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ممخص البحث:

ونظر
ًا
يقاس معدل تطور البمدان ورقييا بقدر استثمارىا لما لدييا من موارد وثروات،

لواقع فمسطين من محدودية الثروات واقتصارىا تقر ًيبا عمى الثروة البشرية كان االستثمار في
األنسان ىو المشروع األنجح واألجدى لذلك ال بد من التركيز في صناعة اإلنسان الفمسطيني

ورفع قدراتو في مواجية الواقع االستثنائي الذي يعيشو.
ىدفت ىذه الدراسة إلى قراءة واقع التعميم الفني ( الميني والتقني) في اإلقميم العربي وفي بعض
الدول الرائدة في ىذا المجال لبحث إمكانية تطبيق مجاالت الريادة فييا وقد خمصت الدراسة إلى
أن ىناك جيود حثيثة ومقدرة في االرتقاء بالتعميم الفني في فمسطين إال أن ىذه الجيود ال ترقى
نظر لغياب ثقافة التعميم الفني لدى المجتمع الفمسطيني ،لذلك توصي
إلى المستوى المأمول ًا

الدراسة بالترويج الجيد والجاد ليذا القطاع من التعميم سواء بتسميط الضوء عمى رواده أو قصص

نجاح لمرتاديو أو برامجو وجدواىا وطرق استثمارىا في تغيير واقع األفراد والمجتمعات.

Abstract:

الصفحة 1

The development rate of countries is measured by the extent of their
investment of their resources and wealth. Given the reality of Palestine
from the limited wealth and its almost limited human resources, investing
in human beings is the most successful and most effective project.
Therefore, it is necessary to focus on the industry of the Palestinian man
and raise his abilities in the face of the extraordinary reality he lives.
This study aimed at reading the reality of technical education (vocational
and technical) in the Arab region and in some of the leading countries in
this field to examine the possibility of applying the areas of leadership in
which the study concluded that there is a strong efforts and ability to
improve technical education in Palestine, but these efforts do not
amount to The aim of the study is to promote good and serious
education for this sector, whether by highlighting its pioneers or success
stories for its beneficiaries or its programs, its usefulness and ways of
investing in changing the reality of individuals and communities.

:مقدمة

2 الصفحة

يعتبر التعميم الفني في أي من دول العالم ىو المصدر الرئيسي إلمداد سوق العمل
دور ىاما في تنمية البالد  ،ويحظى ىذا النوع من التعميم
بالعمالة الفنية المدربة ،والتي تمعب ًا

بأىمية كبرى في معظم الدول المتقدمة  ،سواء من حكوماتيا أو من المجتمع الذى ييمو
الحصول عمى عمالة متعممة ومدربة ،إذ أن التعميم الفني ىو أساس التنمية التكنولوجية في
المجتمعات الحديثة ومن ىنا جاءت أىمية وضع معايير أكاديمية لقطاع التعميم الفني لالرتقاء
بجودتو حتى تتم مواجية التحديات التي تتعرض ليا الدول في الوقت الراىن ،إال أن معظم الدول
تُولي التعميم العام اىتماماً كبي اًر يفوق بكثير اىتماميا بالتعميم الفني والتدريب الميني  ،كما توجد
نظرة سمبية لمتعميم الفني والتدريب الميني ومؤسساتو ويمتحق معظم من لم يستطع االستمرار في
التعميم العام بالمدارس الفنية ومراكز التدريب الميني عمى الرغم من الجيود المبذولة من معظم
الدول العربية في مجال تطوير أنظمة التعميم الفني والتدريب الميني من حيث السياسات
واألىداف والبنية المؤسسية والبرامج وطرق وأساليب التعميم والتدريب وغيرىا وذلك لسد الفجوة بين
متطمبات أسواق العمل ومخرجات المدارس الفنية ومراكز التدريب الميني  ،إال أنو ال تزال معظم
الدول العربية تحتاج إلى بذل مزيد من الجيد لتحسين نوعية مخرجات التعميم الفني والتدريب
الميني ومستويات الميارة المينية حتى تواكب المستويات العالمية وتمبي احتياجات سوق العمل
من المين والتخصصات الجديدة وتساىم في زيادة قابمية التشغيل لخريجي المعاىد والمدارس
الفنية ومراكز التدريب الميني بما يؤدي إلى خفض نسبة البطالة بين ىذه الفئة ويزيد من دورىا
في تمبية االحتياجات المطموبة لتنفيذ خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدول  ،وىو ما
يؤكده التوجو العالمي في اعتبار الموارد البشرية من المقاييس األساسية التي تقاس بيا ثروة
األمم ،باعتبار أن ىذه الموارد عمى رأس المكونات الرأسمالية واألصول المؤثرة في الوضع
االقتصادي واالجتماعي لمدول ،حيث أصبح العنصر البشري ودرجة كفاءتو ىو العامل الحاسم
لتحقيق التقدم .وقد جاءت أىمية العناية بتنمية الموارد البشرية (HRD)Human Resource
 Developmentمن منظور متعدد األبعاد ،منيا البعد االقتصادي من خالل الموارد البشرية
المؤىمة والمدربة ،و أما البعد االجتماعي فمن المعروف أن التعميم ينمي قدرات الفرد الذىنية
والفكرية ويكسبو األنماط والقيم السموكية المتوازنة ،وكذلك البعد األمني حيث تؤدي العناية بتعميم
وتدريب الفرد إلى تخفيض نسبة البطالة ،مما يسيم في تحقيق االستقرار األمني لممجتمع .وأخي ار

الصفحة 3

وليس آخ ار البعد التعميمي حيث يوفر التعميم الكوادر العممية القادرة عمى البحث واالبتكار
واالختراع والتطوير بما يسيم في إحداث النقالت الحضارية المختمفة ،واحداث التقدم التقني في
شتى مجاالت الحياة ،والتحسين المستمر في وسائل المعيشة.
ولعل استثنائية الوضع العالمي الذي نعيشو اليوم بسبب تناقص موارد الطاقة وتجاذب مراكز
القوى في العالم وشح الفرص تدفع في اتجاه التدريب الفني والتعميم الميني الذي يزاوج بين التعميم
ورفع القدرات من جية واإلعداد لمينة مستقبمة من جية كما يؤىل األفراد المدربين قبل دخوليم
سوق العمل من ىنا التفت العالم بأسره إلى أىمية الموارد البشرية وضرورة التركيز عمى التدريب
الميني والتقني.

الدراسات السابقة:
وقد تعددت الدراسات التي طرقت باب التعميم الميني سواء لمتعرف عمى واقع ىذا التعميم أو عمى
متطمبات تطويره واالرتقاء بو فقد ىدفت الدراسة التي أجراىا معيد الدراسات بميونخ 2017
لممقارنة بين التعميم الميني والتعميم التقني في التأثير عمى دورة حياة الفرد والدولة واسيام كل
منيما في التغيير والتي خمصت إلى أن أقوى البمدان ىي التي تقوم التممذة الصناعية عمى
استقطاب أعمى كثافة طالبية والتي تقوم باألساس عمى االحتياجات المجتمعية.
أما دراسة (مسَّاد )2015 ،فقد جاءت لبحث المشــكالت التــي تواجــو التعميــم المينــي والتقنــي في
فمســطين ،وتــم اســتخدام المنيج التحميمي لتســميط الضــوء ع ـمى واقــع التعميــم المينــي والتقنــي
لتوظيفيــا في إيجــاد ســبل الحــل ليــذه المشــكالت بيــدف التغمــب عمييــا .وقــد أشــارت نتائــج
الد ارســة الى أن التعميــم المينــي والتقنــي في فمســطين يعــاني العديــد مــن المشــكالت أىميــا :تــدني
مســتوى محتــوى مناىــج التعميــم المينــي والتقنــي ،والضعــف الكبــير في إعــداد المعممــين وغمبــة
الطابــع األكاديمــي عمييــم واىمال عمميــة التدريــب قبــل الخدمــة وخالليا ، ،وغيــاب الحوافــز
لممدرســين ولمطمبــة وكذلــك ضعــف اإلنفــاق عمــى التعميــم المينــي والتقنــي اضافــة الى ضعــف
التحصيــل العممي لمطمبــة الممتحقين بالتعميــم المينــي والتقنــي ونظ ـرة المجتمــع الدونيــة ليــم.
في حين جاءت دراسة (العوضي )2015 ،لموقوف عمى واقع التمكين الميني التكنولوجي لدى
طمبة كميات التعميم التقني وبحث سبل تطويرىا واالرتقاء بيا ،وقــد تكونــت عينــةً مــن الكميــات

