بتنظيم من كلية هشام حجاوي التكنولوجية
نابلس 2015م

مقدمة
ايمانــا بأهميــة التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي ،ودورهــا الرائــد فــي هــذا المجــال ،قــررت ادارة كليــة هشــام حجــاوي التكنولوجيــة،
تنظيــم هــذا المؤتمــر تحــت عنــوان « المؤتمــر الوطنــي الرابــع للتعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي» مــن أجــل تمكيــن التواصــل المســتمر
بيــن خبــراء التدريــب والمدربيــن والممارســين فــي القطاعيــن العــام والخــاص للمســاهمة فــي اعــداد البنيــة الصناعيــة لدعــم االقتصــاد
الفلســطيني علــى أعتــاب قيــام الدولــة الفلســطينية بمــا يســاعد علــى قيــام مشــاريع بحثيــة وتدريبيــة ابداعيــة بمختلــف التخصصــات مــع
اكســاب المدربيــن المهــارات التقنيــة والمهنيــة الالزمــة .ويهــدف المؤتمــر لتســليط الضــوء علــى واقــع التدريــب والتعليــم المهنــي والتقني
فــي فلســطين ،دعــوة صنــاع القــرار والجهــات ذات العالقــة لتحمــل مســؤولياتهم اتجــاه التدريــب والتعليــم المهنــي والتقنــي وتعزيــز
برامــج والتعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي بمــا يتناســب مــع ســوق العمــل وتوظيــف التكنولوجيــا لتحقيــق ذلــك.

الجهة المنظمة
كلية هشام حجاوي التكنولوجية
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كلمة اإلفتت�احية
بسم هللا الرحمن الرحيم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
والصالة والسالم على سيد اخللق...سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجميعني
قال تعاىل:
َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ
«وق ِل اعملوا فسيى للا عملكم ورسوله والمؤ ِمنون».
معايل الدكتورة خولة الشخشري وزيرة الرتبي�ة والتعليم العايل ,حفظكم هللا.
االخ أ .ناصر قطايم وكيل وزارة العمل ممثال ملعايل الوزير د .مأمون ابو شهال ....حفظكم هللا
االخ عطوفة اللواء أكرم الرجوب محافظ محافظة نابلس ورئيس مجلس التشغيل والتدريب للمحافظة حفظكم هللا
االخ أ.د .ماهر النتشه القائم باعمال رئيس جامعة النجاح حفظكم هللا
االخ السيد حمد املصري مدير عام شركة سختي�ان راعي املؤتمر ...
االخوة والزمالء رؤساء ومدارء املؤسسات احلكومية واالهلية
الزمالء عمداء ومدراء الكليات التقني�ة واملدارس الصناعية ومراكز التدريب املهين
االخوة الباحثون واالكاديميون واالداريون العاملون يف مجال التعليم والتدريب التقين واملهين....
السادة ممثلوا املؤسسات االجنبي�ة الداعمة للتعليم والتدريب التقين واملهين يف فلسطني
االخوة شركائن�ا من سوق العمل...
 .....السادة اعضاء اللجنة التحضريية العليا للمؤتمر واللجان الفرعية......الضيوف الكرام كل بلقبه واسمه
ارحــب بكــم جميعــا....يف هــذا العــرس الفلســطيين .....اجمــل ترحيب....واهــا وســهال بكــم يف هــذا الصــرح االكاديــي الشامخ...شــموخ
جامعــة النجــاح..
بدايــة اســمحوا يل ان ابــدأ كلمــي بالرتحــم علــى شــهدائن�ا االبــرار علــى ارض فلســطني وخارجهــا وخصوصــا اخواننـ�ا وابن�ائنـ�ا يف مخيم الشــتات
مخيــم الصمــود مخيــم الريمــوك ....ســائلني املــوىل عــز وجــل ان يدخلهــم جناته
والسرانا البواسل .....الذين خيوضون معركة الكرامة واحلرية.....ندعو هللا ان يثبتهم ويعجل يف فرجهم...
الضيوف الكرام....
اننـ�ا يف هــذا اليــوم املبــارك جنتمــع هنــا الطــاق فعاليــات املؤتمــر الوطــي الرابــع للتعليــم والتدريــب التقــي واملهــي والذيــن ينعقــد هنــا علــى
ارض كليــة هشــام حجــاوي التكنولوجيــة والــي ومنــذ نشــأتها ســعة ومــا زالــة تســعى اىل النهــوض بهــذا القطــاع .....فاصبحــت الكليــة ختــرج
طلبــة يف  19برنامجــا اكاديميــا (دبلــوم تقــي متوســط -ســنت�ان) وكذلــك  9برامــج تدريبي ـ�ة (مدتهــا ســنة) .لتغطــي بذلــك مســاحة البــأس
بهــا مــن احتي�اجــات ســوق العمــل.
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يــأيت هــذا املؤتمــر اســتمرارا لنهــج الكليــة يف املبــادرة والســعي الدائــم للتواصــل مــع املجتمــع واملؤسســات ذات العالقــة ...للوقــوف علــى
احتي�اجــات وهمــوم هــذا القطــاع ...قطــاع التعليــم والتدريــب التقــي واملهــي.
نتـ�اجئ وتوصيــات املؤتمــرات الثالثــة الســابقة والــي خرجــت مــن رحــم مــن يعيشــون ويتنفســون التعليــم والتدريــب التقــي واملهين...نشــرت
واعلنت...علــى امــل ان جتــد النــور ويتــم تبنيها....مــن اصحــاب العالقــة والقــرار.
ان قطــاع التعليــم والتدريــب التقــي واملهــي بمختلــف مســتوياته (تدريــب مهــي ,مــدارس صناعيــة ومهني ـ�ة ,وكليــات تقني ـ�ة متوســطة)
والــي قــد يصــل عددهــا اىل اخلمســن او يزيــد .يــدرس ويت ـ�درب بهــا عشــرات االالف مــن الطلبــة .يعمــل بهــا االف مــن الكــوادر االداريــة
واالكاديميــة والفنيـ�ة .يت�ابــع عملهــا عشــرات مــن الدوائــر احلكوميــة واالهليــة واالجنبيـ�ة ....وعــدد العاملــن بهــا ايضــا باملئات.......تكلــف
الدخــل القــويم مئــات املاليــن .ويضــخ بهــا عشــرات املاليــن ســنويا مــن اجلهــات الماحنة....يعــى بــه عــدد كبــر مــن احلكومــات االجنبيـ�ة
املهتمــة :الماني�ة...بلجيكية...هولندية....فرنســية...واالمريكية...الكورية ..واليابانيــ�ة .والرتكية...وغريهــا.
نعم...انــه قطــاع كبري...وكبــر جــدا ...يؤثــر ويت�أثــر بمختلــف قطاعــات التنميــة االقتصاديــة الفلســطيني�ة ....الســياحة والصناعــة والزراعــة
والصحــة وايضــا ....واالجتماعيــة والعالقــات اخلارجيــة .هــذا القطــاع مؤثــر جــدا بالنمــو االقتصــادي وعنصــر رئيــس يف بنــ�اء وتطــور
الشــعوب...ان الشــعوب والــدول الــي نهضــة  ............ونمــا اقتصادهــا ....اعتمــدت باالســاس علــى التعليــم التدريــب التقــي واملهــي.
حيــث يصــل عــدد الطلبــة امللتحقــن بهــذا القطــاع يف بعــض هــذه الــدول اىل  60%مــن اجمــايل شــبابها...باملقارنة مــع حــوايل  % 6فقــط
يلتحقــون بالكليــات التقنيــ�ة املتوســطة فلســطيني�ا .و  94%يلتحقــون بربامــج البكالوريــس( .احصائيــ�ات .)2012
ان التعليــم التقــي مكلــف ومكلــف جدا...وهــو حباجــة اىل اســتثمارات كبــرة ومســتدامه واحلكومــات الفلســطيني�ة املتعاقبــة لــم تــويل هــذا
القطــاع االهتمــام الــكايف لرفــع مســتوى اداءه وتطويــر مدخالتــه او مخرجاتــه .وتــرك كمركــب يف عــرض البحــر بــا قبطــان ...توجهــه الريــاح
واالمــواج كمــا تشــاء...وحىت لــو وجــد القبطــان فهــذا املركــب حباجــة اىل البوصلــة (واعــي هنــا خطــة اســراتيجية) توجــه ســره ومســاره.
واقتبــس مــن تقريــر لمــاس خيلــص اىل «ان هــذا القطــاع يعــاين ضعفــا وعــدم فاعليــة الهيــاكل احلاكميــة ونقصــا يف القــدرات القياديــة علــى
املســتوى الــوزاري وخصوصــا يف ظــل عــدم تنفيــذ قــرار مجلــس الــوزراء بانشــاء مركــز التطويــر املهــي والتقــي واتبـ�اع نهــج مركــزي يف ادارة هــذا
القطــاع ومحدوديــة التمويــل اضافــة اىل ضعــف اليــات املتابعــة والتقييــم»
ان الفشــل يف تطبيــق وحتويــل االســراتيجية الوطني ـ�ة للتعليــم والتدريــب التقــي واملهــي والــي اعــدت يف العــام  1996وعدلــت يف العــام
...... 2010اىل نظــام وطــي واعتبـ�اره جــزءا ال يتجــزأ مــن النظــام التعليــي الفلســطيين رغــم املحــاوالت لتطبيــق عــدد مــن مكوناتــه ...الكــر
دليــل علــى ان االهتمــام الرســي بهــذا القطــاع مــا زال اقــل مــن املســتوى املطلــوب .هــذا ومــا زال انشــاء الهيئـ�ة الوطنيـ�ة للتعليــم والتدريــب
التقــي واملهــي متعــرا رغــم ان هــذه الهيئ ـ�ة يمكــن ان تكــون احلــل االمثــل للبــدأ احلقيقــي يف مشــروع وطــي متكامــل للنهــوض بالتعليــم
التقــي وتوحيــد جهــود كافــة الــوزارت املعني�ة...وايضــا اجيــاد بوصلــة (عنــوان) يتــم مــن خاللهــا توجيــه اجلهــات الماحنــة والداعمــة اليــه.
ان اقــرار االطــار الوطــي للمؤهــات وعــدم تطبيقــة لهــو دليــل اخــر علــى عــدم اجلديــه يف رعايــة هــذا القطــاع علــى الرغــم مــن ان هــذا االطــار
ســيكون االســاس الــذي يغــر مــن النظــرة الدونيـ�ة للعاملــن يف هــذا القطــاع .ويعطــي خلريــي هــذا القطــاع الدافعيــة للتطويــر الــذايت وايضــا
للنهــوض باملجتمع.والــذي بــدوره ســيدعم صياغــة نتـ�اجئ التعلــم مــن حيــث املؤهــات وفقــا ملعايــر التصنيــف والتوصيــف الفلســطيين POC
والــي تــم تكييفهــا مــن التصنيــف العريــي للمهــن .AOC
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الضيوف الكرام....
ان التعليــم والتدريــب التقــي واملهــي يف فلســطني ....ال ينطبــق عليــه كلمــة او مفهــوم «نظــام» وانــا اســتغرب احيانــا ممــن يقولــون او
يســتخدمون يف بعــض ادبي�اتهــم مصطلــح “ ”TVET SYSTEMاي ...نظــام التعليــم والتدريــب املهــي والتقــي .فالنظــام وكمــا نعرفــه وندرســه
لطلبتنـ�ا انمــا هــو وصــف حيــدد املدخــات واملخراجــات واليــات املتابعــة والرقابــة والتغذيــة الراجعــة ممــا ينتــج عنــه حتســن دائــم لعمــل هــذا
النظــام للوصــول اىل مخرجــات بمواصفــات محــدده مســبقا.
ويف اخلتام اقول...
انتــم يــا صنــاع القــرار امامكــم وعلــى طاوالتكــم ملــف كبــر اســمه ملــف «التعليــم والتدريــب املهــي والتقــي» حباجــة اىل قــرارات هامــة علــى
مســتوى الوطــن
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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جلان املؤتمر
اللجنة التحضيرية

اللجنة العلمية
د .عامر مسّاد (مقرر اللجنة العلمية)

د .سامر ميالة (رئيس اللجنة التحضيرية)

د .وليد الكخن

د .مصدق المصري

د .عمر جعارة

د .عامر مسّاد

د .يوسف غنيم

أ .اياد البيشاوي

د .مرزوق بدوي

أ .اسماعيل ياسين
أ .اسالم الحنبلي
م .محمد األطرش

منسق عام المؤتمر
م .محمد األطرش
لجنة السكرتاريا والعالقات العامة

لجنة اإلعالم والمالية
أ .إياد البيشاوي -مقرر اللجنة

أ .إسماعيل ياسين – مقرر اللجنة

م .محمد االطرش

أ .عبد هللا البسطامي

أ .إسالم الحنبلي

أ .ماجد عموس

م .منيف قفاف

أ .سراب السايح
أ .محمد سليمان
منسق المعرض
أ .محمد سليمان
التصميم
أ .واصف قدح
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اجندة المؤتمر الوطني الرابع للتعليم والتدريب التقني و المهني
مسرح كلية هشام حجاوي التكنولوجية
2015/04/16-15
الوقت
9:00

–

البرنامج
9:30

تسجيل وترحيب
الجلسة االفتتاحية

9:30

–

9:40

القرآن الكريم والسالم الوطني

9:40

–

9:55

كلمة رئيس اللجنة التحضيرية  -عميد الكلية

9:55

–

10:10

كلمة راعي المؤتمر– دولة رئيس الوزراء

10:10

–

10:25

كلمة وزارة التربية والتعليم العالي  -معالي الوزيرة

10:25

–

10:40

كلمة وزارة العمل  -معالي الوزير

10:40

–

10:45

فيلم قصير عن الكلية

10:45

–

11:00

كلمة مجلس التشغيل والتدريب  -عطوفة محافظ نابلس

11:00

–

11:10

كلمة الشركة الراعية  -مدير عام شركة سختيان اخوان

11:10

–

11:35

11:35

–

12:55

12:55

–

13:05

13:05

–

14:00

جلسة النقاش الثانية ألوراق العمل

14:00

–

14:20

استراحة و ضيافة

14:20

–

15:30

جلسة النقاش الثالثة ألوراق العمل

15:30

–

15:45

توصيات المؤتمر والختام

15:45

–

16:10

غداء -كافيتيريا الكلية

االستراحة
وافتتاح المعرض المهني والتقني
جلسة النقاش االولى ألوراق العمل
استراحة و ضيافة

اللجنة التحضيرية للمؤتمر
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جلسات النقاش ألوراق العمل
الساعة

البيانات

12:55

الجلسة االولى :واقع التعليم و التدريب التقني و المهني و فرص عمل الخريجين

11:35

11:50

البرنامج الوطني المتكامل للتدريب المهني و التشغيل/الباحث سامر سالمة ،الوكيل المساعد للتعاون
الدولي و التدريب المهني في وزارة العمل

11:55

12:10

12:15

12:30

12:35

12:55

11:35

المشكالت التي تواجه التعليم المهني و التقني في فلسطين وكيفية التغلب عليها/الباحثين عامر مساد
كلية هشام حجاوي التكنولوجية و سنابل امين مساد.

واقع توفير التمكين المهني التكنولوجي لدى كليات التعليم التقني أمام التطورات التكنولوجية الحديثة
و سبل تطويرها /رأفت محمد سعيد العوضي/الكلية العربية للعلوم التطبيقية(غزه).

دور التعليم المهني والتقني في تعزيز فرص عمل الخريجين في محافظة الخليل من وجهة نظر
مقدمي خدمة التعليم المهني والتقني  /أ .محمد فايز عوض  /مدرسة العروب الزراعية الثانوية
المختلطة.

رئيس الجلسة :د.وليد الكخن

استراحة ()12:55-13:05
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13:05

14:00

الجلسة الثانية :دمج ذوي االحتياجات الخاصة في التعليم و التدريب المهني و التقني  /التعليم
االلكتروني

معامل صناعة الشمع و الخزف في مدارس التربية الخاصة و اثرها على عملية انخراط الطالب
بسوق العمل/الباحثين مهند قدورة محاضر ومركز أكاديمي في كلية سخنين لتأهيل المعلمين-
ومدرس للتربية الخاصة في مدرسة السالم للتعليم الخاص وعمر كرام محاضر في كلية فلسطين
األهلية -قسم العلوم المهنية.

13:05

13:20

13:25

13:40

13:45

14:00

14:20

15:15

14:20

14:35

أين نحن من توظيف اطار المؤهالت الوطنية الفلسطينية في السياسات الوطنية للنهوض بالتعليم
والتدريب التقني والمهني؟ /الباحثة د.عائشة الرفاعي  /كلية العلوم التربوية وكلية مجتمع المراة في
رام هللا  -االونروا.

14:40

14:55

تحسين الجاذبية في التعليم والتدريب التقني والمهني  /الباحث طارق سرحان  /كلية العلوم التربوية
وكلية مجتمع المراة في رام هللا  -االونروا.

15:00

15:15

تمويل التعليم والتدريب في فلسطين واقع وافاق  /م .رندة هالل -خبيرة تعليم وتدريب مهني وتقني-
أوبتموم لالستشارات والتدريب.

15:15

15:30

التلمذة المهنية و التدريب في بيئة العمل في فلسطين /م .سامر موسى رئيس قسم التطوير االدارة
العامة للتعليم المهني والتقني .

الحاجة الطار إلكتروني لتطوير الكفاءات في مجال تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت في فلسطين/
الباحث محمود حوامده ،مدير مركز التعليم المستمر و خدمة المجتمع.

دمج ذوي اإلعاقة في مؤسسات التعليم العالي و المهني و التقني /الباحث سامر عبده عقروق،
مكتب رعاية الحاجات الخاصة جامعة النجاح.
رئيس الجلسة :د.يوسف غنيم

استراحة ()14:20 -14:00
الجلسة الثالثة :تطوير وتمويل التعليم والتدريب التقني والمهني

رئيس الجلسة :أ .اسماعيل ياسين

اللجنة التحضيرية للمؤتمر
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البحث األول

املشكالت التي تواجه التعليم املهني والتقني يف فلسطني
وكيفية التغلب عليها :دراسة تحليلية
مقدم من

مساد
دكتور /عامر خالد ّ

أستاذ الهنـــدسة الكـهربائية املساعد
كلية هشـــــــام حجــاوي التـكنولوجية
amermassad@najah.edu

مساد
سنابل أمني ّ

ماجستري ادارة تربوية

ملخص الدراسة:

يف هــذه الدراســة اىل رضورة وضــع التوصيــات املطروحــة لحــل املشــكالت التــي
تواجــه التعليــم املهنــي والتقنــي موضــع التطبيــق الفعــي لالســتفادة منهــا

يقــاس تقــدّم البلــدان وتط ّورهــا مبقــدار مــا متتلكــه مجتمعاتهــا مــن ثــروة

يف تحســن واقــع التعليــم املهنــي والتقنــي يف املؤسســات التعليميــة املهنيــة

مهن ّيــة تحمــل عــى عاتقهــا مه ّمــة البنــاء والنهــوض ،فالتعليــم املهنــي والتقنــي

والتقنيــة الفلســطينية مســتقبال.

يســاهم يف دعــم جهــود التنميــة املســتدامة ،يف تكويــن الكــوادر البرشيــة،
مكافحــة الفقــر ،وتأثــره يف متغــرات التشــغيل ،ودخــل الفــرد ومســتوى

Abstract

املعيشــة للمواطــن.
هدفــت الدراســة اىل معرفــة املشــكالت التــي تواجــه التعليــم املهنــي والتقنــي

Nations progress and development are measured by the

يف فلســطني ،ولتحقيــق أهــداف الدراســة تــم اســتخدام منهجــا تحليليــا لتســليط

amount of educational resources they own which take

الضــوء عــى واقــع التعليــم املهنــي والتقنــي لتوظيفهــا يف ايجــاد ســبل الحــل

the responsibility of construction and advancement. The

لهــذه املشــكالت بهــدف التغلــب عليهــا .وقــد أشــارت نتائــج الدراســة اىل أن

“TVE” contribution supporting continuous development

التعليــم املهنــي والتقنــي يف فلســطني يعــاين العديــد مــن املشــكالت أهمهــا:

, prepares human leaders, fights poverty, as well as, affect

تــدين مســتوى محتــوى مناهــج التعليــم املهنــي والتقنــي ،والضعــف الكبــر يف

employment variables and standards of living.

إعــداد املعلمــن وغلبــة الطابــع األكادميــي عليهــم وإهــال عمليــة التدريــب
قبــل الخدمــة وأثناءهــا ،عجــز املختــرات عــن تلبيــة حاجــات الطــاب اىل

The study aims at inspecting obstacles causing difficul-

التدريــب العمــي  ،افتقــار مكتبــات الكليــات اىل الكتــب ذات الطابــع التقنــي

ties for TVE in Palestine. The researchers used the ana-

واملهنــي ،وغيــاب الحوافــز للمدرســن وللطلبــة وكذلــك ضعــف اإلنفــاق عــى

lytical method to highlight TVE reality then to benefit

التعليــم املهنــي والتقنــي اضافــة اىل ضعــف التحصيــل العلمي للطلبــة امللتحقني

out of it to form solution to overcome all these problems.

بالتعليــم املهنــي والتقنــي ونظــرة املجتمــع الدونيــة لهــم .كــا توصــل الباحثــان

The study concluded that TVE in Palestine suffers from
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various problems mainly related to: The low amount of

املســتجدة (املنظمــة العربيــة للرتبيـــة والثقافــة والعلــوم ..)3 ،1998

materials in the Palestinian syllabus related to the topic of TVE, the great weakness in preparing teachers or

لقــد كان مــن بــن األســباب والدوافــع التــي قــادت تلــك الــدول للقيــام بحمــات

trainers where they focus on theory and neglect applica-

اإلصـــاح فـــي التعليــم والتدريــب املهنــي فيهــا :ازديــاد معــدالت التــرب مــن

tion materials, whether before starting or after the teach-

املراحــل التعليميـــة ،خاصـــة التعلـــيم الثانــوي ،وعــزوف التالميــذ عــن االلتحاق

ing process. In addition to the inability of the labs to meet

بربامــج التعليــم الثانــوي املهنــي والفنــي ومســاراته ،ودخــول نســب عاليــة مــن

students needs, as well as, the lack of books related to

مخرجــات التعليــم العــام (ممــن مل يكملــوا التعليــم الجامعــي) إىل ســوق العمل

TVE in the collages libraries, and the lack of motivation

دون أي خــرة أو مهــارة مهنيــة أو حرفيــة ،مــا أدى إىل ضعــف املســتوى املهنــي

for both students and teachers.

لقــوة العمــل الــذي قــاد إلـــى انخفــاض نســبي لقــدرة التنافــس يف االقتصــاد
العاملــي ،وتزايــد حاجــة ســوق العمــل إىل قـــوى عاملـــة متعــددة املهــارات،

Another factor is - the small amount of fund on the

تتســم باملرونــة والقــدرة عــى التكليــف وتغيــر املهنــة والعمــل ضمــن فريــق،

TVE and the poor class of students who join TVE in-

وغــر ذلــك مــن األمــور التــي تقــع تبعيتهــا عــى عاتــق نظــام التعليــم املهنــي

stitutions where other people in their society would

والتقنــي (املنظمــة العربيــة للرتبيـــة والثقافــة والعلــوم .)1 ،1998

feel like they are inferiors. The two researchers concluded that applying the suggested recommendations

مشكلة الدراسة:

uations to improve TVE in the Palestinian educational

نتيجــة الخلــل يف عمليــة تخطيــط التعليــم التقنــي يف فلســطني وعــدم دراســة

institutions in the futures.

احتياجــات ســوق العمــل املحــي ،تفشــت ظاهــرة البطالــة الهيكليــة يف االقتصاد

would help solving problems facing TVE in actual sit-

مقدمة:

الفلســطيني ،حيــث إن خريجــي كليــات املجتمــع املتوســط (التعليــم التقنــي)
ال يجــدون وظائــف شــاغرة الســتيعابهم بســبب انفصــال مخرجــات التعليــم
عــن احتياجــات ســوق العمــل املحــي( .وزارة الرتبيــة والتعليــم ووزارة التعليــم

يشــكل كل مــن التعليــم املهنــي والتقنــي أساسـاً للحركــة الرتبويــة والتكنولوجيــة

العــايل ووزارة العمــل الفلســطينية (.)12 ، 2000

املعــارصة ،مــا يــؤدي اىل متكــن املجتمــع املعــارص مــن تنميــة مــوارده البرشيــة
مبــا يتفــق مــع مطالبــه وحاجاتــه عــى هيئــة برامــج مكثفــة لتخطيــط القــوى

التســاؤل الرئيــي مــا هــي املشــاكل التــي تواجــه التدريــب والتعليــم املهنــي

العاملــة .حيــث أن هــذه الربامــج هــي -عــادة -جــزء مــن برامــج التنميــة

والتقنــي يف فلســطني ؟ ومــا هــي ســبل التغلــب عليهــا؟

الشــاملة ال ميكــن إغفالــه البتــة ،بــل أن بقيــة الربامــج التنمويــة األخــرى تقــوم
عليــه (الخطيــب  ،1995،25،جـــ.)2
وللتعليــم املهنــي والتقنــي دور جوهــري يف إعــداد قــوة عمــل مؤهلــة للتعامــل

أهمية الدراسة:

مــع التقانــة الحديثــة قــادرة عــى مواجهــة التغ ـرات املتســارعة وانعكاســاتها
عــى طبيعــة احتياجــات ســوق العمـــل مـــن املهـــن واملهــارات املتغــرة ،مــا

يقــاس تقـدّم البلــدان وتط ّورهــا مبقــدار مــا متتلكــه مجتمعاتهــا مــن ثــروة مهنيّة

دفــع الــدول ،خاصــة املتقدمــة منهــا ،إىل إدخــال اصالحــات جذريــة يف هــذا

تحمــل عــى عاتقهــا مه ّمــة البنــاء والنهــوض ،فالتعليــم املهنــي والصناعــي يــز ّود

القطــاع مــن خــال تكامــل برامــج التعليــم الثانــوي املهنــي الفنــي وتجســرها

املجتمــع بالقــوى العاملــة املاهــرة والفنيّــن والتقنيّــن املؤهلــن القادريــن عــى

بالتعليــم العــايل وربطهمـــا باحتياجــات ســوق العمــل وتأمــن تجاوبــه مــع

الصناعــة وال ّزراعــة،
املســاهمة يف تطويــر وصيانــة البنــى التحتيــة ،وقطاعــات ّ

التغ ـرات العلميــة والثقافيـــة والتحـــوالت االجتامعيـــة واألوضــاع االقتصاديــة

والخدمــات وغريهــا  ،لــذا فقــد أصبــح االهتــام بتطويــر املهــن وتعليمهــا ركنـاً
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وأساسـاً يقــع يف أولويــات خطــط التنميــة يف البلــدان املتقدّمــة ،فانتــرت مراكــز
التعليــم املهنــي يف العديــد مــن الــدول األوروبيــة واألمريكيــة وغريها مــن الدول
املتقدمــة وتزايــد اإلقبــال عــى تلــك املراكــز ،وأصبحــت تتطــ ّور مــع تســارع

التقنيــة يف فلســطني

منهجية الدراسة:

التقــدم العلمــي والتكنولوجــي لتلبــي بذلــك الحاجــات املجتمعيةاملتتاليــة.
اســتخدم الباحــث املنهــج العلمــي والتحليــي يف توصيــف املشــاكل التــي تواجــه
وتعــد التنميــة يف فلســطني كــا هــو الحــال يف ســائر دول العــامل الثالــث،

التعليــم املهنــي والتقنــي وتحليلهــا والوصــول اىل تفسـرات لهــا اســتنادا لواقــع

القضيــة األساســية لشــعوبه والشــغل الشــاغل ملفكريــه ومثقفيــه ،ويعتــر

التعليــم املهنــي والتقنــي وعالقاتــه بالتطــورات والتداعيــات اضافــة اىل اج ـراء

التعليــم املهنــي والتقنــي ذا أهميــة بالغــة يف رفــع كفــاءة أفــراد املجتمــع

التحليــل املقــارن عــى املســتوى املــكاين لــأرايض الفلســطينية.

وتنميــة قدراتهــم ،خاصــة يف هــذه املجتمعــات الناميــة ،التــي تحتــاج اىل هــذا
النــوع مــن التعليــم لتلحــق بركــب التكنولوجيــا والصناعــة.

تكتسب الدراسة أهميتها من كونها:

مصطلحات الدراسة:
التعليم املهني:
هــو نــوع مــن التعليــم النظامــي يف مســتوى التعليــم الثانــوي ،يتضمــن اعــدادا

 -تؤكــد عــى أهميــة التعليــم املهنــي والتقنــي يف تنميــة املجتمــع الفلســطيني

تربويــا واكســاب معــارف ومهــارات وقــدرات مهنيــة ،ويســتهدف تخريــج عــال

مــن خــال مســاهمته يف تطويــر البنيــة التحتيــة للمجتمــع.

فنيــن يف مختلــف املجــاالت والتخصصــات الفنيــة واملهنيــة.

 محاولــة تســليط الضــوء عــى واقــع التعليــم املهنــي والتقنــي يف فلســطنيواملشــاكل التــي يعــاين منهــا ،وكيفيــة التغلــب عليهــا.
 محاولــة تغيــر نظــرة املجتمــع الدونيــة للتعليــم املهنــي والتقنــي يف فلســطنيباعتبــاره عنـرا للتنميــة املســتدامة.

التعليم التقني:

 -دعــوة صنــاع القــرار والجهــات ذات العالقــة لتحمــل مســؤولياتهم اتجــاه

هــو التعليــم مــا فــوق الثانــوي ودون التعليــم الجامعــي  ،يتضمــن اعــدادا

التعليــم املهنــي والتقنــي يف فلســطني ولتوفــر التســهيالت واالمكانيــات الالزمــة

تربويــا واكســاب مهــارات وقــدرات تقنيــة ال تقــل مــدة الدراســة والتدريــب

للنهــوض بهــذا القطــاع الهــام.

فيــه عــن ســنتني ،ويســتهدف اعــداد قــوى عاملــة تقــع عليهــا مســؤولية

أهداف الدراسة:

التشــغيل واالنتــاج (فالتــة..)24، 1994 ،

 -1التعرف اىل املشكالت التي تواجه التعليم املهني والتقني يف فلسطني

الدراسات السابقة

 -2التوصــل اىل ســبل التغلــب عــى املشــكالت التــي تواجــه التعليــم املهنــي
والتقنــي يف فلســطني

مجال وحدود الدراسة:

 -1دراســة وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل ووزارة العمــل الفلســطينية)2000( .
املقدمــة حــول التجربــة الفلســطينية يف التعليــم املهنــي والتقنــي يف فلســطني
حيــث هدفــت الدراســة اىل الكشــف عــن املشــاكالت التــي تواجــه التعليــم
والتدريــب املهنــي والتقنــي وتطويــره ،وقــد توصلــت الدراســة اىل عــدة نتائــج

 -مجــال الدراســة هــو التعليــم املهنــي والتقنــي يف فلســطني ،واملشــاكل التــي

أهمهــا انتشــار ظاهــرة الفائــض مــن الخريجــن مــع عــدم مالمئــة تخصصاتهــم

تواجــه هــذا النــوع مــن التعليــم ،والتعــرف اىل هــذه املشــكالت وتحديــد ســبل

لالحتياجــات املتزايــدة للمجتمــع ،وضعــف مســتوياتهم وانخفــاض الكفــاءة

التغلــب عليهــا.

اإلنتاجيــة وهــو مــا أضــاف إىل رصيــد البطالــة اضافــة اىل تــدين مســتوى محتــوى

 -حــدود الدراســة املكانيــة تغطــي املــدارس الثانويــة الصناعيــة والكليــات

املنهــاج وخاصــة منهــاج التعليــم املهنــي والتقنــي ،واعتــاده أســلوب التلقــن
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وإهــال التطبيــق والتحليــل والتقييــم ،واعطــاء وزن اكــر للمــواد االجتامعيــة

التدريــب العمــي ،قــدم األجهــزة واملعــدات املتوفــرة ورضورة تطويرهــا ،افتقــار

عــى حســاب العلــوم والرياضيــات وكذلــك الضعــف الكبــر يف إعــداد املعلمــن

مكتبــات الكليــات اىل الكتــب ذات الطابــع التقنــي واملهنــي ،اىل جانــب نــدرة

وإهــال عمليــة التدريــب قبــل الخدمــة وأثناءهــا ،وغلبــة الطابــع األكادميــي

الكتــب واملراجــع والدوريــات يف بعــض الكليــات ،تعــاين الكليــات التقنيــة نقصــا

للمعلمــن وغيبــة الجانــب التطبيقــي وافتقــاد املقاييــس املوضوعيــة لحســن

يف عــدد املدرســن  /املدربــن الفنيــن املؤهلــن ،اىل جانــب النقــص يف الــدورات

األداء وســوء التخطيــط إلعــداد وتدريــب املعلمــن واإلداريــن وغيــاب الحوافــز

التدريبيــة التنشــيطية املقدمــة للمدرســن  /املدربــن الفنيــن املؤهلــن ســواء

وكذلــك ضعــف اإلنفــاق عــى التعليــم بشــكل عــام والتعليــم املهنــي بشــكل

طويلــة األمــد أو القصــرة.

خــاص وإهــال التقنيــات التعليميــة والوســائل التكنولوجيــة وضعــف التواصــل
مــع املجتمــع املحــي والفعاليــات االقتصاديــة ومشــاركتها يف توجيــه التعليــم،

 -4دراســة رمحــي ( ،)2010تقييــم نظــام التعليــم يف فلســطني مــن منظــور

مــا افقــد التعليــم صفتــه كقيمــة اجتامعيــة.

املنظــات غــر الحكوميــة وقــد تركزت الدراســة حــول درجــة االرتبــاط والكفاءة
التــي يتمتــع بهــا نظــام التعليــم املهنــي والتقنــي يف فلســطني ومــدى توافقــه

 -2دراســة يوســف ( :)2005التعليــم املهنــي ملرحلــة التعليــم الثانــوي يف

مــع احتياجــات ومتطلبــات ســوق العمــل الفلســطيني ،يف ظــل التفــكك وعــدم

محافظــات غــزة دراســة تقومييــة وقــد هدفــت الدراســة اىل التعــرف اىل واقــع

الرتابــط الــذي يعــاين منــه هــذا القطــاع ،وافتقــاره إىل نظــام موحــد نتيجــة

التعليــم املهنــي يف محافظــات قطــاع غــزة وبيــان أوجــه القــوة وأوجــه القصــور

لتعــدد املؤسســات التــي تعمــل عــى توفــره كــوزارة الرتبيــة والتعليــم ،وزارة

يف يف التعليــم املهنــي ،والتعــرف اىل ســبل تطويــر التعليــم املهنــي .وتوصــل

العمــل ،وبعــض املؤسســات الخاصــة واملنظــات غــر الربحيــة .وتشــر الدراســة

الباحــث اىل أن أهــم ســبل تطويــر التعليــم املهنــي  :تطويــر املقــررات الدراســية

إىل التــدين الشــديد يف معــدالت التحــاق الطلبــة من كال الجنســن يف هــذا املجال،

وطــرق التدريــس والتجهيـزات العمليــة والتقويــم وتحديثهــا باســتمرار .جــذب

وتقــل هــذه النســبة أكــر إذا مــا تحدثنــا عــن الطلبــة اإلنــاث .وميكــن أن تعــزى

الطلبــة نحــو التعليــم املهنــي مــن خــال التوعيــة االعالميــة ،وبيــان محاســن

أســباب تــدىن معــدالت االلتحــاق إىل الثقافــة الســائدة يف املجتمــع الفلســطيني،

التعليــم املهنــي للمجتمــع ،والتعريــف بــه مبرحلــة التعليــم األســايس ،وفتــح

التــي ال تعطــي بدورهــا قــدرا ً لهــذا القطــاع وال تســاعد عــى تشــجيع الطلبــة

ابــواب التخصصــات املختلفــة يف الجامعــات ،التــي تتناســب مــع التخصصــات

لاللتحــاق بــه ،إضافــة إىل تــدين مســتوى األجــرة اليوميــة لخريجــي التعليــم

املوجــودة يف املــدارس املهنيــة .وقــد أوصــت الدراســة بــرورة:

املهنــي مقارنــة باألجــر الــذي يتلقــاه خريجــو الجامعــات .وتجــدر اإلشــارة إىل
أن االهتــام بإصــاح نظــام التعليــم املهنــي ال ي ـزال محــدودا ،وهنالــك نقــص

 -بلــورة سياســة واضحــة ومحــددة للتدريــب املهنــي يف فلســطني ،وتعزيــز

يف مشــاركة القطــاع الخــاص والقطــاع الحكومــي بالرغــم مــن الجهــود الكبــرة

مصــادر التمويــل املــايل للتدريــب املهنــي الفنــي.

