المتقدمة ببرامج التدريب إلعداد الميارات الفنية
التي تتأثر نوعيتيا مخرجاتيا وفقاً لمستوى التطورات التقنية في إنتاج السمع والخدمات وتأىيل
العاممين إلى ميارات فنية جديدة مما أدى إلى انخفاض الطمب عمى مياراتيم ،فكمما تغيرت تقنية

صناعية معينة فإنيا تترك خمفيا عدداً كبي اًر من العاممين بسبب عدم أىمية مياراتيم لمعمل في التقنية
الحديثة ،مما يتطمب إعادة تأىيميم.
والتعميم المهني والتقني الذي يتصف بالجودة يتميز بـ :
 -0ارتباط التعميم والتدريب الميني ارتباطاُ مباش اًر بحاجات سوق العمل.
 -6دوافع المشاركة بالبرامج التدريبية ىي الرغبة المنطمقة في الحاجة إلى التأىيل لميارة فيو.
 -3مرونة التعميم والتدريب الميني بحيث يتيح لممواطن المشاركة بالبرامج التدريبية وفقاً لموقت الذي
يناسبو ،إضافة إلى قدرتو عمى االستجابة السريعة لمتغيرات الطمب عمى الميارات الفنية في سوق
العمل.
 -0ترتبط معظم مؤسسات التدريب والتعميم الميني بمؤسسات خاصة وليس قطاع حكومي مما
يجعميا في مواضع المنافسة الدائمة في سوق العمل والتدريب.
 -1تنفيذ برامج التدريب يتم إما في العمل أو داخل مؤسسات التعميم والتدريب الميني أو كالىما.
 -2التعميم والتدريب الميني والتقني يقدم خدماتو لقاء أجور تدفع من قبل الجيات المستفيدة سواء
كانوا أفراداً أو شركات أو مؤسسات.
 -3تشارك الحكومات في دعم مؤسسات التعميم والتدريب الميني بمبالغ حالية تصل إلى  %11من
الموازنة السنوية.
 -4يساىم القطاع الخاص في تمويل التعميم والتدريب الميني باليبات والمساعدات المالية أو المادية
مثل األجيزة والمعدات التقنية الحديثة أو دفع أجور تدريب المدربين لزيادة تأىيميم.
 -5تقدم الشركات التسييالت الالزمة لتنفيذ البرامج التعميمية في مواقع إنتاجيا النمطي.
 -01تتميز مؤسسات التعميم والتدريب الميني بإنتاجيا السمعي والخدمي المنافس لنظيره المنتج في
حقل العمل.
 -00تيدف مؤسسات التدريب والتعميم الميني إلى إيجاد مواد تمويل وخمق بيئة عمل لتنفيذ البرامج
التدريبية المماثمة لإلنتاج النمطي إلكساب المتدربين قبل الممارسة الميارة الفنية لمعمل في حقل
العمل (و ازرة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي الجزائر .) 6115،
إن التعميم الميني والتدريب التقني يصبح في قمب التنمية الحقيقية الشاممة لموطن العربي ،كما ينبغي
أن نمتفت إلى تجارب عالمية اىتمت بالتعميم والتدريب الميني والتقني ليشكل طوق نجاة من شبح البطالة.

ففي ألمانيا مثالً يعد التعميم الميني والتقني أحد األسباب الرئيسة التي قادت إلى نيوض ألمانيا من
أنقاض الحرب العالمية الثانية ،وفي بريطانيا تكشف لصناع القرار بأن من أىم األسباب التي ساىمت في
تراجع