الصفحة 4

التقنيــة في غ ـزة نموذجــا وممــن ىــم في الم ارحــل النيائيــة مــن برنامــج د ارســتيم األكاديمــي ،واتبــع
الباحــث المنيــج الوصفــي التحميـمي وصوالً إلى النتائج.
في حين قرأت دراسة (بدرخان )2014 ،مستوى اتجاىات طمبة الصف العاشر نحو التعميم
الميني وااللتحاق بو بعد المرحمة األساسية ومسؤولية الدول نحو رفع ىذا المستوى واالرتقاء بو،
واتبعت المنيج الوصفي التحميمي في قراءة أثر بعض المتغيرات عمى اتجاىات الطمبة وتوصمت
الدراسة إلى وجود فروق تعزى إلى النوع ومستوى تعميم الوالدين والمستوى االجتماعي.
وبالمثل جاءت دراسة (أحمد )2013 ،لمتعرف إلى واقع التعميم الميني والتقني في محافظة ديالى
العراقية من وجية نظر الييئة التدريسية لقراءة الواقع من جية وتطويره من جية أخرى.
دراسة (حمبي )2012 ،إلى التعرف إلى نظم التعميم في العالم العربي ومشكالتيا وواقع التعميم
الميني فييا عمى وجو الخصوص في دراسة حالة لمجميورية السورية ،وىدفت دراسة (حماد
ومزاىرة )2010 ،إلى تعرف جودة برامج التعميم التقني في الكميات الجامعية المتوسطة في
األردن كما يراىا المدربون وأعضاء ىيئة التدريس.
في حين جاءت دراسة (التميمي )2009 ،لقراءة الواقع العربي وسبل تخفيف البطالة من خالل
االرتقاء بالتدريب التقني وتطوير التعميم التقني والتي أوصت بتكوين فريق عمل من
االختصاصيين والخبراء العرب إلعداد خطة عربية عاجمة إلصالح التعميم والتدريب الميني
والتقني قبل فوات األوان وقد أصبحت الفجوة بين الدول العربية وغيرىا قرابة ربع قرن في ىذا
المجال.
أما (جويل  )2006فقد ىدفت دراستو إلى دراسة نظام التعميم والتدريب الفني والميني ()TVET
\ في اليند من أجل التنمية المستدامة لبحث أثر التدريب والتعميم الفني عمى النمو االقتصادي
والصناعي في اليند.
وفي دراسة ل (أبو عصبة )2005 ،جاء التركيز عمى مشكالت التعميم التقني والميني من وجية
نظر المعممين والطمبة لموقوف عمى أىم ىذه المشكالت وسبل التغمب عمييا والنيوض بقطاع
التعميم الميني والتقني عمى حد سواء.

الصفحة 5

وفي ضوء التجارب العالمية التي قطعت فييا الدول الغربية شوطًا طويالً في التعميم الميني
والتقني وكذلك بعض الدول العربية التي سجمت تجارًبا رائدة في دعم التعميم الميني والتقني

وتعزيز اتجاىات المجتمع والطمبة نحوه ،جاءت فكرة ىذا البحث لدراسة ىذه التجارب.

مشكمة البحث:
تمثمت مشكمة البحث في السؤال الرئيس التالي:
ما واقع التعميم المهني والتقني في فمسطين في ضوء التجارب العالمية؟
وينبثق عن السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 .1ما مفيوم التعميم الميني والتقني؟
 .2ما التجارب العالمية الرائدة في التعميم الميني والتقني؟
 .3ما ىي متطمبات تعريض التعميم الميني والتقني؟
فمسطينيا في ضوء التجارب العالمية؟
 .4ما واقع التعميم الميني والتقني
ً

أهداف البحث:
ىدف البحث إلى:
 .1التعرف إلى مفيوم التعميم الميني والتقني والتدريب الفني
 .2التعرف إلى بعض التجارب الدولية في التعميم الميني
 .3تحديد متطمبات تعريض التعميم الميني والتقني
 .4قراءة واقع التعميم الميني والتقني في فمسطين

الصفحة 6

أهمية البحث:
تكمن أىمية البحث في أنو:
 .1قد يفيد الباحثين في قراءة واقع التعميم الميني والتقني في فمسطين
 .2قد تسمط الضوء عمى الجوانب اإليجابية في التجارب العالمية في التعميم التقني.
 .3قد تفيد في تحديد بعض العقبات والتحديات أمام تعريض التعميم الميني والتقني.

مصطمحات الدراسة:
تطرق البحث إلى بعض المصطمحات منيا:
التعميم المهني ( )Vocational Educationمسرب من مسارب التعميم النظامي في
المرحمة الثانوية يتضمن المعارف والميارات إلى جانب القدرات المينية من خالل إعداد
تربوي يستيدف تخريج كادر مدرب في مختمف التخصصات المينية والفنية.
التعميم التقني ( :)Technical Educationتعميم متوسط فوق الثانوي ودون الجامعي
يتضمن إكساب ميارات وقدرات تقنية وفنية يتخمميا التدريب العممي من خالل إعداد تربوي ال
تقل مدتو عن السنتين ،ىدفو كادر مدرب ينتقل مباشرة لسوق العمل.
تعريض التعميم المهني :المقصود بو بدء التعميم الميني في المرحمة ما قبل الثانوية (المرحمة
المتوسطة) من خالل طرح تخصصات مطموبة في سوق العمل.

منهجية البحث:
استخدمت الباحثة المنيج العممي الوصفي التحميمي في توصيف واقع التعميم الميني والتقني
في فمسطين والمنيج المقارن في مقارنة ىذا الواقع مع تجارب إقميمية وعالمية في ذات
المجال.

الصفحة 7

أدوات البحث:
وثائق رسمية ومستندات صادرة عن و ازرات التربية والتعميم واحصائيات معتمدة وموثقة في الدول
موضوع الدراسة.
اإلجابة عمى السؤال األول :ما مفهوم التعميم المهني والتقني؟
التعميم المهني :تعرفو األكاديمية العربية البريطانية لمتعميم العالي بأنو التعميم الميني أو
التعميم والتدريب الميني ىو تعميم يعمل عمى تأىيل المتدربين لوظائف أو مين بمختمف
المستويات من التجارة إلى الحرفية أو وظيفة في اليندسة ،والمحاسبة ،واإلدارة ،والطب وفنون
العالج األخرى ،واليندسة المعمارية والصيدلة والقانون إلى آخره.
قد يتم تصنيف التعميم الميني كتدريس جممة من الخبرات التطبيقية .ويمكن أن يتسع ذلك ليكون
أوسع

المعرفة اإلجرائية والخبرات التطبيقية ليشمل مجاالً عممياً أكثر اتساعاً ،والذي قد يقوم

بالتركيز عمى الجانب النظري والمعرفة النظرية المجردة ،والذي يعتبر من سمات التعميم العالي،
بالتوازي مع التركيز عمى الخبرات والمعارف التطبيقية.
يمكن أن يكون التعميم الميني في المرحمة الثانوية ،ومرحمة ما بعد الثانوية ،ومراحل أخرى من
التعميم ويمكن أن يتفاعل مع نظام فترة التدريب الميني (التممذة المينية في الورشات والمعامل).
ويعرفو الخطيب بأنو ذلك التعميم الذي يجعل الفرد قابالً لمعمل في مجموعة من المين أفضل
من قابميتو لمعمل في مجموعة أخرى (في العاجز)2008 ،
وتعرفو (مساعدة  )2016بأنو ىو نوعُ التعميم الذي يركز عمى تعمم الحرف ،والمين اليدوية ،أو