التــي تبذلهــا األونــروا يف هــذا املجــال.

 عقد دورات فنية وتربوية للمدربني. -5دراســة التميمــي  ،عــي ( ،)2010فجــوات التعليــم والتدريــب والبحــث
 -3دراســة حمــدان ( )2000حــول «أمنــاط التعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي

العلمــي وســوق العمــل العربيــة ،هدفــت الدراســة للتعــرف اىل مــؤرشات

يف فلســطني  -محافظــات غــزة» هدفــت الدراســة اىل التعــرف اىل واقــع التعليــم

التعليــم والبحــث العلمــي والتدريــب املهنــي والتقنــي يف الوطــن العــريب .وعــى

التقنــي واملهنــي مبحافظــات غــزة يف ظــل التغــرات التكنولوجيــة الرسيعــة

الرغــم مــن أهميــة التدريــب والتعليــم املهنــي والتقنــي يف دعــم جهــود التنميــة

والتفجــر املعــريف الــذي شــهده العــامل يف العقــد األخــر مــن القــرن العرشيــن.

املســتدامة ،ودوره املحــوري يف تكويــن الكــوادر البرشيــة ،ودوره كأهــم اآلليــات

وتوصلــت الدراســة اىل بعــض املعوقــات التــي تواجــه تطبيــق هــذا النــوع

املتبعــة ملكافحــة الفقــر ،ويؤثــر بشــكل كبــر يف متغ ـرات التشــغيل والبطالــة،

التعليــم يف محافظــات غــزة ،وتتمثــل الصعوبــات يف  :عــدم اقبــال الطــاب

ودخــل الفــرد ومســتوى املعيشــة للمواطــن .فــان الدراســة توصلــت إىل أن

عــى االلتحــاق بالتعليــم التقنــي واملهنــي ،بســبب نظــرة املجتمــع الدونيــة

الواقــع العمــي يف البلــدان العربيــة يفصــل بــن التعليــم األكادميــي والتدريــب

لــه مقارنــة بالتعليــم األكادميــي ،االعتــاد عــى املناهــج الدراســية التقليديــة،

التطبيقــي ،ومــا زال الفــرق بينهــا كبــرا ً ،حيــث إن نســب امللتحقــن يف

عــدم توفــر التمويــل الــازم ،عجــز املخت ـرات عــن تلبيــة حاجــات الطــاب اىل

التدريــب والتعليــم املهنــي متدنيــة جــدا ً مقارنــة بامللتحقــن يف التعليــم العــام
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يف الــدول العربيــة  ،حيــث تصــل نســبة التعليــم املهنــي إىل األكادميــي 2-4%

أمــا منظومــة التعليــم املهنــي والتقنــي يف فلســطني فهــي مشــتتة مــن حيــث

يف كل مــن عــان وقطــر والســودان  ،عــى عكــس الــدول املتقدمــة صناعيــاً

أنــواع املؤسســات وأهدافهــا وجهــات اإلرشاف واملســؤولية واإلطــار التاريخــي

حيــث تصــل نســبة امللتحقــن يف التدريــب والتعليــم املهنــي إىل أكــر مــن 90%

الــذي تشــكلت فيــه .وتضــم هــذه املؤسســات حــوايل  20مدرســة ثانويــة

يف بعــض الــدول  ،كــا هــو الحــال يف أملانيــا حيــث يظهــر ذلــك يف الجــدول ()1

مهنيــة باإلضافــة إىل ذلــك هنــاك  25كليــة مجتمــع تقــدم برامــج تعليــم مختلفة

(التميمــي ،عــي .) 18 ،2010

لخريجــي الثانويــة العامــة بفروعهــا املختلفــة وتــرف عــى هــذه املؤسســات
جهــات متعــددة تضــم وزارة الرتبيــة والتعليــم ووكالــة الغــوث وجمعيــات

جــدول ( )1نســبة عــدد الطــاب امللتحقــن بالتعليــم املهنــي مقارنــة بامللتحقــن بالتعليــم األكادميــي عــام

خرييــة ودينيــة ومنظــات غــر حكوميــة ومؤسســات دوليــة وتنمويــة

2003

ومؤسســات القطــاع الخــاص (وزارة الرتبيــة والتعليــم ووزارة التعليــم العــايل
الرقم

النسبة %

الدولة

1

أملانيا

93

2

فرنسا

63

3

انجلرتا

55

4

تركيا

53

5

كوريا

42

6

اسبانيا

33

7

السعودية

22

8

الجزائر

16

9

قطر والسودان وفلسطني

4

10

عامن

2

ووزارة العمــل الفلســطينية.)12 ، 2000 ،
ورغــم أهميــة التعليــم املهنــي يتضــح مــن الجــدول ( )3بـــأنه مــا زال طــاب
املرحلــة الثانويــة (الذكــور واالنــاث) يتجهــون اىل التخصصــات العلميــة والعلــوم
االنســانية بشــكل كبــر مقارنــة بالتخصصــات املهنيــة األخــرى ،ومــن املالحــظ أن
االنــاث يتجهــن اىل دراســة العلــوم االنســانية أكــر مــن الذكــور (الجهــاز املركــزي
لالحصــاء الفلســطيني .)32 ، 2012
جدول ( )3الطلبة يف املرحلة الثانوية حسب التخصص 2011/2012 ،م
(توزيع نسبي)

التخصص

كال
الجنسين

ذكور

اناث

علوم انسانية

70.5

66.8

73.6

علمي

22.5

23.4

21.8

تجاري

4.7

5.7

3.8

زراعي

0.2

0.5

0.0

جدول ( )2نسبة طلبة التعليم التقني من اجاميل املسجلني يف التعليم العايل يف الوطن العريب عام 2003م.

صناعي

1.6

3.1

0.4

النسبة %

شرعي

0.1

0.1

0.1

فندقي

0.1

0.1

0.0

أخرى

0.3

0.3

0.3

المجموع

100

100

100

أمــا نســبة طلبــة التعليــم التقنــي مــن اجــايل املســجلني يف التعليــم العــايل يف
الوطــن العــريب فقــد كانــت أفضــل مــن نســبة عــدد الطــاب امللتحقــن بالتعليــم
املهنــي مقارنــة بامللتحقــن بالتعليــم األكادميــي لنفــس العــام كــا يتضــح مــن
الجــدول (.)2

الدولة

الرقم
1

تونس ،العراق وعامن

35 - 30

2

األردن ،الجزائر ومرص

25 - 20

3

االمارات ،سوريا

17 - 15

4

بقية الدول العربية

أقل من 15

5

أمريكا

44

6

كندا

52

والتعليــم التقنــي يف فلســطني مل يكــن أفضــل حــاال حيــث يشــر الجــدول ()4
اىل بيانــات الجامعــات الفلســطينية والتــي تشــمل طلبــة الدبلــوم املتوســط
والبكالوريــوس والدراســات العليــا يف الجامعــات والكليــات الجامعيــة لألعــوام
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( 2012/2013 ،2010/2011 ،2009/2010الجهــاز املركــزي لالحصــاء الفلســطيني

التعليــم املهنــي والتقنــي ،والضعــف الكبــر يف إعــداد املعلمــن وغلبــة الطابــع

)103 ، 2013

األكادميــي عليهــم وإهــال عمليــة التدريــب قبــل الخدمــة وأثناءهــا ،عجــز
املختـرات عــن تلبيــة حاجــات الطــاب اىل التدريــب العمــي  ،افتقــار مكتبــات

جدول  )4( :عدد الطلبة يف مؤسسات التعليم العايل ألعوام أكادميية مختارة

الكليــات اىل الكتــب ذات الطابــع التقنــي واملهنــي ،وغيــاب الحوافــز للمدرســن

12/13

10/11

09/10

الدراسي

العام

وللطلبــة وكذلــك ضعــف اإلنفــاق عــى التعليــم املهنــي والتقنــي اضافــة اىل
ضعــف التحصيــل العلمــي للطلبــة امللتحقــن بالتعليــم املهنــي والتقنــي ونظــرة

201308

201389

185000

كال الجنسين

الجامعات

املجتمــع الدونيــة لهــم  .ويــرى الباحــث أن جميــع أركان العمليــة التعليميــة
مــن منهــاج ،مــدرس وطالــب ،تعــاين مــن مشــاكل وهــي بحاجــة اىل تظافــر
جهــود القطاعــن العــام والخــاص لحلهــا .

120256 81052

116888 84501

اناث

106000 79100

ذكور

التوصيات:
 -1تحديــد املهــن املطلوبــة بالدرجــة األويل يف الوقــت الحــايل ويف املســتقبل

12273

12584

11600

 -2تطويــر املناهــج واعــداد الكتــب الالزمــة وتحســن التدريــب ليتناســب مــع

5882 6391

5110 7474

6.09%

6.24%

اناث
للجامعات

4700 6900

احتياجــات ســوق العمــل .
 -3تفعيــل االرشــاد الرتبــوي يف املــدارس األساســية  ،ورضورة مســاهمة املناهــج
يف تغيــر الصــورة الســلبية اتجــاه أصحــاب املهــن لتعزيــز مفهــوم التعليــم

المجتمع

6.27%

كال الجنسين ذكور

كليات المجتمع

للقطاعــات االقتصاديــة ذات الصلــة.

املهنــي والتقنــي.
 -4توســيع مشــاركة القطــاع الخــاص يف التخطيــط والتطويــر ومتويــل التعليــم
املهنــي والتقنــي .

كــا يتضــح مــن الجــداول ( )3( ،)2( ،)1و ( )4فــان التعليــم املهنــي والتقنــي

 -5االســتفادة مــن منشــآت القطــاع الخــاص يف اعــداد القــوى العاملــة مــن

يف الوطــن العــريب عــى وجــه العمــوم ويف فلســطني عــى وجــه الخصــوص ال

خــال التدريــب لتطويــر كفــاءة أعضــاء هيئــة التدريــس

ي ـزال ينمــو ببطــئ شــديد ،ويتأخــر بشــكل كبــر عــن الــدول األجنبيــة التــي

 -6اعطــاء حوافــز معنويــة لخريجــي التعليــم املهنــي والتقنــي مــن خــال اعطاء

متــت االشــارة اليهــا يف الجدولــن ( )1و ( )2ويحتــاج إىل زمــن طويــل ليصــل اىل

أولويــة لهــم يف التشــغيل واعتــاد توصيــف وظيفــي منصــف لهــم .

املســتوى املطلــوب ملواكبــة تطــورات العــر التكنولوجيــة.

 -7توفــر ميزانيــة كافيــة لتمويــل التعليــم املهنــي والتقنــي واعتبــاره اســتثامرا

الخامتة:

وليــس انفاقــا.
 -8رضورة تأهيل املدرسني واملدربني تربويا واعطاء حوافز لهم.
 -9انشــاء مــدراس ثانويــة زراعيــة يف شــال ووســط الضفــة الغربيــة ويف قطــاع

أكــد الباحثــان عــى أهميــة التعليــم املهنــي والتقنــي ،ودوره يف دعــم جهــود

غــزة.

التنميــة املســتدامة ،يف تكويــن الكــوادر البرشيــة ،مكافحــة الفقــر ،وتأثــره
يف متغــرات التشــغيل ،ودخــل الفــرد ومســتوى املعيشــة للمواطــن .ومــن
خــال تحليــل الباحــث لتلــك الدراســات يؤكــد أن التعليــم املهنــي والتقنــي يف
فلســطني يعــاين العديــد مــن املشــكالت أهمهــا :تــدين مســتوى محتــوى مناهــج
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املراجع :
 أبــو عصبــة ،مــي (« .)2005مشــكالت التعليــم املهنــي يف املــدارس الثانويــة املهنيــة الفلســطينيةمــن وجهــة نظــر املعلمــن املهنيــن والطلبــة» ( ،رســالة ماجســتري غــر منشــورة) ،كليــة الرتبيــة،
جامعـــة النجــاح الوطنيــة ،نابلــس :فلســطني.
 التميمــي  ،عــي (« )2010فجــوات التعليــم والتدريــب والبحــث العلمــي وســوق العمــلالعربيــة»  ،امللتقــى العــريب األول (مخرجــات التعليــم العــايل وســوق العمــل يف الــدول
العربيــة االس ـراتيجيات – السياســات – اآلليات)خــال الفــرة مــن 28 – 26أكتوبــر 2010
املنامــة – مملكــة البحريــن.
الجهــاز املركــزي لالحصــاء الفلســطيني .)2012( .املــرأة والرجــل يف فلســطني قضايــا واحصــاءات،
رام اللــه  :فلســطني
 الجهــاز املركــزي لالحصــاء الفلســطيني .)2013( .كتــاب فلســطني االحصــايئ الســنوي  ،راماللــه  :فلســطني
 الخطيــب ،محمــد« .)1995( .األصــول العامــة للتعليــم الفنــي واملهنــي» ،دراســة فـــي اســراتيجياتالتعليــم الفنــي ومشــكالته ،ج ،2األصــول التاريخيــة والسياســية واالداريــة ،مكتـــب الرتبيـــة العــريب
لــدول الخليــج ،الريــاض :الســعودية.
 املنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم .)1998( .اجتــاع مســـؤويل التعلـــيم الثـــانويالعـــام ومســؤويل التعليــم الثانــوي املهنــي والفنــي ومســؤويل تخطيــط القــوى العاملــة حــول
تحـــديث برامــج التعليــم الثانــوي العــام والثانــوي املهنــي والفنــي وتكاملهمـــا وربطهمـــا
باحتياجـــات التنميــة يف األقطــار العربيــة وبعــض األقطــار األجنبيــة ،الريــاض :الســعودية.
 حمــدان عبدالرحيــم (« )2000أمنــاط التعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي يف فلســطني -محافظــات غــزة يف ظــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية» ،املجلــة العربيــة للتعليــم التقنــي،
املجلــد ( )17العــدد  ، 1ص ص .33 - 24
 فالتــه ،مصطفــى« .)1994( .إعــداد معلــم التعليــم التقنــي واملهنــي يف دول الخليــج العربيــة»،مكتــب الرتبيــة العــريب لــدول الخليــج ،الريــاض :الســعودية.
رمحــي ،ايالنــه « ،)2010(،تقييــم نظــام التعليــم يف فلســطني مــن منظــور املنظــات غــر
الحكوميــة» ،مركــز ابــداع املعلــم ،رام اللــه :فلســطني.
 وزارة الرتبيــة والتعليــم ووزارة التعليــم العــايل ووزارة العمــل الفلســطينية .)2000( .ورقــةعمــل حــول التجربــة الفلســطينية يف التعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي .رام اللــه :
فلســطني.
 يوســف  ،جــال محمــد ( )2005التعليــم املهنــي ملرحلــة التعليــم الثانــوي يف محافظــات غــزة،رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،جامعــة األزهــر_ غــزة.
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البحث الثاين

واقــع توافــر التمكــن املهنــي التكنولوجــي لــدى طلبــة كليــات التعليــم التقنــي
أمــام التطــورات التكنولوجيــة الحديثــة وســبل تطويــره
دكتور /رأفت محمد سعيد العويض

أستـــــاذ اإلدارة الرتبــــوية والتقنيـــة املساعد
الكلية العربية للعلوم التطبيقية
Rafat_ewadi@hotmail.com

امللخص:

أف ـراد العينــة الذكــور ،وبينــت نتائــج البحــث أنــه توجــد فــروق ذات داللــة
إحصائيــة بــن متوســطات اســتجابات الطلبــة تعــزى ملتغــر املعــدل الرتاكمــي

هــدف البحــث إىل الكشــف عــن واقــع توافــر التمكــن املهنــي التكنولوجــي

لصالــح الطلبــة األعــى معــدل يف كافــة مجــاالت البحــث (اســتخدام الحاســوب،

لــدى طلبــة كليــات التعليــم التقنــي أمــام التطــورات التكنولوجيــة الحديثــة

اســتخدام شــبكة اإلنرتنــت ،اســتخدام أدوات الجيــل الثــاين) ،وبينــت النتائــج

يف محافظــات غــزة مــن وجهــة نظــر الطلبــة وســبل تطويــره ،واتخــذ البحــث

أنــه ال توجــد فــروق داللــة إحصائيــة يف مجــاالت االســتبانة موضــع البحــث

مــن الكليــات التقنيــة يف غــزة منوذجـاً للدارســة امليدانيــة ،وقــد تكونــت عينــة

تعــزى ملتغــر الكليــة .وقــد تــم تفســر النتائــج يف ضــوء أدبيــات الدراســة وتــم

الدراســة مــن ( )157طالبــاً وممــن هــم يف املراحــل النهائيــة مــن برنامــج

عــرض عــدد مــن التوصيــات للمحافظــة عــى املســتوى املرتفــع للتمكــن املهنــي

دراســتهم األكادميــي يف الفــرة مــا الفصــل الــدرايس الثــاين مــن العــام األكادميــي

التكنولوجــي أمــام التطــورات التكنولوجيــة الحديثــة.

 .2014-2015واتبــع الباحــث املنهــج الوصفــي التحليــي ،واســتخدم الباحــث
اســتبانة مقســمة إىل ثالثــة مجــاالت للتعــرف عــى مــدى توافــر التمكــن املهنــي
التكنولوجــي يف كليــات التعليــم التقنــي مــن وجهــة نظــر الطلبــة.
واســتخدم الباحــث املعالجــات اإلحصائيــة املتوســط الحســايب واالنحــراف
املعيــاري والــوزن النســبي واختبــار (ت) .وأظهــرت نتائــج البحــث أن واقــع
توافــر التمكــن املهنــي التكنولوجــي لــدى طلبــة كليــات التعليــم التقنــي أمــام
التطــورات التكنولوجيــة الحديثــة يف الكليــات التقنيــة تتوافــر بهــا بدرجــة
مرتفعــة ،أي بــوزن نســبي ( )78.86%عــى مجــاالت البحــث :اســتخدام
الحاســوب ،اســتخدام شــبكة اإلنرتنــت ،اســتخدام أدوات الجيــل الثــاين.
وقــد أظهــرت النتائــج تقــدم كليــات التعليــم التقنــي يف توافــر التمكــن املهنــي
التكنولوجــي لــدى طلبتهــا عــى مجــاالت البحــث .كــا بينــت النتائــج وجــود
فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف مجــال اســتخدام أدوات الجيــل الثــاين لصالــح

Abstract:
The research aims to detect the reality of the availability of professional
technological empowerment to the students in technical education colleges, facing the modern technological developments in Gaza Governorates according to the students' points of view and how to improve it, the
search takes the technical colleges in Gaza as a model for field study, and
the study sample consisted of 157 students whom are in the final stages of
their academic program in 2014-2015. To achieve this, the researcher using
the descriptive analytical approach by applying a questionnaire divided
into three areas to identify the availability of professional empowerment
technological colleges in technical education from students' points of view.
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The results shows that the reality of the availability of professional techno-

العلميــة والتكنولوجيــة ،مــا أدى إىل تغـرات يف طبيعــة املهــن يف ســوق العمــل،

logical empowerment to the students in technical education colleges, due

وتدفــق طــايب كبــر ،مــا يســتدعي عقــد املؤمتـرات وإجـراء البحــوث لتقديــم

to the modern technological development are available with a high degree

التوصيــات واملقرتحــات للعمــل عــى حــل مشــكالته وتطويــره ،وإعــادة هيكليــة

by relative weight (78.86%) on the areas of the research: the use of comput-

الكليــات ،وإتبــاع اتجاهــات حديثــة (البنــك الــدويل.)23-25 :2010 ،

Also the results show the developing of the technical education colleges in

إن متطلبــات كليــات التعليــم التقنــي اليــوم تتطلــب يف ضــان تخريــج كــوادر

ers, use of the Internet, the use of second-generation tools.
the availability of professional technological empowerment to students on
areas of the research.
The results also shows the presence of significant statistical differences in
the use of second-generation tools for the male respondents, showed results that were no significant differences between the averages of student
responses attributed to the cumulative average for the benefit of students
top rate in all areas of research differences (the use of computers, the use
of network Internet, the use of second-generation tools), results shows that
there were no statistically significant differences in the areas of resolution
in question due to the variable college. The results were interpreted in the

مؤهلــة تكنولوجي ـاً تســاهم يف ســد العجــز القائــم يف ســوق العمــل ،وتطويــر
مخرجاتــه دع ـاً لخطــط التنميــة ،وإليجــاد قنــاة تســاهم يف توحيــد الخطــط
الدراســية وتطويــر الربامــج املعــدة لذلــك ،فــإن الحاجــة إلعــادة هيكليــة التعليم
العــايل التقنــي وضــان التمكــن التكنولوجــي للطلبــة عــى مســتوى التنافــس
املحــي والعاملــي أصبــح أمــرا ً رضوريــاً يف ضــوء املســتحدثات التكنولوجيــة
الحديثــة ،ذلــك مــن شــأنه أن يضمــن إعــداد طلبــة كليــات التعليــم التقنــي
عــى الكفــاءة املطلوبــة ،والقيــام بواجباتهــم يف املرافــق التــي يعملــون فيهــا
مبســتوى عــايل مــن الجــودة (العقيــي.)56:2001 ،
وال ريــب أن نظــام التعليــم التقنــي يواجــه تحديــات ضخمــة تتعلــق يف قدرتــه
عــى تطويــر مصــادره البرشيــة واملاديــة ومناهجــه وأنظمتــه مبــا يتناســب

light of the literature of the study were presented a number of recommen-

والتغــرات الكبــرة الحاصلــة يف الثــورة التكنولوجيــة مبــا يضمــن ارتبــاط

dations to maintain a high level of professional technological empower-

املهــارات واملعــارف املكونــة عنــد الطلبــة بتلــك التــي ســيحتاجون إليهــا يف عــامل

ment facing the modern technological developments

العمــل ويف حياتهــم الخاصــة (حمــدان.)8 :2001 ،

   

مقدمة:

ويــؤدي التطــور التكنولوجــي إىل حتميــة أن يتســلح عامــل املســتقبل باملعــارف
واملهــارات والســلوكيات التــي تتوائــم مــع املتغ ـرات التكنولوجيــة واإلقليميــة

يهــدف التعليــم العــايل أساسـاً إىل إعــداد الكفــاءات املؤهلــة لتلبيــة احتياجــات

والعامليــة ،ومــن ثــم فإنــه مــن الــروري إعــداد الطالــب الفلســطيني وتعليمــه

برامــج التنميــة ،وتعمــل مؤسســات التعليــم العــايل عــى تحقيــق ذلــك مــن

وتدريبــه عــى أحــدث تكنولوجيــا العــر باعتبــاره أنــه مــن القــوى العاملــة يف

خــال الربامــج األكادمييــة والفنيــة التــي تقدمهــا يف مختلــف التخصصــات ،وهــي

املســتقبل وهــو القــادر عــى التعامــل مــع املســتحدثات التكنولوجيــة الحديثــة

يف الوقــت نفســه تقــوم بتعديــل وتطويــر هــذه الربامــج باســتمرار وفــق التطــور

والحفــاظ عــى املنافســة يف األســواق العامليــة.

الدائــم الــذي تشــهده العلــوم واملعــار عــى الســاحة العلميــة والفكريــة.
لقــد أصبحــت قضيــة تطويــر طالــب الكليــات التقنيــة وتحســن مســتوى االســتخدام
يحظــى التعليــم التقنــي خــال العقــود املاضيــة يف ضــوء مــا شــهده العــامل مــن

التكنولوجــي ،ورفــع كفايتهــم ،والتحكــم يف اعدادهــم وحســن اســتثامرهم مــن

تغيــرات رسيعــة ومتالحقــة يف مياديــن العلــوم والتكنولوجيــا واالتصــاالت،

القضايــا الرئيســة املثــارة يف عاملنــا املعــارص اســتجابة لتحديــات التغــر التكنولوجــي

حيــث زاد حجــم املســئولية عــى عاتــق التعليــم العــايل بعــد ظهــور اتجــاه

الرسيــع يف جوانــب التقــدم التكنولوجــي ،وتدفــق املعرفــة نتيجــة للتقــدم العلمــي

عوملــة التعليــم العــايل التقنــي وتدويلــه بأهميــة بالغــة (ســامل.)23 :2004،

وتطبيقــات اســتخدام التكنولوجيــا (الحــويل ،وأبــو دقــة.)393 :2004 ،

تــأيت أهميــة التعليــم التقنــي يف عــر يتســم باالنفجــار املعــريف ،والثــورة

يف ضــوء مــا ســبق يعتــر مه ـاً النظــر إىل التمكــن التكنولوجــي لطالــب الكليــات
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التقنيــة ،وليــس فقــط عــى مســتوى الطلبــة وإمنــا عــى املســتوى الكليــة أيض ـاً،

 -مــا واقــع توافــر التمكــن املهنــي التكنولوجــي لــدى طلبــة كليــات التعليــم

فدعــم الكليــة للتكنولوجيــا يف التعليــم يعمــل عــى تســهيل هــذا التمكــن ،فهــو

التقنــي أمــام التطــورات التكنولوجيــة الحديثــة يف محافظــات غــزة مــن

ليــس مبــارشا ً ،ويكــون هــذا مــن خــال االيفــاء مبعايــر التمكــن التكنولوجــي والتــي

وجهــه نظرهــم؟

تحقــق التميــز للطلبــة.

مشكلة البحث:

 مــا مــدى الفــروق يف واقــع توافــر التمكــن املهنــي التكنولوجــي لــدى طلبــةكليــات التعليــم التقنــي يف محافظــات غــزة مــن وجهــة نظــر الطلبــة تعــزى
للمتغـرات (النــوع ،املعــدل الرتاكمــي ،الكليــة) ؟
 -مــا أبــرز املقرتحــات لتطويــر التمكــن املهنــي التكنولوجــي لــدى طلبــة

إن كليــات التعليــم التقنــي تواجــه تحديــات ضخمــة تتعلــق يف قدرتهــا
عــى تطويــر مصادرهــا البرشيــة واملاديــة ومناهجهــا وأنظمتهــا مبــا يتناســب
والتغ ـرات الكبــرة الحاصلــة يف عاملنــا املعــارص مبــا يضمــن ارتبــاط املهــارات

كليــات التعليــم التقنــي أمــام التطــورات التكنولوجيــة الحديثــة؟

أهداف البحث:

واملعــارف املكونــة عنــد الخريجــن بتلــك التــي ســيحتاجون إليهــا يف عــامل العمــل
ويف حياتهــم الخاصــة.

يسعى البحث لتحقيق األهداف التالية:
 .1الكشــف عــن املالمــح العـــامـــــة لكـــلــــيات التعـــــــــــــليم التقنــي يف

لقــد أصبحــت مواكبــة التطــورات التكنولوجيــة حتميــة تلــزم أن يتســلح بهــا

محافظــات غــزة.

كل خريــج مــن أجــل مواجهــة التحديــات املســتقبلية ،ورفــع قدراتــه باملعــارف

 .2التعرف عىل املقصود بالتمكني املهني التكنولوجي ،وأهم خصائصه.

واملهــارات والســلوكيات التــي تتوائــم مــع املتغـرات بســوق العمــل ومتطلبــات

 .3الكشــف عــن واقــع توافــر التمكــن املهنــي التكنولوجــي لــدى طلبــة كليــات

التكنولوجيــا الحديثــة.

التعليــم التقنــي أمــام التطــورات التكنولوجيــة الحديثــة يف محافظــات غــزة مــن
وجهــه نظرهــم.

يف ضــوء مــا تقــدم ونظ ـ ًرا ألهميــة كليــات التعليــم التقنــي يف ضــان تخريــج

 .4التعــرف عــى مســتوى الفــروق يف اســتجابات املبحوثــن لــدى طلبــة كليــات

كــوادر مؤهلــة تســاهم يف التعامــل بكفــاءة مــع املســتحدثات التكنولوجيــة

التعليــم التقنــي يف محافظــات غــزة مــن وجهــة نظرهــم نحــو واقــع توافــر

ومواكبــة ســوق العمــل ،وتطويــر مخرجاتــه لتواكــب التنافــس العاملــي والثــورة

التمكــن املهنــي تعــزى للمتغ ـرات (الكليــة ،النــوع ،املعــدل الرتاكمــي).

التكنولوجيــة ،وإليجــاد قنــاة تســاهم يف تطويــر الخطــط وبرامــج اإلعــداد

 .5الوصــول إىل أبــرز املقرتحــات لتطويــر التمكــن املهنــي التكنولوجــي لــدى طلبــة

األكادميــي؛ فــإن الحاجــة للتعــرف عــى مــدى التمكــن التكنولوجــي لطلبــة

كليــات التعليــم التقنــي أمــام التطــورات التكنولوجيــة الحديثــة.

كليــات التعليــم التقنــي أصبــح أم ـرا ً رضوريًــا يف ضــوء التطــورات التكنولوجيــة
الحديثــة ،والــذي مــن شــأنه أن يضمــن تحقيــق الكفــاءة املطلوبــة يف الســوق

أهمية البحث:

التنافــي املحــي والعاملــي مــن خــال القيــام بوظائفهــم يف املرافــق التــي
يســتولوها .تأسيس ـاً عــى مــا ســبق ميكــن صياغــة مشــكلة البحــث بالســؤال

تتمثل أهمية البحث الحايل وفقاً لالعتبارات اآلتية:

الرئيــس التــايل:

 .1أهميــة املوضــوع ذاتــه كــون التمكــن التكنولوجــي الحديــث مــن متطلبــات
العــر وأحــد دعائــم وركائــز التعليــم التقنــي.

*مــا واقــع توافــر التمكــن املهنــي التكنولوجــي لــدى طلبــة كليــات التعليــم
التقنــي أمــام التطــورات التكنولوجيــة الحديــث ؟

 .2قــد تفيــد نتائــج البحــث القامئــن عــى مؤسســات التعليــم التقنــي يف التعرف
عــى بعــض معايــر التمكــن املهنــي التكنولوجــي؛ وتصنيفهــا واإلفــادة منهــا يف

ويتفرع عن التساؤل الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

برامــج تطويــر األداء األكادميــي لطلبــة التعليــم التقنــي.

 -ما املالمح العامة لكليات التعليم التقني يف محافظات غزة؟

 .3وضــع مــؤرشات التمكــن التكنولوجــي أمــام التطــورات التكنولوجيــة الحديثــة

 -ما املقصود بالتمكني املهني التكنولوجي؟ وما أهم خصائصه؟

كــرورة لرفــع كفــاءة طلبــة كليــات التعليــم التقنــي.
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 .4متثــل هــذه الدراســة اســتجابة لالتجاهــات الحديثــة ،والتــي تنــادي بــرورة

الدراسات السابقة:

واالرتقــاء بالتعليــم التقنــي يف فلســطني.

تعــددت الدراســات التــي تناولــت مجــال التعليــم التقنــي عــى املســتوى

 .5قــد يســهم يف تقديــم بعــض املقرتحــات التــي ميكن أن يســتفيد منهــا اإلدارات

املحــي والعاملــي ،ولكــن يف أغلبهــا جــاءت يف بحــث ســبل التطويــر والعــاج،

يف مؤسســات التعليــم التقنــي يف االســتفادة مــن تحســن جــودة خريجيها.

وأمنــاط التعليــم التقنــي وواقعــه دون التطــرق إىل مســتوى الطلبــة مــن الناحيــة

االهتــام وتســليط الضــوء عــى طلبــة التعليــم التقنــي كأهميــة للتميــز

مصطلحات الدراسة اإلجرائية:

التكنولوجيــة ،وفيــا يــي عــرض لبعــض تلــك الدراســات ،ال الحــر:
 -دراســة ( أبــو شــالة )2013 ،التــي هدفــت إىل التعــرف عــى االتجــاه نحــو

التمكــن املهنــي التكنولوجــي :متكــن طالــب كليــات التعليــم التقنــي مهنيــاً

التعليــم التقنــي ،حيــث أظهــرت مســتوى اتجــاه متوســط لــدى طلبــة التعليــم

نحــو دمــج األجهــزة واألدوات والوســائل التكنولوجيــة الحديثــة يف تعلمــه مــن

التقنــي بنســبة ( ،)65398%وأوصــت الدراســة بــرورة إعــادة النظــر يف نظــم

أجــل تحقيــق األهــداف وزيــادة فاعليــة وكفــاءة أدواره املســتقبلية نحــو مهنتــه

التعليــم التقنــي.

ورفــع مســتوى املشــاركة اإليجابيــة يف عمليــة تعلمــه لتحقيــق مزيــد مــن التقدم

 -دراســة (عســاف ،وأبــو عــي )2012 ،التــي هدفــت إىل وضــع تصــور مقــرح

والتفــوق واالرتقــاء عــى املســتوى املحــي والعاملــي ،باإلضافــة إىل متكينهــم مــن

لتنظيــم بنيــة التعليــم الثانــوي املهنــي يف فلســطني يف ضــوء النظــرة الشــاملة

جعــل الواقــع الوظيفــي املســتقبيل أفضــل ضمــن احتياجــات الســوق ،ومــا

لعالقــة التعليــم العــام بالتعليــم العــايل مــن ناحيــة ،ومحدوديــة ســوق العمــل

يعنيــه ذلــك مــن تنميــة قدراتهــم عــى مواكبــة التطــورات التكنولوجيــة.

مــن ناحيــة اخــرى وذلــك يف ضــوء التجربــة اليابانيــة.

التعليــم التقنــي :هــو التعليــم الــذي يكســب الطالــب املعــارف واملهــارات

 -دراســة ( الشــويخ )2007 ،التــي هدفــت إىل التعــرف إىل واقــع التخطيــط

واالتجاهــات املهنيــة التــي تؤهلــه لالنخـراط يف ســوق العمــل يف إحــدى األعــال

االســراتيجي يف مؤسســات التعليــم التقنــي ،وقــد أظهــرت أن الكليــات

التقنيــة ،وتكــون فيهــا الدراســة ســنتني بعــد الثانويــة العامــة أو أكــر.

األهليــة تتميــز عــن الكليــات التقنيــة يف عمليــة التخطيــط االســراتيجي.

الطالــب الفلســطيني  :تعنــي الشــباب الجامعــي والشــابات» يف مرحلــة

 -وهدفــت دراســة (رايض )2006 ،إىل تحديــد معوقــات تطبيــق إدارة الجــودة

التعليــم الجامعــي عمريــة تبــدأ يف العــادة بعــد انتهــاء مرحلــة الثانويــة العامــة

الشــاملة يف مؤسســات التعليــم التقنــي وســبل التغلــب عليهــا ،والتــي أظهرت

واملراهقــة وتنتهــي يف أواخــر الســنة الرابعــة والعــرون ،والشــباب الجامعــي

ضعــف جهــود الــوزارة يف دعــم التعليــم التقنــي عــى جميــع املســتويات.

املقصوديــن هــم مــن فئــة (  26 18-ســنة) ،وهــم ميثلــون حســب مركــز

 -ودراســة برتســون (  )Peterson, 2006التــي هدفــت التعــرف إىل مــدى

اإلحصــاء الفلســطيني لعــام  2013مــا نســبته  % 39.8مــن ســكان فلســطني

التنافــس الجــاري يف املؤسســات األمريكيــة خاصــة يف املؤسســات الجامعيــة
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بــن جامعــات الواليــات املختلفــة ،وأمــا فيــا يتعلــق بالنتائــج التــي توصلــت
إليهــا الدراســة فإنهــا تتمثــل يف أن التعليــم القائــم عــى التنافســية بــن

والح ًقــا ســيتم اســتخدام الطالــب املســجل يف كليــات التعليــم التقنــي املســجل

الهيئــات واملؤسســات يكــون أفضــل ،وعــى كل مؤسســة علميــة جامعيــة

مــن أجــل الحصــول عــى الدرجــة الجامعيــة األوىل (البكالوريــوس)ـ أو الدبلــوم

أن تعــدل مــن إدارتهــا ،وتعــدد طــرق متويلهــا ،وتطويــر ،وأن تضــع لنفســها

حيــث يتــم إعــداده نظريـاً ومهنيـاً وتطبيقيـاً ومســتعد لاللتحــاق بقــوى العمــل،

أهدافــاً متكنهــا مــن التنافســية عــى املســتوى املحــي والعاملــي ،حيــث

ويتمتــع بالقــدرة عــى التشــغيل واإلنتــاج.