بريطانيا

في

قوتيا

االقتصادية

الصناعية

ىو

تراجع

اىتماميا

بالتعميم

الميني

والتقني(الطوبسي.)36 66102،
ونجد أن أي قصور في االىتمام بالتعميم الميني سوف يعرض المجتمع لمشكالت تمرد جيود
التنمية ،فباإلضافة إلى زيادة نسبة البطالة بين المتعممين العاطمين نتيجة تدني كفاءة ىذا التعميم وعدم
مالئمتو لسوق العمل ،نجد ىناك مشكالت أخرى في غاية الخطورة مما تمثل في التسرب والرسوب
واالرتداد إلى األمية( .سميمان)06 66111 ،
ومن الضروري أن تكون بيئة التعميم الميني والتقني في فمسطين غنية ومنفتحة عمى الخبرات
والتقنيات الحديثة وعمى أحدث التجارب العالمية في ىذا المجال ،وأن تتميز ىذه البيئة بالتكامل
ٍ
ومبان مجيزة بأحدث
واالنسجام بين جميع مكوناتيا من أداة ناجحة ،ومعممين أكفاء ،ومنيج جديد،
األجيزة والتقنيات واألدوات حتى نستطيع الخروج بعمال ميرة ينافسون األسواق المحمية والعالمية.
منذ إعالن (كوبنياغن) بشأن التنمية المجتمعية في 6116م بذات البمدان األوروبية تولى اىتماماً
خاصاً بالتعميم والتدريب الميني وأنزلتو بدءاً من 6100م في إطار إستراتيجية مشتركة تتعمق
بمساىمة التعميم والتدريب الميني في األىداف االقتصادية واالجتماعية ألوروبا 6161م ،كمل لألزمة
االقتصادية وتعزيز التماسك االجتماعي ،ولمتابعة تطور قطاع التعميم والتدريب الميني أداةً في شكل

لوحدة قيادة إلدارة ىذا القطاع ،وتعمقت المؤشرات المنتقاة بثالث ركائز ىي6
 مرونة نظم التعميم والتدريب الميني ،وجاذبيتيا وااللتحاق بيا.

 جيود الحكومات والمشغمين في تطوير التعميم والتدريب الميني وموائمة ىذا القطاع لحاجات
سوق العمل.
 األوضاع اإلشكالية التي يمكن أن يسيم التعميم والتدريب الميني في تحسينيا ،مثل المستوى
التعميمي العام ،واالنقطاع المدرسي ،وما شابو
ذلك(/PDFAr/AKI6101all.com/uploads/files/AKI0http://www.knowledge
.)_Ar.pdf3_Ch6101

والعالقة بين التعميم الميني والتقني عالقة متبادلة ،فالقدرة عمى المساىمة في التنمية تتحدد من خالل
نتائج التعميم ،وعندما يكون التفاعل إيجابياً نجد ارتباطاً بين التعميم والعمل ،أما إذا حدث عمى العكس
وكان التفاعل سمبياً انعكس ذلك عمى خطط التنمية داخل المجتمع( .ىوجز)01 6 0553 ،
 -1ثالثاً :اتجاهات وتجارب لدول متقدمة في التعليم المهني والتقني(ألمانيا و اليابان).
أوالً :ألمانيا:
كان معدل البطالة في ألمانيا في عام  6113لمشباب من سن  02إلى  60عام يبمغ  0.3ضعف
ىذا المعدل لدى الكبار ،في حين في دول أخرى تراوحت معدالت البطالة لمشباب نمطياً من  6إلى 1
أضعاف ما لدى الكبار ،وفي اليابان كانت نسبة بطالة الشباب إلى الكبار في عام 6113م عمى ظرف
ةأقل من ىذا المدى بنسبة تبمغ  ،6.0وتضمنت الدول األخرى ذات األداء الجيد مثل سويس ار ،0.4
والدنمارك  ،0.5والنمسا وكندا بنسب بمغت .6.0
اقتربت ألمانيا واليابان في عممية االنتقال من مرحمة المدرسة إلى مرحمة العمل بنسب مختمفة ،غير
أنيما اشتركتا في سمة واحدة وىي 6االرتباط الوثيق بالمدارس وأصحاب العمل ،ففي ألمانيا جمع نموذج
ما بين حضور المدرسة جزء من الوقت مع العمل والتعميم الميني ،وفي ىذا السياق يمعب أصحاب العمل
ومنظمات العمل دو اًر ىاماً في تطبيق ىذا النموذج مع المدارس ،وتشارك ألمانيا في ىذا النموذج مع
جيرانيا الدنمارك وسويسرا ،والنمسا ( أدامز.) 03 6 6101،
والتعميم الميني الثنائي في ألمانيا (يمس أيضاً التعميم الميني العممي) يكون لمدة ثالثة أو أربعة أيام
في األسبوع في معمل تدريبي ،وىناك يعمل الطالب بشكل مباشر في الشركة تحت إشراف مدرب أو
مدربة ،تتعمم من خالل الممارسة العممية كل ما يجب عميك تعممو في مينتك ،باإلضافة إلى ذلك تداوم
في المدرسة المينية لمدة يوم أو يومين في األسبوع ،وفيا تتعمم القواعد النظرية اليامة وأيضاً المعمومات
المتعم قة بحقوق العمل والحقوق االجتماعية وكذلك مواضيع عامة في مجال السياسة االجتماعية ،تعطيك
الشركة التي تتدرب فييا راتباً لممتدربين أثناء فترة تدريبك ،وربما يحق لك أيضاً الحصول عمى مساعدة
مالية( .التعميم في ألمانيا)3 6 6102 ،
يبدأ توجيو التالميذ الختيار مساراتيم المستقبمية في ألمانيا في مرحمة مبكرة من حياتيم الدراسية ،فبعد
المرحمة االبتدائية (مدتيا أربع سنوات) ،يباشر بتوجيو التالميذ وتعريفيم بمختمف أنواع التعميم من خالل