التخصصات األكاديمية التي تقدم خدماتيا لممجتمع
التطبيقية ،والتي تش ّكل خطاً متوازياً مع
ّ
ٍ
ككل ،وبذلك ىي الوجو الثاني لمرافد االقتصادي الوطني .يركز التدريب الميني عمى ٍ
شبابية
فئة
ّ
ّ

األكاديمي.
الميني أكثر من التعميم
في ،و
ّ
ّ
لدييا ميول نحو التعميم الحر ّ
ويعرفو فالتة (في أحمد )2013 ،ذلك التعميم النظامي الذي يتضمن اإلعداد التربوي والتوجيو
السموكي باإلضافة إلى اكتساب الميارات والقدرات المينية تقوم بو مؤسسات تربوية نظامية

الصفحة 8

بمستوى الدراسة الثانوية إلعداد العمال الميرة من مختمف التخصصات المينية مما يجعميم
قادرين عمى المساىمة في اإلنتاج الفردي والجماعي وتكون مدة الدراسة من  3 -2سنوات
يمتحق بيا الطمبة بعمر  15سنة أو أكثر.
ويعرفو الخطيب (في العاجز )2008 ،بأنو نمط من التعميم النظامي الذي يتضمن اإلعداد
التربوي والحساب والميارات اليدوية والمعرفية والمينية والذي تقوم بو مؤسسات تعميمية في
مستوى الثانوية لمدة تتراوح بين  2إلى  3سنوات تعقب مرحمة التعميم المتوسط.
أما تعريف اليونسكو لمتعميم المهني " التعميم الذي يعنى بالجوانب المختمفة من العممية التعميمية
التي تتضمن باإلضافة إلى التعميم العام دراسة العموم التقنية وما شابييا والحصول عمى
الميارات العممية واالتجاىات والقيم والمعرفة المتعمقة بالمين في قطاعات الحياة االقتصادية
واالجتماعية المختمفة.
ائيا بأنو:
وفي ضوء التعريفات السابقة تعرف الباحثة التعميم الميني إجر ً
التعميم المهني ( )Vocational Educationمسرب من مسارب التعميم النظامي في المرحمة
الثانوية يتضمن المعارف والميارات إلى جانب القدرات المينية من خالل إعداد تربوي يستيدف
تخريج كادر مدرب في مختمف التخصصات المينية والفنية ،وىو حمقة الوصل بين المرحمة
المتوسطة والتعميم التقني ويأتي في عديد تخصصات منيا (الزراعي ،التجاري ،الفندقي،
التكنولوجي ،الصناعي)
أحيانا التعميم الفني يشير إلى مرحمة ما بعد الثانوية العامة
أما التعميم التقني والذي يطمق عميو
ً
من الدراسة والتدريب العممي الذي ييدف إلى إعداد فنيين ومشرفين لمعمل (في الوقت الذي

يخرج التعميم الميني العمال الميرة) ويعرفو (العوضي ) 2015،نقالً عن ( محمد )2002،بأنو
سموكيا ،والمصمم إلعداد الميارات الوسطى من العمال
بويا وتوجييًا
التعميم المتضمن
ً
ً
إعدادا تر ً

التقنيين في اإلدارة الوسطى في مؤسسات تعميمية بين سنتين أو ثالث سنوات بعد الدراسة

الثانوية ودون مستوى الدراسة الجامعية وتعرفو منظمة اليونسكو عمى أنو مصطمح شامل يشير
إلى العمميات التعميمية التي تنطوي باإلضافة إلى التعميم العام عمى دراسة التقنيات والعموم في
مجال التكنولوجيا والعموم التطبيقية والزراعة والدراسات التجارية والدراسات الصناعية والفنون

الصفحة 9

البصرية والعموم المرتبطة عمى اختالفيا واكتساب الميارات العممية والمعرفة التي تيدف إلى
اكتشاف وتطوير الفرد لمعمل في مختمف قطاعات الحياة االقتصادية واالجتماعية.
ويتضمن التعميم التقني جانبين رئيسيين هما:
 .1التعميم التقني بأغمبية أكاديمية :وىو الذي يركز عمى المحتوى النظري والمساقات
النظرية مع وجود جانب عممي بنسبة أقل خالل سنوات الدراسة التي تتراوح بين دبموم
تحديدا التعميم اليندسي
من سنتين أو بكالوريوس ويدخل ضمن ىذا النوع في فمسطين
ً

الذي ييدف إلى تخريج خبراء ومصممين ال ُيتوقع أن يعمموا كعمال أو فنيين.

 .2التعميم التقني بأغمبية عممية :وىو النوع المكمل لمنوع السابق الذي يكون التركيز فيو
عمى المساقات العممية والتدريب الفعمي عمى ما يتعممو الطمبة مع وجود مساقات نظرية
تفسر الجانب العممي وىدف ىذا النوع تخريج كادر مدرب من الحرفيين الميرة الذين
يمكن دمجيم في العمل مباشرة.
ائيا بأنو:
وفي ضوء ما سبق تعرف الباحثة التعميم التقني أو الفني إجر ً
التعميم التقني ( :)Technical Educationتعميم متوسط فوق الثانوي ودون الجامعي
يتضمن إكساب ميارات وقدرات تقنية وفنية يتخمميا التدريب العممي من خالل إعداد تربوي ال
تقل مدتو عن السنتين ،ىدفو كادر مدرب ينتقل مباشرة لسوق العمل.
وتختمف تسميات ىذا النوع في الدول العربية من دولة إلى أخرى ومن خالل مسح األدب
التربوي في المجال تم حصر التسميات كما يمي:

الصفحة 11

جدول رقم ( )1تسميات التعميم المهني والتقني في الدول العربية
الدولة

تسمية التعميم المهني

تسمية التعميم التقني

األردن

التعميم الثانوي الميني

جامعي متوسط

اإلمارات العربية المتحدة

التعميم الثانوي الفني

تقني

البحرين

التعميم الثانوي الميني

العالي المتوسط

تونس

التعميم الثانوي التقني

تقني سامي

الجزائر

التعميم الثانوي التقني

تقني سامي

السعودية

التعميم الثانوي الفني

تقني

السودان

التعميم الثانوي الفني

تقني

سوريا

التعميم الثانوي الميني

تقني

العراق

التعميم الثانوي الميني

تقني

فمسطين

التعميم الثانوي الميني

جامعي متوسط

قطر

التعميم الثانوي الفني

تقني

الكويت

التعميم الثانوي الميني

فني

ليبيا

التعميم الثانوي الميني

تقني

مصر

التعميم الثانوي الفني

فني

المغرب

التعميم الثانوي التقني

تقني سامي

اليمن

التعميم الثانوي الفني

تقني

الصفحة 11

أما التدريب المهني :ىو المران العممي إلكساب المتدرب ميارات عممية محددة في مجال
محدد من عمميات اإلنتاج قد يستيدف فئة عمرية محددة أو مستوى تعميم وتشغيل محدد وقد
يكون تدر ًيبا خالل العمل يستيدف تطوير قدرات العاممين ورفع كفاياتيم.
أهداف التعميم التقني في فمسطين:
يمكن تمخيص أىداف التعميم التقني في فمسطين في ضوء الواقع الفمسطيني من جية
والتسارع التقني من جية أخرى فيما يمي:
وعمميا.
بويا
 .1رفد سوق العمل باأليدي العاممة المعدة
إعدادا ً
ً
ً
جيدا تر ً
 .2مواكب التسارع التقني ومتطمبات سوق العمل المحمية والدولية.

 .3تحقيق الرضا الذاتي لدى الطمبة بتحسين قدراتيم وكفاءاتيم العممية والعممية.
 .4نشر ثقافة التعميم الميني والتقني في ظل التحديات التي تواجو المجتمع الفمسطيني.
 .5فتح آفاق العمل المحمية والعالمية أمام الطمبة بما يسيم في إنتاجيتيم.
 .6المساىمة في الحد من البطالة من خالل تمكين الطمبة من إقامة مشاريع صغيرة.