يــؤدي ذلــك إىل تعليــم ينعكــس بأثــر أفضــل عــى املخرجــات واملتعلمــن
داخــل هــذه املؤسســة ،مــا يــؤدي إىل النهــوض باملؤسســة التعليميــة نفســها
وبخريجيهــا.
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 -ودراســة (حمــدان )2004 ،التــي هدفــت التعــرف إىل الدوافــع املتنوعــة

الرفاهيــة ،وتســتدعي هــذه التغ ـرات اتبــاع سياســة تنميــة مهنيــة ألعضــاء

وراء التحــاق خريجــي التعليــم الثانــوي يف الكليــات املهنيــة التقنيــة ،وقــد

هيئــة التدريــس جديــدة ميكنهــا تقليــل الفجــوة نحــو املقــدرة عــى التعامــل

توصلــت الدراســة إىل ضعــف إقبــال الطلبــة عــى االلتحــاق بالكليــات املهنيــة

خاصــة مــع التكنولوجيــا كمــؤرش تنافــي رئيــي يف ظــل املتغـرات العامليــة

التقنيــة ،وأنهــم ال زالــوا بحاجــة ماســة إىل التوحيــد واإلرشــاد الرتبــوي يف هــذا

الحاليــة واملســتقبلية.

الجانــب ،كــا ان هنــاك عوامــل اقتصاديــة مؤثــرة عــى دوافــع االلتحــاق
بالكليــات  ،وكذلــك النظــرة الســالبة ألف ـراد املجتمــع تجــاه حملــة الدبلــوم

 -ودراســة (حمــدان )2003،التــي هدفــت التعــرف إىل أســباب التحــاق

املتوســط ،وانعــدام فــرص تقديــم مســاعدات ماليــة لهــؤالء الخريجــن إلقامــة

الطلبــة بالكليــات التقنيــة مبحافظــة غــزة ،وقــد أظهــرت الدراســة أن أكــر

مشــاريع إنتاجيــة صغــرة.

أســباب االلتحــاق شــيوعا هــي األســباب النفســية التــي تتمثــل يف الرغبــة
الشــخصية يف دراســة العلــوم التقنيــة ذات الطابــع العمــي  ،وأن املدرســة

 ودراســة هوتــش آن وآخــرون(  )Hochschulen ,2004التــي هدفــت التعــرفإىل التعليــم العــايل والتنافســية والفــرص واملخاطــر ،وأوضحــت الدراســة أن

الثانويــة ووســائل اإلعــام هــي أضــف األســباب إســهاما يف حــث الطلبــة عــى
الاللتحــاق بالتعليــم التقنــي.

القانــون الجديــد الــذي صــدر يف مقاطعــة الرايــن الشــايل يف األول مــن أبريل
عــام ( )2000قــد عــدل مــن أساســيات إصــاح التعليــم العــايل التقنــي يف هــذ

 -ودراســة (أبــو عــايص )2003 ،التــي هدفــت التعــرف إىل واقــع التعليــم التقنــي يف

املقاطعــة ،كــا تــرى الدراســة أن املناقشــات عــن التعليــم يف املجتمــع األملــاين

محافظــات غــزة ومعوقــات تطويــرة ،وقــد أظهــرت الدراســة أن هنــاك معوقــات

خاصــة عــن التعليــم اآليل (التقنــي) قــد أظهــرت أن هنــاك اتجاه ـاً مؤكــدا ً

بيئييــة واجتامعيــة مورروثــه تتمثــل يف نظــرة املجتــم الدونيــة لخريجــي هــذا

نحــو التنافــس بهــذا التعليــم وأدى ذلــك إىل تغيــر الفكــرة التقليديــة عنــه،

النــوع مــن التعليــم ،وكذلــك ارتباطــه بالحــرف اليدويــة يف أذهــان النــاس ،وقــد

وظهــرت مصطلحــات جديــدة مثــل (الكفــاءة ،التميــز العاملــي ،والتحكــم،

أوصــت الدراســة بــرورة إعــادة النظــر يف هيكليــة التعليــم التقنــي ،وبرامجــة.

واإلدارة الجديــدة) ،وتــرى هــذه الدراســة أن النمــوذج التنافــي للتعليــم

 -كــا قــام (حمــدان )2000،التــي هدفــت التعــرف إىل واقــع التعليــم التقنــي يف

التقنــي يهــدف إىل توســيع مــدى التنظيــم اإلداري إلنجــاز أكــر قــدر مــن

محافظــات غــزة يف ظــل التغـرات التكنلوجيــة ،والتعــرف إىل بعــض معوقــات

املكاســب مــن املصــادر املتاحــة ،مــا يــؤدي إىل عمــل نظــام جديــد يعيــد

تطبيقــه بالطريقــة املثــى ،وقــد أظهــرت الدراســة أن أهــم املعوقــات كان يف

ترشــيد مصــادر التمويــل الخاصــة بالتعليــم التقنــي لتحســن مخرجاتــه.

مجــال السياســات واالسـراتيجيات ،وافتقــار املناهــج.

 -ودراســة نــادول ( )Nadu, 2004التــي هدفــت التعــرف إىل الطــرق التــي ميكن

 -كــا أظهــرت دراســة (حمــد )2000 ،التــي هدفــت التعــرف إىل الكفــاءة

مــن خاللهــا تحســن القــدرة التنافســية للمؤسســات ،حيــث قامــت الدراســة

الداخليــة بشــقيها الكمــي والكيفــي للتعليــم التقنــي يف محافظــات غــزة،

بعــرض املبــادرة التــي قــام بهــا املجلــس الهنــدي للتعليــم التقنــي (Council

أن الكفــاءة الكميــة ملؤسســات التعليــم التقنــي بلغــت ( )65.4%ونســبة

 )for Technical Education (AICTE) The All – Indiaبهــدف التوصــل

البطالــة بــن الخريجــن يف هــذا النــوع مــن التعليــم بلغــت (.)34.6%

إىل مــؤرشات التنافســية للمؤسســات التعليميــة ،ويرتبــط تحســن القــدرة
التنافســية ألي مؤسســة بفريــق اإلدارة بهــا ،وكفــاءة أعضــاء هيئــة التدريــس،

تعليق عام عىل الدراسات السابقة:

ويهــدف املجلــس إىل التأكــد مــن أنــه يتــم دمــج املناهــج النظريــة باألنشــطة
العمليــة واملعامــل وورش العمــل ،وتوصلــت الدراســة إىل أنــه يوجــد العديــد

مــن خــال عــرض وتحليــل الدراســات الســابقة التــي تتمثــل بالدراســات العربيــة

مــن املخرتعــات واالبتــكارات التــي غــرت العــامل وحيــاة األف ـراد وأن معــدل

واألجنبيــة وعنارصهــا الرئيســية التــي تناولــت التعليــم التقنــي مــن زوايــا عــدة،

التغــر ينمــو برسعــة ،وأن هــذه التغـرات تؤثــر عــى التعليــم ومنــط الحيــاة،

وقــد اتبــع يف معظمهــا املنهــج الوصفــي ،وأوىص معظمهــا بأهميــة الحفــاظ عــى

وأنــه يف الوقــت الحــايل يوجــد طلــب عــى التعليــم العــام ،أمــا يف املســتقبل

مســتوى مرتفــع مــن التميــز والنوعيــة للتعليــم التقنــي ،ورضورة تطويــره مــن

فســيكون عــدد الوظائــف قليــل وســيكون العمــل لوقــت كامــل إحــدى أنــواع

جوانبــه املختلفــة ،وقــد اختلفــت الدراســة الحاليــة عــن غريهــا يف أنهــا تناولــت
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حجــر الزاويــة يف تطويــر التعليــم التقنــي واملتمثــل بالتمكــن املهنــي التكنولوجــي

أمــا محمــد ( )23:2002يعرفــه بأنــه :التعليــم املتضمــن إعــدادًا تربويـاً وتوجيهياً

وتحقيــق أغلــب مــؤرشات متطلبــات طلبتهــا يف حاجاتهــم نحــو االلتحــاق بســوق

ســلوكياً ،واملصمــم إلعــداد املهــارات الوســطى مــن العــال التقنيــن يف اإلدارة

العمــل والتميــز بأدوارهــم وظائفهــم وفــق املتطلبــات التكنولوجيــة يف عــر الثــورة

الوســطى يف مؤسســات تعليميــة بــن ســنتني أو ثــاث ســنوات  ،وبعــد الدراســة

التقنيــة ،حيــث ذلــك يرجــع إىل كفــاءة األعــداد االكادميــي للطبــة مــن جانــب،

الثانويــة ودون مســتوى الدراســة الجامعيــة.

ومواكبتهــم للثــورة العلميــة التكنولوجيــة التــي تتطلــب مــن كليــات التعليــم
التقنــي مواكبتهــا مــن جانــب آخــر.

أنواع التعليم التقني:
ذكــر ( أبــو عمــر )67:2008 ،جانبــن مــن التعليــم التقنــي نق ـاً عــن (الدنــف

ووجهــت الدراســات الســابقة بالتعليــم التقنــي الباحــث يف التأكيــد عــى

: )97:2013،

أهميــة التمكــن التكنولوجــي كأحــد معايــر الوظيفــة املســتقبلية مــن خــال

 .1التعليــم التقنــي بأغلبيــة أكادمييــة  :وهــو الــذي يركــز عــى الجانــب النظــري

تنظيــم برامــج تكنولوجيــة متقدمــة للطلبــة ،حيــث هنــاك حاجــة ماســة لرفــع

أكــر منــه الجانــب العمــي ،ويتمثــل هــذا النــوع مــن التعليــم يف فلســطني

مســتواهم وتحديــث معرفتهــم ومهاراتهــم املهنيــة ملواكبــة املتغـرات العامليــة،

بالتعليــم الهنــديس يف الكليــات والجامعــات يف مســتوى ( دبلــوم -بكالوريــوس)

خاصــة طلبــة التعليــم مــن أجــل متكينهــم أمــام التطــورات الهائلــة يف اســتخدام

ويؤهــل خريجــن مهنيــن كخـراء أو مصممــن ،ال يتوقــع أن يعملــوا يف املجــال

تطبيقــات التكنولوجيــا يف كافــة مياديــن العمــل.

املهنــي أو الحــريف.

اإلطار النظري:

 .2التعليــم التقنــي بأغلبيــة مهنيــة  :والــذي يركــز عــى الجانــب العمــي أكــر
منــه عــى الجانــب النظــري ،وميثــل هــذا النــوع مــن التعليــم يف فلســطني

التعليم التقني:

بالتعليــم املهنــي يف مراكــز التدريــب املهنــي ،وحديثــاً التعليــم املهنــي يف

يتميــز التعليــم التقنــي عــن غــرة مــن أنــواع التعليــم األخــرى بارتباطــه املبــارش

املــدراس الصناعيــة ضمــن املســار التطبيقــي ،حيــث يعمــل خريجــو هــذا

والعضــوي بالواقــع االقتصــادي واالجتامعــي للمجتمــع مــن ناحيــة ،وبالتطــور

التعليــم يف ســوق العمــل يف املجــال الحــريف املبــارش.

التكنولوجــي مــن ناحيــة أخــرى ،العتبــاره مصــدر إعــداد القــوى العاملــة والتــي
تقــع عليهــا مســؤولية تنفيــذ وتشــغيل وصيانــة املشــاريع الصناعيــة والزراعيــة

ويــرى أبــو جـراد ( )75:1994أن الكليــات التطبيقيــة جــزء مــن كليــات املجتمــع

والصحيــة والخدماتيــة.

الثانــوي لــوزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل يف فلســطني ،والتــي اعتــرت مفهوم ـاً
جديــدا ً للتعليــم الجامعــي املتوســط ،وقــدم هــذا املفهــوم اىل فلســطني يف بدايــة

ونظـ ًرا للــدور الحيــوي والهــام الــذي يلعبــه التعليــم التقنــي يف تحقيــق التنميــة

العقــد الســابع مــن القــرن العرشيــن حيــث تطــورت دور ومعاهــد املعلمــن

وضــان اســتمراريتها ،حيــث إنــه يلعــب دو ًرا فاعــاً ومؤثــ ًرا يف مجــال إعــداد

واملعلــات إىل كليــات املجتمــع ،وكان الهــدف مــن هــذه الكليــات تأهيــل

وتأهيــل القــوى البرشيــة الكفــؤة للعمــل يف القطاعــات الصناعيــة والزراعيــة

املعلمــن واملعلــات للتدريــس يف مرحلــة التعليــم األســايس وكان مســتوى

والصحيــة والخدميــة ،فــإن هــذا النــوع مــن التعليــم يجــب أن يحظــى بعنايــة

الدراســة فيهــا ســنتني دراســيتني.

واهتــام فائقــن نظ ـ ًرا ألهميتــه.
ومــا جــاء يف الخطــة الخمســية الفلســطينية التطويريــة االســراتيجية (2008-

مفهوم التعليم التقني:

 )2012املنفــذة واملعمــول بهــا ،فــإن الكليــات التقنيــة تقــع عــى ثــاث أنــواع
محــددة ،هــي( :الكليــات الجامعيــة  ،البوليتكنــك ،كليــات املجتمــع) وعليــه فــإن

يعرفــه االتحــاد العــريب للتعليــم التقنــي  1979بأنــه  :ذلــك التعليــم الــذي

الكليــات التقنيــة هــي إســم يجمــع يف طياتــه الكليــات عــى اختــاف بناياتهــا

يهــدف اىل إعــداد أخــر تقنيــة تقــع بــن األخصائيــن (الجامعيــن) والعــال

رشيطــة أن تكــون برامجهــا أو الجــزء الغالــب مــن برامجهــا تقنيــة التوجــه.

املهــرة يف هــرم القــوى العاملــة ،ومــدة الدراســة فيهــا مــن ( )2-3ســنوات بعــد
الثانويــة العامــة (الدنــف .)96:2013،
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ملحة عن الكليات التقنية يف محافظات غزة:
 كلية فلسطني التقنية -ديــــر البلح:نشــأت عــام  1992بإمكانــات متواضعــة يف تجهيزاتهــا وتخصصاتهــا إال أن

سامت نظام التعليم التقني يف فلسطني:
بينــت الدراســات واألبحــاث التــي أجريــت حــول نظــام التعليــم التقنــي يف
فلســطني وجــود سلســلة مــن املشــكالت التــي يواجههــا هــذا النظــام ،ومــن

الحاجــة إىل التعليــم التقنــي والتدريــب الفنــي دفعــت إىل التوســع فيهــا

أهمهــا (أبــو نحلــه:)33:1996 ،

وتــرف عليهــا وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل.

 .1صغر حجمه من ناحية العاملني يف مؤسساته.
 .2تدين املستوى األكادميي والتعليمي ملجموع الطلبة الذين يستقبلهم.

 الكلية العربية للعلوم التطبيقية -رفـــح :تأسســت يف محافظــة رفــح عــام  1999برتخيــص واعتــاد مــن وزارة الرتبيــة
والتعليــم العــايل منبثقــه عــن املعهــد العــريب الثقــايف الــذي تأســس عــام 1995م
برتخيــص واعتــاد مــن وزارة اإلعــام والــذي تخصــص يف الدراســات اإلعالميــة

 .3تشتـــــت الجهــــات املســؤولة عــن اتخـــــــاذا القـــــــــــرارات ورســم
السياســات والتخطيــط.
 .4ضعــف مستـــــــــوى ونوعيــة الـــــــــرامج والخـــــدمات التــي
توفرهــا مؤسســاته.

ومتنــح الكليــة خريجيهــا درجــة الدبلــوم املتوســط ،والبكالوريــوس يف اإلدارة.

 .5ضعف ارتباط التعليم التقني الحتياجات التنمية وسوق العمل.

 -كلية التدريب غـــزة -الوكالة:

أهدف التعليم التقني يف فلسطني:

تأسســت عــام 1953م تحــت اســم (مركــز التدريــب املهنــي) تجســيدا
ًلفلســفة وكالــة الغــوث الدوليــة إلغاثــة الالجئــن الفلســطينيني ،وأخــذت الكليــة

إن االهتــام والرعايــة التــي متنــح للتعليــم التقنــي يف فلســطني مــن خــال

بالتطويــر إىل أن وصــل عــدد التخصصــات املهنيــة فيهــا حاليـاً إىل ( )14تخصــص،

تكاتــف جهــود وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل واملؤسســات الوطنيــة والقامئــن

وبلــغ عــدد التخصصــات الفنيــة ( )17وإجــايل قدرتهــا االســتيعابية يزيــد عــن

عــى التنميــة دفعتــه ألن يحقــق األهــداف التاليــة:

( )1000طالــب وطالبــة.

 .1تخريــج األيــدي العاملــة املاهــرة واألطــر التقنيــة وتأهيلهــا يف مختلــف
التخصصــات التــي تحتاجهــا مشــاريع التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة.

 الكلية الجامعي للعلوم التطبيقية:هــي أكــر الكليــات التقنيــة يف فلســطني ،أنشــأت بقــرار مــن وزارة الرتبيــة

 .2تخريــج األعــداد الكافيــة مــن األطــر املؤهلــة يف مختلــف التخصصــات وســد
العجــز يف ســوق العمــل.

والتعليــم العــايل يف ( )1998تحــت مســمى ( كليــة مجتمــع العلــوم املهنيــة

 .3عمل برامج تطويرية تدريبية للقوى العاملة لزيادة قدراتهم مهارتهم.

والتطبيقيــة) ،وكان الهــدف الرئيــس لهــا توفــر خدمــة التعليــم التقنــي واملهنــي

 .4رفــع املســتوى العلمــي لألفــراد يف مجــال أو أكــر مــن مجــاالت املعرفــة

للمجتمــع الفلســطيني مــن خــال ( )36اختصاص ـاً ،وتطــورت النشــأة لتصبــح

النظريــة والتطبيقيــة إىل مســتوى التخصــص بــن املســتوى الثانــوي واملســتوى

عــام  2007مــن كليــة متنــح شــهادة الدبلــوم املتوســط إىل كليــة جامعيــة متنــح

الجامعــي تحقيقــاً لرغباتهــم يف مواصلــة التعليــم وتنميــة لكفايتهــم

درجــة البكالوريــوس لنمــو ( )7تخصصــات.

الشــخصية واالجتامعيــة.

 الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا  -خـــانيونس:أنشــئت بخــان يونــس كمؤسســة أهليــه تعنــي بتدريــس العلــوم التقيــة ،وقــد
تــوىل مجلــس التعليــم العــايل بالقــدس بــاإلرشاف عليهــا عــام  1994ثــم أصبحــت
مؤسســة حكوميــة تابعــه لــوزارة التعليــم عــام  ،1997ومتنــح خريجيهــا درجتــي
البكالوريــوس والدبلــوم املتوســط يف ( )24تخصصـاً علميـاً.
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 .5ترســيخ مفهــوم الثقافــة التقنيــة لــدى أفـراد املجتمــع لرفدهــم يف مؤسســات
التعليــم التقنــي.
 .6تحقيــق التعــاون اإليجــايب بــن مؤسســات التعليــم التقنــي واملؤسســات

مــع املتغــرات واملســتجدات التكنولوجيــة يف املجــاالت املهنيــة والتقنيــة ،إىل
جانــب كونهــا غــر مســتقرة  ،وغــر مرتبطــة باحتياجــات ســوق العمــل
الفلســطيني ومتطلباتــه (الربدينــي.)32:2006،

اإلنتاجيــة الخدميــة ذات العالقــة.
 .7املســاهمة يف الحــد مــن البطالــة وذلــك عــن طريــق برامــج إعــادة التأهيــل
والتدريــب.
 .8تشــجيع الخريجــن عــى القيــام مبشــاريع صغــرة خاصــة بهــم ( الشــويخ،
.)65:2007

الــكادر البــري التدريــي :رغــم أن الــكادر البــري عنــر مهــم جــدا ً
يف تنميــة وتفعيــل دور الكليــات التقنيــة فإنهــا مــا زالــت تعــاين نقصــاً يف
املدربــن املؤهلــن يف بعــض التخصصــات الفنيــة مثــل  :أقســام الفندقــة،
والفنــون التطبيقيــة ،والرتبيــة املوســيقية ،فض ـاً عــن افتقــار عــدد غــر قليــل
مــن املدربــن إىل التأهيــل الرتبــوي ومعرفــة األســاليب الحديثــة يف التدريــس

الصعوبات التي تواجه التعليم التقني يف فلسطني:

والتدريــب والطرائــق العلميــة يف عمليــة التدريــس والقيــاس والتقويــم ،ويعــود
ذلــك اىل قصــور واضــح يف تحديــد االحتياجــات التدريبيــة والسياســات املتبعــة

يتصــف الواقــع الفلســطيني بطبيعــة خاصــة حيــث إنــه يعــاين مــن تراكــات

يف تدريــب العاملني(.ســليامن)209:2003 ،

االحتــال اإلرسائيــي لعـرات الســنني ســعي االحتــال جاهــدا ً لتدمــره والقضــاء
عــى كــوادره باعتقالهــم وتدمــر املؤسســات التقنيــة ،وإحالــة أي أمــوال قــد

السياســات واالســراتيجيات :يعــود ضعــف إقبــال خريجــي الثانويــة العامــة

تصــل إليــه مــن الخــارج نــوع مــن املســاعدات أو املنــح أو الهبــات ،وتســعى

عــى التعليــم التقنــي إىل عــدم وجــود سياســات واسـراتيجيات واضحــة تخــدم

باســتمرار إىل تهويــده وضعفــه وتفكيكــه.

هــذا النــوع مــن التعليــم وتجــذب إليــه الطــاب بأعــداد تؤهلهــا إىل االســتمرار
والتحــدي يف ســوق التعليــم والتنميــة ،كــا أن تــدين املســتوى العلمــي لهــذه

وتتجســد الصعوبــات والتحديــات التــي تعيــق تطــور عمــل التعليــم التقنــي يف

الفئــة مــن الخريجــن يعــد الســبب الرئيــس يف االلتحــاق بهــا .إال إنــه باإلمــكان

فلســطني فيــا يــي :

مواجهــة هــذه املشــكلة بإرســال قواعــد واضحــة للقبــول تقــرن باختبــارات
ومقابــات شــخصية يخضــع لهــا املتقــدم  ،ويتــم توزيــع الطلبــة عندهــا بشــكل

ضعــف التمويــل :إن تدريــب املهنيــن والتقنيــن يحتــاج عــادة لتكلفــة عاليــة ال

يســد النقــص يف األطــر الفنيــة املدربــة التــي يحتــاج إليهــا املجتمــع مبــا يتناســب

تقــل عــن تكلفــة االختصاصــات العليــا ،ويف بعــض األحيــان تزيــد عليهــا ،الزديــاد

إمكاناتــه االقتصاديــة ،فضـاً عــن تجنــب سياســة البــاب املغلــق أمــام خريجــي

نســبة املتطلبــات العمليــة للتدريــب مــن معــدات وأخصائيــن ذوي خــرة عمليــة

هــذه الكليــات  ،وعــدم اعتبــار مثــل هــذا النــوع مــن التعليــم مرحلــة منتهيــة

ونظرية(العاقــب.)63:1987 ،

ال تــؤدي إىل التعليــم العــايل ويؤكــد (أبــو عــايص )2003 ،أن التعليــم التقنــي
يف فلســطني يفتقــد إىل اس ـراتيجية واضحــة ومتكاملــة تربــط بــن احتياجــات

اإلمكانــات املاديــة :وتتمثــل بعــدم كفايــة املبــاين والــورش واملختـرات واملكتبات
 ،وعــدم قــدرة املشــاغل واملخت ـرات عــى اســتيعاب األعــداد املتناميــة ومــن
الطــاب؛ األمــر الــذي يجعلهــا عاجــزة عــن الوفــاء بحاجــة الطــاب إىل تدريــب

املجتمــع ومخرجــات التعليــم التقنــي.

التمكني التكنولوجي:

عمــي فاعــل داخــل الكليــة ،فضــاً عــن أن بعــض األجهــزة واملعــدات قــد
أصبحــت قدميــة ،ويف حاجــة إىل تطويــر وتحديــث لتتناســب مــع التطــورات

لــو بحثنــا عــن كلمــة تكنولوجيــا يف املعاجــم فإننــا ال نجــد هــذه الكلمــة فهــي

التكنولوجيــة املتســارعة ( .أبــو عــايص)33:2003 ،

ليســت كلمــة عربيــة ،وأصلهــا يعــود إىل اللغــة اإلغريقيــة القدميــة ،والتكنولوجيا
مصطلــح مركــب مــن مقطعــن ( )Technoوتعنــي حرفــة أو صنعــة أو فــن

النظــم التعليميــة :تعتــر بعــض املناهــج التــي تــدرس يف الكليــات التقنيــة

و( )Logyوتعنــي علــم ،وبالتــايل فــإن كلمــة تكنولوجيــا تعنــي علــم التقنيــة

مناهــج تقليديــة ،قــارصة عــى إعــداد خريجــن باملســتوى املطلــوب ،وال تتكيــف

أو الفنــون أي دراســة املهــارات بشــكل منطقــي لتأديــة وظيفــة محــددة»
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(عســقول.)6:2006 ،
وأشــار خميــس( )2:2003إىل أن «التكنولوجيــا  Technologyهــي العلــم الــذي
يعنــي بعلميــة التطبيــق املنهجــي للبحــوث والنظريــات وتوظيــف عنــارص

 مســاعدة الطلبــة عــى مامرســة أدوارهــم بكفــاءة وزيــادة ثقتهــم بأنفســهم يفضــوء التطــورات التكنولوجيــة الحديثة.

برشيــة وغــر برشيــة يف مجــال معــن ،ملعالجــة مشــكالته ،وتصميــم الحلــول

 -تالىف أوجه القصور يف إعداد الطلب قبل التحاقه باملهنة.

العلميــة املناســبة لهــا ،وتطويرهــا ،واســتخدامها ،إدارتهــا وتقوميهــا لتحقيــق

-تحديث خربات الطالب التكنولوجية وتطويرها (الرواف.)325:2009،

أهــداف محــددة».

 مســاعدة الطالــب عــى الرتقــي والتقــدم الوظيفــي ،وكذلــك األمــانالتكنولوجــي الوظيفــي.

ويــرى القــايض ( )451:2000أن التكنولوجيــا عبــارة عــن حلــول إبداعيــة
ومبتكــرة  ،وتوســيعاً لفرصــه وتخفيضــاً لكلفتــه ،ورفعــاً لكفاءتــه ،وزيــادة
فاعليتــه بصــورة تتناســب مــع طبيعــة العــر وقــد تكــون تلــك الحلــول ماديــة
أو فكريــة أو تصميميــة أنتجــت لتناســب طبيعــة التعلــم.

 حــث الطالــب عــى توظيــف املســتحدثات التكنولوجيــة الحديثــة (أبــو العطــا،.)2:2000
 تنميــة اســتعداد الطالــب لتحمــل املســئوليات واألدوار الجديــدة يف عــرالتقنيــة والثــورة التكنولوجيــة.
 -رفع مكانة الطالب اجتامعياً ،وتحقيق الرضا الوظيفي ألدواره املستقبلية.

ويعــرف عبــد الحميــد ( )29:2003التكنولوجيــا بأنهــا كل مــا هــو جديــد وحديــث

 -مساعدة الطالب املعلم عىل حل املشكالت التكنولوجية التي قد تواجهه

ينتــج عــن التطبيــق املتقــن لتكنولوجيــا الكمبيوتــر والوســائط املتعــددة ،ومــا

 -مواجهة املتغريات املهنية والقدرة عىل التكيف معها.

يرتبــط بهــا مــن برامــج وقنــوات اتصــال وشــبكات وأجهــزة لنقــل وتجهيــز وتخزيــن

 -زيادة اإلنتاجية الفكرية والعلمية يف ميدان التخصص (نرص.)277:2004،

ومعالجــة واســرجاع البيانــات واملعلومــات.

 تنمية القدرة عىل استخدام مستحدثات التكنولوجية الحديثة.وبشــكل عــام يخلــص الباحــث إىل أن هــدف عمليــة التمكــن التكنولوجــي هــو

أمــا الحلفــاوي( )61:2006يعــرف التكنولوجيــا عــى أنهــا االســتفادة مــن

رفــع مســتوى كفــاءة الطالــب يف الكليــات التقنيــة وإكســابه الخـرات واملهــارات

نظريــات العلــم والتعلــم وتطبيقاتهــا إلنتــاج أفــكار جديــدة تــؤدي إىل وجــود

الالزمــة نحــو أدائــه إىل األفضــل ،مــن خــال مجموعــة مــن الربامــج واألنشــطة

أجهــزة وآالت وأدوات ،ومــواد وبرامــج ونظــم جديــدة وتوظيفهــا لخدمــة

والوســائل والسياســيات واملامرســات املتجــددة التــي تضمــن تلبيــه احتياجاتهــم

العمليــة التعليميــة ،وتطويرهــا ورفــع كفاءتهــا وحــل مشــكالتها وزيــادة

قبــل الخدمــة يف ضــوء التطــورات التكنولوجيــة الحديثــة.

فعاليتهــا ومســايرتها لتغــرات العــر الــذي نعيشــه.
ويــرى الباحــث أن التمكــن التكنولوجــي هــو إعــداد أو تأهيــل وتدريــب طالــب

أهمية التمكني التكنولوجي:

كليــات التعليــم التقنــي عــى اســتخدام التقنيــات واملســتحدثات التكنولوجيــة
وغريهــا .وذلــك لتمكــن الطالــب مــن وضــع مــا اكتســبه مــن معــارف وتطبيقات

إن توظيــف املســتحدثات التكنولوجيــة التــي أفرزهــا التــزاوج الحــادث بــن

تكنولوجيــة موضــع التطبيــق واملامرســة العمليــة بــإدراك وثقــة ومتعــن ويف

مجــايل تكنولوجيــا املعلومــات وتكنولوجيــا العمــل أصبــح رضورة ملحــة تفــرض

ضــوء مواكبــة التطــورات الحديثــة.

عــى النظــم التعليميــة إحــداث نقلــة نوعيــة يف األهــداف التــي تســعى إىل

أهداف التمكني التكنولوجي:

تحقيقهــا ،ليكــون الرتكيــز عــى إكســاب الطلبــة مجموعــة مــن املهــارات التــي
تتطلبهــا الحيــاة يف عــر املعلومــات ،ومنهــا مهــارات التعامــل مع املســتحدثات
التكنولوجيــة ،وعليــه فــإن التمكــن التكنولوجــي للطلبــة يف الكليــات التقنيــة

ال شــك أن التمكــن التكنولوجــي املهنــي للطالــب يف الكليــات التقنيــة لــه

رضوري ،وهــذا يتجــى يف النقــاط التاليــة:

عالقــة يف تنميتــه وإنجـــازه؛ حيــث يؤثــر متكــن الطالــب التكنولوجــي يف توجيــه
نحــو التجديــد والتميــز يف األداء مــن خــال اســتخدام التكنولوجيــا ،ولتحقيــق

 -الحاجة إىل متكني الطلبة من تحقيق غايات وأهداف التعليم التقني.

األهــداف التاليــة:

 -التوجــه نحــو متهــن ومتكــن الطلبــة تكنولوجي ـاً لالنخ ـراط الكــفء يف ســوق
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العمــل.
 -الثورة يف مجال تقنيات املعلومات واالتصاالت ومتطلبات اللحاق بها.

خدمات شبكة االنرتنت:

 -املستجدات يف مجال التكنولوجيا والحاجة إىل خريجي أكفاء.

تزخــر شــبكة اإلنرتنــت بالعديــد مــن املصــادر والخدمــات ،وتعتــر مصــدرا ً

 -تعدديــة األدوار واملســئوليات امللقــاة عــى عاتــق طلبــة الكليــات التقنيــة أمــام

تعليمي ـاً هام ـاً ومتقدم ـاً إىل أقــى حــد ممكــن ،فهــي تســاعد عــى االتصــال

تطــورات تكنولوجيا املســتقبل.

وتبــادل اآلراء واالهتاممــات البحثيــة واملعرفيــة املختلفــة ،كالربيــد اإللكــروين،
ومنتديــات املناقشــة ،وغــرف املحادثــة ،املجموعــات اإلخباريــة ،والقوائــم

مــن خــال مــا ســبق يــرى الباحــث أن نظــم التعليــم عــى اختــاف فلســفتها

الربيديــة ،والفيديــو كونفــرس ،واللوحــات البيضــاء التفاعليــة ،محــركات البحــث،

وأهدافهــا يلــزم أن تــويل عمليــة التمكــن التكنولوجــي للطلبــة أهميــة وعنايــة

ثــم ظهــرت أدوات قامئــة عــى اإلنرتنــت ،صممــت خصيص ـاً مــن أجــل ذلــك

فائقــة إدراكاً منهــا بــأن زيــادة فعاليــة التمكــن التكنولوجــي يــرز كحاجــة

كالرحــات االستكشــافية  ،Web Questوإدارة املحتــوى التعليمــي (Moodle,

ملحــة يف ضــوء التطــورات واملســتحدثات التكنولوجيــة.

 ،) Edu Wave WebCTوالحقائــب اإللكرتونيــة ،واملدونــات ،Wikis&Blogs
والحقائــب واملكتبــات اإللكرتونيــة ،والفصــول االفرتاضيــة ،والرحــات واملتاحــف

مجاالت التمكني التكنولوجي:

االفرتاضيــة عــى اإلنرتنــت ،ثــم ظهــرت انرتنــت  ،2والجــدول التــايل يوضــح

ال ميكــن التعامــل مــع التمكــن التكنولوجــي للطلبــة الســتخدام املســتحدثات

التمكــن التكنولوجــي التــي ظهــرت مــع اإلنرتنــت.

التكنولوجيــة كــا لــو أنهــا قســم واحــد أو نــوع واحــد؛ لذلــك فإنه يتم تقســيمه

جدول ( )1يوضح :التمكني التكنولوجي املعتمد عىل خدمات اإلنرتنت

إىل ثالثــة أقســام تتمثــل يف األجهــزة ،وأخــرى يف الربامــج واملــواد ،واألســاليب؛
لذلــك قــام الباحــث بوضــع الشــكل التــايل والــذي يوضــح هــذه األقســام الثالثــة
واملســتحدثات التكنولوجيــة التــي تنــدرج تحــت كل قســم بغــرض تحديــد
مجــاالت التمكــن التكنولوجــي.
التمكين التكنولوجي
أجهزة

مواد تكنولوجية

 -الحاسوب

 -برمجيات الوســـائط

أساليب وأدوات
 -شبــكـــة اإلنرتنـــت

 -جهاز عرض البيانات

املتعددة التفاعلية

 -الربيد اإللكتــــروين

 -جهاز العرض البرصي

 -الصور الـــرقــــــــمية

 -أدوات الجيل الثاين

 -جهاز عرض الوسائط املتعددة

 -املكتبـــــــات الرقمية

 -التعــليم االلكرتوين

 -الكامريا الرقمية

 -الكتـــب اإللكرتونية

 -الفصــل االفرتايض

 -املتاحف االلكرتونية

 -التعليـــم املـــــربمج

شكل ( )1يوضح أقسام التمكني التكنولوجي

أدوات اإلنرتنت
الشبكة العامليةWorld Wide Web

أدوات اإلنرتنت التي تم تصميمها
-الرحالت املعرفيةWeb Quest

-منتديات املناقشة

-إدارة املعرفة عىل اإلنرتنت

-غرف املحادثة

-مجتمعات املشاركة عىل اإلنرتنت

-الربيد اإللكرتوين

-الحقائب اإللكرتونية

-املجموعات اإلخبارية

-املكتبات اإللكرتونية

-الفيديو كونفرس

-الفصول االفرتاضية

محركات البحثبروتكول نقل النصاملتشعبHTML
خدمة نقل امللفات()FTP

إنرتنت2-املدوناتWikis & Blogs

-العمل التشاريك التعاوين عرب اإلنرتنت

ويــرى الباحــث إن التمكــن التكنولوجــي للطبــة يف الكليــات التقنيــة يف عــر
وميثــل الحاســوب أداة متعــددة االســتعامالت ميكــن اســتعاملها مــن جانــب

التكنولوجيــا يحتــاج إىل اإلعــداد الكامــل للطالــب الــذي يتــم فيــه الوعــي بــأن

الطالــب ألغـراض إنتاجيــة ،مــن هنــا تصبــح مهــارات الحاســوب وشــبكة اإلنرتنت

التمكــن التكنولوجــي لــه رضورة ففــي كل يــوم ال تــزداد فيــه خربتــه ومعرفتــه

والتطــورات الحديثــة يف أدوات الجيــل الثــاين يف مقدمــة التمكــن التكنولوجيــة.