السنتين الدراسيتين الخامسة السادسة (في المدارس األساسية ذات الخمس سنوات أو المتوسطة ذات
ابتداء من السنة الدراسية السابعة ،عمماً بأن النظام
الست سنوات)؛ تمييداً الختبار المسار الدراسي
ً
التعميمي األلماني يؤمن ب التكامل ما بين التعميم العام والميني والفني ،وأن قنوات التعميم بينيما مفتوحة،
وفرص إكمال الدراسة العالية (ما بعد الثانوية) متاحة أمام مخرجات التعميم الثانوي الميني والتقني.
(أبوعصبة)43 6 6111 ،
وقد انتشرت في مختمف الواليات األلمانية ما يعرف بـ "الثانوية االختصاصية" وىي أحدث نوع من
مدارس التعميم الميني والفني ،يقبل فييا خريجو المرحمة المتوسطة الذين أتموا عشر سنوات ،وتؤىميم
خالل سنتين لاللتحاق بمدارس اليندسة العميا(المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم.)33 60554 ،
ويتميز التعميم الثنائي بالعديد من المزايا وىي6
 .0تكامل إمكانات الشركات مع إمكانات المؤسسات التعميمية والحكومية وتعاضد أنشطتيا لتخريج
طالب عمى مستوى تأىيل عالمي.
 .6االستجابة لمطالب الدولة في توفير تعميم ٍ
عال مرتبط باالحتياجات الوظيفية العممية.
 .3تخفيف العبء المالي عمى المؤسسات التعميمية الحكومية في توفير التعميم التقني لمطالب وذلك
عن طريق تحمل الجيات المستفيدة من الشركات والمؤسسات لجزء من التكمفة.
 .0يمكن لمطالب نقل خبراتيم في مواجية المشاكل العممية من بيئة العمل إلى داخل الفصل
الدراسي ،واختيار مدى مالئمة ما يتمقونو في تعميم نظري لمواقع العممي.
 .1يساىم بشكل فعال في توظيف الخريجين وموائمة الميارات المكتسبة لمطالب مع احتياجات سوق
العمل(األنصاري.)035 6 6103،
ثانياً :اليابان:
يتمثل النموذج في اليابان في الحضور إلى المدرسة بدوام كامل ،يميو العمل بدوام كامل في
المشروعات التي تتصل عمى نحو وثيق بالمدارس ،وتقوم المدارس والمعممون بوظيفة فرز آلية ألصحاب
العمل من أجل تقميل االختالفات في المعمومات التي يواجييا الشباب في سوق العمل ،وتوفر المدارس
الميارات األكاديمية ،وفي حين يقدم أصحاب العمل التدريس الرسمي ،وتؤدي عممية الفرز إلى تحفيز
الطالب لتحسين أدائيم في المدرسة ،كما تمنح أصحاب العمل الثقة في قوة العمل الممكنة
لدييم(أدامز.)036 6101،