إال أن التعميم الميني والتقني عمى حد سواء يواجو العديد من التحديات في
نظر لتغميب ثقافة التعميم الجامعي
المجتمعات العربية كافة و المجتمع الفمسطيني خاصة ًا
األكاديمي عمى التعميم التقني من جية وعدم وضوح الصورة الحقيقية عن التعميم التقني لدى
المتعممين وذوييم من جية أخرى مما يرفع من التحديات أمام نشر التعميم التقني وتعريض
التعميم الميني لعل أىم ىذه التحديات يتمخص في :
 ضعف مدخالت التعميم الفني والتعميم الميني من الطمبة والذي يعود إلى
اتجاىات الطمبة وذوييم تجاه ىذا النوع من التعميم.
 ضعف مشاركة القطاع الخاص في التعميم الفني والتعميم الميني.
 ضعف الميول واالتجاىات لدى خريجي التعميم الفني نحو التخصص والعمل.
 انفراد جية واحدة باإلشراف عمى التعميم الفني والتدريب التقني في المممكة.

الصفحة 12

 المشكمة الثقافية واالتجاىات االجتماعية نحو بعض األعمال والتعميم الفني
الذي يرفد ىذه األعمال.
 ضعف مخرجات التعميم الفني في بعض التخصصات.
 مشكالت التوظيف والبطالة.
اإلجابة عمى السؤال الثاني :ما التجارب العالمية الرائدة في التعميم المهني والتقني؟
لإلجابة عن ىذا السؤال تم مسح األدب التربوي في موضوع البحث لتسجيل التجارب
اإلقميمية والعالمية في التعميم الميني بالنظر إلى استعدادات الدولة ،الجية المشرفة،
أعداد المنتسبين ،التخصصات المطروحة ،سوق العمل ،القدرة االستيعابية لسوق العمل،
وتم تناول عدد من التجارب منيا تجارب رائدة مثل:
 .1تجربة ألمانيا:
تعتبر التجربة األلمانية في التعميم الميني والتقني تجربة رائدة
أسست لنيضة صناعية ىائمة تعيشيا ألمانيا اليوم حيث تعد
ألمانيا اليوم أكبر ُم ِّ
مورد في العالم واقتصادىا
صدر وثاني ِّ
صناعي بالدرجة األولى ،قوامو عدد ىائل من الحرفيين

والمينيين المدربين والمشرفين والمصممين كذلك.
يسمك أكثر من  %80من الشباب طريق التعميم الميني والتقني
في حين يمتحق  %15منيم فقط بالتعميم الجامعي األكاديمي.
يعود تاريخ ىذه التجربة إلى األزمة التي عصفت بألمانيا بعد الحرب
العالمية الثانية مما أسس لالتجاه نحو االستثمار في الكادر البشري لتنمية االقتصاد
والصناعة من خالل تطوير سوق العمل واضافة المين الجديدة باستمرار لنظم التعميم
والتدريب وتحديثيا بما يتفق مع متطمبات السوق.
وتنبثق أىمية ىذه التجربة ونجاحيا من إيمان المجتمع األلماني بأن التعميم الميني جزء
مكمل لمحياة وأداة محورية لتحسين المجتمع وتحسين مستواه بتوفير فرص التدريب
والتعميم من جية وفرص التشغيل والعمل لمخريجين من جية ثانية.

الصفحة 13

ىدف التعميم التقني في ألمانيا إلى إعداد عمالة ماىرة تأخذ مكانيا في سوق العمل
وتدير عجمة اإلنتاج ويصل عدد الممتحقين إلى مميون متدرب ضمن  13فئة عمى 430
مينة تقر ًيبا ،منيم  %40من الفتيات.
أنظمة التعميم التقني في ألمانيا:

 .1النظام الثنائي المزدوج :يتم من خاللو إعداد الطمبة في عمر  15و 16سنة لسوق
العمل بعد التحاقيم بوظائف تدريبية في مشاريع صناعية أو تجارية حتى عمر 18
سنة.
مجاالت التدريب في هذا النظام:
الفتيان :ميكانيكا السيارات واآلالت والكيرباء والنجارة والبناء والدىان وتوصيالت
الغاز والمياه وصناعة األقفال.
الفتيات :تصفيف الشعر ،األعمال المكتبية ،مساعدة طبيب ،مندوب مبيعات والفترة
اإلجمالية لمتدريب من  3سنوات إلى  3سنوات ونصف السنة.
 .2مدارس التعميم المهني:
مدارس تدريبية تقدم خدمات تدريبية لمممتحقين ضمن مراكز تدريب من أنواعيا:
 المدارس المهنية الجزئية :وتقسم برامج التعميم فييا إلى  %40تعميم عام
و %60تعميم ميني ضمن برنامج تعميم مزدوج.
 مدارس التدريب المهني :وىي مدارس ممحقة بالشركات الصغيرة لمتدريب عمى
البرامج الخاصة بيا وتوفر فرص عمل بعد التدريب في الشركات نفسيا.
 مدارس مهنية كاممة :تدريب ميني كامل ومستمر لمدة تتراوح بين  2إلى 3
سنوات في مجاالت الدريب النادر وتتطمب خبرة عممية كشرط التحاق.
الصعوبات أمام التعميم المهني والتقني في ألمانيا:
 .1صعوبة استيعاب الفتيات وتوفير فرص تدريب وتوظيف لين.
 .2المغة األلمانية وعدم إتقانيا لدى الوافدين الميرة مما يحول دون استيعابيم في العمل رغم
إتقانيم لمتدريب والعمل.

الصفحة 14

 .3طبيعة بعض المناطق غير الصناعية التي ال يتوفر فييا تدريب أو طاقة استيعابية
تشغيمية.
إضاءات عمى التجربة األلمانية:
(صنع في ألمانيا) لنشر ثقافة
 .1يوجد برنامج ترويجي لمتعميم الميني والتقني يحمل شعار ُ
التعميم الميني والتقني والتسويق لو.

 .2التعاون الوثيق بين الحكومة وأصحاب األعمال في رعاية برامج التعميم الميني والتقني
وتوفير فرص العمل لمخريجين بما يمتقي مع متطمبات سوق العمل.
 .3مستوى التدريب ٍ
عال واحترافي ويمتقي مع متطمبات سوق العمل.
 .4تحديث المين والبرامج بما يواكب الحالة العالمية والسوق المحمي ومتطمبات الشركات
وسوق العمل.
 .5مشاركة جيات متخصصة في وضع المناىج والتخطيط لمبرامج المطروحة واختيار
مدربين محترفين وفق معايير دقيقة لتنفيذىا.
 .6توافر البنى التحتية من مؤسسات واتحادات مينية قادرة عمى إدارة نظام التعميم بكفاءة.
 .7االىتمام الذي أولتو ألمانيا لمتعميم الفني والميني ىو أحد ركائز نيضة ألمانيا الحديثة.
تجربة سويسرا:
يم ّكن نظام الـتعميم الميني السويسري الشباب من دخول

سوق العمل ويضمن وجود عدد ٍ
كاف من العمال والمديرين
الميرة في المستقبل .ولو أىمية عالية في سوق
العمل وىو جزء ال يتج أز من نظام التعميم .ينقسم
نظام التعميم الميني والتقني إلى قطاعين :التعميم

والتدريب الميني في المستوى الثاني الثانوي ومستوى التعميم
العالي التعميم الميني.