ومعلوماتــه التكنولوجيــة فإنــه يتأخــر ســنوات وســنوات ،لــذا فــإن مــن املهــم
جــدا ً التمكــن التكنولوجــي بشــكل جيــد حتــى يصــل الطالــب إىل هــذا املســتوى
الــذي تتطلبهــا مهنتــه يف املســتقبل يف عــر تكنولوجيــا املعلومــات ،وهــذا ال
ميكــن أن يتــأىت يف ظــرف أيــام أو أشــهر معــدودة بــل يحتــاج األمــر إىل عمــل
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دؤوب وجهــد متواصــل وتوعيــة دامئــة يف الكليــات التقنيــة.

الطريقة واإلجراءات:
متغي الكلية
الجدول رقم ()2توزيع عيِّنة البحث بحسب ِّ

متهيــدا ً للوصــول إىل النتائــج ســيتم هنــا عــرض منهجيــة البحــث املشــتملة

الكلية

عدد أفراد العينة

النسبة املئوية

عــى مجتمــع البحــث وعيِّنتــه ،ووص ًفــا ألدواتــه وإجراءاتــه التِّــي ت ـ َّم وفقهــا

فلسطني التقنية

92

58.5%

تطبيــق أداة البحــث امليدانيــة ووصفهــا ،ثــم رشح صــدق وثبــات أداة البحــث

العلوم التطبيقية

65

41.5%

املجموع

157

100%

امليدانيــة ،ونتائــج املعالجــات اإلحصائيــة والَّالزمــة لتحليــل البيانــات ،والوصــول
إىل النتائــج ،وذلــك كــا يــي:

الجدول رقم()3وصف عينة البحث وفقاً ملتغري الجنس

الجنس

التكرار

النسبة املئوية

ذكر

101

64%

اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي التحليــي ،كونــه املنهــج املناســب ملثــل هــذا

أنثى

56

36%

النــوع مــن الدراســات ،التــي تصنــف مــن الدراســات التحليليــة الوصفيــة ،والتــي

املجموع

157

100%

منهج البحث:

تجــري وفقـاً ملنهــج البحــث امليــداين ،مســتخدماً يف ذلــك اســتبانة اشــتملت عــى
ثالثــة مجــاالت وثــاث متغ ـرات ،أعدهــا الباحــث متمتعــة بالصــدق والثبــات،
وقــد تــم توزيعهــا عــى عينــة مكونــة مــن ( )157طالبـاً ويف املســتويات النهائيــة
يف دراســتهم خــال الفصــل الثــاين مــن العــام الجامعــي .2014-2015

مجتمع البحث:
تكــون مجتمــع البحــث مــن جميــع طلبــة مؤسســات التعليــم التقنــي ،والذيــن
هــم يف املراحــل النهائيــة يف دراســتهم مــن بعــض الكليــات التقنيــة املتواجــدة يف
محافظــات غــزة يف كليــات (فلســطني التقنيــة ،العلــوم التطبيقيــة).

عيِّنة البحث:

متغي املعدل الرتاكمي
الجدول رقم ()4توزيع عيِّنة ال ِّدراسة بحسب ِّ

املعدل الرتاكمي

التكرار

النسبة املئوية

جيد وأقل

32

20%

جيد جدا ً

84

54%

امتياز

41

26%

املجموع

157

100%

أداة البحث:
قــام الباحــث بتطويــر اســتبانة خاصــة لجمــع البيانــات مــن أجــل الت ّعــرف عــى
واقــع توافــر التمكــن املهنــي التكنولوجــي لــدى طلبــة كليــات التعليــم التقنــي

أجريــت الدراســة امليدانيــة عــى عينــة مــن مجتمــع البحــث ،قوامهــا ()157

أمــام التطــورات التكنولوجيــة الحديثــة ،عــى اعتبــار أن هــذه األداة توفــر قــدرا ً

اســتبانة مــن الطلبــة الخريجــن ،والطلبــة الذيــن هــم يف املراحــل النهائيــة مــن

جيــدا ً مــن املوضوعيــة العلميــة بعيــدا ً عــن التحيــز ،وقــد تكونــت مــن جزأيــن،

دراســتهم يف كليــات (فلســطني التقنيــة ،العلــوم التطبيقيــة) ،واختــار الباحــث

خصــص األول منهــا للمتغــرات الدميوغرافيــة .فيــا تضمــن الجــزء الثــاين

عينــات الدراســة امليدانيــة بالطريقــة الطبقيــة العشــوائية ،التــي متتــاز بدقــة

مجموعــه مــن األســئلة املغلقــة ،تــم صياغتهــا لتحقيــق األهــداف التــي يســعى

متثيلهــا للمجتمــع األصــي ،ألنهــا تضمــن ظهــور وحــدات مــن أي جــزء مــن

البحــث الحــايل للوصــول إليهــا.

املجتمــع ،وتســاعد عــى تقليــل التبايــن الــكيل للعينــة ،كــا متكــن مــن الحصــول
عــى درجــة عاليــة مــن الدقــة.
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صدق األداة وثباتها:
حــرص الباحــث للتأكــد مــن صــدق األداة وذلــك مــن خــال عرضهــا عــى عــدد
مــن أســاتذة الجامعــات الفلســطينية (صــدق املحكمــن) ،الذيــن أبــدوا عــددا ً
مــن اآلراء واملالحظــات ،وقــد أخــذ الباحــث بجميــع مالحظاتهــم ،كــا تــم
التحقــق مــن ثبــات اإلســتبانة وذلــك مــن خــال التناســق الداخــي بــن عنــارص
وفقـرات اإلســتبانة (االتســاق الداخــي) ،والتــي بينــت وجــود درجــة عاليــة مــن
الثبــات ،كــا تــم التحقــق مــن ثبــات االســتبانة بحســاب قيمــة معامــل ألفــا
كرونبــاخ والتــي بلغــت ( )0.84وهــي نســبة ثبــات مرتفعــة؛ لتصبــح اإلســتبانة
بعــد ذلــك صالحــة للتطبيــق امليــداين عــى الطلبــة عينــة البحــث.

تحليل النتائج وتفسريها:
إجابــة الســؤال الثالــث :والــذي ينــص عــى :مــا واقــع توافــر التمكــن املهنــي
التكنولوجــي لــدى طلبــة كليــات التعليــم التقنــي أمــام التطــورات التكنولوجيــة
الحديثــة يف محافظــات غــزة مــن وجهــه نظرهــم؟
املتوســطات الحســابيَّة،
الســؤال ،فقــد تــ َّم اســتخراج
ِّ
ولإلجابــة عــن هــذا ُّ
واالنحرافــات املعياريَّــة ،وال ِّنســب املئويَّــة لفقــرات األداة ،ومــن ثــم ترتيبهــا
املتوســط الحســايب ،واعتمــد الباحــث التقديــر اآليت ،للفصــل مــا
تنازليًــا وفــق
ِّ
واملتوســطة واملنخفضــة.
بــن الدَّرجــات املرتفعــة
ِّ
أقل من  % 50منخفضة جدًا
من  59.9% - 50%منخفضة
من  69.9% - 60%متوسطة
من  79.9% 70%-مرتفعة ،والجدول رقم ( )5يوضح هذه النتائج.
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الجدول رقم ()5املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واألوزان النسبية والرتب الستجابات الطلبة عىل مجاالت الدراسة

املجال

املتوسط الحسايب

االنحراف املعياري

األوزان النسبية

الرتبة

الرتتيب

استخدام الحاسوب

3.96

1.48

86.4

1

مرتفع جدا ً

استخدام شبكة اإلنرتنت

3.58

1.18

77.4

2

مرتفع

استخدام أدوات الجيل الثاين

3.21

1.05

72.8

3

مرتفع

الكيل

3.58

1.23

78.86

مرتفع

يتضــح مــن خــال الجــدول ( )5أن املجــال األول :اســتخدام الحاســوب كان األعــى يف الــوزن النســبي ،حيــث حصــل عــى ( )86.4%مرتفــع جــدا ً ،تليــة املجــال الثــاين:
اســتخدام شــبكة االنرتنــت حصــل عــى وزن نســبي قــدرة ( )77.4%مرتفــع ،تليــة املجــال الثالــث واألخــر :اســتخدام أدوات الجيــل الثــاين بــوزن نســبي قــدرة ()78.86
مبرتفــع .ويف ضــوء هــذه النتائــج يتبــن الكليــات التقنيــة تلبــي متطلبــات التمكــن املهنــي التكنولوجــي بدرجــة مرتفعــة ،وكــا موضــح بالنســبة لفقـرات كل مجــال
يف الجــدول التــايل.
()6املتوسطات الحسابيَّة واالنحرافات املعياريَّة وال ِّنسب املئويَّة والتَّقديرات لفقرات األداةومجاالتها والدَّرجة الكليَّة لكل مجال
الجدول رقم
ِّ

املتوسط
الحسايب

االنحراف
املعياري

النسب
املئوية

التقدير

ترتيبها
يف األداة
25

أستطيع استخراج البيانات والبحث عنها بواسطة جهاز الحاسوب.

4.23

0.96

84.65

مرتفع جدا ً

8

أستطيع استخدام برنامج معالجة النصوص (.)Ms- Word

4.11

0.86

82.15

مرتفع جدا ً

42

أســتطيع اســتخدام برامــج التصفــح الخاصــة بالشــبكة العامليــة للمعلومــات
(اإلنرتنــت).

3.90

1.07

77.98

مرتفع

5

أستطيع استخدام محركات البحث املختلفة.

3.78

1.07

75.68

مرتفع

4

أستطيع استخدام الربيد االلكرتوين (.)E- Mail

3.77

1.15

75.38

مرتفع

3

أستطيع استخدام خدمة املحادثة عرب الشبكة (.)Chat

3.75

1.09

75.04

مرتفع

6

أستطيع استخدام برنامج الجداول االلكرتونية( .)Ms- Excel

3.72

0.99

80.31

مرتفع

40

أستطيع تحميل برامج أو ملفات من شبكة االنرتنت.

3.71

0.96

74.11

مرتفع

10

أستطيع رفع برامج أو ملفات عىل شبكة اإلنرتنت (.)Uploading

3.67

1.06

73.38

مرتفع

24

أمتكن من إنشاء مدونة إلكرتونية ( )Blogخاصة يب.

3.66

1.14

73.13

مرتفع

31

أمتكن من استخدام برنامج العرض التقدميي (.)Power Point

3.61

1.01

80.15

مرتفع جدا ً

49

أستطيع أن أستخدم مواقع إلكرتونية متعلقة بتخصيص.

3.55

1.00

71.01

مرتفع

15

أستطيع استخدام برامج الرتجمة عرب اإلنرتنت.

3.48

1.02

74.61

مرتفع

2

أستطيع أن أتعامل مع تطبيقات املكتبات اإللكرتونية (بحث يف الفهارس).

3.47

1.08

79.30

مرتفع

الفقرات

29

34

أستطيع استخدام اإلنرتنت يف الحصول عىل املعرفة االلكرتونية.

3.46

1.15

79.23

مرتفع

18

أستطيع استخدام برامج ).( Malti Media

3.46

1.14

80.23

مرتفع جدا ً

17

أستطيع استخدام برنامج (.)Photoshop

3.44

1.12

80.84

مرتفع جدا ً

41

أمتكن من استخدام برنامج فالش (.)Flash

3.41

1.04

80.22

مرتفع جدا ً

35

أمتكن من تنصيب برامج مختلفة عىل الحاسوب.

3.39

1.09

80.21

مرتفع جدا ً

1

أمتكــن مــن اســتخدام خدمــة نقــل امللفــات (File Transfer( )FTP
.)Protocol

3.39

1.25

77.75

مرتفع

7

أستطيع استخدام خدمة شبكة الويب  Webيف الوصول إىل ما أريد.

3.37

1.12

77.38

26

أســتطيع اســتخدام خدمــة القوائــم الربيديــة ( )Mailing Listsاملتاحــة عــر
اإلنرتنــت.

3.37

1.21

74.21

47

أستطيع استخدم خدمة مجموعات األخبار (.)News Groups

3.36

1.13

77.13

20

أستطيع تصميم موقع تعليمي إلكرتوين.

3.35

1.21

76.98

19

أستطيع استعامل محركات البحث يف البحث عن املعلومات والبيانات.

3.35

1.16

76.98

29

أمتكن من استخدام تقنية تقنيات الفصول االفرتاضية عرب شبكة اإلنرتنت.

3.33

1.09

76.82

9

أســتطيع اســتخدام تطبيــق برامــج حاميــة امللفــات والبيانــات والتخلــص مــن
الفريوســات.

3.29

1.22

80.78

37

أستطيع تثبيت وتحديث وحذف الربامج من الحاسوب.

3.25

1.19

74.96

36

أســتطيع التعامــل مــع املشــاكل الفنيــة الشــائعة التــي تواجهنــي أثنــاء االســتخدام
املعتــاد لجهــاز الحاســوب.

3.22

1.16

71.50

16

أســتطيع تبــادل ملفــات النصــوص والصــور وتســجيالت الفيديــو وامللفــات الســمعية
عــر شــبكة اإلنرتنــت.

3.22

1.17

74.50

32

أستطيع استخدام مواقع التواصل االجتامعي (كالفيس بوك ،تويرت ،انستجرام.)..

3.21

1.18

74.19

43

أمتكن من إنشاء وادارة قنوات عرض مقاطع الفيديو عرب (.)You Tube

3.18

1.25

73.57

48

أستطيع ادارة املنتديات اإللكرتونية.

3.18

1.11

73.41

30

أستطيع التعامل مع املكتبات الرقمية قواعد البيانات الرقمية.

3.17

1.35

73.38

11

أستطيع اعداد الجداول والرسوم البيانية وتنسيقها.

3.16

1.17

82.77

مرتفع جدا ً

33

أستطيع فك امللفات املضغوطة.

3.14

1.32

82.70

مرتفع جدا ً

28

أستطيع تحرير الصور الفوتوغرافية.

3.13

1.13

84.70

مرتفع جدا ً

22

أستطيع التعامل مع برامج الفيديو.

3.13

1.15

82.15

27

أستطيع استخدام برامج الرتجمة عرب اإلنرتنت.

3.11

1.26

71.85

مرتفع جدا ً
مرتفعة

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع جدا ً
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

30

مرتفع

39

أستطيع أن أتعامل مع تطبيقات املكتبات اإللكرتونية (بحث يف الفهارس).

3.09

1.10

71.09

21

أســتطيع التعامــل مــع املشــاكل الفنيــة الشــائعة التــي تواجهنــي أثنــاء االســتخدام
املعتــاد لجهــاز الحاســوب.

3.05

1.22

71.08

13

أستطيع إعادة التوصيالت الخاصة بتشغيل الحاسوب وملحقاته.

3.05

1.19

70.93

46

أستطيع حفظ ملفايت يف وسائط تخزين مختلفة مثل.)CD,USB( :

3.05

1.22

70.62

44

أمتكن من استخدام جهاز عرض الرشائح ( )L- C-Dبالحاسوب.

3.03

1.30

70.46

14

أســتطيع التنويــع يف الوســائط املتعــددة املعتمــدة عــى الحاســوب (الصــوت،
الصــورة ،الفيديــو).

3.02

1.37

80.31

50

أستطيع استخدام تطبيقات Google

3.02

1.21

78

45

امتكن من استخدام خدمات ال Rss

2.90

1.29

75.09

23

أستطيع استخدام تطبيقات ال Hangout

2.80

1.34

74.77

38

أستطيع التعامل مع تطبيقات الهواتف الذكية

3.05

1.22

71.08

12

أستطيع مساعدة األخرين يف حل بعض املشاكل التقنية.

2.74

1.38

74.73

مجال استخدام الحاسوب

3.96

1.48

86.4

مرتفع جدا ً

مجال استخدام شبكة اإلنرتنت

3.58

1.18

77.4

مرتفع

مجال استخدام أدوات الجيل الثاين

3.21

1.05

72.8

مرتفع

الدرجة الكلية

3.58

1.23

78.86

مرتفع

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع جدا ً
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

يتضــح مــن خــال الجــدول ( )6أن طلبــة الكليــات التقنيــة يــرون أن معارفهــم ومهاراتهــم التكنولوجيــة مــن برامــج الكليــات التقنيــة امللتحقــن فيهــا نحــو مجــاالت البحــث
تؤهلهــم إىل الكفــاءة والتميــز املطلــوب بدرجــة موافقــة مرتفــع ولكــن مل تحظــى مبســتوى مرتفــع جــدا ً ،مــا يعنــي أن أفـراد العينــة يشــعرون بالرضــا للربامــج األكادمييــة
والتدريــب التكنولوجــي املقــدم لهــم إال أن هنــاك حاجــة للمحافظــة للمســتوى املرتفــع وللتطويــر والتحســن أمــام التطــورات التكنولوجيــة الحديثــة .وقــد تعــزى هــذه
النتيجــة إىل مجموعــة مــن االعتبــارات التاليــة :كفايــة أعضــاء هيئــة التدريــس يف الكليــات التقنيــة نحــو اســتخدام التكنولوجيــا يف أغلــب التخصصــات بحكــم أنهــم ضمــن
فلســفة التعليــم التقنــي ،إضافــة لحــرص الكليــات التقنيــة عــى تقويــم برامجهــا يف ضــوء املســتحدثات التكنولوجيــة ويف ضــوء احتياجــات الســوق ومتطلبــات املجتمــع
املحــي للخريجــن األكفــاء واملتخصصــن ،هــذا باإلضافــة إىل محــاوالت الكليــات التقنيــة بتوفــر الوســائل واإلمكانــات التقنيــة الحديثــة يف مخترباتهــا ،باإلضافــة إىل توافــر
التنافــس اإليجــايب بــن كليــات التعليــم التقنــي يف محافظــات غــزة ،ولكــن يــرى الباحــث أن هنــاك حاجــة لزيــادة الوعــي اإلعالمــي بأهميــة التكنولوجيــا وتوظيفاتهــا
خاصــة فيــا تقدمــة كليــات التعليــم التقنــي للمحافظــة عــى املســتوى املرتفــع التــي حصلــت عليــه يف التمكــن املهنــي التكنولوجــي لطلبتهــا ،كــا يــرى الباحــث مــن
األهميــة تشــكيل لجنــة عليــا للتخطيــط االسـراتيجي والتنســيق بــن كليــات التعليــم التقنــي يف محافظــات غــزة لتوحيــد الجهــود ورســم االسـراتيجيات رغــم شــح يف املــوارد
واإلمكانيــات املاليــة والتــي قــد تعتــر مــن أهــم العوامــل املعيقــة للتطــورات التكنولوجيــة املســاعدة.

السؤال الرابع:
اإلجابة عن ُّ
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وينــص عــى مــا يــي :مــا مــدى الفــروق يف واقــع توافــر التمكــن املهنــي التكنولوجــي لــدى طلبــة كليــات التعليــم التقنــي يف محافظــات غــزة مــن وجهــة نظــر الطلبــة
تعــزى للمتغـرات (النــوع ،املعــدل الرتاكمــي ،الكلية)؟
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم تطويــر مجموعــه مــن الفرضيــات اإلحصائيــة ،منهــا فرضيــات متعلقــة مبتغــر الكليــة ،وفرضيــات متعلقــة باملعــدل الرتاكمــي ،وفرضيــات
متعلقــة بالنــوع .وقــد تــم إجـراء اختبــار ( )tللعينــات املســتقلة للمتغـرات الســابقة عــى كل مجــال مــن مجــاالت االســتبانة .فبالنســبة ملتغــر نــوع الطالــب (ذكــر ،انثــى)
فقــد بينــت نتائــج التحليــل اإلحصــايئ أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــزى ملتغــر النــوع لصالــح الطــاب ،يف مجــال اســتخدام أدوات الجيــل الثــاين مــا يعنــي
رفــض الفــرض الصفــري .فقــد بلــغ متوســط درجــات الطــاب عــى هــذا املجــال ( ،)81.25بينــا بلــغ متوســط درجــات الطالبــات ( ،)7032أمــا بخصــوص املجــاالت األخــرى
لالســتبانة فالنتائــج مل تبــن أي فــروق ذات داللــة إحصائيــة.
الجدول رقم ()7مقارنة استجابات الطالب عىل مجاالت االستبانة ومتغري النوع

إناث ( ن=)56

ذكور (ن= ) 101
الوسيط

متوسط
الرتب

الوسيط

متوسط
الرتب

قيمة
()t

مستوى
الداللة

مجال استخدام
الحاسوب

3.71

88.51

3.00

83.25

3.12

0.143

مجال استخدام
شبكة اإلنرتنت

3.31

79.41

2.9

72.69

1.75

0.15

مجال استخدام
أدوات الجيل
الثاين

3.25

81.25

2.83

70.32

1.27

*0.351

املجال

وتفــر النتائــج الخاصــة يف مجــال اســتخدام أدوات الجيــل الثــاين لصالــح أفـراد العينــة الذكــور رغــم التمثيــل الجيــد للطالبــات يف كليــات التعليــم التقنــي إىل عــدد مــن
األمــور أهمهــا أن املشــاركات االجتامعيــة اإللكرتونيــة للذكــور مختلفــة ومتنوعــة وأوســع ،وفقـاً للحريــة املنوطــة لهــم ،كــا أن قلــة مشــاركة املــرأة الفلســطينية يف ســوق
العمــل التكنولوجــي واضحــة ،مــا يعنــي ضعــف فرصــة مشــاركاتها يف األنشــطة التقنيــة واملعتمــدة عــى اســتخدام التكنولوجيــا ،هــذا إىل عــدم تقبــل األهــل يف مشــاركات
بناتهــم للعمــل التقنــي التكنلوجــي ومجــاراة تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت الحديثــة.
أمــا بالنســبة ملتغــر املعــدل الرتاكمــي (أقــل مــن جيــد ،وجيــد جــدا ً فأكــر) ،فقــد بينــت نتائــج البحــث أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات
اســتجابات الطلبــة تعــزى ملتغــر املعــدل الرتاكمــي لصالــح الطلبــة األعــى معــدل يف مجــاالت البحــث مــا يعنــى رفــض الفــرض الصفــري .وقــد تعــزى هــذه النتيجــة
إىل تفــوق الطلبــة ينعكــس عــى مــدى التمكــن املهنــي التكنولوجــي ،خاصــة بحرصهــم األكــر عــى الدراســة مــن ذوى املعــدالت األقــل ،وبالتــايل كان هنــاك إشــباع
رغبــة ملحــة ملهاراتهــم التكنولوجيــة وزيتــدة كفاءتهــم ،كــا أن أغلبهــم ملتحــق بأعــال يف نفــس مجــال التخصــص كمهنيــن ويرغبــوا بتحســينهم أوضاعهــم عــر
الوظيفيــة والتطــور العلمــي الوظيفــي.
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الجدول رقم ()8مقارنة استجابات الطالب عىل مجال االستبانة ومتغري املعدل الرتاكمي

أقل جيد
الوسيط

مجال استخدام
مستحدثات الجيل
الثاين

3.27

3.72

متوسط
الرتب

مجال استخدام
شبكة اإلنرتنت

3.41

81.25
78.96

74.84

الوسيط

مجال استخدام
الحاسوب

3.59
3.00

3.25

متوسط
الرتب

املحاور

أكرث من جيد

87.84
88.24

84.21

قيمة
()t

1.588
2.081-

1.395

مستوى
الداللة
*0.178
*0.241

*0.231

وقــد بينــت الدراســة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــزى ملتغــر الكليــة (فلســطني التقنيــة  ،الكليــة الجامعيــة) ،لهــذا املتغــر مــا يعنــي قبــول الفــرض
الصفــري لــكل مجــال مــن مجــاالت االســتبانة.
الجدول رقم ()9مقارنة استجابات الطالب عىل محاور االستبانة ومتغري الكلية

فلسطني التقنية
املحاور

الكلية الجامعية
قيمة
()t

مستوى
الداللة

0.977

الوسيط

متوسط
الرتب

الوسيط

متوسط
الرتب

مجال استخدام الحاسوب

3.23

78.65

3.64

75.25

1.323

مجال استخدام شبكة
اإلنرتنت

3.86

72.55

2.86

78.78

1.848

0.072

مجال استخدام
مستحدثات الجيل الثاين

3.39

73.13

3.50

75.24

1.059

0.562

ويعــزو الباحــث النتيجــة إىل أن التعليــم التقنــي يف الكليــات التقنيــة موضــع البحــث يف محافظــات غــزة يف نفــس املســتوى التقديــري مــن وجهــة نظــر الطلبــة نحــو
التمكــن املهنــي التكنولوجــي ،وقــد يعــود ذلــك إىل ضيــق املســاحة الجغرافيــة ملحافظــات غــزة مــا يقلــل الفجــوة التدريبيــة واألكادمييــة بــن الطلبــة يف التعاطــي
مــع الخـرات التعليميــة والتكنولوجيــة املقدمــة مــن الكليــات ،إضافــة إىل كــون الكليــات التقنيــة هــي األكــر اســتقطابًا عــى وجــه التحديــد للطلبــة مــا بعــد الثانويــة
العامــة  -ضعــاف املعــدالت -والتــي ال تؤهلهــم لاللتحــاق يف التعليــم العــايل األكادميــي ،مــا جعــل الطلبــة أكــر تفاعـاً داخــل املجتمــع املحــي لتلــك الكليــات التــي
تتيــح لهــم فرصــة التعاطــي مــع طموحهــم وميولهــم مــن ناحيــة ،واعتبارهــا جــر للعمــل املهنــي والحــريف التكنولوجــي يف نفــس بيئــة وامكانيــات املجتمــع الغـزاوي
املناســب لهــم يف ضــوء ثــورة التكنولوجيــا وبرامجهــا وتخصصاتهــا وأنشــطتها يف املجتمــع.
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السؤال الخامس:
اإلجابة عن ُّ

املراجع:

وينــص عــى مــا يــي :مــا أبــرز التوصيــات لتطويــر التمكــن املهنــي التكنولوجــي

أبو جراد ،محمد ( .)1994التعليم املهني والتقني يف فلسطني ،رباطة الجامعيني ،الخليل.

لــدى طلبــة كليــات التعليــم التقنــي أمــام التطــورات التكنولوجيــة الحديثــة؟

أبــو شــالة ،فــرج( .)2013االتجــاه نحــو التعليــم التقنــي وعالقتــه ببعــض املتغـرات لــدى طلبــة
كليــة العلــوم والتكنلوجيــا ،اليــوم الــدرايس(دور االعــام ي تعزيــز االتجاهــات االيجابيــة نحــو
التعليــم التقنــي) ،كليــة العلــوم والتكنولوجيــا ،خانيونــس ،ينايــر.2013

مــن خــال مــا تقــدم يتبــن للباحــث أن التمكــن املهنــي التكنولوجــي لــدى

أبــو عــايص ،حمــدان( .)2003معوقــات تطويــر التعليــم التقنــي يف محافظــات غــزة وآليــات

طلبــة كليــات التعليــم التقنــي أمــام التطــورات التكنولوجيــة الحديثــة يشــكل

عمــل مقرتحــة ملواجهتهــا ،ورقــة عمــل مقدمــة إىل الورشــة( التعليــم التقنــي يف فلســطني-

رضورة ملحــة للمحافظــة عــى املســتويات املرتفعــة ملواجهــة حاجــات ســوق
العمــل والتغ ـرات املحيطــة ،ومنهــا عــى ســبيل الخصــوص متطلــب الســوق

الواقــع والطمــوح) ،كليــة فلســطني التقنيــة ،ديــر البلــح.
أبــو العطــا ،مجــدي محمــد ( .)2000املرجــع االســايس ملســتخدمي  ،Internetالطبعــة األوىل،
العربيــة لعلــوم الحاســب ،القاهــرة.

التكنولوجــي واالنفجــار املعــريف ،ولذلــك يتحتــم عــى كليــات التعليــم التقنــي

أبــو عــام ،رجــاء محمــود ( .)2006مناهــج البحــث يف العلــوم النفســية والرتبويــة ،دار النــر

تدعيــم التمكــن التكنولوجــي يف برامجهــا األكادمييــة والتطبيقيــة ،مــع الحــرص

للجامعــات ،القاهــرة.

عــى تحديــد الخطــط االسـراتيجية ،والوســائل األنســب لخدمــة هــذه العمليــة
ومبشــاركة طلبتهــا ،مــن أجــل أن يحقــق التعليــم التقنــي أهدافــه املتمثلــة يف

أبــو نحلــة ،مليــس( .)1996التعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي يف فلســطني مــن منظــور تخطيط
ودمــج النــوع االجتامعــي ،منشــورات مركــز الدراســات النســوية -القــدس ،جامعــة بريزيت.
البنــك الــدويل ( .)2010مراجعــات لسياســات التعليــم -التعليــم العــايل يف مــر ،منظمــة

تزويــد الطلبــة باملعــارف واملهــارات املتعلقــة باســتخدام تطبيقــات التكنولوجيــا

التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي.

الحديثــة واملرتبطــة بجــودة الخريــج وخططهــم االس ـراتيجية لاللتحــاق بعــامل

خميس ،محمد عطية ( .)2003منتوجات تكنولوجيا التعليم ،دار الكلمة ،القاهرة.

العمــل وفقــاً ألدوارهــم ومســؤولياتهم املســتقبلية .ويف هــذا املجــال يقــرح
الباحــث التوصيــات اآلتيــة:

الدنــف ،أميــن ( .)2013واقــع إدارة أمــن نظــم املعلومــات يف الكليــات التقنيــة بقطــاع غــزة
وســبل تطويــرة ،رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،الجامعــة اإلســامية ،غــزة.
الربدينــي ،أحمــد إســاعيل ( :)2006واقــع اإلرشــاد الرتبــوي يف املــدارس الحكوميــة ومــدارس
وكالــة الغــوث الدوليــة مبحافظــات غــزة ،رســالة ماجســتري ،كليــة الرتبيــة الجامعــة اإلســامية

 رضورة املحافظــة عــى الدرجــة العاليــة للتمكــن الهنــي التكنولوجــي للطلبــةيف كليــات التعليــم التقنــي ،وذلــك مــن خــال اســتمرار عقــد دورات تدريبيــة
ونــدوات وورش ونــدوات وعقــد امللتقيــات املتخصصــة بالتكنولوجيــا لكافــة
الطلبــة أثنــاء دراســتهم.
العمــل عــى الوصــول متطلبــات التمكــن املهنــي املتوفــرة لــدى الطلبــة يف
كليــات التعليــم التقنــي إىل درجــة أهميتهــا.
 -تبــادل الخـرات العامليــة لالســتفادة منهــا يف مجــال تنميــة وتطويــر املهــارات

– غــزة ،فلســطني.
الحلفــاوي ،وليــد ( .)2006مســتحدثات تكنولوجيــا التعليــم يف عــر املعلوماتيــة ،عــان :دار
الفكــر.
سامل ،أحمد ( .)2004تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكرتوين ،الرياض :مكتبة الرشد.
ســليامن ،جــال (  .)2003الرتبيــة العمليــة ومشــكالتها مــن وجهــة نظــر طلبــة دبلــوم التأهيــل
الرتبــوي .املجلــة العربيــة للرتبيــة .مجلــد ٢٣.١٤٩
سامل ،أحمد ( .)2004تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكرتوين ،الرياض :مكتبة الرشد.
الشــويخ ،عاطــف ( .)2007واقــع التخطيــط االسـراتيجي يف مؤسســات التعليــم التقنــي ،رســالة
ماجســتري غــر منشــورة ،الجامعــة االســامية ،غــزة.

التكنولوجيــة للطبــة ،وذلــك عــن طريــق تفعيــل الــدورات والــورش والندوات

العاقــب ،محمــد ( .)1987التعليــم التقنــي والتنميــة ،املجلــة العربيــة للرتبيــة ،املجلــد الســابع،

التدريبيــة املتخصصــة يف الكليــات التقنيــة للــدول املتقدمــة.

ع(.)1

 العمــل عــى اســتقطاب أصحــاب التأهيــل العلمــي املتخصــص وإعدادهــمللتمكــن مــن اســتخدام املســتحدثات التكنولوجيــة.
وضــع الحوافــز املاديــة واملعنويــة التــي تحفــز الطلبــة يف الكليــات التقنيــة عــى
امتــاك متطلبــات التمكــن املهنــي التكنولوجــي.
 اعتــاد اســراتيجيات التميــز باســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة يف التعلــموالتعليــم عــى مســتوى الفلســفة العامــة واملامرســة العمليــة التطبيقيــة
أساســاً يف عمليــات التطويــر للكليــات التقنيــة.

العقييل ،عمر ( .)2001املنهجية املتكاملة إلدارة الجودة الشامة ،دار وائل ،عامن.
جــال الديــن املــريس ( .)2003اإلدارة االسـراتيجية للمــوارد البرشيــة – املدخــل لتحقيــق ميــزة
تنافســية ملنظمــة القــرن الحــادي والعرشيــن ،القاهــرة :الــدار الجامعيــة.
حمــدان ،مــروان ( .)2000واقــع إدارة ورش التعليــم التقنــي يف محافظــات غــزة وســبل تطويرهــا،
مجلــة الجامعــة االســامية ،املجلــد  ،18العدد.2
 .)2004( ---------بعــض دوافــع خريجــي الشــهادة الثانويــة لاللتحــاق بالكليــات املهنيــةوالتقنيــة مبحافظــات غــزة ،مجلــة جامعــة النجــاح لألبحــاث ،املجلــد ،18العــدد( ،)1نابلــس.
 .)2005( --------أســبابا التحــاق الطلبــة بالكليــات التقنيــة يف محافظــات غــزة ،ورقــة عمــلمقدمــة إىل الورشــة ( التعليــم التقنــي يف فلســطني -الواقــع والطمــوح) ،كليــة فلســطني التقنيــة،
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 ،2003ديــر البلــح.
 .)2000( ----------أمناط وأنواع التعليم التقني واملهني يف محافظات غزة يف ظل السطلة الوطنية الفلسطينية ،املجلة العربية للتعليم التقني ،املجلد ( ،)17العدد ( ،)1بغداد.رايض ،مريفت ( .)2006معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة يف مؤسسات التعليم التقني يف محافظات غزة وسبل التغلب عليها ،رسالة ماجستري غري منشورة ،الجامعة االسالمية ،غزة.
الدنبك ،منال ( :)2000انجازات عمل املرشدين الرتبويني – دراسة وتحليل – رام الله ،اإلدارة العامة للتعليم العام  /دائرة اإلرشاد الرتبوي.
الحــويل ،عليــان عبــد اللــه ،وأبــو دقــة ســناء إبراهيــم ( .)2004تقويــم برامــج الدراســات العليــا يف الجامعــة اإلســامية بغــزة مــن وجهــة نظــر الخريجــن ،مجلــة الجامعــة اإلســامية (سلســلة الدراســات
اإلنســانية) ،املجلــد الثــاين عــر ،العــدد الثــاين ،يونيــو .2004
عسقول ،محمد عبد الفتاح ( .)2006الوسائل والتكنولوجيا يف التعليم بني اإلطار الفلسفي واإلطار التطبيقي ،ط ،2آفاق للنرش والتوزيع ،غزة ،فلسطني.
عســاف ،محمــود ،عــى ،عبــد القــادر( .)2012التجربــة اليابانيــة يف تنظــم بنيــة التعليــم املهنــي وكيفيــة االســتفادة منهــا يف محافظــات غــزة ،املؤمتــر العلمــي ( الخيــارات التخصصيــة لطلبــة املرحلــة
الثانويــة) ،جامعــة االمــة للتعليــم املفتــوح.
عبــد الباســط ،حســن ( .)2007التعلــم متعــدد املداخــل اس ـراتيجية جديــدة الســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات يف التعليــم قبــل الجامعــي ،املؤمتــر الــدويل األول الســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات
واالتصــاالت يف تطويــر التعليــم قبــل الجامعــي ،مــن  22-24إبريــل.
غانــم ،حســن ( .)2009فاعليــة التعلــم اإللكــروين املختلــط يف إكســاب مهــارات تطويــر برامــج الوســائط املتعــددة لطــاب تكنولوجيــا التعليــم بكليــة الرتبيــة النوعيــة  ،رســالة دكتــوراه غــر منشــورة
 ،معهــد الدراســات والبحــوث الرتبويــة – جامعــة القاهــرة .
نــر محمــد عــي ( .)2004رؤيــة مســتقبلية يف عــر املعلوماتيــة واملســتحدثات التكنولوجيــة ،املؤمتــر العلمــي الرابــع « الرتبيــة العلميــة للجميــع» 33 ،يوليــو  -3أغســطس ،القريــة الرياضيــة
باإلســاعيلية ،املجلــد الثــاين ،ص .499-523
.31Bailey, Michael, Mark Rom & Taylor, Matthew (2004). State Competition in Higher Education: A race to the top, or a race to the bottom?, Economics of Governance, Vol.5, Issuel.
.32Peterson, Poll (2006). Choice and Competition in American Education, Lanham Md : Row Man and Littlefield, available on line at: www.eul.edu.eg,7-12/2012.
.33Hochschulen, Wettbewerb (2004). Higher Education in Competition, .
.34Huang, Hsun (Tony), Birney, Wayne and Hede, Anne-Marie (2010). “Strategic marketing of educational institutions.” In ANZMAC 2010 : Doing more with less:
Proceedings of the 2010 Australian and New Zealand Marketing Academy Conference, Anzmac, Christchurch, New Zealand.
.34.35
.35 alhayat-j.com/pdf/2012/8/13/
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البحث الثالث

الربنامج الوطني املتكامل للتدريب املهني والتشغيل
Samer Salameh
BA, CMT, MBA
Assistant Deputy Minister/
Ministry of Labor

ملخص البحث
للتغلــب عــى العقبــات أمــام االقتصــاد الفلســطيني والتخفيــف مــن الفقــر

املحــور الثــاين :االســتثامر يف القــوى العاملــة الفلســطينية وذلــك باالرتقــاء
بالتدريــب والتعليــم املهنــي والتقنــي لتوفــر أيــدي ماهــرة لديهــا القــدرة عــى
املنافســة وملبيــة لحاجــات ســوق العمــل.