في اليابان عام 0553م تم إدخال برنامج جديد ىو " البرنامج التكاممي" الذي يعد كنوع ثالث في
التعميم الثانوي (إضافة إلى التعميم العام والمتخصص بمختمف فروعو) ،وتتضمن مناىجيم  31وحدة
دراسية إلزامية في مواد المغة اليابانية ،وعمم االجتماع ،والرياضيات ،والمجتمع الصناعي واإلنسان
والمعموماتية ،أما المواد األخرى فيختارىا التالميذ بحرية كاممة وفقاً لرغبتيم وتوجياتيم الخاصة ،ومن
خالل ىذه الحرية والمستوى العالي لعممية التعميم والتعمم ،يتوقع من التالميذ الحصول عمى قدرة التعمم
المستقبمي ،وىو عامل أساسي لمعمل في مجتمع سريع التغيير تتقادم فيو المعمومات والميارات
بسرعة،فضالً عن اإلعداد والتوجيو لممينة ( المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم.)30 ،0550 ،
ومن أبرز المالمح التي يتسم بيا التعميم التقني والتدريب في اليابان األسموب النظامي الذي يتبع في
وضع الخطط ،ويقتضي ىذا األسموب القيام بمسح مستوى لمميارات التي ال تتوافر فييا أعداد كافية،
ويتطمب ذلك المسح اختيار و ازرة العمل لعينة في المصانع ومراسمتيا لمتعرف عمى احتياجاتيا ،وما أن
توضع الخطة الخماسية حتى تقوم كل محافظة من المحافظات السبع واألربعين في اليابان بوضع
الخطط الخاصة بيا عن طريق مجمس التدريب الفني التابع ليا ،وتركز الدراسة بالكميات التقنية في
اليابان عمى تطور المعارف األساسية لمطالب واكسابيم القدرة عمى االستجابة بكفاءة وابداع لمتعقيدات
المتزايدة مع العالم والتقنية في عالم اليوم ،باإلضافة إلى ذلك تحافظ الكميات عمى مستواىا التعميمي
الرفيع عن طريق توفير الفرص الكافية لمطالب إلجراء التجارب وتضمن التدريب العممي في مجال
تخصصاتيم(األنصاري.)0406 6111،
وتتضمن أىداف التعميم والتدريب التقني عمى المواثيق الرسمية التالية6
 -0تنمية وتطور الشخصية اليابانية.
 -6تزويد الفرد بالميارات والمعارف األساسية الضرورية بإعداد العامل المتعدد الميارات.
 -3تحديد الميارات الضرورية لممين الجديدة المختمفة ،وتحقيق األىداف السابقة من خالل التعاون
والتكامل بين و ازرة التعميم وو ازرة العمل(جمعة.)06 6 0553،

السؤال الثاني :كيف يمكن االستفادة من تمك االتجاهات في تطوير وتحسين مخرجات التعميم المهني
والتقني في فمسطين؟
من خالل عرض ما سبق من عالقة التعميم الميني والتقني بالجودة والتنمية ،وعرض تجارب كل من
ألمانيا واليابان في مجال التعميم الميني والتقني ،خرج الباحثان بعدة نقاط يمكن االستفادة منيا في تطوير
وتحسين التعميم الميني والتقني في فمسطين وىي أن6
 .0تولي و ازرة التربية والتعميم أىمية بالغة لمتعميم الميني والتقني ،وتؤمن أن تقدم كل من ألمانيا
واليابان (كنموذجين) وقضائيا عمى البطالة ىو اىتمام الحكومات بالتعميم الميني والتقني.
 .6يقدم التعميم الميني والتقني لمطالب بشكل متكامل بين المواد النظرية والتدريبات المينية في
المعامل والمصانع والشركات.
 .3يتم بناء مناىج متطورة ومتقدمة لمتعميم الميني والتقني تحاكي المناىج المتقدمة في الدول
المتقدمة مثل ألمانيا واليابان.
 .0االستعانة بخبراء دوليين من الدول المتقدمة في مجال التعميم الميني والتقني مثل اليابان وألمانيا
في بناء مناىج التعميم التقني والميني.
 .1تبنى شراكة حقيقية بين مؤسسات التعميم الميني والتقني وبين المعامل والمصانع والشركات
بحيث يتمقى الطالب التدريبات الالزمة في تمك األماكن.
 .2توفر الو ازرة مستعينة بمؤسسات المجتمع المدني حوافز مادية لطالب التعميم الميني والتقني في
فمسطين نظير تدريبيم وعمميم داخل المعامل والمصانع والشركات.
 .3يقضي الطالب أربعة أيام عمى األقل يتمقى فييا التدريب داخل تمك المعامل والمصانع والشركات،
ويومين عمى األكثر في المدارس والكميات التي تقدم المعارف النظرية.
 .4عمل مسح مستمر الحتياجات سوق العمل وتوفيرىا من خالل برامج مؤسسات التعميم الميني
والتقني.
 .5يتيح النظام التعميمي في فمسطين فرصة لخريجي التعميم الميني والتقني إلكمال دراستيم الجامعية
حتى الوصول لدرجة الدراسات العميا.
 .01يكون االلتحاق ببرامج التعميم الميني والتقني يعتمد عمى ميول الطالب وقدراتو ورغباتو وال يعتمد
عمى درجاتو العممية.