الصفحة 15

وتعتبر التجربة التوأم لمتجربة األلمانية من حيث ريادة ىذه التجربة وأعداد المنتسبين لمتعميم
الميني والتقني من مجموع اليافعين والشباب حيث يمتحق قرابة  %70منيم في التعميم الميني إذ
ينتقل الطالب بعمر  16عاماً إلى المستوى الثاني لمتعميم الثانوي ،والذي يستغرق من  3إلى 4
أعوام في العادة .ومع أن جميع الشباب السويسريين تقريباً يتوجيون إلى نوع من المستوى الثاني
المتدرب ُيقضي معظم
لمتعميم الثانوي ،لكن ثمثي ىؤالء يختارون التكوين الميني .ويعني ىذا أن ُ

رب عمل ُمعتَ َمد ،ويدرس في نفس الوقت في معيد ميني ليوم أو يومين في
وقتو في العمل عند ّ
األسبوع.
ويمثل نظام التممذة المينية سمة تعميمية مميزة في سويس ار كما ألمانيا .وفي الوقت الحالي ،يمكن
المعترف بو في سويس ار.
لمشباب االختيار من بين حوالي  300نوع من التميُن ُ
ويتم التركيز عمى فئة الشباب بالتدريب والتوجيو واإلرشاد نحو التعميم الميني والتقني وتوفير
عمميا
فرص تدريب عالية المستوى مع فتح سوق العمل لمخريجين الذين يعتبرون مؤىمين
ً
لاللتحاق المباشر بسوق العمل ولعل الميزة الميمة في التعميم الميني والتقني في سويس ار أنو
مفتوح وغير محدد بعمر أو سقف زمني .وتعتبر تجربة سويس ار تجربة رائدة في الدول األوروبية
حيث يستفيد ثمثا الشباب في سويس ار من األساس المتين الذي يوفره التعميم والتدريب الميني.
ونظر لعدم مركزية التعميم في سويس ار يساىم كل من الكونفدرالية والمقاطعات والمنظمات المينية
ًا
في المستوى العالي من التعميم والتدريب الميني وتسعى جاىدة لضمان وجود عدد كاف من

وظائف التدريب الميني .يشكل التعميم والتدريب الميني األساس لمتعمم مدى الحياة ويعمل كبوابة
لمعديد من المين ،ويمنح التعميم والتدريب الميني الميارات والمعرفة الالزمة لمعمل في مينة
معينة .برامج التعميم والتدريب الميني لمدة عامين تؤدي إلى إصدار شيادة التعميم والتدريب
الميني االتحادية .برامج التعميم والتدريب الميني لمدة ثالث سنوات وأربع سنوات تؤدي إلى
إصدار دبموم  )Vocational Education and Training( VETاالتحادية .خالل برنامج
التعميم والتدريب الميني لمدة ثالث سنوات أو أربع سنوات ،الطالب لدييم خيار حضور دورات
التعميم العام لمتحضير المتحانات البكالوريا المينية االتحادية .التعميم والتدريب الميني مفتوح

الصفحة 16

أيضاً لمبالغين الراغبين في الحصول عمى أوراق اعتماد  .VETينص القانون االتحادي لمتعميم
الميني والتدريب الميني عمى عدد من الفرص ،تتراوح بين اإلجراءات المنظمة والييكمية
لممجموعات المينية واجراءات التأىيل الفردية.
وقد كشف تقرير صدر حديثا أن المعاىد التقنية الفدرالية العالية في سويس ار توفّر 100.000
وتعزز اقتصاد البالد بقيمة مضافة تصل إلى  13مميار فرنك .وتعادل ىذه الفائدة
فرصة عمل ّ
أربعة أضعاف الموارد التي استثمرت في ىذه المؤسسات ،وفقا لنفس الدراسة.
ومعروف عمى نطاق واسع ،ومنذ فترة طويمة بأن المعاىد التقنية -ال سيما المعيد التقني الفدرالي
العالي بموزان ،والمعيد التقني الفدرالي العالي بزيورخ -ىي منشآت حيوية بالنسبة لصورة سويس ار
واقتصادىا في العالم .
تشغل المعاىد التقنية الفدرالية في سويس ار قرابة  21.000موظف وتبمغ ميزانياتيا
ووفقا لمتقريرّ ،
تقدر القيمة المضافة اإلجمالية ليده المؤسسات عمى المستوى
السنوية  3.5مميار فرنك ،بينما ّ
االقتصادي بحوالي أربعة أضعاف تمك الميزانيات ،وبالتحديد  13.3مميار فرنك ،وفقا لشركة
بيغار االستشارية البريطانية.
ّ
التجربة البريطانية (المممكة المتحدة):
كجميع الدول التي خرجت منيكة من الحرب العالمية الثانية كانت المممكة المتحدة
نسبيا مما حدا
مثقمة بما أنفقتو عمى الحرب مما أدى إلى تراجع قوتيا االقتصادية
ً

بالقائمين عمى سياسات التعميم وتخطيطيا إلى التركيز المبكر عمى التعميم الميني

والتدريب.
وقد مرت التجربة بعدد من المراحل صقمت وطورت وحسنت من البرنامج وكان
دور المممكة متمثالً في :
 وضع سياسات وبرامج تكفل مساىمة مؤسسات العمل واإلنتاج في
تطوير التعميم الثانوي الميني
 رفع كفايات برامج التدريب التقني بما يكفل مساىمة فورية لممتدربين في سوق العمل.
 تشجيع التعميم الفني من خالل تيسير انتقال الطمبة بين فروع التعميم الثانوي وفقًا
إلمكاناتيم وقدراتيم.
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 إحداث تكامل بين التعميم الفني واألكاديمي بحيث يشتمل البرنامج عمى  %60من
المساقات العممية و %40مساقات نظرية لضمان إقبال المتعممين.
إال أن أىم ما يسجل في التجربة البريطانية ىو التوجيو المبكر لمطمبة لمتعميم الميني من خالل
طرح بعض المساقات في المرحمة االبتدائية لتكوين حس ميني لدييم.
ربط التميز والتفوق في المجال الميني بالحوافز وفرص التشغيل.
ويتضمن التوجيو المبكر لمتعميم الميني في المرحمة األساسية ثالث مراحل ىي:
 اليدف األول تطوير الذات
 اليدف الثاني استكشاف عالم المين
 اليدف الثالث إدارة عالم المين
ويتم تحقيق ىذه األىداف من خالل برامج تدريبية مدروسة.
اإلمارات العربية المتحدة:
رغم قصر عمر التجربة في اإلمارات العربية المتحدة إال أن وجود
رأس المال وامكانية التعاون مع الخبراء واستيراد الفرق المدربة جعل
من تجربة اإلمارات العربية المتحدة في التعميم الميني والتقني تجربة
رائدة.
تتمخص تجربة اإلمارات في إنشاء مرك أبوظبي لمتعميم والتدريب التقني
والميني والذي يقوم بوضع السياسات والمعايير التي تنظم عمل المؤسسات التعميمية المينية
والتقنية داخل اإلمارات إلى جانب قيامو بمسؤولية ترخيص المدربين والمعممين لضمان تطابق
مؤىالتيم مع متطمبات سوق العمل ويعتبر المركز ىو الجية المانحة لمشيادات في المجال
التقني والميني ويسعى إلى تعزيز الفرص التعميمية والتدريبية في القطاع الميني والتقني من
خالل تعزيز رغبتيم بالتعمم مدى الحياة والسعي لمتطوير الذاتي ويوفر المركز الفرص التشغيمية
المجزية التي تساعد عمى تحقيق ذلك.
ويشرف المركز عمى عدد من المؤسسات تسعى إلى تطوير البرامج التعميمية بشكل دائم بما
يتالءم مع تغيير متطمبات قطاعات العمل واالقتصاد المختمفة ومن أهم هذه المؤسسات:
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 معهد التكنولوجيا التطبيقية:
ويقدم برامج تعميمية في اليندسة والتكنولوجيا بما يتواكب مع متطمبات التنمية االقتصادية كما
يطرح برنامج تعميمي تقني مبني عمى احتياجات سوق العمل في المرحمتين الثانوية والجامعة.
 معهد أبو ظبي لمتعميم والتدريب المهني:
اسيا يجمع بين التعميم والتدريب ويغطي عدة تخصصات تقنية حديثة
 يوفر
نظاما در ً
ً
ويمنح ىذا المعيد الدرجات العممية التالية:
 البكالوريوس التطبيقي ومدة الدراسة فيو  4سنوات
 الدبموم العالي  3سنوات
 دبموم سنتين
في عدد من التخصصات لعل من أىميا :صيانة الطائرات ،ىندسة الطائرات ،المالحة الجوية،
التكنولوجيا النووية ،تكنولوجيا اليندسة الكيرو ميكانيكية ،ىندسة أمن المعمومات ،ىندسة البترول
كما تطرح معاىد وكميات أخرى برامج اإلدارة وادارة األعمال والمكاتب والبرامج الصحية وبرامج
رعاية الطفل وتصميم المالبس والصيانة الميكانيكية وادارة النفط والغاز بما يتالءم مع متطمبات
سنويا عدد من المبادرات والفعاليات التي تيدف إلى الترويج لمتعميم
سوق العمل ،ويطمق المركز
ً
الميني (الثانوي) والتعميم التقني (الجامعي والمتوسط) لتوفير الكادر الوطني إلدارة مرافق الدولة.