وتوفــر فــرص عمــل ،تشــاورت الحكومــة الفلســطينية مــع الــركاء الحكوميــن
وغــر الحكوميــن للبــدء بالعمــل عــى صياغة وثيقــة الربنامــج الوطني للتشــغيل

املحــور الثالــث :تحســن البيئــة املمكنــة وذلــك مــن خــال مراجعــة وتعديــل

والتدريــب املهنــي يف فلســطني وذلــك بعــد أن نظمــت وزارة العمــل سلســلة من

األطــر السياســاتية مــن الناحيــة املاليــة واالقتصاديــة وكذلــك أطــر الترشيعــات

االجتامعــات وورشــات العمــل وجلســات العصــف الذهنــي.

مبــا يشــمل سياســات العمــل والرضائــب والضــان االجتامعــي والتامــن الصحــي،
ومراجعــة اإلســراتيجية الوطنيــة للتشــغيل .وتحســن قــدرات وزارة العمــل

تعتــر هــذه الوثيقــة مــن أهــم الوثائــق التــي تعطــي كافــة املتدخلــن رؤيــة

لتوفــر خدمــات تشــغيل أفضــل للعمــل وللمشــاريع االقتصاديــة ومتكينهــا

واضحــة لالحتياجــات الوطنيــة وفقــاً لألجنــدة الوطنيــة .وتعتــر األوىل مــن

مــن القيــام مبهامهــا ،ودعــم برامــج التوجيــه واإلرشــاد املهنــي ذات الصلــة يف

نوعهــا عــى مســتوى الوطــن إذ تحــول االسـراتيجيات إىل برامــج عمــل مبشــاركة

الجامعــات واملؤسســات األكادمييــة ،ودعــم الهيئــة الوطنيــة للتدريــب املهنــي

كافــة الــركاء الوطنيــن والدوليــن.

والتشــغيل ،وصنــدوق التشــغيل الفلســطيني.

اإلطــار الزمنــي لهــذا الربنامــج هــو  5ســنوات (  .)2015-2020ويســتند إىل ثالثــة

الحوكمة وطرق التنفيذ

محــاور وهي:
ســيتم تنفيــذ الربنامــج املقــرح بالرشاكــة بــن املؤسســات الحكوميــة املختلفــة
املحــور األول :تحفيــز فــرص االســتثامر وذلــك بتوفــر الحوافــز املاليــة إلقامــة

(وخاصــة وزارة العمــل ،والرتبيــة والتعليــم ،واالقتصــاد الوطنــي ،والزراعــة

مشــاريع اقتصاديــة مــن شــأنها أن توظــف عــددا مــن العــال ،وتوفــر مســاهمة

واملاليــة) والقطــاع الخــاص ( ممثــا باتحــاد الغرف التجاريــة ،واتحــاد الصناعات،

ماليــة ملشــاريع اقتصاديــة ومنشــآت قامئــة لتوســيعها والبــدء مبشــاريع جديــدة.

وجمعيــة البنــوك وجمعيــة رجــال األعــال) واملؤسســات األهليــة التــي لديهــا

وتطويــر الشــبكات الرياديــة وخلــق فرص ملشــاريع اقتصاديــة يف .Value Chain

برامــج مختلفــة يف التدريــب املهنــي والتشــغيل ،والنقابــات العامليــة .حيــث
ســيتم تشــكيل لجنــة وطنيــة عليــا ملتابعــة تنفيــذ الربنامــج مبشــاركة كافــة
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preneurship Networks and Creating Busi-

 هــذا وســيتم أيضــا.الــركاء املذكوريــن أعــاه لضــان شــفافية ونزاهــة التنفيــذ

ness Opportunities in the Value Chain.

توجيــه الجهــات املانحــة لاللت ـزام ببنــود هــذا الربنامــج لضــان عــدم تك ـرار
.األنشــطة مــن جهــة ولتعميــم الفائــدة وفقـاً للرؤيــا الوطنيــة مــن جهــة أخــرى

Component 2: Invest in the Palestinian La-

ومــن املهــم اإلشــارة هنــا أن هــذه الوثيقــة الوطنيــة تعتــر مرنــة للغايــة إذ

bour Force by improving and expanding the

ســتعطى للجهــات املنفــذة الفرصــة الكاملــة لإلبــداع يف طــرح أفــكار خالقــة

technical vocational and educational train-

ملشــاريع ميكــن متويلهــا وتنفيذهــا يف املســتقبل رشط أن تســتند إىل أحــد املحاور

ing (TVET) in order to meet the needs of

.املذكــورة أعــاه ألن هــذه املحــاور تــم تحديدهــا مــن قبــل كافــة الــركاء

the labour market and provide skilled workers that have the competence to compete.

Abstract

Component 3: Improve the Enabling Envi-

In order to overcome the constraints in the

ronment by reviewing and amending eco-

Palestinian economy, alleviate poverty and

nomic and financial policies and legislation,

provide job opportunities to the Palestinian

including: tax and labour policies, social

labour force, the Palestinian Government,

security and health insurance policies. And

in consultation with relevant governmental

review the National Employment Strategy.

and non-governmental actors has initiated

And Improve the Capacity of Ministry of

the work on a national program document

Labour In order to provide better employ-

for Employment in Palestine, and this after

ment services to labour and businesses,

conducting a series of meetings, workshops

and to carry out its functions. And support

and brainstorming sessions under the lead-

relevant career guidance and counseling

ership of the Ministry of Labor.

programs at university and academic institutions, and strengthen the National Agen-

The proposed timeframe for this employ-

cy for Vocational Training and Employment

ment program is five years (2015-2020).

and the National Employment Fund.

And it is designed around the following
three main components:

Governance and Implementation

Component 1: Stimulate Investment and Job
Opportunities by providing financial incen-

This programme will be implemented in

tives to businesses that employ an agreed

partnership with different governmental in-

number of waged labours. And providing fi-

stitutions ( especially, Ministries of Labor,

nancial contribution to existing businesses/

Education, National Economy, Agricultural,

establishments in order to expand and start

Finance), private sector, non-governmen-

new projects. And developing Local Entre-
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since 2012 slowed down further to less than

tal organizations, and trade unions. More-

2 percent in 2013; and the economy entered

over, a national higher committee will be

into recession in 2014. The economic decline

established to follow up the implementa-

has resulted in growing unemployment. One

tion of the programme in partnership with

in five in the West Bank is unemployed, and

the above-mentioned partners to ensure a

nearly every second person in Gaza.

fair and transparent implementation. Donors will be urged to abide by the terms of

Currently, the domestic Palestinian econ-

this programme to avoid the duplication of

omy absorbs less than two-thirds of job

activities, and to maximize the impact and

seekers (64.6 percent in Q2 2014), with the

benefit according to the national vision. The

tertiary (service) sector being by far the

programme is so flexible that it could pro-

largest employer. In Q2 2014 the service

vide full opportunity for the implementing

sector provided for 32.3 percent of domes-

parties to propose creative projects that

tic jobs in the West Bank and 57 percent of

can be financed and implemented in the

domestic jobs in the Gaza Strip. The public

future according to the above-mentioned

sector is the second largest provider of do-

components defined by all partners.

mestic employment. In Q2 2014 the public
sector contributed to 15.6 percent of do-

Introduction

mestic job opportunities in the West Bank
and 40.7 percent in the Gaza Strip.

Twenty one years after the signature of the
Oslo agreements, the Palestinian economy

Employment in industry, agriculture, and

today faces more constraints than any time

construction feature behind the service

before. In the West Bank more than 60 per-

sector and the public sector.1 About 8.7

cent of the territory, with all its natural and

percent of the Palestinian workforce is ab-

productive resources, is virtually out of reach

sorbed by the Israeli labour market, out of

for Palestinians. East Jerusalem, the tradition-

which some 24,200 are forced by economic

al economic hub of the West Bank has been

conditions to participate in the construction

totally isolated by the Separation Wall. Gaza’s

of illegal Israeli settlements on Palestinian

economy has been crushed by years of siege

land. Labour absorbed by the Israeli market

and bombardments. And Palestine as a whole

is exclusively located in the West Bank, as

remains subject to a prohibitive regime of Is-

the Israeli labour market is not accessible

raeli closures and trade impediments.

1. PCBS, Labour Force Survey April - June 2014, Q2/2014
(Revised), 02 October 2014

Growth in Palestine already decelerating
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domestic spheres). Female labour force

for residents of the Gaza Strip. The remain-

participation suffers from structural prob-

ing Palestinian labour force, amounting to

lems inherent within the Palestinian econo-

26.2 percent, is unemployed

my as a result of distortions created during
Israeli occupation years. This situation has

Youth are disproportionally affected and

been compounded by the fact that patri-

accordingly youth unemployment in the

archal structures interconnected with eco-

Gaza Strip (age 15-29) hit a staggering 63.3

nomic considerations.

percent, leaving almost two-thirds of youth
in Gaza without income.2

The lack of work opportunities is the primary cause of the problems faced by Palestinian

Male employees constituted 81.9 percent of

women in the economic sector. This is due to

total employees in Palestine compared to

the deterioration of the productive capacity of

18.1 percent for females. The distribution of

the Palestinian economy and its dependence

employees in the private sector, non-gov-

on external sources for growth (remittances

ernmental organization sector and govern-

from workers in Israel and assistance of the

ment companies in Palestine by Governor-

international community), in addition to the

ate, results showed that Gaza governorate

constraints imposed by Israel and the limited

was ranked at first place, where number of

resources available to the State of Palestine.

employees reached 58,447 by 15.1 percent
of the total employees in Palestine followed

In violation of its international obligation as the

by Ramallah and Al-Bireh at 54,256 by 14.0

occupying power, Israeli policies in “Area C” and

percent, while Tubas got the lowest number

the ongoing construction and expansion of il-

of employees at 3,153 by 0.8 percent of the

legal settlements have altered the West Bank’s

total employees in the operating establish-

landscape and caused a great damage to the

ments in Palestine.

Palestinian economic potential. Furthermore,

Women in Palestine are economically active

settler violence against Palestinian civilians,

than standard labour force measures are

property and economic facilities exacts high

able to represent. However; the low formal

socioeconomic tolls on the Palestinian people.

labour force participation rates for Palestinian women attest to the fact that wom-

Unemployment is undoubtedly the key trig-

en tend to be segregated into marginalized

ger for poverty, as well as economic and social

sectors of the economy (the informal and

marginalization. Accordingly, the Government
of Palestine views sustainable employment
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2. PCBS, Labour Force Survey April - June 2014, Q2/2014
(Revised), 02 October 2014

generation by the private-sector as the main
The proposed timeframe for this employ-

vehicle for combating poverty and inequality

ment program is five years (2015-2020). A

at the social level, and for stabilizing the bud-

Higher Program Steering Committee (PSC)

get at the macro-economic level.

will oversee its implementation along with
a highly qualified implementing team from

The reconstruction of the Palestinian econ-

the MoL, MoA, MoNE and other partners.

omy in general and that of Gaza in particular requires not only substantial foreign

In summary, the proposed program is de-

aid but also renewed development efforts

signed around the following three main

through investing in productive sectors and

components:

crucial infrastructure so that the productive base is rebuilt. Therefore and in order

Stimulate Investment Opportunities, Invest

to overcome the constraints in the Pales-

in the Palestinian Labour Force, and Im-

tinian economy, alleviate poverty and pro-

prove the Enabling Environment.

vide job opportunities to the Palestinian
labour force, the Palestinian Government,

In the discussion leading up to the above

in consultation with relevant governmental

mentioned components, stakeholders em-

and non-governmental actors has initiated

phasized that in order to ensure a success-

the work on this program document, titled:

ful implementation of the Program, a set of

“Comprehensive Strategic Program for Em-

preconditions needs to be in place, which

ployment in Palestine.”

require serious efforts by all partners (local
and international). These preconditions are:

Under the leadership of the Ministry of La-

(1) Stability and Rule of Law, (2) Supportive

bor, a series of meetings, workshops and

Legal Framework, (3) Improved infrastruc-

brainstorming sessions were conducted to

ture, (4) Access to finance, (5) Skilled la-

come up with the best realistic policies and

bour force.

interventions aiming at stimulating econom-

The following is a summary of the proposed

ic activities, improving the labour market

interventions under the three main compo-

and creating job opportunities. This will be

nents of the program:

carried out through implementing targeted
strategic interventions in full partnership

Component 1: Stimulate Investment and

with sister ministries, academic institutions,

Job Opportunities

civil society organizations, private sector
and international partners.
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itate Job Match-Making: This intervention

Provide Incentives to Encourage Waged

aims at creating/improving the link be-

Employment: As part of this intervention,

tween employers and job seekers. The Pro-

the Program will work with its local and in-

gram will work with local businesses and

ternational partners to secure appropriate

labour force to build partnerships that con-

subsidies and financial incentives to busi-

nect employers and job seekers based on

nesses that employ an agreed number of

local needs and gaps.

waged labours.

Support to Non-Agricultural Cooperatives:

Motivate Potential through Real-Life Entre-

Through this intervention, the Program will

preneurship Projects: Through this inter-

facilitate the creation of professional coop-

vention, the Program will provide financial

eratives, focusing on productive and mar-

contribution to existing businesses/estab-

keting cooperatives, including training and

lishments in order to expand and start new

technical assistance support to the newly

projects.

established cooperatives.
Develop Local Entrepreneurship Networks
Investing in Agribusiness and Agri-Indus-

and Create Business Opportunities in the

try: This intervention aims at improving the

Value Chain: Through this intervention, the

agribusiness and agri-inductry capacity and

Program will:

linkages with small farmers and will be implemented in close cooperation with the

Organize networking events to create busi-

Ministry of Agriculture.

ness opportunities for entrepreneurs by
connecting them to larger businesses,Build
hubs that serve as one-stop shops to entrepreneurs, e.g. offering training, mentoring
and networking in one place,Leverage experienced entrepreneurs as role models

Component 2: Invest in the Palestinian La-

and mentors.

bour Force

Provide specific support to SMSEs that enables them to be part of a value chain, and

Improve and Expand the Technical Voca-

Ensure sustainability of initiatives by mak-

tional and Educational Training (TVET):

ing them beneficial for the participants and

Through this intervention, the Program will:

their businesses.
Create Innovative Partnerships that Facil-
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students’ chances to compete and secure

Upgrade the government vocational train-

job opportunities after graduation.

ing centers, Carry out an assessment and
inventory of the market needs in order to

From School-to-Work Transition: This inter-

identify gaps related to specialized fields

vention will target universities and universi-

that are new or still needed in the jobs mar-

ty graduates in order to build the practical

ket, Based on the assessment, Ministry of

capacity of students with marketable skills

Labour will introduce the needed skills and

for local businesses and industries.

specializations to the curriculum of the existing vocational training centers, as well

Career Counseling and Guidance Programs:

as, strengthen and modernize the current

Through this intervention, the Program will

TVET programs.

provide continuous and age-appropriate
career counseling and guidance programs,

Launch Public Relations Campaigns to Im-

in public schools and universities, starting

prove the Image of Vocational Training: In

as early as 6th grade.

order to ensure a successful implementation of the previous intervention, change the

Revive the “Transfer of Knowledge Pro-

negative perception and stereo type of the

gram” available through TOKTEN – UNDP:

vocational training and education, and max-

In cooperation with UNDP, Ministry of La-

imize the net benefit of the vocational train-

bour will work to expand the benefit of Pal-

ing centers and programs, the Program, will:

estinian public, private and civil society institutions from the TOKTEN program. Such

Organize open-house events to educate

program will allow local companies/organi-

parents and prospective students on career

zations to benefit from Palestinian experts

prospects within industries/organizations,

residing in the Diaspora. Those experts

andPromote role models and success sto-

will be given the opportunity to return to

ries in the local media.

Palestine for a short period of time to provide training and contribute to knowledge

Internship and Apprenticeship Programs:

transfer to university students and/or TVET

Partnerships with local businesses/facto-

trainees.

ries/workshops will be formed to allow
students of the vocational training cen-

Component 3: Improve the Enabling Envi-

ters to receive practical “on the job train-

ronment

ing” prior to graduation from TVET programs. Such opportunities will increase

42

Transparent system for obtaining public

Review and Amend Relevant Policy and Le-

accreditation, and Practical procedures for

gal Frameworks: The Program will carry out

making qualifications transferable across

a comprehensive review of the current eco-

industries and organizations.

nomic and financial policies and legislation,
including: tax and labour policies, social se-

Improve the Capacity of Ministry of Labour: In

curity and health insurance policies. Follow-

order to provide better employment services to

ing the comprehensive expert review, the

labour and businesses, the Program will offer

Program will propose changes that min-

capacity development support to Ministry of

imize the financial burden on SMSEs and

Labour to carry out the following key functions:

labour force, stimulate economic activities
and create more and new job opportunities.

Inspect and monitor the compliance with
the minimum wage law, and with other laws

Review and Update the National Employment

and regulations related to employment and

Strategy: The last national employment strat-

employees’ rights.Develop and manage

egy was developed in 2011. It was not updated

a Career Web Portal and a labour market

during the process of developing the Nation-

database. Enhance and oversee One Stop

al Development Plan 2014 – 2016. Since then,

Shops. Develop mobile services and smart

many changes took place in the Palestinian

phones applications that provide employ-

economy, job market and employment, as

ment services.Activate and improve the

outlined in the Analysis section above. There-

functions of the currently existing eleven

fore, it is of critical importance to engage in a

Local Employment and Training Councils.

transparent and inclusive process of reviewing and updating the existing strategy of 2011.

Build partnerships and synergies with civil

The Program will initiate and complete the

society organizations and international agen-

process in 2015, in consultation with local and

cies active in the field of employment and la-

international partners, as well as governmen-

bour force development and mobilization.

tal and non-governmental stakeholders.

Build partnerships and ensure synergies with

Develop Occupational Standards for Both

private sector institutions and companies.

Public and Private Sectors: In order to ensure relevance of the training and vocation-

Publish specific commitments, e.g. number

al education programs, The Program will

of job opportunities for youth or training

ensure:

programs provided, etc. Track progress of
commitments publically and specify target
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Industry-wide occupational standards,

ment Fund, the financial arm of the Agency,

indicators and milestones used.

as best available mechanism for supporting
employment and creating jobs.

Support Relevant Career Guidance and
Counseling Programs at University and Academic Institutions. Through this intervention, the Program will:
Strengthen the employment units at universities and improve coordination between
them.
Introduce a mandatory but “untraditional”
course in universities about career counseling and skills needed for the job market.
Strengthen the link between universities
and their graduates after graduation for
mutual support and guidance on employment issues.
Establish a web-based database for university graduates to be used by businesses and
organizations looking for employees.
Strengthen the National Agency for Vocational Training and Employment and the National Employment Fund: In order to improve
good governance in the field of employment
and labour force development, the Program
will work to improve the capacity and functions of the National Agency for Vocational
Training and Employment to serve as a vehicle for monitoring and overseeing the Strategic Program. Additionally, the Program will
continue to support the National Employ-
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البحث الرابع

الحاجــة الطــار إلكــروين لتطويــر الكفــاءات يف مجــال تكنولوجيــا املعلومــات
واالتصــاالت يف فلســطني
محمود حوامدة

مدير مركز التعليم املستمر وخدمة املجتمع
جامعة القدس الفمتوحة

ملخص:

)tion and communication technologies (ICT
has resulted in many changes in the way

تناقــش هــذه الورقــة الحاجــة النشــاء اطــار محوســب إلكــروين لتطويــر

we work. It is generally acknowledged that,

الكفــاءات يف مجــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف فلســطني ،وذلــك

when effectively implemented, the intro-

نظـرا ً الهميــة صناعــة تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف النمــو االقتصــادي

duction of new ICT contributes to economic

وإعتامدهــا بشــكل مبــارش عــى الكفــاءات املؤهلــة ،حيــث يظهــر تقريــر يف

productivity and growth. As such, Europe-

العــام  2009التحــاد رشكات انظمــة املعلومــات الفلســطينية ( بيتــا) بانــه منــذ

an policy makers see innovation in the ICT

نهايــة عــام  2007ســاهم قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف فلســطني

sector, and increased take-up of ICT in other

بحــوايل  10-20%مــن الناتــج املحــي ،اي بحــوايل  500مليــون دوالر امريــي مــن

sectors, as an important means of attaining

حجــم الســوق املحــي ،كــا يشــر هــذا التقريــر إىل ان لــكل فرصــة عمــل يتــم

the Lisbon goals ( Frinking et al.,2005).

توفريهــا يف قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يتــم توفــر ثــاث فــرص
عمــل يف القطاعــات االخــرى التــي تعتمــد عــى هــذا القطــاع يف عملهــا.

The Information and Communications Technology (ICT) sector has a significant influ-

أن هــذه الصناعــة التــي تنمــو بشــكل متســارع أكــر مــن غريهــا مــن

ence on the development of the Palestinian

الصناعــات تحتــاج نظــام فعــال لتطويــر هــذه الكفــاءات بأســتمرار ،ونحــن يف

infrastructure and on the quality of living.

فلســطني يف أمــس الحاجــة لهــذا النظــام أكــر مــن غرينــا العتامدنــا بشــكل اكــر

The ICT sector has an imminent role in shap-

يف اقتصادنــا عــى العنــر البــري ،بحيــث يعمــل هــذا النظــام عــى توصيــف

ing the future of Palestine as it facilitates

الكفــاءات املطلوبــة وربطهــا بســوق العمــل ،وخاصــة أن التعليــم املهنــي يف

the ability for Palestinians to communicate

مجــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت بفتقــد اىل التنظيــم واإلدارة ويحتــاج

with others locally and globally regardless

اىل ضبــط وتوجيــه بشــكل أفضــل.

to the Israeli occupation and its negative

This paper discussed the need of ICT e-Com-

drawbacks. As of 2007 year end, ICT sector

petencies Framework in Palestine, where the

contributed about 10-12% of the GDP with a

rapid and continuous uptake of new informa-
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new ICT contributes to economic produc-

market size of around $500 million. (Pales-

tivity and growth. As such, European policy

tinian ICT Sector –2009).

makers see innovation in the ICT sector, and
increased take-up of ICT in other sectors, as

Palestinian ICT companies cover wide spec-

an important means of attaining the Lisbon

trum of the ICT market including hardware

goals ( Frinking et al.,2005).

distributors, software development firms, office automation vendors, and internet ser-

The Information and Communications Tech-

vice

nology (ICT) sector has a significant influ-

companies, ICT consulting and training com-

ence on the development of the Palestinian

panies. ICT value added Growth is forecast-

infrastructure and on the quality of living.

ed in the next three years to be around 10%

The ICT sector has an imminent role in shap-

annually. In Palestine for every job created in

ing the future of Palestine as it facilitates

ICT, 3 more jobs will be created in other sec-

the ability for Palestinians to communicate

tors. The total employment in the ICT econo-

with others locally and globally regardless

my is about 15.000 persons and in ICT sector

to the Israeli occupation and its negative

about 5.000. (Palestinian ICT Sector –2009).

providers,

and

telecommunications

drawbacks. As of 2007 year end, ICT sector
contributed about 10-12% of the GDP with a

Improving the employability in Palestine will

market size of around $500 million. (Pales-

improve its economy. Most the private busi-

tinian ICT Sector –2009).

nesses do not use IT solutions for the lack
of ICT skills, thus increasing the level of ICT

Palestinian ICT companies cover wide spec-

skills will improve the Palestinian economy.

trum of the ICT market including hardware

Not only to serve the local industry, but in-

distributors, software development firms, of-

crease the outsourcing industry in Pales-

fice automation vendors, and internet ser-

tine, which is demanding for high ICT skills.

vice

providers,

and

telecommunications

companies, ICT consulting and training com-

Introduction

panies. ICT value added Growth is forecasted in the next three years to be around 10%

Over the last two decades, the rapid and

annually. In Palestine for every job created in

continuous uptake of new information and

ICT, 3 more jobs will be created in other sec-

communication technologies (ICT) has re-

tors. The total employment in the ICT econo-

sulted in many changes in the way we work.

my is about 15.000 persons and in ICT sector

It is generally acknowledged that, when ef-

about 5.000. (Palestinian ICT Sector –2009).

fectively implemented, the introduction of
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years ICT skills have been subjected to a
great boost in every part of the world, with

Improving the employability in Palestine will

particular references of the most industri-

improve its economy. Most the private busi-

alized countries, however people with ICT

nesses do not use IT solutions for the lack

capabilities and competencies are suffering

of ICT skills, thus increasing the level of ICT

of several problems, such as:

skills will improve the Palestinian economy.
Not only to serve the local industry, but in-

- Knowledge volatility due to the rapid ICT
technology upgrading;

crease the outsourcing industry in Palestine, which is demanding for high ICT skills.

- Knowledge alignment with the evolving
business need;

ICT Industry and the mobility of ICT spe-

- Lack of bridging ICT knowledge and or-

cialists has the same common in the world.

ganizational one in efficient and effective

In order to increase potential of Palestine

way;

ICT- Specialist for International mobility and

- Knowledge rapid aging.

make ICT education business oriented it’s
suggested to develop and implement the

Several policies have been implemented by

system of vocational ICT education based

centrals and local governments in order to

on European experience in this field.

solve the above problems, however dynamic dimension of such issues is still missing

Need for ICT e-Competencies Framework

together with the effective capability to
support demand and offer matching. This

ICT skills are more and more important in

is even more for less developed countries

the world wide Information Society. The lev-

such as Palestine.

el of business and administrative processes
computerization is considered as a crucial

In this context, two relevant questions

enabling factor in both public and private

come up:

organizations for steering the competitiveness or simply for surviving in the market.

How is the Palestinian society responding
to the shortening of the technology lifecy-

Moreover promoting knowledge economy

cles in ICT and the accompanying obsoles-

is one of the most important mean against

cence of related knowledge, skills and com-

of today economic crises at any level of

petences of its labour force?

competition such as local, national or international marketplace. Even if in the latest
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21st Century. The framework supports key

What is Palestinian society doing to devel-

policy objectives of the Grand Coalition for

op e-competences, e-skills and adaptive ca-

digital Jobs and benefits an ever growing

pabilities in the new generation of profes-

user community from the EU and across the

sionals that will be in the labour market in

world. ((European e-Competence Frame-

the coming decade (5 to 10 years)?

work 3.0 – 2014)

European e-Competence Framework
The framework provides an international
tool for (European e-Competence Frame-

The European e-Competence Framework

work 3.0 – 2014):

(e-CF) version 3.0 provides a reference of

- ICT practitioners and managers, with clear

40 competences as required and applied at

guidelines for their competence develop-

the Information and Communication Tech-

ment.

nology

- Human resources managers, enabling the

(ICT) workplace, using a common language

anticipation and planning of competence

for competences, skills and capability lev-

requirements.

els that can be understood across Europe.

- Education and training, enabling effective
planning and design of ICT curricula.

As the first sector-specific implementation
of the European Qualifications Framework

- Policy makers and market researchers,

(EQF), the e-CF was created for application

providing a clear and Europe-wide agreed

by ICT service, user and supply companies,

reference for ICT skills and competences

for managers and human resource (HR) de-

in a long-term perspective.

partments, for education institutions and
training bodies including higher education,

Conclusion

for market watchers and policy makers, and
other organisations in public and private

ICT Industry and the mobility of ICT spe-

sectors. (European e-Competence Frame-

cialists has the same common in the world.

work 3.0 – 2014)

In order to increase potential of Palestine
ICT- Specialist for International mobility and

The e-CF was developed through a pro-

make ICT education business oriented it’s

cess of collaboration between experts and

suggested to develop and implement the

stakeholders from many different countries

system of vocational ICT education based

under the umbrella of the CEN Workshop

on European experience in this field.

on ICTSkills. The e-CF is a component of the
European Union’s strategy for e-Skills in the
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The result of building ICT e-competences

The European e-Competence Framework

framework will be used for:

(e-CF) provides a reference of 40 competences as required and applied at the In-

- Building direct and feedback connections

formation and Communication Technology

between labour market and educational

(ICT) workplace, using a common language

system (including vocational training one)

for competences, skills and proficiency lev-

on the base of reliable monitoring of re-

els that can be understood across Europe.

quirements of employers.
- Implementation of an independent assess-

The European e-Competence Framework

ment of quality of education through vol-

provides a common language to describe

untary certification of qualifications of ICT

the competences including skills and knowl-

professionals, resulting from vocational

edge requirements of ICT professionals,

training;

professions and organizations at five profi-

- Continuous updating of educational con-

ciency levels, and is designed to meet the

tent of ICT courses in universities and in

needs of businesses and other organiza-

educational institutions of vocational ed-

tions in public and private sectors.

ucation.
In Palestine there was also developed National
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ICT e-competences framework.

البحث الخامس

دور التعليــم املهنــي والتقنــي يف تعزيــز فــرص عمــل للخريجــن يف محافظــة
الخليــل مــن وجهــة نظــر مقدمــي خدمــة التعليــم املهنــي والتقنــي
محمد فايز عوض

مدرسة العروب الزراعية الثانوية املختلطة

ملخص

وأصحــاب العمــل ال يســتفيدون مــن اإلمكانيــات املتاحــة عنــد كل منهــم.

دور التعليــم املهنــي والتقنــي يف تعزيــز فــرص عمــل للخريجــن يف محافظــة

ويف ضــوء نتائــج الدراســة ،أوىص الباحــث مبجموعــة مــن التوصيــات والتــي مــن

الخليــل مــن وجهــة نظــر مقدمــي خدمــة التعليــم املهنــي والتقنــي.

شــأنها تحســن وتطويــر التعليــم املهنــي والتقنــي للوصــول إىل مســتوى أعــى
يف تعزيــز فــرص عمــل للخريجــن مــن مؤسســات التعليــم املهنــي والتقنــي،

هدفــت هــذه الدراســة إىل التعــرف عــى دور التعليــم املهنــي والتقنــي يف تعزيز

وإيجــاد آليــات تعــاون مشــرك تجمــع مؤسســات التعليــم املهنــي والتقنــي مــع

فــرص عمــل للخريجــن مــن مؤسســات التعليــم املهنــي والتقنــي يف محافظــة

ســوق العمــل مــن أجــل معرفــة احتياجــات كل طــرف.

الخليــل ،ومحاولــة الخــروج بتوصيــات تعمــل عــى تحســن وتطويرالتعليــم
املهنــي والتقنــي وذلــك مــن خــال دراســة محــاور التعليــم املهنــي والتقنــي،
(التخصصــات املطروحــة ،املنهــاج ،املدربــون ،التقنيــات واملســتلزمات ،التدريــب
امليــداين) يف تعزيــز إيجــاد فــرص عمــل لهــم.
اعتمــدت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليــي ،وأســلوب املســح الشــامل
ملجتمــع الدراســة املكــون مــن ســت مؤسســات يف محافظــة الخليــل ،حيــث تــم
توزيــع ( )142اســتبانه عــى املدربــن يف مؤسســات التعليــم املهنــي و التقنــي،
وتــم اســرداد ( )142اســتبانه ،ومل يتــم اســتبعاد أي منهــا ،للوقــوف عــى دور
التعليــم املهنــي والتقنــي يف تعزيــز فــرص عمــل للخريجــن.
خلصــت الدراســة إىل أن للتعليــم املهنــي والتقنــي دورا ً متوســطاً يف تعزيــز
فــرص عمــل للخريجــن ،وأن العالقــة مــا بــن مؤسســات التعليــم املهنــي
والتقنــي وســوق العمــل مــن أجــل تعزيــز فــرص عمــل لخريجيهــا هــي عالقــة

Abstract
The role of vocational and technical education in promoting employment opportunities for graduates in Hebron from the
perspective of providers of vocational and
technical education service.
This study aimed at identifying the role of vocational and technical education(VET) in creating job opportunities for graduates from
VET institutions in Hebron Governorate. It also
tried to come up with recommendations to

متوســطة ،وغــر مســتدمية ،وأن مقدمــي خدمــة التعليــم املهنــي والتقنــي
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improve vocational and technical education,

for its graduates. it also recommended cre-

through studying its criteria ; such as, offered

ating proper mechanisms for cooperation

specializations, the curriculum, trainers, tech-

between the institutions of vocational and

niques and supplies, and field training.

technical education and the institutions of
the labor market.

To achieve these goals, the researcher used
the descriptive analytical approach , and

املقدمة

the method of mass survey. The population
of the study consists of six vocational and

إن عمليــة الربــط بــن العــرض والطلــب مــن العنــارص األساســية لتطــور

technical institutions under the supervision

اقتصاديــات الــدول عامليـاً ،حيــث تقــوم العديــد مــن الــدول بوضــع السياســات

of the Ministry of Education in Hebron Gov-

مــن أجــل تطويــر املــوارد البرشيــة لتتــاءم مــع أهــداف التنميــة االجتامعيــة

ernorate. (142) questionnaires were distrib-

واالقتصاديــة فيهــا ،لــذا تقــوم بعمليــة املراقبــة املســتمرة لالحتياجــات الكميــة

uted to trainers in the institutions of VET. All

والنوعيــة للقــوى العاملــة فيهــا ،فمختلــف الــدول تــويل أهميــة خاصــة للتعليــم

the questionnaires were collected; without

املهنــي ملــا لــه مــن دور يف تحســن إنتاجيــة العاملــن والحــد مــن البطالــة األمــر

excluding any of them, to assess and em-

الــذي ينعكــس بشــكل إيجــايب عــى التنميــة (الحــداد.)2009 ،

phasize the role of VET in creating job opportunities for graduates.

إن املعلومــات واملهــارات والخـرات املكتســبة التــي ميتلكهــا رأس املــال البــري
مــن الركائــز األساســية للتنميــة الشــاملة ،وعــى الرغــم مــن االعـراف باألهميــة

The results of the study revealed that VET

اإلس ـراتجية لتنميــة املــوارد البرشيــة ،إال أنهــا ال تحتــل مكانــه متقدمــة ضمــن

has a medium role in creating job oppor-

األولويــات الوطنيــة ،ســواء عــى املــدى القصــر أم عــى املــدى البعيــد مــن أجــل

tunities for graduates. It also showed that

تحقيــق عائــدات رسيعــة ومبــارشة (الحــداد.)2009 ،

there is a relationship between the institutions of VET and the labor market in cre-

يشــكل التعليــم املهنــي والتقنــي أحــد املكونــات الرئيســة لتنميــة املــوارد

ating job opportunities for its graduates.