 .00تدريب الطالب عمى أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة في مجاالتيم ،وتدريبيم عمى أرقى
وأحدث اآلالت والمكنات الحديثة.
 .06تطوير معرفة وميارات التعميم الميني والتقني بشكل مستمر حتى يبقوا عمى إطالع ومعرفة
ألحدث التقنيات والميارات في مجاالتيم.
 .03توعية الطالب واألىالي بأىمية التعميم الميني والتقني بأنو مجمب لمرزق بشكل أفضل من
التعميم النظري واألكاديمي في كثير من األحيان ،وخصوصاً في فمسطين نظ اًر ألعداد الخريجين
األكاديميين الكبير ،والذي يفوق احتياجات سوق العمل بأضعاف كثيرة.

الخاتمة:
من خالل ما سبق تبين لمباحثان أن لمتعميم والتدريب الميني والتقني أىمية بالغة في تقدم البمدان
والقضاء عمى البطالة وعمى البطالة المقنعة ،وزيادة عجمة التنمية المستدامة ،ورفع مستوى دخل الفرد،
كما تبين لمباحثان أن التعميم الميني والتقني في فمسطين مازال يحتل مواقع مختمفة بالنسبة لبقية الدول،
وخاصة الدول الصناعية مثل ألمانيا واليابان ،وأن مؤسسا التعميم الميني والتقني في فمسطين مازال لدييا
الكثير من المعوقات ،وأن طالب التعميم الميني والتقني يتمقون العموم النظرية أكثر منيا في التدريب
العممي المباشر في المعامل والمصانع والشركات ،ويؤكد الباحثان عمى أن ألمانيا واليابان نموذجين
ممتازين لالقتداء بيما ،من أجل الحصول عمى عمال المستقبل الميرة ،والذين يقدمون الخدمة أو السمعة
المنافسة في األسواق المحمية والعالمية ،كما أن نموذج كالً من ألمانيا واليابان يساعدان بشكل كبير
لمقضاء عمى مشكمة البطالة المستشرية في فمسطين والحفاظ عمى التنمية المستديمة.

التوصيات-:
من خالل تحميل االتجاىات والتجارب العالمية المعاصرة في التعميم الميني والتقني يقدم الباحثان
التوصيات والمقترحات اآلتية6
 .0تبني النموذج األلماني أو الياباني أو غيره من نماذج الدول المتقدمة في مؤسسات التعميم الميني
والتقني في فمسطين.
 .6تشجيع الطالب لاللتحاق ببرامج التعميم الميني والتقني في فمسطين وتقديم التسييالت الالزمة
ليم ،مع ضمان تمييم مساعدات مادية خالل فترة الدراسة.

 .3توسيع الشراكة بين المعامل والمصانع والشركات من جية وبين مؤسسات التعميم الميني والتقني
من جية أخرى.
 .0تقديم عروض مناسبة ومغرية لمطالب المتفوقين لاللتحاق ببرامج التعميم الميني والتقني ،حتى
نحصل في المستقبل عمى المعمم الميني المبدع والعامل الماىر المتميز.
 .1توفير المرونة في االنتقال بين فروع التعميم العام والتعميم الميني والتقني ،حتى يكون لمطالب
حرية االختيار والتنقل بين التخصصات.
 .2تطوير المناىج التعميمية واالستعانة بخبراء دوليين في تطوير تمك المناىج.
 .3عمل دورات تدريبية مستمرة لمعممي التعميم الميني والتقني ويفضل أن يكون التدريب في دول
متقدمة مثل ألمانيا واليابان.

المقترحات:
 عمل دراسات دورية تتبع أىم التجارب واالتجاىات المعاصرة في التعميم الميني والتقني.
 عمل دراسات عن التعميم الميني والتقني في دول أخرى غير ألمانيا واليابان  ،تكون متقدمة
ومتطورة بالتعميم الميني والتقني مثل الواليات المتحدة األمريكية.
 عمل مؤتمرات عممية بشكل مستمر خاصة بالتعميم الميني والتقني ،واالستفادة من األبحاث
المنشورة خالل تمك المؤتمرات.
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