تجربة الهند:
حيويا في تنمية الموارد البشرية
دور
يمعب التعميم الفني والميني ًا
ً
لمبالد من خالل تدريب قوى بشرية ماىرة ،وتعزيز اإلنتاجية
الصناعية وتحسين جودة الحياة .يستخدم مصطمح التعميم الفني
أحيانا بشكل مترادف .ومع ذلك ،ووفقًا لمممارسة
والتدريب الميني
ً

الحالية ،يشير المصطمح  Technical Educationإلى دورات ما

بعد التعميم الثانوي والتدريب العممي التي تيدف إلى إعداد الفنيين
لمعمل كموظفين إشرافيين .يشير المصطمح
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Vocational

 Trainingإلى المستوى األدنى من التعميم والتدريب لسكان العمال الميرة أو شبو الميرة في
مختمف الحرف ،وال يعزز من مستواىم فيما يتعمق بالتعميم العام.

المؤسسات الفنية في الهند
يغطي التعميم الفني الدورات والبرامج في اليندسة والتكنولوجيا واإلدارة واليندسة المعمارية
وتخطيط المدن والصيدلة والفنون التطبيقية والحرفية وادارة الفنادق وتكنولوجيا المطاعم .القدرات
العامة والتقنية واإلدارية في اليند عمى قدم المساواة مع أفضل دول العالم .في الوقت الذي
يتقمص فيو عدد الشباب بشكل سريع مع ارتفاع معدالت اإلعالة في العالم المتقدم ،فإن اليند
تنعم بالشباب وىم أكثر القطاعات حيوية ومع ذلك وعمى الرغم من القدرات اليائمة  ،فإن نسبة
التسجيل في التعميم الميني والتقني في اليند تبمغ  ، ٪12.3مقارنة بـ  ٪21في الصين  ،و
 ٪54.6في الدول المتقدمة ومتوسط عالمي يبمغ .٪23.2
ويمكن تصنيف نظام التعميم التقني في اليند عمى نطاق واسع إلى ثالث فئات  -المؤسسات
التي تموليا الحكومة المركزية ،ومؤسسات حكومة الوالية  /المؤسسات التي تموليا الدولة
والمؤسسات ذاتية التمويل .مؤسسة التمويل الفني والعممي الـ  60الممولة مركزًيا.
ويتم التدريب في التخصصات التالية:
 الزراعة
 األعمال والتجارة
 اليندسة والتكنولوجيا
 الصحة والمساعدين الطبيين
 العموم
 العموم اإلنسانية والتعميم
تجربة ماليزيا:
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وتبرز ماليزيا كأحد دول جنوب شرق آسيا التي تتجو إلى تطوير سياساتيا التعميمية من خالل
تنمية مواردىا البشرية من اجل صناعة ماليزيا كدولة متقدمة بحمول .2020
ورغم أن معدالت القيد اإلجمالي في التعميم الميني والفني في ماليزيا ما زالت منخفضة حيث
تصل إلى ،%4,2حسب إحصاءات اليونسكو ،إال أن ماليزيا تتبع سياسة الدمج بين التعميم العام
والتعميم الفني والميني من خالل مناىج المدارس الماليزية والتي تحتوي عمى تدريب ميني في
سن مبكرة ،حيث ان منيج "الميارات الحيوية "Living Skillsيتضمن المينية الحرفية ،والصيانة
،واإلصالح  ،واإلنتاج ،ويقدم حتى في المدارس االبتدائية.
أما منيج المدرسة الثانوية العميا Upper Secondaryفان السياسات التعميمية الماليزية تبحث
ِ
ِ
إن منيج الثانوية العميا
"المنيج
عن رو ِح
ِ
المتكامل " Integrated Curriculaلممدرسة الثانويةّ .
منظم إلى المجاالت االختيارية واإلضافية .حيث ىناك تسعة مجاالت أدرجت تحت المجموعات

المينية والفنية وىي :مبادئ المحاسبة ،االقتصاد األساسي ،التجارة ،العموم الزراعية ،االقتصاد
المنزلي ،الرياضيات اإلضافية ،ىندسة الرسم ،ىندسة التكنولوجيا ،االختراع .كل مجال اختياري
لمنيج الثانويِة العميا.
ميني يوزع أربع فترات تعميمية باألسبوع أَو  8.5بالمائة من التعميم الكمي
ِ
منيج المدرسة موثّق بشكل جيد في األدبيات .في الحالة
إن استخدام المجاالت االختيارية في
ِ
ِ
المدارس األكاديمية الثانوية أَن تم ّكن
الماليزية ،الفكرة األساسية لتقديم المجاالت االختيارية في
الطالب من تَطوير مصالحيم وكفاءاتيم وامكانياتيم .المجاالت االختيارية تستيدف تَزويد أساس
ِ
العمل أو لمتابعة التعميم العالي.
كافي لمطالب لدخول عالم

تجربة الواليات المتحدة األمريكية :
حتى نياية القرن العشرين ركز التعميم الميني عمى مجموعة
محددة من الحرف مثل (ميكانيكي السيارات والحداد)
وارتبطت ىذه الحرف مع انشطة طبقات المجتمع السفمي
ونتيجة لذلك فيو يحمل بعض الوصمة االجتماعية ويرتبط
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الدراسة المينية لنظام التممذة الصناعية القديمة

ومن ىنا جاءت الدعوة لالىتمام بالتدريب والتعميم الميني عمى أساس أنو البد أن تكون المدارس
أكثر كفاءة وفاعمية حيث يتم تعميم غالبية المواطنين الذين يعممون في النياية لصالح االقتصاد
األمريكي ويختمف التعميم الميني في امريكا من والية الي أخرى ويتم تقديم غالبية التعميم
والتدريب الميني من خالل المدارس المينية وكميات المجتمع
مؤسسات التعميم المهني في الواليات المتحدة:
كميات المجتمع :توفر كميات المجتمع درجات مساعدة ،وبعض الشيادات والدرجات المينية،
اعتمادا عمى الكمية المنتسب الييا.
وببعض درجات البكالوريوس،
ً
المدارس المهنية :تركز المدارس المينية عمى التخصصات ومواىب معينة بما في ذلك صحة
األسنان ،واليندسة المدنية ،فنون الطيي ،وعدد من المين األخرى التي ال تتطمب درجات ولكن
تحتاج إلى تدريب.
وقد تصاعد االهتمام حتى أصبح لمتعميم الميني والصناعي دور كبير في الواليات المتحدة حيث
(يتم اكتشاف الطالب ذوي التوجو الميني في المرحمة االبتدائية) .وقد تعددت برامج التعميم
التكنولوجية والصناعية بالواليات المتحدة وركزت برامج تعميم التكنولوجيا عمى ثالث جوانب
 oالفنون الصناعية :تشتمل عمى الرسم الصناعي واالستخدام اآلمن لمعدد اليدوية
وتصميم وبناء نماذج صغيرة واآلالت والمعدات لتشغيل المعادن.
 oعمم الكمبيوتر :يشمل مقدمة في البرمجة ومقدمة في نظم التشغيل )(DOSنظام
التحكم بالفأرة.
 oالثقافة الكمبيوترية :يشتمل عمى مقدمة عن الكمبيوتر ولوحة الكمبيوتر – نظام
معالجة الكممات وتطبيقات الكمبيوتر وتكوين قاعدة البيانات وادارتيا ،ودراسة التطور
التاريخي لمكمبيوتر.
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ثانيا :تجارب إقميمية:
ً

تجربة السودان:

واحدة من منظومة الدول العربية التي تعاني من فجوة تقنية بين الواقع
والمأمول رغم سعي الدولة الحثيث لمتوجيو الميني فالتعميم لمخروج من
عددا من
مشاكل البطالة وتوفير فرص تشغيل ،وقد وضعت الدولة
ً