البرشيــة التــي بدورهــا تــؤدي إىل تحقيــق التنميــة يف قطاعــات الدولــة املختلفــة

However the level of this relationship is av-

االجتامعيــة واالقتصاديــة .والواقــع أن العالقــة بــن الطرفــن (تنميــة املــوارد

erage and not sustainable. It also showed

البرشيــة ،والتعليــم املهنــي والتقنــي) هــي عالقــة تبادليــة ،حيــث أن النمــو

that VET providers and employers do not

االقتصــادي ينمــي طلــب ســوق العمــل عــى العامــل املاهــر املــدرب.

take advantage of the possibilities available

تســعى مؤسســات التعليــم املهنــي والتقنــي العاملــة يف فلســطني إىل

for each of them.

تخريــج الكفــاءات املهنيــة املدربــة التــي يحتاجهــا ســوق العمــل الحــايل

In the light of the results of this study, the

واملســتقبيل ،لتســاهم يف بنــاء اقتصــاد وطنــي فلســطيني كمتطلــب أســاس

researcher recommended a set of recom-

وهــام لبنــاء الدولــة الفلســطينية .لــذا تســعى الجهــات ذات العالقــة والتعليــم

mendations that aim to improve vocational

املهنــي والتقنــي الفلســطيني إىل مواءمــة النظــام ومخرجاتــه مــع احتياجــات

and technical education in order to reach a

ومتطلبــات ســوق العمــل ،وقــد عــرت اإلس ـراتيجية الوطنيــة للتعليــم املهنــي

higher level of creating job opportunities

والتقنــي الفلســطيني عــى ذلــك مــن خــال الهــدف العــام لإلسـراتيجية الــذي
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يتمثــل بإنشــاء نظــام للتعليــم املهنــي والتقنــي موحــد ومرتبــط باألطـراف ذات

التخصصــات املطروحــة ،وطرائــق التدريــب ،واملدربــن ،والتقنيــات ومســتلزمات

العالقــة( .وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل.)BTC، 2011 ،

التدريــب ،والتدريــب امليــداين يف تعزيــز فــرص عمــل لخريجــي مؤسســات

 1.2مشكلة الدراسة:

التعليــم املهنــي والتقنــي.
كــا تهــدف الدراســة للخــروج مبجموعــه مــن التوصيــات مــن أجــل تطويــر مســتوى

تنبــع أهميــة التعليــم املهنــي والتقنــي مــن ارتباطــه بأهــم عنــر مــن
عنــارص اإلنتــاج وهــو العامــل ،فالعامــل املؤهــل واملــدرب تكــون إنتاجيتــه أعىل،
ويصبــح أقــدر عــى التعامــل مــع تقنيــات اإلنتــاج الحديثــة ،ويســهم بشــكل
أكــر يف زيــادة قــدرة املنشــأة عــى اإلنتــاج ،ورفــع مســتوى تنافســيتها (خليفــة،

التعليــم والتدريــب املهنــي مــن خــال ربطــة بســوق العمــل وإتاحــة الفرصــة أمــام
الخرجــن لتوفــر فــرص عمــل لهــم يف املســتقبل.

 1.5أهمية الدراسة:

.)2010
تكمــن أهميــة هــذه الدراســة يف الفائــدة التــي ســتوفرها لعــدد مــن الجهــات
إن هنــاك ســوءا ً وتراجعـاً يف مســتوى جــودة مخرجــات التعليــم املهنــي والتقنــي

ذات الصلــة بالتعليــم املهنــي والتقنــي ومنهــا-:

عنــد الكثــر مــن دول العــامل ،وذلــك بســبب عــدم تــاؤم معايــر التدريــب مــع
متطلبــات ســوق العمــل (أرباهــات.)2003 ،

. 1مؤسسات التعليم املهني والتقني
وذلــك مــن خــال رفــد أصحــاب الق ـرار يف وزارة الرتبيــة والتعليــم ،باإلضافــة

كل هــذا أفــى إىل مشــكلة الدراســة واملتمثلــة يف دور التعليــم املهنــي والتقنــي
يف تعزيــز فــرص عمــل للخريجــن.

 1.3أسئلة الدراسة:

إىل إدارات مؤسســات التعليــم املهنــي والتقنــي باملعلومــات ،واملعطيــات التــي
ســوف متكنهــم مــن إدراك طبيعــة العالقــة مــع ســوق العمــل بصــورة

أكــر

وضوح ـاً ،وأكــر شــمولية ،األمــر الــذي ســوف ميكنهــم مــن تطويــر منظومــة
التعليــم املهنــي والتقنــي مبــا يضمــن تعزيــز فــرص عمــل لخريجــي مؤسســات
التعليــم املهنــي والتقنــي.

إن السؤال الرئيس لهذه الدراسة هو:
ما هو دور التعليم املهني والتقني يف تعزيز فرص عمل للخريجني؟
وينبثق عن هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية:
 . 1مــا هــي مــؤرشات دور التعليــم املهنــي والتقنــي يف تعزيــز فــرص عمــل

. 2مؤسسات سوق العمل

للخريجــن (التخصصــات املطروحــة ،املنهــاج ،التقنيــات واملســتلزمات،

وذلــك مــن خــال متكينهــم مــن االطــاع عــى وجهــة نظــر مقدمــي خدمــة

التدريــب امليــداين ،املدربــون والفنيــون)؟

التعليــم املهنــي والتقنــي ،مــا يزيــد مــن فرصــة التفاعــل بــن جانبــي العــرض

 . 2هــل هنــاك فــروق يف دور التعليــم املهنــي والتقنــي يف تعزيــز فــرص عمــل

والطلــب واملتمثلــة يف مؤسســات التعليــم املهنــي والتقنــي وســوق العمــل.

للخريجــن مــن وجهــة نظــر املبحوثــن وفق ـاً ملتغ ـرات :الجنــس ،املســمى
الوظيفــي ،مــكان العمــل ،املؤهــل العلمــي ،وســنوات الخــرة؟

 1.4أهداف الدراسة :

. 3الداعمون ملؤسسات التعليم املهني والتقني
وذلــك مــن أجــل معرفــة الجوانــب التــي يجــب دعمهــا للمســاهمة يف رفــع
مســتوى مخرجــات التعليــم املهنــي والتقنــي ،األمــر الــذي يســاعد خريجــي
التعليــم املهنــي يف الحصــول عــى عمــل ،هــذا مــن جانــب ،ومــن جانــب أخــر

تهــدف هــذه الدراســة إىل التعــرف عــى دور التعليــم املهنــي والتقنــي يف تعزيــز

حصــول ســوق العمــل عــى عاملــن ذي كفــاءة ومهــارة عاليــة ألداء املهــام

فــرص عمــل لخريجــي مؤسســات التعليــم املهنــي والتقنــي ،والتعــرف عــى دور

الوظيفيــة.
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ســيتناول الباحــث مجموعــة مــن الدراســات العربيــة واألجنبيــة التــي تناولــت
. 4الباحثون

موضــوع الدراســة بصــورة مبــارشة أو غــر مبــارشة ،وذلــك مــن خــال اســتقصاء

وذلــك مــن خــال فتــح آفــاق جديــدة أمــام الباحثــن واملهتمــن بالتعليــم

هــذه الدراســات وتحديــد أدواتهــا ومنهجيتهــا والنتائــج والتوصيــات التــي

املهنــي والتقنــي وذلــك مــن خــال متابعــة نتائــج وتوصيــات الدراســة.

خرجــت بهــا ،كــا يــي:

 1.6حدود الدراسة:

 2.2.2الدراسات املحلية.
دراسة (الحداد)2012 ،

1.6.1الحــدود املكانيــة :اقتــرت الدراســة عــى مؤسســات التعليــم املهنــي

«تحســن أداء الكليــات التقنيــة يف ضــوء إسـراتيجية التعليــم والتدريــب املهنــي

والتقنــي يف محافظــة الخليــل والبالــغ عددهــا ( )6مؤسســات.

والتقني

 1.6.2الحــدود البرشيــة :اقتــرت الدراســة عــى رصــد وجهــات نظــر مقدمــي

دراسة حالة :كلية املهن التطبيقية -جامعة بوليتكنك فلسطني»

خدمــة التعليــم املهنــي والتقنــي يف محافظــة الخليــل فقــط ،ومل يتــم رصــد

هدفــت هــذه الدراســة للخــروج بآليــات لتحســن أداء كليــة املهــن التطبيقيــة يف

وجهــات نظــر الخريجــن أنفســهم ،وذلــك بســبب محدوديــة اإلمكانــات،

جامعــة بوليتكنــك فلســطني يف ضــوء إســراتيجية للكليــة تتوافــق واإلســراتيجية

والقيــود الزمنيــة.

الوطنيــة للتعليــم والتدريــب املنهــي والتقنــي للعــام ( ،)2010حيــث اســتخدمت

 1.6.3الحــدود املوضوعيــة :ركــزت الدراســة عــى دور التعليــم املهنــي والتقنــي

الباحثــة املنهــج الكيفــي يف هــذه الدراســة واملعتمــد عــى املقابــات الفرديــة،

يف تعزيــز فــرص عمــل للخريجــن مــن وجهــة نظــر مقدمــي هــذه الخدمــة يف

واملقابــات الجامعيــة.

مؤسســات التعليــم املهنــي والتقنــي يف محافظــة الخليــل.
 1.6.4الحــدود الزمانيــة :مقدمــو خدمــة التعليــم املهنــي والتقنــي العاملــن يف

وقــد خلصــت الدراســة إىل أن عمليــة التخطيــط االســراتيجي املســتخدمة يف

مؤسســات التعليــم املهنــي والتقنــي يف محافظــة الخليــل بــن عامــي 2012-(.

الكليــة تعــاين مــن عــدم وجــود الدعــم الــكايف لهــا ،وبالتــايل ضعــف عــام يف

)2013

آليــات التخطيــط بشــكل عــام ،باإلضافــة إىل النظــرة الدونيــة التــي عــاين منهــا

منهج الدراسة

الطلبــة.

اســتنادا ً إىل طبيعــة الدراســة وأهدافهــا اســتخدمت الدراســة الحاليــة املنهــج

دراسة (جويلس)2011 ،

الوصفــي التحليــي ،وذلــك ملالمئتــه ألغـراض الدراســة ،مــن حيــث رصــد وتحليــل

«أمنــوذج مقــرح لبنــاء رشاكــة بــن مؤسســات التعليــم املهنــي والتقنــي وســوق

واقــع مشــكلة الدراســة يف الوقــت الحــارض وكــا هــي يف الواقــع مــن خــال

العمــل يف ضــوء الواقــع والتجــارب العامليــة املعــارصة»

وصفهــا ،وتفســرها ،والتنبــؤ بهــا ،وهــو املنهــج املناســب واألفضــل ملثــل هــذه
الدراســات.

تعتــر دراســة جويلــس أحــدث الدراســات التــي هدفــت إىل تطويــر أمنــوذج
لبنــاء رشاكــة بــن مؤسســات التعليــم املهنــي والتقنــي وســوق العمــل يف ضــوء

 3.3مجتمع الدراسة

الواقــع والتجــارب العامليــة املعــارصة .اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي

تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع املــدراء واإلداريــن يف مؤسســات التعليــم

التحليــي ،حيــث طــور ثــاث اســتبانات (األوىل :لخريجــي مؤسســات التعليــم

املهنــي والتقنــي يف محافظــة الخليــل ،و البالــغ عددهــم ( )335موظــف للعــام

املهني،والثانيــة ملــدراء املــدارس املهنيــة ،وعمــداء الكليــات التقنيــة ،أمــا

 ،2013(/)2014يف حــن أن عينــة الدراســة بلــغ عددهــم ( )142موظف ـاً ممــن

االســتبانة الثالثــة فكانــت موجهــة للمشــغلني يف القطاعــات املختلفــة).

تنطبــق عليهــم إج ـراءات الدراســة وهدفهــا حيــث تــم إج ـراء املســح الشــامل

وأظهــرت نتائــج الدراســة ،ضعــف عالقــة الرشاكــة بــن مؤسســات التعليــم

لهــم.
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املهنــي والتقنــي ومؤسســات األعــال ،ووجــود معوقــات لهــذه الرشاكــة منهــا

اســتخدم الباحثــان املنهــج الوصفــي التحليــي للوصــول إىل نتائــج الدراســة،

القوانــن والترشيعــات والتمويــل ،وضعــف نظــام بنــاء القــدرات البرشيــة لــكل

وكانــت أداة الدراســة عبــارة عــن اســتبانة طُبقــت عــى عينــة عشــوائية طبقيــة

مــن مؤسســات التعليــم املهنــي والتقنــي .وقــد طــور جويلــس أمنوذجــا مقرتحــا

مقدارهــا ( )126موظف ـاً.

لتأصيــل الرشاكــة بــن نظــام التعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي ،يؤكــد عــى
املنفعــة املتبادلــة بــن أطـراف املعادلــة.

وقــد أظهــرت الدراســة أن هنــاك قصــورا ً واضحــاً يف تحديــد االحتياجــات
التدريبيــة ،فــا يتــم مراعــاة الوصــف الوظيفــي للموظــف ،ونتائــج تقييــم

دراسة (وزارة الرتبية والتعليم العايل		 )BTC، 2011 ،

أدائــه ،وإمكانيــة ترقيتــه أو نقلــه لوظيفــة جديــدة ،تبــدي إدارة الكليــات

«دراســة االحتياجــات التدريبيــة الكميــة والنوعيــة مــن القــوى العاملــة املدربــة

التقنيــة اهتاممـاً ضعيفـاً يف تقييــم العمليــة التدريبيــة ،إذ ال يتوافــر لديهــا خطــة

ضمــن مســتويات العمــل األساســية»

تقييــم منتظمــة قبــل وأثنــاء وبعــد التدريــب ،وال تتبــع إدارة الكليــات التقنيــة
سياســات تشــجيعية وتحفيزيــة للمشــاركة يف العمليــة التدريبيــة.

هدفــت هــذه الدراســة بشــكل عــام إىل تحديــد وتحليــل االحتياجــات التدريبيــة

دراسة (حمدان ،والشويخ)2004 ،

الكميــة والنوعيــة للقــوى العاملــة املدربــة مــن مســتويات العمــل األساســية

“التدريب العميل يف الكليات التقنية يف فلسطني”

للقطاعــات واملجــاالت قيــد الدراســة (الكهربــاء ،االلكرتونيــات ،االتصــاالت،
وتكنولوجيــا املعلومــات) مبــا يتــاءم مــع احتياجــات ســوق العمــل وأولويــات

هدفــت الدراســة للتعــرف إىل واقــع التدريــب العمــي بنوعيــه الداخــي

الفئــة املســتهدفة ضمــن األهــداف االسـراتيجيات الوطنيــة وواقــع املحافظــات

وامليــداين ،يف الكليــات التقنيــة يف فلســطني ،وكذلــك التعــرف إىل مشــكالت

املســتهدفة ،وقــد اعتمــدت املنهجيــة مبــدأ املشــاركة الفاعلــة للــركاء املحليــن

التدريــب وتقديــم املقرتحــات لالرتقــاء مبســتواه يف تلــك الكليــات .وتــم

(الغــرف التجاريــة والصناعيــة يف املحافظــات األربــع).

اســتخدام املنهــج الوصفــي التحليــي ،حيــث اشــتملت عينــة الدراســة عــى ()53
مدرســا/مدربا و( )104طالبــا ،اختــرت بطريقــة عشــوائية مــن أربــع كليــات

وقــد أظهــرت الدراســة أن نســبة مســاهمة خريجــي وخريجــات التعليــم والتدرب

تقنيــة ،وكانــت االســتبانة أداة لجمــع املعلومــات.

املهنــي والتقنــي يف القــوى العاملــة بلغــت 70%للخريجــن و  61%للخريجــات،
تتفــاوت نســبة تشــغيل الخريجــن والخريجــات يف التخصــص بحســب التخصــص،

وقــد أظهــرت الدراســة أن أســاليب التدريــب العمــي تســهم يف إعــداد كــوادر

وأظهــرت العديــد مــن اإلشــكاالت التــي يعــاين منهــا الخريجــون والخريجــات عنــد

تقنيــة قــادرة عــى اإلبــداع واالبتــكار ،ونقــص يف املختــرات واملشــاغل ويف

دخــول ســوق العمــل تعــود للواســطة واملحســوبية وتــدين الراتــب.

األجهــزة واملعــدات واملــواد الخــام الالزمــة للتطبيقــات العمليــة ،بســبب ضعــف
اإلمكانــات املاديــة املخصصــة لبنــد التدريــب.

دراسة (املدهون ،وسعدية)2008 ،
“تقييــم عمليــة التدريــب للعاملــن بالكليــات التقنيــة يف محافظــات غــزة مــن

دراسة (حمد)2000 ،

وجهــة نظــر املتدربــن”

“الكفاءة الخارجية للتعليم التقني يف محافظات غزة”

هدفــت الدراســة إىل تقييــم عمليــة تدريــب العاملــن بالكليــات التقنيــة يف

هدفــت هــذه الدراســة إىل الكشــف عــن الكفــاءة الخارجيــة الكميــة ،والكيفيــة

محافظــات غــزة مــن وجهــة نظــر املتدربــن ،ومحاولــة الكشــف عــن االحتياجات

للتعليــم التقنــي يف محافظــات غــزة ،والتعــرف إىل مســاهمة خريجــي الكليــات

التدريبيــة الوظيفيــة للعاملــن ،والتعــرف إىل الفــروق يف دراســة تقييــم برامــج

التقنيــة يف تحقيــق متطلبــات مراكــز العمــل املختلفــة .وأســتخدم الباحــث

تدريــب العاملــن يف الكليــات التقنيــة وفقــا ً ملتغــر  :الجنــس ،واملؤهــل العلمــي،

املنهــج الوصفــي التحليــي وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )2005مــن الخريجــن

ومجــال العمــل ،وســنوات الخــرة ،والكليــة .وتكــون مجتمــع الدراســة مــن

تــم اختيارهــم بطريقــة عشــوائية طبقيــة.

جميــع العاملــن يف ســت كليــات تقنيــة ،للعــام الــدرايس  2005(/)2004وقــد

ومــن أهــم مــا توصلــت إليــه الدراســة تقويــة الروابــط بــن املؤسســات
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التعليميــة التقنيــة ومراكــز العمــل املختلفــة مبــا يضمــن فتــح ســوق العمــل
أمــام الخريجــن.

هدفــت الدراســة إىل وضــع تصــور لتقديــر التعليــم الفنــي لرفــع كفاءتــه
بــدءا ً مــن البعــد الفلســفي إىل املضمــون واملــررات وصــوالً إىل مــا ينبغــي أن
يكــون عليــه التعليــم الفنــي ليتــواءم مــع متطلبــات ســوق العمــل .واســتخدم

 2.2.3الدراسات اإلقليمية:
دراسة ( املوىل)2012 ،

الباحــث املنهــج املســحي امليــداين .
وقــد أظهــرت الدراســة أن التعليــم الفنــي يعــاين مــن عــدد مــن املشــاكل

“دور مخرجــات التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي يف االســتجابة ملتطلبــات

ومنهــا ،عــدم االتســاق مــع متطلبــات ســوق العمــل ،و وجــود عــدد مــن

ســوق العمــل يف الع ـراق”

املهــن املســتحدثة التــي ال تجــد مــن يشــغلها ،وعــدم وجــود خطــة حاليــة أو

هدفــت الدراســة إىل إب ـراز أهميــة مخرجــات التعليــم والتدريــب املهنــي

مســتقبلية يعــول عليهــا مخططــو التعليــم يف تحديــد مــا هــو مطلــوب مــن

والتقنــي عــى القطــاع الخــاص ( ســوق العمــل) ،وزيــادة الوعــي االجتامعــي

مهــن وتخصصــات يف ســوق العمــل.

بأهميــة هــذه املنظومــة التعليميــة ودورهــا يف التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة

 2.2.4الدراسات األجنبية:

وتحقيــق النظــرة الســلبية لهــذا النــوع مــن التعليــم ،حيــث اســتخدم الباحــث

دراسة “فريتاكون وروزيز Vertakon & Rousseas ”،2003

املنهــج الوصفــي التحليــي للبيانــات املتاحــة وكذلــك دراســة الحالــة مــن خــال

“التعليم والتدريب املهني يف اليونان”

طبيعــة املشــكلة موضــوع الدراســة.

دراســة تحليليــة تبــن وضــع التعليــم املهنــي يف اليونــان ،حيــث بينــت

وقــد خلصــت الدراســة إىل أن مخرجــات التعليــم هــي أبعــد مــا تكــون

الدراســة أن التعليــم والتدريــب املهنــي آخــر مــا يلجــأ إليــه الشــباب بالرغــم

عــن احتياجــات ســوق العمــل ،باإلضافــة إىل غيــاب التوجيــه الــازم لخريجــي

مــن جهــود الدولــة املســتمرة لرفــع التعليــم والتدريــب املهنــي كخيــار يســاوي

التعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي وعــدم توفــر التمويــل الــازم.

غــره مــن الخيــارات األخــرى املتاحــة للشــباب ،فبالرغــم مــن نتائــج األبحــاث

دراسة) الزوبعي2009 ( ،

التــي بينــت أن خريجــي التعليــم والتدريــب املهنــي يواجهــون صعوبــات أقــل

الكليــة التقنيــة املنتجــة تجســيد للرشاكــة بــن ســوق العمــل ومؤسســات

يف إيجــاد عمــل أكــر مــن غريهــم مــن خريجــي التعليــم األكادميــي العــام.

التعليــم التقنــي

ففــي العقــد األخــر ،شــهد التعليــم والتدريــب املهنــي تطــورا ً ومتتــع مبرونــة يف

هدفــت الدراســة إىل تحديــد مفهــوم الكليــة التقنيــة املنتجــة يف الســودان،

خصوصيــات التدريــب مقدم ـاً كفــاءة متطــورة معتمــدة عــى املعرفــة املهنيــة

باعتبارهــا تجســيدا للرشاكــة بــن ســوق العمــل ومؤسســات التعليــم التقنــي،

وإكســاب املهــارات مــن خــال وســائل وطــرق وطنيــة معتمــدة .لقــد تــم إعــادة

واس ـتَخ َد َمت الدراســة املنهــج الوصــف التحليــي ،مــن خــال تحديــد معنــى

فلســفة التعليــم الثانــوي العــايل بحيــث يتضمــن مســارين:

وأهــداف الفعاليــات اإلنتاجيــة ،يف الجوانــب العلميــة والرتبويــة واإلداريــة

األول  :-مدارس شاملة دون توجيه مهني.

واملاليــة .ومــن أبــرز النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة عــى الجانــب

الثاين :-مدارس مهنية وتقنية.

العلمــي ،هــي أن الخريــج اكتَســب الثقــة العلميــة واملعرفيــة نتيجــة التعــاون

وقد أظهرت الدراسة النتائج التالية:

مــا بــن مؤسســة تعليمــه ،ومرافــق تشــغيله .إذ أصبــح ال يــردد باملبــادرة

 -أعدت مدارس خصيصاً للتعليم املهني والتقني.

وقبــول الفكــرة الجديــدة ،وبالتعامــل مــع أيــة مشــكلة فنيــة بيــر واقتــدار،

 -التدريب يف مواقع العمل من خالل برامج التلمذة الصناعية.

كــا أبــرزت الدراســة جانب ـاً مالي ـاً يف أن الكليــات التقنيــة بحاجــة إىل الداعــم

 -يتــاح للملتحقــن بالســنة األوىل بالتعليــم املهنــي تغطيــة ماليــة كاملــة مــن

املــايل الــازم مــن أجــل امتــاك التقنيــات واملعــدات الالزمــة لتنفيــذ مواضيــع

قبــل هــذه املؤسســات.

املناهــج املقــرة لديهــا.

 تقــدم بعــض مؤسســات الدولــة والقطــاع الخــاص عــروض العمــل لخريجــيهــذه املــدارس.

دراسة (عبد الصمد)2000 ،

دراسة (ليو)Liu 2001 ،

“التعليــم الفنــي ودوره يف تحقيــق متطلبــات ســوق العمــل يف جمهوريــة مــر

“إعادة تشكيل التعليم املهني يف الصني وتطويره “

العربيــة”

هدفــت الدراســة إىل كيفيــة تطويــر وإعــادة تشــكيل التعليــم املهنــي يف
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الصــن عــى مــدى العرشيــن ســنة املاضيــة ويتــدرج هيكلــه يف عــدة مســتويات

مؤسســات التعليــم املهنــي والتقنــي وســوق العمــل يف ضــوء الواقــع والتجــارب

تبــدأ مــن املســتوى األدىن إىل املســتوى األعــى والتــي ترتبــط بالقطاعــات

العامليــة املعــارصة ،وقــد خلصــت الدراســة إىل نتيجــة مفادهــا ضعــف عالقــة

الصناعيــة وترتبــط بالتعليــم الثانــوي املنتظــم ،هــذا التطــور تــم خــال ثــاث

الرشاكــة بــن مؤسســات التعليــم املهنــي والتقنــي ومؤسســات األعــال ،ووجــود

مراحــل ،حيــث تــم إصــاح التعليــم الثانــوي املهنــي األعــى منــذ عــام ( )1980م

معوقــات لهــذه الرشاكــة منهــا القوانــن والترشيعــات والتمويــل ،وضعــف نظــام

بينــا تــم البــدء بالتطويــر الفعــي للتعليــم العــايل يف نظــام التعليــم املهنــي منذ

بنــاء القــدرات البرشيــة لــكل مــن مؤسســات التعليــم املهنــي والتقنــي.

عــام ( )1994م ويف عــام ( )1998بــدأ االهتــام بتســهيل التواصــل واالتصــال
بــن التعليــم املهنــي والتعليــم العــايل.

التوصيات

وقــد أظهــرت الدراســة عــدم رغبــة القطــاع الخــاص يف التعــاون مــع نظــام
التعليــم املهنــي ،ومخرجــات التعليــم املهنــي ال تلبــي احتياجــات ســوق العمــل،

بعــد اســتعراض نتائــج الدراســة ميكــن عــرض بعــض التوصيــات التــي مبوجبهــا

وهيكليــة نظــام التعليــم املهنــي غــر محكمــة التشــكيل.

ميكــن معالجــة نقــاط الضعــف ،وتعزيــز نقــاط القــوة فيــا يتعلــق بالتعليــم
املهنــي والتقنــي وذلــك كــا يــي:

الخامتة

. 1املواءمــة بــن التخصصــات املطروحــة ،واحتياجــات الســوق .وإضافــة وتغيــر

تــم بحــث دور التعليــم املهنــي والتقنــي يف تعزيــز فــرص عمــل للخريجــن مــن

وتطويــر التخصصــات املطروحــة يف مؤسســات التعليــم املهنــي والتقنــي

وجهــة نظــر مقدمــي خدمــة التعليــم املهنــي والتقنــي ،والوقــوف عــى املجــاالت

انســجاما مــع واقــع وحاجــات ســوق العمــل.

التــي ترتبــط بــدور التعليــم املهنــي والتقنــي ،وتؤثــر فيهــا وتتأثــر بهــا ،وقــد

. 2العمــل عــى رفــع مســتوى مهــارات العمــل مــن خــال تطويــر التدريــب

أعتمــد عــى النتائــج اإلحصائيــة يف تقديــر العوامــل التــي تؤثــر عــى التعليــم

امليــداين مبــا يتناســب مــع احتياجــات ســوق العمــل ،بحيــث يتــم توفــر

املهنــي والتقنــي مــن أجــل تعزيــز فــرص عمــل لخريجيهــا ،وذلــك مــن خــال

بيئــات تدريبــه تشــابه املوجــودة يف ســوق العمــل.

تحديــد مســؤولية املــدارس املهنيــة والكليــات التقنيــة ،كمؤسســات تعليميــة ،يف

. 3إضافــة املهــارات املطلوبــة مــن ســوق العمــل ضمــن الوحــدات التدريبيــة

متكــن الطلبــة مــن امتــاك املهــارات والكفايــات والقــدرات الالزمــة الندماجهــم

القامئــة ،أو مــن خــال إضافــة وحــدات تدريبيــة جديــدة للتخصصــات

يف ســوق العمــل.

املطروحــة.

لقــد حققــت معظــم فق ـرات ومجــاالت أدوات الدراســة درجــات موافقــة

. 4وضــع إس ـراتيجية خاصــة بتأهيــل الكــوادر البرشيــة يف مؤسســات التعليــم

متوســطة عــى الفقـرات التــي تحــدد دور مؤسســات التعليــم املهنــي والتقنــي

املهنــي والتقنــي ملواكبــة التطــورات الحاصلــة يف ســوق العمــل ،مبــا يف ذلــك

يف تعزيــز فــرص عمــل للخريجــن ،ويعــزو الباحــث ذلــك إىل عــدة أســباب،

تدريــب املدربــن يف ســوق العمــل حتــى يتــم إطالعهــم عــى التكنولوجيــا

منهــا عــدم قيــام مؤسســات التعليــم املهنــي والتقنــي بدراســة احتياجــات

الحديثــة والتطــور الحاصــل يف ســوق العمــل ونقلهــا للطلبــة.

ســوق العمــل ،األمــر الــذي إنعكــس ســلباً عــى التخصصــات التــي تطرحهــا

. 5تطويــر وتحســن خدمــات مــا بعــد التدريــب مــن خــال متابعــة املتدربــن

مؤسســات التعليــم املهنــي والتقنــي ،وعــدم وجــود ربــط (رشاكــة) بــن

منــذ لحظــة تخرجهــم ،ومســاعدتهم يف الحصــول عــى فرصــة عمل مــن خالل

مؤسســات التعليــم املهنــي والتقنــي وســوق العمــل وبالتــايل جهــل كل مــن

ربطهــم بســوق العمــل ،أو توفــر دعــم مــايل إلنشــاء مشــاريعهم الخاصــة.

جانــب العــرض (مؤسســات التعليــم املهنــي والتقنــي) ،وجانــب الطلــب

. 6رضورة تعريــف ســوق العمــل مبؤسســات التعليــم املهنــي والتقنــي ومــا

(ســوق العمــل) باحتياجــات اآلخــر ،كــا ميكــن اإلشــارة إىل واقــع االقتصــاد

تقدمــه مــن خدمــات مــن خــال نــرات تعريفيــة أو برامــج ترويجيــة.

الفلســطيني وخصوصـاً يف محافظــة الخليــل الــذي يتكــون مبعظمــة مــن رشكات
عائليــة صغــرة ومتوســطة الحجــم نســبياً ،تعكــس قلــة اهتاممهــا بتوظيــف
مــن هــم مــن خــارج العائلــة ،أو الدخــول برشاكــة أو تعــاون ،وتتفــق هــذه

. 7رضورة متابعــة التطــورات التكنولوجيــة الحاصلــة يف ســوق العمــل والعمــل
عــى رفــد مؤسســات التعليــم املهنــي والتقنــي بهــا.

النتائــج مــع نتائــج دراســة جويلــس ،)2011 ،والتــي درســت بنــاء رشاكــة بــن
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. 8إيجــاد آليــات تعــاون مشــرك مــن خــال عقــد ورش عمــل دوريــة تجمــع
بــن مؤسســات التعليــم املهنــي والتقنــي ومؤسســات ســوق العمــل ،وتبــادل
الخ ـرات ومعرفــة احتياجــات كل طــرف.

املصادر واملراجع

الوطنيــة بنابلــس ،فلســطني.
 الحــداد ،عــا عمــر الزيــر ( « .)2009دور التدريــب التقنــي واملهنــي يفخلــق فــرص عمــل للمتدربــن» ،رســالة ماجســتري غــر منشــورة الجامعــة
اإلســامية ،غــزة ،فلســطني.
 الحــداد ،منــال عبــد الحفيــظ ( « .)2012تحســن أداء الكليــات التقنيــة يفضــوء إسـراتيجية التعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي « ،رســالة ماجســتري،

املراجع العربية:

جامعــة الخليــل ،فلســطني.

 -أبــو عصبــة ،مــي فتحــي حســن  « )2005(.مشــكالت التعليــم املهنــي يف

 -الجعفــري ،محمــود ،واليف ،داريــن ( « .)2004مــدى التــاؤم بــن خريجــي

املــدارس الثانويــة املهنيــة الفلســطينية ،مــن وجهــة نظــر املعلمــن املهنيــن

التعليــم العــايل الفلســطيني ومتطلبــات ســوق العمــل الفلســطينية « ،معهد

والطلبــة «  ،رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،جامعــة النجــاح الوطنيــة،

أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني (مــاس) ،آذار  ،2004رام اللــه.

نابلــس ،فلســطني.

 -الرمحــي ،أحمــد ،والضعيفــي ،ســليامن ( « .)2006اإلناث يف التعليــم والتدريب

 -التميمــي ،عــي خليــل إبراهيــم ( « .)2009رؤيــة مســتقبلية لــدور القطــاع

املهنــي والتقنــي يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة واقــع وطموحــات وفــرص

الخــاص يف مؤسســات التدريــب العربيــة» ،مقــدم إىل منظمــة العمــل

« ،معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني (مــاس) ( ،)6200رام

العربيــة يف النــدوة القوميــة حــول دور منظــات أصحــاب األعــال يف

الله.

تضييــق الفجــوة القامئــة بــن مخرجــات التدريــب واحتياجــات ســوق
العمــل ) )10-8،نوفمــر ،القاهــرة.
 الزوبعــي ،عبيــد محمــود محســن” (  .) 2009الكليــة التقنيــة املنتجــة تجســيدللرشاكــة بــن ســوق العمــل ومؤسســات التعليــم التقنــي” .نــدوة الرشاكــة
بــن ســوق العمــل ومؤسســات التعليــم التقنــي .األمانــة العامــة لالتحــاد
العــريب للتعليــم التقنــي 20-21 ،نيســان ،األردن.
 املــوىل ،عبــد الســتار ( « .)2012دور مخرجــات التعليــم والتدريــب التقنــيواملهنــي يف االســتجابة ملتطلــب ســوق العمــل يف الع ـراق»  ،مجلــة جامعــة
األنبــار للعلــوم االقتصاديــة واإلداريــة ،الع ـراق ،العــدد الرابــع.
 الوريــكات ،أســاء عبداللــه؛ وعبــده ،خولــة قاصــد رفيــق « ) 2009 (.دراســةحــول التعليــم التقنــي وأثــره عــى ســوق العمــل” نــدوة الرشاكــة بــن
ســوق العمــل ومؤسســات التعليــم التقنــي -االتحــاد  -العــريب للتعليــم
التقنــي ،الســلط -األردن.293-305،
 توفيــق ،عبــد الرحمــن ( « .)2007كيــف تصبــح مدربًــا فعــاً ؟ « ،مركــزالخــرات املهنيــة لــإدارة (مبيــك) ،القاهــرة ،مــر.
 جابــر ،ســميح (  « .) 2001تدريــب وإعــداد مــدريب التدريــب املهنــي « ،املركــزالعــريب للتدريــب املهنــي وإعــداد املدربــن ،ليبيا.

 الســلطان ،فهــد بــن ســلطان ( « .)2006فعاليــة برامــج التدريــب التعــاوينلطــاب املعاهــد الفنيــة الثانويــة مبنطقــة الريــاض « ،املجلــة الرتبويــة ()79
يونيــو  ،2006الكويــت.)13-68(:
 حمــد ،مــروان (« .)2000الكفــاءة الخارجيــة للتعليــم التقنــي يف محافظــاتغــز ة « ،رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،الجامعــة اإلســامية ،غــزة.
 حمــدان ،عبــد الرحيــم ،والشــويخ ،عاطــف( « . )2004التدريــب العمــي يفالكليــات التقنيــة يف فلســطني» ،مجلــة الجامعــة اإلســامية – غــزة ،املجلــد
 ، 12العــدد األول.
 الجنــدي ،محمــد ســيد( « . )1990التدريــب الفنــي يف التعليــم الفنــي الصناعيمبحافظــة القاهــرة « ،دراســة تقومييــة ،رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،كليــة
الرتبيــة ،جامعــة القاهــرة ،القاهــرة ،مرص.
 الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ( « .)2008سلســة التقاريــر اإلحصائيــة،مســح القــوى العاملــة والتعــداد العــام للســكان واملنشــات ،الربــع األول
 »2008رام اللــه ،فلســطني.
 الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ( « .)2009ظــروف خريجــي التدريــبوالتعليــم املهنــي يف ســوق العمــل الفلســطيني» ( كانــون األول /ديســمرب)
رام اللــه ،فلســطني.