األىداف لمتعميم التقني سجل (خير اهلل محمد )2007 ،بعضيا في نقاط

أىميا:
من أهداف التعميم التقني في السودان:
 إعداد الرصيد االستراتيجي لمقدرات والمعارف التي يتطمبيا االقتصاد القومي وتمبية
احتياجات سوق العمل عمى وجو الخصوص.
 زيادة فرص االستخدام بين كال الجنسين وبين الريف والمدينة وبين األقاليم المختمفة.
 إيجاد منتج محمي منافس في مواجية المنتجات العالمية.
 تقميل االعتماد عمى العمالة الوافدة ونشر ثقافة احترام العمل الميني.
 وروح اإلنتاج وثقافة التفكير اإلبداعي في توفير فرص العمل.
 رفع ميارة العاممين وتطوير كفاياتيم.
ويتمخص واقع التعميم المهني في السودان في الحيثيات التالية:
يتبع التعميم التقني لييئة التعميم التقني التي أنشأت تسعة عشر كمية موزعة عمى واليات السودان
تخصصا في مجاالت :الميكانيكية ،الكيربائية ،المدنية ،الحاسوب،
وتطرح ىذه الكميات قرابة 36
ً

الزراعية ،اإلدارة والتنمية ،التدريب الميني وتدريب حفظة القرآن الكريم لخوض غمار سوق العمل
وقد جيزت الييئة لذلك  220ورشة مجيزة وفقًا لممعايير الدولية في اليند وبريطانيا.
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إال أن التحدي القائم ىو في نوع المنتسبين لمتعميم الميني والتقني والنظرة المجتمعية ليم حيث ال
تتجاوز نسبة الممتحقين  %28من خريجي الثانوية وعمى غير رغبة منيم في األغمب.
تجربة لبنان:
رغم الجيود الحثيثة في لبنان إال أن واقع التعميم الميني والتقني يشابو إلى
حد الكبير واقعو في الدول العربية عامة من حيث كون التعميم الميني
والتقني فرصة لمذين أخفقوا في مواصمة التعميم األكاديمي ،كما يعاني ىذا
القطاع من عدم كفاءة المدربين والمعممين من جية وتقادم المناىج المطروحة
من جية أخرى.
وفي الوقت الذي يتم فيو تطوير البرامج األكاديمية في المرحمة المتوسطة لتوجيو الطالب
الختيار الفرع األكاديمي في المرحمة الثانوية إال أن التوجيو الميني يعتبر ضعيفًا من خالل
نسبيا ال يشجع عمى تكوين اتجاىات مينية
تدريس التجارة والزراعة الورش التقنية بشكل ضعيف ً

لدى الطالب.

تشرف و ازرة التربية والتعميم عمى التعميم التقني والميني سواء كانت المؤسسات (مدارس ومعاىد)
عامة أو خاصة ،ويبمغ عدد العامة منيا قرابة  120مؤسسة بين مدرسة ومعيد والخاصة 217
تقر ًيبا تطرح تخصصات متعددة ومتنوعة إال أن نسبة إقبال الطمبة ذكور واناث تعتبر مشاركة
ضعيفة مقارنة بالتعميم األكاديمي ويرجع الخبراء أسباب ذلك إلى المساقات النظرية التي تطرح

بالتوازي مع التدريب التقني وال تصب في صميم التدريب.
وتتنوع الشيادات الممنوحة بين النظام المزدوج والتدريب الكامل ضمن المسميات التالية:
 التكميمية المينية
 الثانوية المينية
 البكالوريا الفنية
 االمتياز الفني
 اإلجازة الفنية
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 التأىيمية الفنية التحضيرية
 المشرف الفني

تجربة الكيان داخل األراضي الفمسطينية المحتمة:
تدخل جميع الجيود تحت لواء مدرسة التأىيل الصناعي :وىي عبارة عن إطار تربوي -تعميمي
منتشر في عدد من المدن والقرى في (إسرائيل) ،يسعى إلى دمج التعميم النظري مع العممي ،أي
الصناعي .ويشمل التعميم النظري معظم مواد التعميم النظري في المدرسة العادية فوق االبتدائية،
إضافة إلى منياج تعميمي عممي ـ صناعي يشمل مواضيع مينية مختمفة وكذلك مساقات
تكنولوجية متقدمة .وتسير ىذه المدارس وفق مناىج التعميم الرسمي المصادق عميو من قبل و ازرة
التربية والتعميم .وينال خريج المدرسة الصناعية شيادة بجروت (توجييي) موازية بالتمام لشيادة
البجروت التي يناليا طالب يتعمم في المسار التعميمي العادي.
ويطمق عمى الشيادة التي يناليا طالب المدرسة الصناعية "شيادة تأىيل ميني وتكنولوجية".
ُ
ويستطيع الطالب الذي يحمل شيادة بيذا المستوى متابعة تعميمو في معاىد مينية وتكنولوجية
عالية وينال شيادة فني أو ىندسي ،وأن يتابع مساره التعميمي بعد ذلك لنيل شيادة ميندس في
مجال ميني ما.
وىناك نوع خاص من المدرسة الصناعية في (إسرائيل) وىي المدرسة التي ترتبط باتفاقية خاصة
مع مجموعة من المصانع والورش الصناعية والكراجات .يتعمم الطالب في المدرسة لعدة أيام
(ثالثة عمى األغمب) ثم يمتحق بمكان العمل كالمصنع أو الورشة تحت إشراف المدرسة وو ازرة
العمل والرفاه االجتماعي وو ازرة التربية والتعميم ،ويتقاضى أج ار معينا .معنى ذلك مساعدة الطالب
عمى تأىيل ذاتو مينيا ورفع مستوى أدائو الميني عمميا خالل فترة التعمم والتدرب.
وأدخل ىذا النظام في (إسرائيل) منذ مطمع الخمسينيات من القرن الماضي كمسار تربوي ،إلى أن
تمت عممية قوننة ىذا المسار ضمن قانون الشبيبة لعام  1953والقانون المصحح لعام .1973
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وكانت البداية توفير مسار تعميمي ميني لمطالب في إطار المدرسة مع تطبيقات عممية في
ورشات المدرسة .ثم تم تنظيم التحاق الطالب بالمصنع أو الورشة خارج المدرسة .ولكن بفعل
ضغط أولياء أمور الطالب والتغييرات الحاصمة عامة في جياز التربية والتعميم تم تحويل تدريجي
في أداء المدرسة الصناعية لتصبح مدرسة تكنولوجية ،يتقدم طالبيا لنيل شيادة البجروت
إال أنو من المتوقع أن تنقرض المدرسة الصناعية بشكميا الحالي في أعقاب التقميصات الحادة
في و ازرة التربية والتعميم والتحوالت إلى األتمتة في تجييزات المصانع والورش الصناعية وغيرىا،
والقصد ىنا التحول إلى مجال استخدام الحواسيب والروبوتات وغيرىا من اآلالت االوتوماتيكية
واالليكترونية.
فمسطينيا في ضوء التجارب العالمية؟
وإلجابة السؤال ما واقع التعميم المهني والتقني
ً
بعد دراسة التجارب السابقة وفي ظل قرار و ازرة التربية والتعميم القاضي ب" دمج
التعميم الميني والتقني بالتعميم العام" في  25مدرسة من مدارس قطاع غزة لطمبة
المرحمة األساسية العميا ،أو ما عرف بتعريض التعميم فإن ىذه الخطوة تعد سابقة
نوعية في إطار تعزيز ثقافة الوعي الميني واستكشاف عالم العمل واإلنتاج المبكر لدى
الطالب الفمسطيني إال أن ىذه الجيود تعتبر مبتدئة في ظل الواقع الحقيقي لمتعميم
الميني والتقني في فمسطين الذي تمخصو إحصائيات الجياز المركزي لإلحصاء
الفمسطيني في الجدول التالي:
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والتي توضح أن أعداد الطمبة في التعميم الميني في فروعو مجتمعة ىي نسبة متواضعة جدا
تماما أمام الطمبة في
بالمقارنة مع العممي والعموم اإلنسانية عدا عن أن بعض الفروع مغمقة ً
محافظات قطاع غزة وتوضح اإلحصائية التالية عدد خريجي الكميات المتوسطة (كميات التعميم
الفني) نسبة إلى خريجي الجامعات النظامية.