 -حثنــاوي ،واثــق نجيــب محمــود ( « .)2009دور املعلوماتيــة يف تنميــة األداء

 -الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ( « .)2006مســح ظــروف خريجــي

املهنــي للمعلمــن املهنيــن يف املــدارس الثانويــة الصناعيــة يف فلســطني مــن

التعليــم العــايل والتدريــب املهنــي»

( كانــون األول –2005 ,كانــون

وجهــة نظــر املديريــن واملعلمــن « ،رســالة ماجســتري ،جامعــة النجــاح

ثــاين )2006,رام اللــه ،فلســطني.
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 جويلــس ،زيــاد ( « .)2011أمنــوذج مقــرح لبنــاء رشاكــة بــن مؤسســاتالتعليــم املهنــي والتقنــي وســوق العمــل يف ضــوء الواقــع والتجــارب العامليــة

ضــوء بعــض املتطلبــات التنميــة لدولــة فلســطني « ،رســالة ماجســتري غــر
منشــورة ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة عــن شــمس ،القاهــرة ،مــر.

املعــارصة « ،رســالة دكتــوراه غــر منشــورة ،جامعــة عــان العربيــة ،األردن.

 -عليــات ،محمــد مقبــل  « )1990(.الكفايــات الرضوريــة ملعلمــي التعليــم

 -خليفــة ،محمــد و عبــد العزيــز ،عبــد الوهــاب ( « . )2010سياســات تطويــر

املهنــي يف املرحلــة الثانويــة يف األردن مــن وجهــة نظــر معلمــي املــدارس

قــدرة التعليــم والتدريــب املهنــي لتلبيــة االحتياجــات التدريبيــة للمنشــآت

املهنيــة « ،مجلــة جامعــة دمشــق ،ع )2(.

الصغــرة واملتوســطة « ،معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة  -رام اللــه.

 -مجاهــدي ،الطاهــر ( « .)2009فعاليــة التدريــب املهنــي وأثــرة عــى األداء

 -الــرزاق ،فــوزي( « .)2012تطويــر التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي ملواجهة

« ،رســالة دكتــوراه ،جامعــة منتــوري ،قســنطينة ،الجمهوريــة الجزائريــة

التحديــات التــي تواجــه الشــباب يف ســوق العمــل « ،ورقــة عمــل ،الهيئــة
العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريــب ،قطــاع التدريــب ،فربايــر(.)2012
 زيــدان ،هــام ( « )1983دراســة تقومييــة لخريجــي املــدارس الفنيــة الصناعيــة–نظــام الخمــس ســنوات « ،رســالة دكتــوراه غــر منشــورة ،كليــة الرتبيــة،
جامعــة عــن شــمس ،القاهــر ،مــر.
 ســعديه ،منصــور محمــد عــي ( ».)2005تقييــم عمليــة التدريــب للعاملــنبالكليــات التقنيــة يف محافظــات غــزة مــن وجهــة نظــر املتدربــن» ،رســالة
ماجســتري ،الجامعــة اإلســامية ،غــزة.
 شــخيرب ،خولــة ( « . )1998الحاجــة إىل التعليــم الفنــي يف فلســطني وتخصصاته«  ،مجلــة البحــوث والدراســات الرتبوية الفلســطينية ،ع .2
 فالتــة ،مصطفــى”  ) 1994 ( .إعــداد معلــم التعليــم التقنــي واملهنــي يف دولالخليــج العربية”.مكتــب الرتبيــة العــريب لــدول الخليــج ،الريــاض ،الســعودية.

الدميقراطيــة الشــعبية.
 املدهــون ،محمــد و ســعديه ،منصــور ( « .)2008تقييــم عمليــة التدريــبللعاملــن بالكليــات التقنيــة يف محافظــات غــزة مــن وجهــة نظــر املتدربــن
« .مجلــة الجامعــة اإلســامية ،ع( )1مــج ، 16غــزة ،فلســطني.
 مســودي ،تيســر ،القيــق ،عبــد الرحمــن ( « )1990واقــع التعليــم التقنــيواملهنــي يف األرايض املحتلــة « ،سلســلة دراســات تربويــة ،رقــم (  ،)5مركــز
األبحــاث يف رابطــة الجامعيــن ،الخليــل ،فلســطني.
 املعيــاري ،محمــود « )1991(.التعليــم املهنــي يف األ رايض املحتلــة « ،مركــزدراســة وتوثيــق املجتمــع الفلســطيني ،جامعــة بريزيــت ،بريزيــت ،فلســطني.
 النــرب ،فريــد  « )1998(.واقــع منهــاج التعليــم التقنــي يف محافظــات غــزةمــن وجهــة نظــرة املعلمــن « ،رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،جامعــة
النجــاح الوطنيــة ،نابلــس ،فلســطني.

 -عبــد الجليــل ،دســوقي  « )1981(.الكفايــة الخارجيــة للتعليــم الفنــي

 -اإلســراتيجية الوطنيــة للتعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي يف فلســطني-

الصناعــي يف مــر « ،رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة

املعدلــة ،)2010( -مــن إصــدارات وزارات ،الرتبيــة والتعليــم العــايل ،ووزارة

عــن شــمس ،القاهــرة ،مــر.

العمــل ،ومؤسســة التعــاون الفنــي األملانيــة ، gtzرام اللــه.

 -عبــد الشــايف ،صــاح  « )1993(.الــدور االقتصــادي واالجتامعــي ملراكــز

 -وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل « .)BTC، (2011 ،دراســة االحتياجــات الكميــة

التدريــب املهنــي يف القطــاع « ،دراســة ميدانيــة ،امللتقــى الفكــري العــريب،

والنوعيــة مــن القــوى العاملــة املدربــة ضمــن مســتويات العمــل األساســية

القــدس ،فلســطني.

« .دراســة ضمــن مــروع تطويــر الربامــج التدريبيــة للتعليــم والتدريــب

 عبــد الصمــد ،عبــد العزيــز  « )2000(.التعليــم الفنــي ودوره يف تحقيــقمتطلبــات ســوق العمــل يف جمهوريــة مــر العربيــة « ،رســالة دكتــوراه غــر
منشــورة ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة اإلســكندرية ،اإلســكندرية ،مــر.
 -عبيــدات ،ســليامن  « )1980(.التعلــم الصناعــي وأثــره عــى العائــد االقتصــادي

املهنــي يف فلســطني بتمويــل مــن الحكومــة البلجيكيــة وتنفيــذ وزارة الرتبيــة
والتعليــم العــايل الفلســطيني.
 وزارة العمــل ،اإلدارة العامــة للتدريــب املهنــي ( « .)2013التقريــر الســنوي ،»2012رام اللــه ،فلســطني.

للفــرد» ،رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،كليــة الرتبيــة ،الجامعــة األردنيــة،
عــان ،األردن.
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البحث السادس

دمج ذوي االحتياجات الخاصة يف التدريب والتعليم املهني والتقني
معامــل صناعــة الشــمع والخــزف يف مــدارس الرتبيــة الخاصــة واثرهــا عــى
عمليــة انخــراط الطــاب بســوق العمــل
مهند قدورة
محــارض ومركــز أكادميــي يف كليــة ســخنني لتأهيــل املعلمــن -مــدرس
للرتبيــة الخاصــة يف مدرســة الســام للتعليــم الخــاص

عمر كرام

محارض بكلية فلسطني األهلية – قسم العلوم املهنية

ملخص البحث:

املدرســة باألهــل وإرشــادهم إىل كيفيــة توفــر الدعــم املناســب الــذي يحتاجــه
أبناؤهــم.

تعتــر الفئــات التعليميــة مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن الفئــات األقــل
اهتــام يف مجتمعنــا الحــايل ،اذ أن معظــم مــدارس هــذه الفئــة تفتقــر اىل

يرتكــز البحــث عــى بنــاء خطــة منهجيــة تربويــة علميــة مهنيــة واليــة تنفيذهــا

الخطــط التعليميــة والوســائل املهنيــة واالجتامعيــة الحديثــة التــي مــن دورهــا

يف مــدارس الرتبيــة الخاصــة لطــاب ذوي احتياجــات خاصــة مــن جيــل 14-21

تنميــة مهــارات مهنيــة وحياتيــة لــدى هــذه الفئــة تؤهلهــم اىل االنخ ـراط يف

(ذوي محدوديــة ذهنيــة  :متوســط – بســيط) والتــي تختــص يف معامــل الخــزف

ســوق العمــل املهنــي ليكونــوا عنــارص منتجــة معتمــدة عــى نفســها يف كســب

والشــمع وكيفيــة اكســاب الطــاب املهــارات الرتبويــة ،االجتامعيــة ،النفســية،

قوتهــا الــذي ســيوفر لهــا حيــاة كرميــة.

الحركيــة والعالجيــة .والخطــة ترتكــز عــى انشــاء معامــل خــزف وشــمع بســيطة
بــأدوات رئيســة يســتطيع الطالــب مــن خاللهــا صناعــة الشــمع باشــكاله

نطمــح مــن خــال هــذا البحــث اىل تطويــر الطواقــم الرتبويــة والتعليميــة

املختلفــة والخــزف كذلــك كمنتاجــات ممكــن تســويقها وبيعهــا كمرحلــة أوىل.

يف مجــال الرتبيــة الخاصةوتوجيــه العمــل الرتبــوي مــع هــذه الفئــة الخاصــة

ويف املرحلــة االخــرى يتــم تدريــب الطــاب عــى االجهــزة الحاســوبية لتشــكيل

مــن املجتمعإلكســاب الطــاب املهــارات التــي تؤهلهــم للعيــش بحيــاة أفضــل

التصاميــم املختلفــة للخــزف والشــمع.

واســتقاللية يف املجتمــع واألخــذ بأيديهــم مــن أجــل الوصــول بهــم إىل جــودة

وتتلخــص مخرجــات الخطــة املقرتحــة يف تطويــر الهويــة الذاتيــة والثقــة بالنفــس

حيــاة ودرجــة مــن الحكــم الــذايت يف املجتمــع ،وتعزيــز مكانتهــم كأفـراد فعالــن

واالســتقاللية لــدى الطالــب كفــرد عامــل ومنتــج يف املجتمــع ،مســاعدة الطــاب

يف العائلــة .وتوفــر فــرص عمــل مالمئــة مــن خــال العمــل الشــامل القائــم عــى

عــى اإلندمــاج يف املجتمــع بشــكل ســليم مــن خــال تطويــر الشــخصية،

معايــر وأُســس مهنيــة وتربويــة بشــكل فــردي أو جامعــي ،وتوطيــد عالقــة

إكســاب الطــاب مهــارات عمــل يف مجــاالت معينــة ،تنميــة القــدرة عــى تحديــد
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األهــداف يف العمــل ،تنميــة القــدرة عــى التخطيــط والتنفيــذ ،إكســاب الطــاب

waxes as in the first phase of the curriculum

وتنميــة مهــارات االتصــال املجتمعــي واإلنســاين يف املجتمــع ويف العمــل بشــكل

and then the students will use the computer

خــاص ،تنميــة القــدرة عــى تقييــم نتائــج العمــل ،تطويــر املهــارات وقــدرات

to create the designs first and then imple-

الطــاب الفكريــة والحركيــة و تطويــر حــس املســؤولية واإلنتــاء للمدرســة.

ment their designs.
The curriculum outputs are development the

ملخص البحث:

students’ knowledge and skills such as communication skills, soft skills and self-depen-

Educational groups with special needs are

dent skills. Enhance the ability of thinking

considered the least interest in our cur-

for the students and planning, implementa-

rent society, as most of the special needs

tion as well. The students will be able to gain

schools lacked of modern curriculum, pro-

the needed skills to get a job opportunity in

fessional and vocational tools and social

the ceramic and wax productions sectors.

skills as well; which plays a major role in de’velopment and enhancement the students

املقدمة

tate those students and be able to engage

تشــر الدراســات أن فئــة الطــاب ذوي االحتياجــات الخاصــة يف الوطــن العــريب

themselves in the market, independent and

عامــة ويف مجتمعنــا الفلســطيني خاصىــة اىل قلــة الربامــج املهنيــة التعليميــة

live a good life.

التــي مــن دورهــا ان تكســب هــؤالء الطــاب املهــارات الالزمــة لالنخــراط

We hope through this research to develop

بســوق العمــل والقــدرة عــى االعتــاد عــى الــذات وليكونــوا عنــارص منتجــة

the teachers in the field of special educa-

معتمــدة عــى نفســها يف كســب قوتهــا الــذي ســيوفر لهــا حيــاة كرميــة.إن الورقة

tion and direct them in educating their stu-

البحثيــة املقدمــة تطــرح أســلوب تعليمــي تدريبــي مهنــي لفئــة مــن طــاب

dents to develop those students and create

ذوي االحتياجــات الخاصــة والذيــن يعانــون مــن االعاقــة الذهنيــة البســيطة

from them persons who can produce in the

اىل املتوســطة يعتمــد عــى اكســاب الطــاب مهــارات صناعــة الخــزف والشــمع

future, be independent and enhance their

بأجهــزة بســيطة وامنــة لهــم وبتصاميــم مختلفــة احرتافيــة يتــم تصميمهــا

role in their families and the society.

باســتخدام برنامــج حاســويب مخصــص لتصاميــم الخــزف والشــمع يتميــز

knowledge and skills in order to rehabili-

The research proposed an educational, pro-

بســهولة االســتخدام ويتفــق مــع متطلبــات هــؤالء الطــاب.

fessional curriculum and its implementation

مشكلة الدراسة

– 21) with limited mental mindset. The cur-

يعــاين ذوي اإلحتياجــات الخاصــة يف املجتمعــات العربيــة بشــكل عــام ويف

riculum specialized in creating small labs in

املجتمــع الفلســطيني بشــكل خــاص مــن التمييــز وإســتضعاف املجتمــع لهــم

the schools equipped with special and safe

باإلضافــة اىل عزلهــم عــن الرشائــح املجتمعيــة األخــرى ســواء يف املؤسســات

tools for the students to produce ceramic

الرتبويــة أو يف ســوق العمــل وحتــى داخــل األرسة.حيــث يــرى الباحثــن نــدرة يف

and wax. Students will be able to produce

عــدد املؤسســات التأهيليــة يف فلســطني لــذوي اإلعاقــة بشــكل عــام وعــدم توفــر

different shapes and designs of ceramic and

الربامــج الرتبويــة املناســبة التــي مــن شــأنها أن تســاهم يف تأهيــل ذوي املحدوديــة

plan for the special needs students aged (14
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وخصوصــاً الذهنيــة منهــا لإلندمــاج الســليم يف املجتمــع ويف ســوق العمــل،

الرتبويــة نحــو الربامــج التأهيليــة واملهنيــة والتــي تســاعد يف إعــداد وتأهيــل

األمــر الــذي يشــكل عائــق أمامهــؤالء األفــراد يف إيجــاد فــرص عمــل متكنهــم

ذوي املحدوديــة الذهنيــة للدمــج يف املجتمــع بشــكل عــام ويف ســوق العمــل

مــن اعالــة انفســهم وتوفــر حيــاة كرميــة بعيــدة عــن الشــفقة واالســتضعاف.

بشــكل خــاص.

مــن هنــا ومــن هــذا املنطلــق وجدنــا أنــه مــن الــروري جــدا ً العمــل عــى
تأهيــل ذوي اإلحتياجــات الخاصــة لإلنخـراط يف املجتمــع بشــكل عــام ويف ســوق

زيــادة الوعــي املجتمعــي والرتبــوي ألهميــة إحتــواء وتقبــل ذوي املحدوديــة

العمــل بشــكل خاصمــن خــال بنــاء ورشــات عمــل تأهيليــة يف مــدارس الرتبيــة

الذهنيــة واتاحــة الفرصــة لهــم إلثبــات ذاتهــم وتحقيــق طموحاتهــم وتطويــر

الخاصــة كخطــوة اســتباقية قبليــة تهــدف اىل اكســابهم املهــارات اإلجتامعيــة

قدراتهــم ليصبحــوا أكــر فعاليــة وعطــاء واســتفادة يف املجتمــع.

واملهنيــة الالزمــة والتــي متكنــه مــن أن يصبــح فــرد منتــج وأكــر فعاليــة وعطــاء
واســتفادة يف املجتمــع خــال وبعــد انهــاء املرحلــة املدرســية .ومــن هنــا جــاء

مجال وحدود الدراسة

هــذا البحــث لإلجابــة عــن ســؤال البحــث املركــزي :مــا أثــر الورشــات املهنيــة
يف مــدارس الرتبيــة الخاصــة عــى انخ ـراط الطــاب ذوي املحدوديــة الذهنيــة يف

ترتكــز الدراســة عــى طــرح خطــة تربويــة تعليميــة مهنيــة لطــاب مــن ذوي

ســوق العمــل مســتقبالً “.

االحتياجــات الخاصــة مــن نــوع اعاقــة ذهنيــة بســيطة اىل متوســطة تؤهلهــم

أهمية الدراسة

لعمــل تصاميــم تجاريــة مختلفــة مــن الخــزف والشــمع مبعــدات بســيطة
وامنــة لهــم وباســتخدام برامــج حاســوبية مخصصــة لهــؤالء الطالبوتشــمل هــذه
الخطــة اسـراتيجيات التعليــم املهنــي ملعامــل الخــزف والشــمع لهــؤالء الطــاب،

تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن كونهــا مــن أوىل الدراســات يف حــدود الزمــان

تنميــة املهــارات الحركيــة والعالجيــة واالجتامعيــة والتعليميــة لهــم واســتخدام

واملــكان والتــي تســلط الضــوء عــى أحــد املواضيــع الهامــة التــي تجمــع بــن

الحاســوب يف االنتــاج.

الرتبيــة والتأهيــل املهنــي لــذوي اإلحتياجــات الخاصــة يف فلســطني األمــر الــذي
مــن شــأنه أن يحــدث تغيــر جــدي وجــذري يف توجــه العديــد مــن املؤسســات
التــي تعنــى بــذوي اإلحتياجــات الخاصــة لتســر بتجــاه أكــر وضوحــاً نحــو

منهجية الدراسة

الربامــج التــي تســاهم وتدعــم عمليــة دمــج وإنخ ـراط هــذه الفئــة وخصوص ـاً
ذوي املحدوديــة الذهنيــة منهــم يف ســوق العمــل مســتقبالً ،وذلــك مــن أجــل

تــم االعتــاد عــى طريقــة البحــث الكيفي»النوعي»وهــو املنهــج القائــم عــى

الخــروج بنتائــج وتوصيــات تســاعد اإلداريــن واملعلمــن والرتبويــن يف تطويــر

البحــث املتأصــل ودراســة االســاليب التعليميــة املهنيــة املعتمــدة لــدى الكثــر

برامــج وآليــات تحقــق أفضــل ناتــج مــن املرحلــة املدرســية لــذوي املحدوديــة

مــن املؤسســات العامليــة والتــي أثبتــت نجاحهــا وتتلخــص منهجيــة البحــث كــا

الذهنيــة ،وقــد وقــع اإلختيــار عــى معامــل صناعــة الخــزف والشــمع ملــا فيهــا

يــأيت :جمــع الدراســات املعتمــدة لــدى املؤسســات العامليــة املتعلقــة مبوضــع

مــن مي ـزات تربويــة ،تعليميــة ،إجتامعيــة ،حركيــة ،وعالجيــة.

التدريــب املهنــي لــذوي االحتياجــات الخاصــة عامــة وباالخــص االعاقــات

أهداف الدراسة

الذهنيــة والعقليــة البســيطة واملتوســطة ،مراجعــة تلــك الدراســات وأخــذ
مايتناســب مــع واقــع املــدارس املحليــة وقــدرات الطــاب التحصيلية ،اســتخالص
االســاليب املنهجيــة الحديثــة لبنــاء الخطــة املنهجيــة التعليميــة املهنيــة.

معرفــة مــدى قناعــة الطواقــم الرتبويــة يف مــدارس الرتبيــة الخاصــة بــرورة
دمــج ذوي املحدوديــة الذهنيــة وكفايــة األســاليب املتبعــة حاليـاً يف املؤسســات

الدراسات السابقة

الرتبويــة للتعامــل مــع هــذه الفئــة.
أوال :التمكــن االجتامعــي لــذوي االحتياجــات الخاصة»دراســة ميدانيــة» والــذي
املســاهمة مــن خــال نتائــج هــذا البحــث يف توجيــه اإلهتــام يف املؤسســات

يهــدف اىل إدمــاج ذوي االحتياجــات الخاصــة داخــل املجتمــع وتغيــر الثقافــة
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الســائدة عــن اإلعاقــة  ،مــن خــال تحديــد األدوار التــي ميكــن أن يســهم بهــا
أفــراد املجتمــع ومؤسســاته لتحقيــق التطبيــع االجتامعــي مــع هــذه الفئــة
وقبولهــم وذلــك بغــرض الوصــول إيل وضــع سياســات وآليــات تعمــل عــي
إدماجهــم يف كافــة قضايــا التنميــة البرشية(.القصــاص)2013 ،

 اجــراء جلســات مــع مــدراء تلــك املــدارس واختيــار املعلمــن املناســبنيلتأهيلهــم لتطبيــق املنهجيــة.
 إقامــة ورشــات عمــل للهيئــات التعليميــة يف املــدارس املختــارة لــرح اليــةتنفيــذ الخطــة املنهجيــة وماهيــة النتائــج املتوقعــة.
 -عمــل مســح الحتياجــات الطــاب ملعرفــة مــدى قدراتهــم وتقبلهــم لتطبيــق

مل تبــن الدراســة خطــة عمليــة المتــام عمليــة الدمــج املجتمعــي واليــات اكســاب
ذوي االحتياجــات الخاصــة املهــارات الالزمــة التــي متكنهــم مــن االعتــاد عــى
انفســهم لكســب عيشــهم وتأمــن حيــاة كرميــة لهــم.

الخطــة عليهــم.
 عمــل ورشــات تعرييفــي وتثقيفيــة ال هــايل الطــاب الرشاكهــم يف تنفيــذوتطبيــق الخطــة.
 -عمــل ورشــات تهئيــة للطــاب املشــاركني يف تنفيــذ الخطــة مــن النواحــي

ثانيــا :دور الفنــون يف تأهيــل املعاقــن ذهني ـاً ،وتهــدف الدراســة اىل توظيــف
املوســيقى لعمــل الجلســات العالجيــة لــذوي االعاقــات الذهنيــة وكذلــك العــاج
بالفن(الرســم) والعــاج بالرقــص االيقاعي(.ع ـزام)2013 ،
أهتمــت هــذه الدراســة بطــرق عالجيــة مختلفــة لهــذه الفئــة مــن الطــاب دون

النفســية.
 إنشــاء وحــدة خاصــة يف وزارة الرتبيــة والتعليــم لبنــاء وتطويــر الخطــطاملنهجيــة التأهيليــة يف جميــع مــدارس الرتبيــة الخاصــة.

املراجع

منــح أو اكســاب الطــاب مهــارات مهنيــة متكنهــم مــن االنخـراط بســوق العمــل
واالعتــاد عــى انفســهم يف تأمــن عيــش كريــم لهــم.

الخامتة

 القصــاص ,م .م .)2013( .التمكــن االجتامعــي لــذوي االجتياجــات الخاصــة.املؤمتــر العــريب الثــاين “اإلعاقــة الذهنيــة بــن التجنــب والرعايــة
 عـزام ,ه .ع .)2013( .دور الفنــون يف تأهيــل املعاقــن ذهنيـاً  .املؤمتــر العــريبالثــاين” اإلعاقــة الذهنيــة بــن التجنــب والرعايــة

إن طــرح املبــادرات التعليميــة املهنيــة لبنــاء خطــط منهجيــة ســليمة تتفــق
وواقــع التعليــم والتأهيــل العاملــي للطــاب ومــدارس االحتياجــات الخاصــة

بوعجرم،رانــا.)2005(.

دمجذوياالحتياجاتالخاصةوفئةالصعوباتالتعليميــة.

بــروت :رشكةاملطبوعاتللتوزيعوالنــر

ملختلــف االحتياجــات لــه الــدور الكبــر يف إكســاب الطــاب املهــارات التيتؤهــل

 -راديل،ديــف  .)2006( .الدمجالشــامللذوياالحتياجاتالخاصة – مفهــوم

همللعيشبحياةأفضلواســتقاللية يف املجتمــع واألخــذ بأيديهــم مــن أجــل الوصــول

هوخلفيتهالنظريــة .ترجمــةد .زيدانالرسطــاوي،ود .عبدالعزيزالشــخص،ود.

بهــم إىل جــودة حيــاة ودرجــة مــن الحكــم الذاتيفياملجتمع،وتعزيزمكانتهمكأفــر

عبدالعزيزالجبار،اإلماراتالعربيةاملتحــدة  :دارالكتابالجامعــي.

ادفعالينفيالعائلة .وتوفريفرصعملمالمئةمنخالاللعماللشاماللقامئعلىمعايريوأُسســم
هنيةوتربويةبشكلفرديأوجامعي،وتوطيدعالقةاملدرسةباألهلوإرشادهإملىكيفيةتو
فريالدعامملناســبالذييحتاجهأوالدهم.

التوصيات

 مجيد،سوســن  .)2008(.اتجاهامتعارصةفريعايةوتنميةمهاراتاألطفالذوياالحتيــاجاتالخاصــة( .ط . ) 1األردن  :دارصفاءللنرشوالتوزيــع.
 محمد،عادلعبداللــه ( .)2008ســيكولوجيّةاألطفالغريالعاديينوتعليمهم-مقدمةفيالرتبيةالخاصــة.
ّ

عمن،دارالفكــر
ّ

 تبنــي وزارة التعليــم بنــاء وتطويــر الخطــط الرتبويــة املهنيــة ملــدارس الرتبيــةالخاصة.
 عــرض الخطــة املنهجيــة الرتبويــة ملعمــل الخــزف والشــمع عــى مــدارسمختــارة لتنفيــذ الخطــة كمرحلــة تجريبيــة.
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البحث السابع

الشــفافية والنفاذيــة وقابليــة املقارنــة :أيــن نحــن مــن توظيــف إطــار املؤهالت
الوطنيــة الفلســطينية يف السياســات الوطنيــة للنهــوض بالتعليــم والتدريــب
التقنــي واملهنــي؟
د.عائشة الرفاعي
كلية العلوم الرتبوية وكلية مجتمع املرأة برام الله-
األنروا

املقدمة:

تشــكل هــذه التحديــات موضــوع هــذه الدراســة ،وأهمهــا غيــاب هيكليــة

أعتمــد مؤمتــر داكار العــام  2015موعــدا لتحقيــق الهــدف العاملــي « التعليــم

وطنيــة عليــا وذراع تشــغيلية لهــا لحاكميــة القطــاع تكــون مبثابــة الســلطة

للجميــع» .وباســتثناء هدفــن مــن ســتة فرعيــة فقــد كانــت جميــع اإلهــداف

املركزيــة لصنــع القــرار ،التــي تعمــل عــى رســم السياســات واالســراتيجيات

األخــرى ذات صلــة مبــارشة بالتعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي .ومــع هــذا ،كان

الالزمــة وتوحيــد أنظمــة التأهيــل املرشذمــة املعمــول بهــا حاليــا وخلــق

ذلــك يف البدايــة غــر مــريئ ملعظــم الحكومــات.

نظــام اعتــاد وطنــي شــامل وفعــال لكافــة مســتويات التعليــم وربــط النظــم
التعليميــة بتصنيــف املهــن العربيــة إلرســاء مبــاديء وآليــات وقنــوات النفاذيــة

مشكلة الدراسة:
يف مؤمتــر عــام  2003لليونســكو شــكل التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي
وتطويــر املهــارات للتوظيــف ركنــن اساســيني يف التعامــل مــع هــدف « التعليــم

وقابليــة املقارنــة وبالتــايل فتــح األفــق املســدود وتوفــر املرونــة التــي تتيــح
لألفــراد اإلنتقــال بــن وداخــل النظــم التعليميــة املختلفــة.

أهداف الدراسة:

للجميــع» .غــر أن تقريــر املؤمتــر الــدويل عــام  2004بشــأن التعليــم قــد أشــار
اىل وجــود تخلــف واضــح يف مــؤرش الجــودة يف العديــد مــن الــدول العربيــة مبــا

تشــخيص وفهــم اســباب ضعــف تنفيــذ اإلســرتيجية الوطنيــة للتعليــم التقنــي

فيهــا فلســطني .وعــى الرغــم الجهــود الوطنيــة الالفتــة التــي بذلــت للنهــوض

واملهنــى والتــي متثــل الوثيقــة السياســاتية العليــا يف هــذا املجــال مــع تركيــز

بهــذا القطــاع اال انــه وحتــى اآلن  ،مــا زال يعــاين مــن العديــد مــن التحديــات

خــاص عــى اطــار املؤهــات الوطنيــة.

البنيويــة والسياســاتية ،التــي تعمــل جميعهــا عــى عرقلتــه والحيلولــة دون

مجال الدراسة وحدودها:

اســتجابتة الفاعلــة وتحســن جودتــه.

مجــال سياســاتيا وطنيــا حــدوده املكانيــة فلســطني أمــا املهنيــة فهــي التعليــم

أهمية الدراسة :

والتدريــب التقنــي واملهنــي عــى مســتوى التعليــم العــايل.
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منهجية الدراسة:

The Dakar Conference adopted the year 2015 as the
deadline to achieve the global goal of “Education for

تبنــت الدراســة منهجــا تحليليــا اســترشافيا ملخرجــات االســراتيجية الوطنيــة

All”. With the exception of two of the six sub-goals,

للتعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي ( )2012كمــروع وطنــي تضمــن

all others were directly relevant to Technical and Vo-

تطويــر اطــار املؤهــات الوطنيــة ،وذلــك الحقــا للعديــد مــن ورشــات العمــل

cational Education and Training (TVET). However,

واإلجتامعــات وحلقــات النقــاش التــي عقــدت للخــروج بهــذا اإلطــار وذلــك

this was initially invisible to most governments.

بقيــادة وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل ووزارة العمــل ومشــاركة واســعة للعديــد
Problem Statement:

مــن املؤسســات الدوليــة والوطنيــة مبــا فيهــا األنــروا.

الدراسات السابقة:

In the 2003 UNESCO conference, TVET and development of skills for employment formed two main

بينــت دراســة حديثــة نفذهــا مركــز أوراد لصالــح منظمــة كــر الدوليــة ()2014

pillars in addressing the goal of “Education for All”.

حــول فجــوة املهــارات يف ســوق العمــل أن مــن بــن اهــم العوامــل التــي تفــر

Nonetheless, the report of the International Con-

وجــود هــذه الفجــوة هــو النقــص يف السياســات والتوجيهــات عــى الصعيــد

ference on Education in 2004, pointed to the failure

الوطنــي .وقــد أوصــت بتفعيــل دور الحكومــة يف توفــر التوجيهــات الوطنيــة

in the quality index in several Arab countries, in-

والسياســات التــي تشــتمل عــى تعزيــز عمليــة االرشــاد املهني/الوظيفــي يف

cluding Palestine. Despite the significant national

املــدارس ،وتطويــر املناهــج الدراســية ذات الصلــة ،فضـاً عــن توحيد الشــهادات

efforts that were invested to promote this sector, to

وتوصيــف الوظائــف.

date, it still suffers from a multiplicity of structural
and policy challenges, all of which jointly encum-

الخامتــة :عــى الرغــم مــن ذلــك ،مل يجــر حتــى اآلن العمــل عــى ت ـ ٍن عمــي

ber it and prevent its effective responsiveness and

وتنفيــذي لإلطــار الوطنــي للمؤهــات  ،ومل يتــم تشــكيل مجلــس أعــى وال هيئــة

quality improvement.

ل  TVETتعنــى بحوكمــة النظــام كــذراع تشــغييل للمجلــس األعــى ومــا زال
النظــام اقــرب اىل مشــاريع مرشذمــة شــديدة التفــاوت يف جودتهــا ومؤامتهــا

Study Significance:

الحتياجــات الســوق وألجنــدة التنميــة الوطنيــة  ،مــا يعكــس ضعــف اإلرادة
These challenges are the subject of this study, most

السياســية وذهنيــة منطيــة لصانــع الق ـرار.

importantly, the absence of a high national goverالتوصيــات :اآلثــار املرتتبــة عــى اكــال هــذا العمــل ثوريــة نهضويــة متكينيــة

nance structure including its operational arm that

تنمويــة شــاملة .لــذا ال بــد مــن تفعيــل وتوظيــف إطــار املؤهــات الوطنيــة

serves as the central authority for decision-mak-

الفلســطينية يف السياســات الوطنيــة كمرجعيــة لإلعتــاد واملأسســة عــى طريــق

ing. This governance body works on necessary

النهــوض بالقطــاع .لكــن ســابقا لذلــك ال بــد مــن انشــاء هيــكل حوكمــة ناظــم

policies and strategies, unifies fragmented exist-

يؤســس للغــة وفلســفة ومعايرياعتــاد وطنيــة موحــدة.

ing qualification systems, creates comprehensive
national accreditation system that is effective for
Introduction:

all levels of education, links educational systems
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Previous Studies:

with the Arab classification of professions to establish the principles, mechanisms and channels

According to a recent study that was carried out

for permeability and comparability and thus open

by AWRAD for CARE International (2014) about

the blocked horizon and provide the flexibility that

the skills gap in the labour market one of the most

allow individuals to move between and within the

important factors that explains the existence of

different educational systems.

this gap is the lack of policies and directives at the
national level. The study recommended activating

Aim of the Study:

the role of the government in this regard including
in terms of; strengthening career counselling in

Diagnose and understand the reasons behind the

schools, development of relevant curricula, unifi-

poor implementation of the national TVET strat-

cation of certificates, and jobs descriptions.

egy which represents the uppermost policy document in this regard with special emphasis on the

Conclusion:
So far, no practical or executive adoption of the NQF had oc-

National Qualifications Framework (NQF).
Area and Scope:

curred, no Higher Council for TVET was founded, and no National TVET Agency was established as the operational arm of the

The study area is national policy with the spatial

Higher Council. The system is still closer to highly fragmented

scope being Palestine and the professional being

projects with considerable discrepancy in quality and responsive-

TVET at the tertiary education level.

ness to the market needs and the national development agenda,
which reflects poor political will and stereotypical mindset of the

Methodology:

decision maker.
Recommendations: The implication of the completion of this work

The study adopted an analytical forward-looking

is revolutionary, uplifting, empowering, and comprehensively de-

approach in examining the deliverables of the Na-

velopmental. Therefore, it is necessary to activate and employ Pal-

tional TVET strategy (2012) as a national project that

estinian NQF in national policies as a reference to accreditation

incorporates the development of the NQF. This is

and institutionalization towards the advancement of the sector.

subsequent to numerous workshops, meetings and

Prior to that, an organizing governance structure that unifies the

seminars that were held for producing the said

language, philosophy and national accreditation standards in this

framework under the leadership of the Ministry of

regard must be established.

Education and Higher Education and the Ministry
of Labour with wide participation of many interna-
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البحث الثامن

تحسني الجاذبية يف التعليم والتدريب التقني واملهني
م .طارق رسحان
كلية العلوم الرتبوية وكلية مجتمع املرأة برام الله-
األنروا

Abstract

education; Improving career and guidance
policies; Revising curricula to meet employ-

This paper introduces the Concept of at-

ers’ expectation and further bridging for

tractiveness of Technical and Vocational

higher education

Education and Training and the Cultural
participations of its ramifications among-

الخالصة التنفيذية

stakeholders. The researcher used a description methodology “Review of Liter-

تطــرح هــذه الورقــة مفهــوم الجاذبيــة يف التعليــم والتدريــب التقنــي

ature” as a tool to see into the scope of

واملهنــي والنظ ـرات الثقافيــة لتفرعاتهــا وعنارصهــا بــن أصحــاب الق ـرار.

questions of the study. Three major questions were asked about the hindrances, ele-

لقــد اســتخدمت الدراســة الطريقــة الوصفيــة «مراجعــة األدب الرتبــوي» كأداة

ments, mechanisms and strategies needed-

لإلجابــة عــن األســئلة املتعلقــة بالدراســة.تضمنت األســئلة ثالثــة عناويــن

to promote attractiveness of Technical and

رئيســة وهــي معيقــات الجاذبيــة ،عنــارص الجاذبيــة ،آليــات واســراتيجيات

Vocational Education, whereas recommen-

دعــم وتحســن الجاذبيــة يف التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي .وخلصــت إىل

dations were furnished to further promote

توصيــات لتحســن الجاذبيــة يف التعليــم التقنــي واملهنــي.

attractiveness of TVET, such as effectuation
of Government Role; Reinforcement of em-

تتلخــص التوصيــات يف تفعيــل دور الحكومــة وتعزيــز دور اربــاب العمــل يف

ployers to support Technical and Vocational

دعــم التعليــم التقنــي واملهنــي ومراجعــة وتطويــر املناهــج لتحقيــق طموحــات
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أربــاب العمــل مــن جهــة وطموحــات الطلبــة يف الحصــول عــى فــرص االنتقــال

هنــا عــى األهــداف العامــة التــي يتمنــى الجميــع تحقيقهــا ،فعــى ســبيل املثــال

إىل التعليــم العــي مــن جهــة أخــرى .كــا تتلخــص يف دعــم سياســات اإلرشــاد

فــان نظــام التعليــم الفرنــي يعتــر أن عــى الجميــع أن يؤهــل ألدوار فرديــة

والتوجيــه املهنــي.