لذلك نجد أنو وبرغم الخطوات التطويرية المقدرة والجيود الحثيثة من الجيات الراعية والداعمة
عددا من التحديات والمشكالت يأتي عمى
لتطوير التعميم الميني والتقني ،يواجو ىذا القطاع ً
رأسيا عدم وضوح الرؤية لدى المجتمع عن ماىية البرامج التي يقدميا التعميم التقني من جية
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والنظرة إلى التعميم التقني نظرة دون مستوى األكاديمي واعتبار النوع األخير ىو بوابة العمل
وتحقيق الذات مما يتطمب تكثيف برامج اإلرشاد الميني والتوجيو من خالل الترويج الجيد
والمدروس وتوفير امتيازات وفرص عمل جيدة لممتميزين في التعميم الميني والتقني وفي ضوء
التجارب الدولية يمكن االستفادة مما يمي:
 تجربة ألمانيا في الترويج لمتعميم الميني والتقني من خالل فعالية (صنع في ألمانيا) لربط
التعميم الميني والتقني بالمواطنة واالنتماء لرفع مسؤولية المجتمع تجاه ىذا النوع من
التعميم.
 كذلك تعتبر تجربة اإلمارات العربية في الترويج لمتعميم الميني والتقني من خالل
مسابقات االبتكار العممي وأسبوع التعميم الميني الذي يعرض مخرجات الطالب أثناء
البرامج وبعدىا إلعالن المجتمع بأىمية ىذا النوع من التعميم وتغيير النظرة السمبية
بأخرى إيجابية مرتبطة بقيمة المنتج وأىمية الحقول والبرامج المطروقة.
 تعتبر تجربة بريطانيا في دمج التعميم الميني بالتعميم العام تجربة غير مسبوقة حيث يبدأ
التوجيو الميني من المرحمة االبتدائية لخمق حس ميني لدى الطالب وتدريبيم عمى
الميارات الحياتية المختمفة ويمكن استنساخ ىذه التجربة وتضمينيا ضمن مساق
الميارات الحياتية والتنشئة الوطنية لتكوين الوعي الميني والتوجو التقني لدى طمبة
التعميم العام في فمسطين
 يستفاد من تجربة اليند في توظيف التعميم الميني والتقني في التدريب المستمر والتنمية
المستدامة إلى جانب إتاحتو لجميع األعمار والفئات دون قولبة نظامية محددة ومقيِّدة.
 في التجربة السويسرية لعل أىم ما يسجل فييا تحديث البرامج الدائم بما يتفق مع
متطمبات سوق العمل وتدريب الطمبة عمى ذات البرامج والمعدات الموجودة فعالً في
سوق العمل مما يسد الفجوة بين التدريب والواقع.
 كما تسمط التجربة السويسرية الضوء عمى مضاعفة العائد المبذول في اإلنفاق عمى
قطاع التعميم الفني قرابة  4أضعاف مما يؤكد عمى ضرورة البذل في تجييز البنى
التحتية لمتعميم الفني.
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 يمكن من جميع التجارب الغربية االستفادة من دمج أصحاب الشركات ومديري سوق
العمل في تحديد المناىج وبرامج التدريب مقابل توفير فرص التدريب والتشغيل فيما بعد.
أما إجابة السؤال :ما هي متطمبات تعريض التعميم المهني والتقني؟
في ضوء التجارب السابقة توصمت الباحثة إلى أن متطمبات تعريض التعميم الفني الميني
وتوسيعو ليبدأ في المرحمة األساسية أو ما قبل الثانوي تنقسم إلى متطمبات مادية وبشرية.
المتطمبات المادية:
 الجاهزية واإلعداد :تطوير الكميات والمعاىد والمدارس الفنية من خالل التجييزات
والمعدات الحديثة لتوفير تدريب واقعي.
 المناهج الحديثة :تحديث المناىج بشكل يالئم احتياجات الطمبة من جية وسوق العمل
من جية أخرى.
 الحوافز واالستقطاب :الحوافز المادية وتوفير فرص العمل لمطمبة الخريجين المدربين
ودمجيم في سوق العمل.
 المواكبة والحداثة :تحديد مسبق الحتياجات السوق ولما يستجد عمى الساحتين اإلقميمية
والدولية وتحديث البرامج بما يتناسب مع ىذ التطورات.
 الترويج الريادي :الترويج المدروس لمتعميم الفني (الميني والتقني) من خالل توضيح
أىميتو والتركيز عمى البرامج الحديثة ذات المخرجات المؤثرة في المجتمع.
 البيئة المجهزة :إعداد الورش الفنية المجيزة بما يمتقي مع احتياجات الطمبة وميوليم.
 المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر :نشر ثقافة المشاريع الصغيرة والتشغيل الذاتي
والعمل الحر لخريجي ىذه القطاعات خاصة التكنولوجية منيا بما يشجع االلتحاق ويكفل
ارتفاع نسبة الممتحقين من خالل مياجمة شبح البطالة لدى الخريجين وذوييم.
 اإلتاحة التامة :عدم تقنين التعميم والتدريب بعمر أو جنس أو فئة.
المتطمبات البشرية:
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 oالكادر المدرب :تدريب المعممين والمدربين وفق المستحدثات والمستجدات ليكون التدريب
والتعميم ذو قيمة فعمية وأثر فعال.
 oالطمبة ذوو الميل واالتجاه :تأسيس الوعي لدى الطمبة بأىمية ىذا النوع من التعميم
ليمتحق بو الراغبون ال المضطرون بحيث ترفع إنتاجياتيم وكفاياتيم.
 oالمشغمون وسوق العمل :اشتراك المشغمين وسوق العمل في اإلشراف عمى ىذا القطاع
من حيث اختيار البرامج التي تتقاطع مع االحتياجات الفعمية لسوق العمل ورفد القطاع
بفرص التدريب والتشغيل لرفع جدوى التعميم الميني والتقني.
 oالمجتمع الواعي :تغيير النظرة السمبية لدى المجتمع عن التعميم الفني (الميني والتقني)
بحيث يتم تصحيحيا من خالل نشر التجارب الرائدة ورفع قيمة التعميم الفني لدى الطمبة
وذوييم.

النتائج:
 تعتبر خطوة دمج التعميم الميني في التعميم العام خطوة جادة وجيدة عمى طريق تعزيز
قطاع التعميم الفني.
 سجمت بعض الدول تجارًبا رائدة في التعميم الفني أسست لنيضتيا الصناعية
واالقتصادية.

 يظل نجاح التعميم الفني مرىون باإلمكانات المبذولة أثناء التدريب.
 االستثمار في التعميم الفني يعني تنمية اقتصادية ،محاربة البطالة ،القضاء عمى التسرب

التوصيات:
 في ضوء الدراسات السابقة والتجارب اإلقميمية والمحمية يوصي البحث بما يمي:
 الدعم الفني لقطاع التعميم الفني والتقني سواء في تجييزات البنى التحتية وأماكن التعميم
والتدريب أو في الكوادر المدربة التي تأخذ عمى عاتقيا تدريب الطمبة.
 االستفادة من التجارب الدولية الرائدة في دمج التعميم الميني في المراحل المبكرة.
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 االستفادة من التجارب الدولية في الترويج لبرامج التعميم الفني (الميني والتقني)
 تغيير نظرة المجتمع لمتعميم الفني تعتبر خطوة فارقة نحو ريادة ىذا القطاع.
 توفير فرص العمل الستيعاب الخريجين وتشغيميم لرفع مصداقية البرامج وفعاليتيا
 نشر ثقافة المشاريع الصغيرة ومتناىية الصغر لدى الطمبة وذوييم.
مبكر لدى الطمبة.
 اإلعداد والتوجيو الميني المبكر لتكوين الحس الميني ًا
 ربط نجاح القطاع الفني في التعميم بمحاربة البطالة.
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