مهمــة يتطــور مــن خاللهــا الفــرد حتــى يعتــر منتجــا فعــاال وكمواطــن صالــح

تحسني الجاذبية يف التعليم والتدريب التقني واملهني

Improving Attractiveness of Technical
& Vocational

قــادر عــى املشــاركة يف الحيــاة الدميوغرافيــة.)Mehaut, P. 2011(.
ولتحقيــق هــذه األهــداف يجــب اعتبــار جميــع املؤهــات عــى اختــاف أنواعهــا
مؤهــات تربويــة مهنيــة مثــى وذات قيمــة مزدوجــة مجتمعيــا واقتصاديــا.

Education & Training

مقدمة:

ولتحقيق هذه املفاهيم هناك عدة قضايا يجب أخذها باالعتبار:
 .1الحاجــة إىل اســتدامة الوعــود ألهميــة القيــم الفرديــة للتعليــم مــا بعــد

تعــرف الجاذبيــة يف التعليــم املهنــي عــى أنهــا مقــدار وجــودة االهتــام

الثانويــة:

االيجــايب للتعليــم والصناعــات .فيــا تقــاس جاذبيــة التعليــم املهنــي مــن

عــى الرغــم مــن أن هنــاك أهداف ـاً جامعيــة مشــركة للتعليــم العــام واإللزامــي

خــال حجــم اهتــام الطلبــة بــه عندمــا يتصــدر اختيارهــم ملســاره مــن بــن

فــإن عــى التعليــم أيضــاأن يقــدم حيــاة أفضللألفـراد الذيــن يعتقــدون ذلــك.

املجــاالت األخرى.كــا أنهــا تعنــي تفضيــات اآلبــاء ملســتقبل أبنائهــم ،أمــا

وعليــه يحتــاج التعليــم املهنــي والتقنــي إىل بيــان الفوائــد املرغوبــة منــه

بالنســبة التحــادات العــال فإنهــا تعنــي توافــر الخــرة املهنيــة يف أعاملهــم،

ليســت االقتصاديــة فقــط وإمنــا التبعــات اإليجابيــة التــي ترتتــب عــى التعليــم

بالنســبة للحكومــات فإنهــا أكــر تعقيــدا ألنهــا تعنــي تفضيــل السياســات

املهنــي يف كونــه جذابــا أم غــر جــذاب.

املهنيــة مقارنــة بسياســات التعليــم العــايل تاركــة القــرارات للمشــغلني
وأصحــاب األعــال واالســتثامر يف التعليــم العــايل.

 .2الحاجــة إىل مناقشــة التباينــات يف الدافعيــة مــا بــن التعليــم األكادميــي العــام
واملهني:
مــن الواضــح أن التعليــم املهنــي يجــذب الطلبــة قليــي الدافعيــة أكــر منــه

ويتجــى ذلــك ويكتمــل عندمــا تجــد أن أصحــاب العمــل يفضلــون خريجــي

لــدى الطلبــة يف التعليــم األكادميــي الحــر وهــذا كان لفـرات طويلــة ســابقة.

املســار املهنــي عــن غــره كــا أنهــم يشــاركون بشــكل فعــال يف تطويــر التعليــم

وال شــك يف أن الهــوة يف امليــول والدافعيــة مــا بــن التعليــم املهنــي والتعليــم

املهنــي لــدى املؤسســات.

العــام تختلــف مــن مرحلــة إىل أخــرى ومــن مجتمــع إىل آخــر كــا هــو الحــال
جــذاب للطلبــة ذوي الدافعيــة وامليــول
يف أملانيــا– فــان التعليــم املهنــي
ٌ

ســاد االعتقــاد دامئــا بــأن التعليــم املهنــي والتقنــي أقــل جاذبيــة مبقارنتــه

العاليــن.

مــع التعليــم العــايل العــام ،وهــذا يتبايــن بشــكل واضــح بــن بعــض البلــدان

هنــاك مشــكلة عندمــا ال يكــون التعليــم التقنــي جذابــا لقليــي الدافعيــة وامليــول

والنقابــات حيــث نشــأ التعليــم املهنــي مــع الطبقــات الصغــرة ،كــا أنــه

مــا يســتدعي أن تكــون الجاذبيــة مــن أولويــات الــدول والحكومــات التــي

تــم تصويــر التعليــم العــايل العــام بأنــه قاعــدة قويــة وأســاس صلــب ملفهــوم

يقــع عــى عاتقهــا تعزيــز مفهــوم الدافعيــة لألفـرا د حتــى ترفــع مــن ســوية

املواطنــة بالرغــم مــن عــدم صالحيتــه املطلقــة للتوظيــف كــا تــم قطــع العالقــة

هــذا التعليــم وتقلــل التباينــات مــا بــن النظامــن يف التعليــم األمــر الــذي

يف مفهــوم االســتمرارية مــا بــن التعليــم العــايل الحــر والتعليــم املهنــي والتقنــي.

يزيــد مــن منســوب الجاذبيــة للتعليــم التقنــي عندمــا تتــوازى وتتــوازن

والتحــدي هــو رفــع الفــرص التعليميةألكــر رشيحــة مــن الســكان حســب

ســاته يف التعليــم العــام.

احتياجاتهــم والتــي ال تبــدو امتهانــا ملكانتهــم االجتامعية .وكمنحى لهــذا التطبيق

 .3الحاجة إىل وفرة املصادر الفنية للتطور االقتصادي:

يف أوروبــا الغربيــة تــم تشــكيل أهــداف نظــام التعليــم العــام بطريقــة تطويريــة

إن زيــادة املصــادر االقتصاديــة يف التعليــم املهنــي تزيــد مــن نســبة الجاذبيــة

ألبعادإنســانيةوأهداف عليــا كمنظومــة مــن احتياجــات التعليــم العــام .والرتكيــز

وتشــكل قاعــدة نجــاح للحكومــة إذا كان هدفهــا تطويــر االقتصــاد الــذي
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يعتمــد عــى الكفايــات املهنيــة والفنيةلألف ـراد التقنيــن خاصــة األف ـراد مــن

دونيــة يف بعــض املجتمعــات كونــه اقتــر عــى أبناءالفقـراء .كــا أنــه مل يتمتــع

حملــة الشــهادة الثانويــة والذيــن ال يتطلــب تطويرهــم نظاماًعاليــاً.

بســمعة طيبــة بــن الشــباب كــون التعليــم قــد اقتــر عــى الفقـراء ولــه مكانــة

تعتــر املصــادر الفنيــة وســيلة لتطويــر القــدرات والتــي تشــتمل عــى تطبيقــات
منتظمــة ملعــارف علميــة رضوريــة للتصنيــع وللنشــاطات الخدميّة.

اجتامعيــة غــر مرموقــة .لــذا تكمــن املشــكلة يف دراســة واقــع الجاذبيــة للتعليــم
املنــي ومعوقاتهــا وعنارصهــا واس ـراتيجيات دعمهــا وآليــات تحســينها.

مثــل هــذه املعــارف الرئيســة تتجســد يف الشــخص الفنــي أكــر منهالدىاملتخصص،
مبعنــى االســتفادة مــن املعرفــة املنتظمــة يف اإلنجــاز والقــدرة عــى اتخــاذ

أسئلة الدراسة

القــرار يف مــكان العمــل بظــروف تتســم باســتقاللية معتدلــة .فاالقتصــاد
األملــاين الــذي يتســم بالنوعيــة ذات الجــودة والقيمــة العليــا يســتند إىل نســبة

ما أهم معيقات الجاذبية يف التعليم التقني واملهني؟

عليــا مــن املوظفــن مــن هــذا النــوع .ويف املناطــق التــي ال يســر اقتصادهــا

ما عنارص الجاذبية املهنية للتعليم التقني واملهني؟

يف هــذا املســار فــإن خيــار التعليــم التقنــي هــو األضعــف.

ما اسرتاتيجيات وآليات دعم جاذبية التعليم التقني واملهني؟

 .4الحاجــة إىل الدميومــة يف املصــادر يف املناطــق املهــددة باإلهــال ضمــن آليــة
التطويــر االقتصــادي الرسيــع.

أهداف الدراسة

ليــس فقــط مهمــة لهذهاملجمعــات البرشيــة
إن وفــرة هــذه املصــادر هــي َ
املهملــة وإمنــا هــي مهمــة لالقتصــاد الوطنــي بشــكل عــام .وعــى مــا

كشف معيقات الجاذبية يف التعليم التقني واملهني.

يبــدو فــإن التعليامملهنــي يف هــذه املناطــق مييــل إىل التعلــم غــر الرســمي

رصد عنارص الجاذبية يف التعليم التقني واملهني.

ومبنــي عــى أشــكال تقليديــة مــن التدريــب .إن تطويــر التعليــم التقنــي يف

الكشف عن اسرتاتيجيات دعم التعليم التقني واملهني.

املناطقالريفيــة هــو عنــر هــام يف تحســن الجاذبيــة وتطويرهــا وينعكــس

معرفة آليات تحسني الجاذبية يف التعليم التقني واملهني.

إيجابــا عــى تطويــر اســراتيجيات تعليــم مهنــي

أهمية الدراسة

جذاب تعزز املوقف الحكومي الوطني بشكل عام.

مشكلة الدراسة

 بحســب علــم الباحــث تُ ّع ـ ُّد مــن الدراســات األوىل يف فلســطني التــي تناقــشالجاذبيــة املهنيــة يف التعليــم املهنــي األمــر الــذي يعــزز وضــع هــذه الدراســة
كخلفيــة علميــة لدراســات الحقــة.

إن مشــكلة قلــة الجاذبيــة فيالتعليــم املهنــي لهــا جــذور عميقــة يف االتجاهــات

 -قــد تحقــق الجهــود املبذولــة مــن وكالــة الغــوث لتعزيــز الجاذبيــة فهامًأفضــل

التقليديــة يف املجتمعــات منــذ فــرة طويلــة وهنــاك انحيــاز للتعليــم العــام

للتعليــم املهنــي كــا وأنهــا تنســجم مــع الحـراك العاملــي يف التعليــم املهنــي

كونــه للنخبــة املتعلمــة التــي تقتــر عــى األغنيــاء فقــط حيــث كانــت النظــرة

لرفــع جودتــه وتعيــد التوجهــات نحــوه.

تشــر اىل أنالتعلياملتقليــدي العــايل هــو األساســأبناءالطبقةالراقية .وكانينظــرإىل
التعليــم التقنــي عــى أنهــأداة لتعزيــز الوضــع االقتصــادي والســيايس املســاند.

 اســتندت الدراســة عــى جهــود فنيــة وبــأدوات علميــة لكشــف عنــارصالدراســة الحاليــة.
 -قــد تقــدم إىل متخــذي القـرارات الســتصدار قـرارات جديــدة تســتند إىل واقــع

إن التحــول الرسيــع مــن مجتمــع زراعــي فالحــي إىل مجتمــع يعتمــد عــى
االقتصــاد الصناعــي صنفــت مســتويات التعليــم التقنــي واملهنــي حســب
مســتويات مهاريــة دنيــا ومتوســطة وعليــا وذلــك لتجســيد تــوازن مهــاري عــا ٍل

البحــث العلمــي هــذا األمــر الــذي قــد يحســن الجاذبيــة.

حدود الدراسة

يف املــردود االقتصــادي مــا أضــاف عمقــا يف التعليــم التقنــي واملهنــي .لــذا
تكمــن مشــكلة الدراســة يف النظــر إىل قلــة الجاذبيــة إىل التعليــم املهنــي وآثــار
هــذه املشــكلة عــى التعليــم التقنــي .فقــد عــاىن التعليــم التقنــي مــن نظــرة

 .1حــدود موضوعيــة :اقتــرت الدراســة عــى مفهــوم الجاذبيــة يف التعليــم
املهنــي والتقنــي مــن خــال مراجعــة األدب الرتبــوي.
 .2حــدود مفاهيميــة :اقتــرت الدراســة عــى التعريفــات اإلجرائيــة للمفاهيــم
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واملصطلحــات الرئيســة يف الدراســة.
 .3حــدود إجرائيــة :اقتــرت الدراســة عــى آليــة مراجعــة األدب الرتبــوي
كمنهجيــة للكشــف عــن أســئلة الدراســة.

منهجية الدراسة

بعــض الــدول تعتمــد عــى الرشاكــة املجتمعيــة للتأكيــد عــى اســتمرارية
التعليــم املهنــي ففــي أملانيــا االتحــادات تدافــع وتنظــم ســوق العمــل
الوظيفــي الــذي يعتمــد عــى قــوة العمــل املعتمــدة واملؤهلــة.
 .3نقص الجهود الحكومية
تدعــم الحكومــة التعليــم املهنــي غالبــا معنوياًولكــن ضمــن حســابات

اعتمــد الباحــث منهجيــة مراجعــة األدب الرتبــوي كمنهجيــة بحثيــة ملالمئتهــا

رأس املــال الســيايس متيــل الحكومــة لتحقيــق بعــض األهــداف السياســية

أهــداف الدراســة.

أكــر مــن األهــداف االقتصاديــة والتــي تصــب يف دعــم التعليــم املهنــي–
واملطلــوب مــن الحكومــة تحســن نوعيــة التعليــم بطريقــة فعالــة وبنــاء

معيقات الجاذبية يف التعليم املهني والتقني:

مناهــج تســاهم يف تجويــد التعليــم التقنــي واملهنــي.
باإلضافــة إىل رصــد اســراتيجيات اقتصاديــة بعيــدة املــدى لتضمــن النقــل

 .1قلة الطلب من أرباب العمل

مــن التــوازن املهــاري املتــدين إىل التــوازن املهــاري عــايل الجــودة.

يــؤدي إحجــام أربــاب العمــل عــن توظيــف الخريجــن إىل ضعــف ســوق

إن جاذبيــة التعليــم املهنــي ألربــاب العمــل هــو املفتــاح الرئيــس لجاذبيــة

العمــل وقلــة العائــد االقتصــادي للتخصصــات املهنيــة األمــر الــذي ينعكــس

التعليــم املهنــي لألفــراد وقطاعــات أُخــرى مــن املجتمــع،وإن موقــف

ســلبا عــى العائــد االقتصــادي للتعليــم املهنــي بشــكل عــام .ومــن جهــة

الحكومــة يعــد نقطــة تحــول رئيســة مضافــة ألربــاب العمــل مــن اجــل

أخــرى فــان أربــاب العمــل يســتثمرون فقــط يف التعليــم التقنــي إذا كان

تعزيــز التــوازن املهــاري العــايل يف التعليــم املهنــي.

اقتصــادي ملثــل هــذا االســتثامر .فاملهــن البســيطة بحاجــة
هنــاك عائــ ٌد
ٌ
إىل مي ـزان مهــاري منخفــض مــا يقتــر العمــل عــى موظفــن مــن ذوي

 .4قلة الطلب من الطلبة واألهايل نحو التعليم املهني

الدخــل املحــدود ومبواصفــات دنيــا.

تعــد اتجاهــات الطلبــة واألهــايل الســلبية عنــرا ً مثبطــاً أمــام تطويــر

لــذا فــان قيــام أربــاب العمــل باالســتثامر يف التعليــم التقنــي واملهنــي ودعمه

التعليــم التقنــي واملهنــي .بــأن مفتــاح مثــل هــذه االتجاهــات يتمركــز حــول

باســراتيجيات عمــل وسياســات مرتبطــة بســوق العمــل هــو أفضــل طريقــة.

مفهــوم األف ـراد للتعليــم التقنــي واملهنيوقدرتــه عــى وضعهــم يف وظائــف

كــا أن وجــود ســلم وظيفــي للوظائــف املطلوبــة يســاعد بشــكل كبــر

ذات مــردود مــايل عــا ٍل وهــذا بــدوره ينعكــس ســلبا عــى جاذبيتهلألهــايل

ويضمــن تزويــد دقيــق للعــال املهــرة والتحــرك ضمــن مســتويات املهنــة

واتحــادات العــال والحكومــات وقابليــة أربــاب العمــل لالنتبــاه إىل خريجــي

الواحــدة.

التخصصــات املهنيــة.

فضــا عــن دعــم عنــارص التعليــم املهنــي وتحفيــز أربــاب العمــل لتمويــل

هنــاك حاجــة مزدوجــة يف التعليــم التقنــي واملهنيومتطلبــات أربــاب العمــل

التعليــم واختصارهــم التدريــب عــى الخريجــن الجــدد.)OECD, 2011(.

حــول املتطلبــات الفرديــة لألفـراد لكــن الحاجــة الفرديــة تعتمــد عــى ســوق
وظيفــي صحــي يف مجــال التخصــص وعندمــا يتوفــر هــذا األمــر يصبــح

 .2الرتدد الذي تبديه االتحادات التجارية

أربــاب العمــل معنيــن يف التعليــم املهنــي .إن النظــر إىل التعليــم التقنــي

االتحــادات التجاريــة منظــات ضمــن خطــوط مهنيــة متعــارف عليهــا

واملهنــي عــى أنــه ذو مكانــة دنيــا اجتامعيــا مــن شــأنه أن يؤثــر ســلباً عــى

برتتيبــات تدريبيــة.

الجاذبيــة الن مفهــوم املــردود املــايل واملكانــة مرتبــط ومنســجم :فاملــردود

الظــروف املتعلقــة باالتحــاد تاريخيــا اعتمــدت عــى العمــل غــر املؤهــل

املــايل العــايل واملكانــة االجتامعيــة لهــذا النــوع مــن التعليــم تحقــق جاذبيــة

(غــر املاهــر) مــا يشــعره بالخطــورة يهــدد اســتمرارية أعضائــه .ولتحســن

عليــا لــه عنــد الطلبــة.

مســتوى الجاذبيــة التحــاد األعــال يجــب تطويــر الرشاكــة املجتمعيــة وبنــاء

وبنــا ًء عليــه فــا بــد مــن النظــر إلىاألســباب الثقافيــة والحضاريــة وتــدين

مفهــوم دميقراطــي فعــال ملفهــوم الحاكميــة.

املكانــة االجتامعيــة وقلــة املــردود املايل.عــى أنهــا أســباب تقــف وراء نقــص
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الجاذبيــة للتعليــم املهنــي وال بــد مــن رصــد سياســات وإج ـراءات لتفــادي

الت ـزاوج مــا مــن بــن جــودة البنــاءات املعرفيــة وتسلســل املهــارات للفئــة

ذلــك.

املســتهدفة يعــزز دميومــة التعلــم وتذويتهــا بطريقــة تســمح بتطبيقهــا يف
مواقــف تعلميــة جديــدة أفقيــا وعموديــا.

 .5اتجاهات املدارس
ثقافــة التعليــم املــدريس تعتمــد عــى اتجاهــات املــدارس املؤهلــة للتعليــم

 .3الربــط مــا بــن النظريــة والتطبيــق :إن مــن بدهيــات التدريــب املهنــي

الثانــوي .إن تأهيــل املــدارس اإلعداديــة والثانويــة لربامــج مهنيــة وإدخــال

والتقنــي تقســيم وحــدات التدريــب نظريــا وعمليــا بتزامــن تتكامــل فيــه

ثقافــة التعليــم املهنــي ضمــن برامــج مدروســة عــى مســتوى الدولــة مــن

املعــارف املهــارات واملعالجــات اليدويــة بطريقــة متقنــة ذلــك بهــدف

خــال سياســات مهنيــة مدروســة وثقافــة واضحــة للمعلمــن واألهــايل يعــزز

جــر الهــوة مــا بــن النظريــة والتطبيــق وتحويلهــا إىل واقــع مجـ ٍـد ومثمــر

مــن املنظومــة القيمــة للتعليــم املهنــي كأســاس للتعليــم العــايل ولســوق

وب ّنــاء .ومــن جانــب آخــر ال بــد مــن تعزيــز مســتويات مختلفــة وأدوات

العمــل ،كــاأن تعزيــز املعــارف املهنيــة بشــهادات رســمية يعــد متطلبــاً

متسلســلة منطقيــا لقيــاس أثــر التدريــب ضمــن فلســفة تدريبيــة قامئــة عــى

مســبقاً لالنخــراط يف الربامــج املهنيــة وتقديــم املحفــزات للمــدارس وللطلبــة.

تراكميــة املعلومــة وصقــل املهــارات بطريقــة شــمولية فيهــا دميومــة واضحــة.

عنارص الجاذبية

فالتدريــب القائــم عــى وحــدات منوذجيــة وبقوالــب تقومييــة عامليــة يفــرض
أن تســتند إىل خــرات دوليــة واســعة تعــزز مــن صــدق التدريــب وثبــات
املخرجــات املتوقعــة لضــان املعياريــة يف التدريــب.

يشــكل مفهــوم الجاذبيــة دعامــة أساســية يف تشــكيل قاعــدة التعليــم املهنــي
والتقنــي يف أي بلــد .يُعــد هــذا املفهــوم أحــد املــؤرشات عــى جــودة أي مــن

 .4جــودة املنهــاج :فاملنهــاج هــو الحاضنــة الرئيســة ملحتــوى التدريــب

الربامــج املهنيــة والتقنيــة ومتثــل وحــدة قيــاس رئيســة لرفــع جــودة التعليــم

ومفاهيمــه ومضامينهومبادئــه وتعميامتــه وأمثلتــه وحقائقــه :وجودتــه

ورفــع منســوب األثــر اإليجــايب ألي مــن هــذه الربامــج مــن حيــث جاذبيتهــا

تحــدد جــودة الربنامــج املنبثــق عنــه ليــس مبعــزل عــن جــودة األهــداف،

للفئــات املســتهدفة ،بــل للمجتمــع كلــه .وانطالقــا مــن هــذه األســس تــرز

ألن األهــداف تحــدد املحتــوى وهــذا يتطلبتسلســل التخطيــط يف األهــداف

أولويــات وأفضليــات املجتمــع لربنامــج مــا ،وتصنــف اختياراتــه عــى ضــوء

واملحتــوى.ألن املنهــاج هــو املــؤرش الرئيــي عــى رقــي برنامــج التدريــب بــل

عنــارص رئيســية للجاذبيــة أهمهــا:

عــى رقــي األمــة .فاألصــل يف كل هــذا أن يشــكل قاعــدة مثقفــة لربنامــج
واعــد يســتند إلىــأدوات التفكــر ومناهــج التفكــر العلمــي كــادة رئيســية

.1جــودة األهــداف والغايــات واملخرجــات املتوقعــة للربنامــج :إذتشــكل
األهــداف والغايــات بــل النتاجــات املتوقعــة مــن الربنامــج وحــدة املدخــات

ألن املحتــوى بذاتــه ال يشــكل أهميــة قصــوى كبــرة بــل جــودة هــذا املحتــوى
هــي يف أدوات التفكــر ومناهجــه التــي يقدمهــا.

الحقيقةالجــادة ألي برنامــج .فاملنســوب العــايل مــن التخطيــط االس ـراتيجي
املبنــي عــى حاجــات املجتمــع الحقيقيــة تشــكل رافعــة حقيقيــة مثقفــة

 .5فــرص التوظيــف :تُبنــي فــرص التوظيــف بنــاء عــى احتياجــات املجتمــع

الحتياجــات الفئــة املســتهدفة مــا يجعــل جديــة األهــداف وســموها وجــودة

الحقيقيــة وضمــن أولوياتــه .ولهــذا يجــب العمــل عــى إيجــاد مســاحة

مخرجــات التعليــم املنشــودة مــؤرشات طبيعيــة عــى جاذبيــة الربنامــج بحيث

واســعةللتوظيف ،يكــون فيهــا البــدل املــايل مناســبا ،وذاجــدوى اقتصاديــة

تــؤدي إىل مأسســة املامرســات املهنيــة بحرفيــة عاليــة للتخصــص املنشــود.

واجتامعيــة مقبولــة.

 .2جــودة آليــات تحقيــق األهــداف وبالتــايل جــودة التدريــب وثبــات التعلــم

 .6قوة الرشاكة مع مؤسسات املجتمع املحيل من خالل املقرتحات التالية:

وتسلســل املهــارات وتذويتهــا مــن قبــل الفئــة املســتهدفة ،لذلــك فهــي

 -رشاكة مع مؤسسات تقنية ومهنية تعليمية.

تتطلــب جــودة فيــأدوات تحقيقها،األمــر الــذي يتطلــب وحــدات نوعيــة

 -توأمــة أصيلــة مــع مجتمــع الصناعامتــن خــال تبنــي نظــم تدريــب

مــن التدريــب للمتدربــن عــى ضــوء بنــاءات معرفيــة تراكميــة متصلــة.إن

معتمــدة،مثــل:التعليــممــنخــالالعمــل،واملشــاريعاملشــركة،وغريهــا.
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العمــل وبــدون مشــاركة احدهــا وتعاونهامســويا مــن الصعــب التوصــل
ســات الخريــج:إن جميــع هــذه العنــارص تســهم يف صقــل صفــات الخريــج

إىل قــرارات ف ّعالــة .ويقــع عــى عاتــق الحكومــة وضــع آليــات اتخــاذ

املنشــودة مــن خــال ضــان مخرجــات التعليــم  ،ILOsكــا تســهم يف توضيــح

القـرارات وهــذا يحتــاج إىل تأســيس أجســام وهيــاكل رســمية يف االتحــادات

ســات الخريــج ومــن أهمهــا :الســات املعرفيــة والشــخصية وأخالقيــات املهنــة

العامليــة وغريهــا .ويقــع عــى عاتــق هــذه األجســام اتخــاذ قـرارات مشــركة

التــي يتمتــع بهــا.

وتطبيقهــا عــى أســس منتظمــة وف ـرات متسلســلة .ويــؤدي هــذا بــدوره
إىل بنــاء جســور الثقــة املتبادلــة واتفــاق مشــرك مــا بــن الحكومــة وأربــاب

آليات زيادة الجاذبية
 .1إرشاك مؤسســات املجتمــع املحــي يف التعليــم املهنــي مــن خــال الحــوار
والــراكات وبنــاء رغبــات مشــركة.

العمــل وأط ـراف اتخــاذ الق ـرار.
 .2تعزيز أهداف التعليم املهني
هنــاك اهتــام يف جعــل التوظيــف  Employabilityهدفــا أســمى للنظــام

.2تعزيز استجابة التدريب املهني ملتطلبات السوق.

التعليمــي العــام فضـاً عــن بنــاء املواطــن املؤهــل املاهــر مــا يتطلــب أن يشــتمل

.3تعزيز الجاذبية النسبية بني مسارات التعليم املختلفة.

املنهــاج عــى جميــع العنــارص الرضوريــة لبنــاء هــذا املواطــن عــى ضــوء أهــداف

.4زيادة فرص التدريب املهني يف املؤسسات.

ســامية وعمليــة تربويــة نشــطة واســراتيجيات تقديــم أصيلــة لتقييــم برامــج

.5تجسري التعليم وسهولة االنتقال من مسار إىل آخر.

التعليــم التقنــي واملهنــي.

هنــاك بعــض املــؤرشات الدالــة عــى الجاذبيــة يف مؤسســات التعليــم املهنــي

يجــب أن تخــدم هــذه األهــداف التطبيــق النظــري والعمــي وأن تعــرف

والتقنــي منهــا:

باملؤهــات املعلنــة للتعليــم املهنــي يف النظــام الرتبــوي لغايــات وأهــداف

 .1مشــاركة أعــداد كبــرة مــن الطلبــة يف التعليــم وهــذا يقــاس بعــدد الطلبــة

التجســر والحصــول عــى املؤهــات العليــا .ويتطلــب هــذا خطــوة رئيســة

امللتحقــن يف هــذا املجــال.
 .2نســب التوظيــف :إن وجــود نســب عاليــة للتوظيفاملصحــوب مبــردود مــايل

مــن القــادة السياســيني لترشيــع األهــداف التعليميــة الخاصــة بالتعليــم التقنــي
واملهنــي لجميــع املواطنــن دونتمييــز.

مناســب يعــد داللــة واضحــة عــى الجاذبيــة.
 .3رأي املجتمــع يف التعليــم املهنــي وهــذا يــؤرش عــى ســلوك الطلبــة وأصحــاب
العمــل والفئــات األُخــرى ذات العالقــة.

 .3تفعيل دور الدولة النشطة
 -الخطوات الرئيسة لتقرير السياسة:

 .4وفــرة السياســات للتعليــم املهنــي ووجــود آليــات تحقيــق هــذه السياســات

نفاذيــة املؤهــات واشــتاملها عــى التطــور مــن خــال االعتــاد عــى النفــس

وتحويلهــا إىل واقــع ملمــوس لــه أثــر يف تلبيــة احتياجــات الســوق املحليــة

أو التعلــم الخ ـرايت الســابق والتدريــب .والنفاذيــة هنــا تكمــن يف قــدرة

وربطهــا باس ـراتيجيات عــى النحــو اآليت:

املؤهــل عــى تزويــد الفــرد مــن خــال سامتهالشــخصية بفــرص تعلــم

اسرتاتيجيات دعم الجاذبية للتعليم املهني

إضافيةومؤهــات أعــى.
االعــراف بأهميــة املعرفــة العامــة والنظريــة ومــن خــال أهــداف املنهــاج
والربامــج املهنيــة ،وهــذا بحاجــة إىل أن يعمــل مــن خــال عنــارص تقيميــه

مــن األهميــة مبــكان النظــر إىل آليــة اتخــاذ القـرار تجــاه التعليــم املهنــي والتقني

يف برامــج التعليــم املهنــي.

لزيــادة الجاذبيــة عند أصحــاب املصلحــة .Stakeholders

هــذه املعايــر بحاجــة إىل ترشيعــات ومتابعــة .يجــب أن يتســم دور الدولــة

.1املشاركة يف اتخاذ القرار يف التعليم التقني واملهني
يشــر البحــث العلمــي اىل وجــود طرفــن التخــاذ القـرار الحكومــي وأربــاب
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بالشــمولية وان يشــتمل علىتطويــر سياســات اقتصاديــة تضمــن فاعليــة

 .3تقديم خدمة اإلرشاد املهني

التعليــم التقنــي واملهنــي حتــى يتســنى رفــع سلســلة القيــم املرتبطــة

باإلضافــة إىل توفــر معلومــات عــن ســوق العمــل ومتطلباتــه وتزويدهــا

يف هــذا النــوع مــن التعليــم وتعزيــز التــوازن املهــاري العــايلWalters,(.

للطلبــة وأهاليهــم .ألن تعزيــز دور األهــايل واملجتمــع والتكامــل

.)2009

مــع الســوق املحليــة يعتــر أحــد املعــامل الرئيســة يف زيــادة منســوب

كــا يقــع عــى عاتــق الدولــة زيــادة وتطويــر قــدرة املناطــق الريفيــة عــى

الجاذبيــة.

التدريــب غــر الرســميوتطويره .وتطويــر املهــن يف هــذه املناطــق وبالتــايل
عــى الحكومــة إن تقــرر مــا إذاكانــت ســتعتمد عــى املنظــور العلمــي يف

توصيات لتحسني الجاذبية يف التعليم التقني واملهني:

تطويرهــا لزيــادة اإلنتاجيــة والفعاليــة دون أن تقــوض النظــام التدريبــي
القائــم.

 .1االســتخدام األمثــل العتــاد الخــرة التعلميــة الســابقة وهــذا يشــجع األف ـراد

عــى الحكومــة أن تؤســس لــراكات تضمنهــا ترشيعــات وتراخيــص

عــى االســتفادة مــن مبــادئ هــذا االعتــاد للخ ـرات الســابقة وكفاياتهــم،

للتدريــب وسياســات ماليــة للموازنــة تحــدد املســؤوليات والواجبــات مــا بني

رشيطــة أن يرتبــط هــذا بســهولة الحصــول عــى مؤهــات أعــى .تكــون

الدولــة وأربــاب العمــل بخصــوص التعليــم التقنــي واملهنــي .وهنــاك حاجــة

الخــرات الســابقة هــي األســاس يف االرتقــاء ملؤهــات أعــى.

يف أن يكــون نظــام التدريــب متشــكالً مبعــززات ومكافــآت تحــرم مــدى
التقــدم الحاصــل يف التدريــب وحجــم اإلنتاجيــة املتوقعــة مــن التدريــب

 .2النفاذية والقيمة املزدوجة ملسارات التأهيل:

حتــى يتســنى رســم العالقــة املهنيــة مــا بــن املتــدرب ورب العمــل.

وهــذه القيمــة املزدوجــة يف التعليــم وســوق العمــل واملســارات املطلوبــة

عــى الدولــة صياغــة إطــار مــايل تنظيمــي لجعــل التعليــم املهنــي جذابــا

للتأهيــل األمثــل املتعلــق بســوق العمــل والتعليــم العــايل .فمــن األهميــة

ورصــد قــوى اإلنتــاج العاملــة يف الدولــة لضــان االســتمرارية.

مبكاناشــتامل مؤهــات التعليــم املهنــي عــى عنــارص تعلميــة عامــة ومهــارات

لــن يبــدو التعليــم املهنــي جذابــا إذا بقــي مركبــا مــن بنــاءات وعالقــات

فنيــة متخصصةاألمــر الــذي يعــزز الجاذبيــة لألف ـراد ،وتلعــب املدرســة دورا ً

معقــدة مــن الصعــب فهمهــا .فالحاكميــة املســتقرة ووفــرة املســارات

رئيســا يف تعزيــز أهميــة النجاحــات األكادمييــة يف مســتقبل الطلبــة للحصــول

الواضحــة واملؤهــات هــي عنــارص أساســية يف اســتدراج جاذبيــة بعيــدة

عــى جــودة عاليــة مــن التعليــم التقنــي واملهنــي للطلبــةMehaut, P.(.

املــدى تســتند إىل الحاجــات الحقيقيــة لألفـراد مبــا فيهــا الحاجات السياســية

. )2011

قصــرة وطويلــة املــدى.

 .3وفرة رشائح وعنارص تدريبية وعنارص تطويرية شخصية وتربوية قوية.
يكــون التدريــب جذابــا إذا كان مســتوى التوظيــف عاليــا وبيئــة العمــل أيضــا

 -تعزيز دور األهايل والعائالت واملجتمعات املحلية

جذابــة  .فــا بــد مــن إيجادإطــار تدريبــي يلبــي االحتياجــات الشــخصية

يجــب أن يتبــع التصــورات الحكوميــة تغــرات يف البنــاء التدريبــي يف

والرتبويــة لألف ـراد حتــى يزيــد منســوب الجاذبيــة هــذا باإلضافــةإىل وجــود

التعليــم التقنــي واملهنيوتغيــر يف نظــرة ســوق العمــل املحــي حــول

برامــج متكاملــة قويــة تجمــع مابينالخرباتالعمليــة والفنيــة للتعليــم املهنــي

جــدوى األمــوال التــي تــرف عــى التدريــب املهنــي.

واملتطلبــات املدنيــة والثقافيــة للتعليــم العــام .ويضمــن التطــور الشــخيص

وهــذه االعتبــارات أيضــا تنــدرج يف إطــار املدرســة وإرشــادها ودور

واملهنــي والتطــور االجتامعــي كــا هــو الحــال يف أملانيــا وبعــض الــدول

معلميهــا يف توعيــة الطلبــة بأهميــة مثــل هــذا التعليــم والفــرص املتاحــة

األوروبيــة.

للخريجــن لجعــل التعليــم جذابــا حيــث عــى املــدرس عمــل اآليت:
 .1تعزيــز املواضيــع الدراســية العمليــة كمشــاريع العمــل كاألخشــاب
والحديــد والخــرف والفخــار.
 .2تعليــم الطلبــة عــن ســوق العمــل واملؤهــات املطلوبــة مــن الطلبــة
وطبيعــة األعــال املتاحــة.

 .4تعزيز الجودة يف الربامج ووفرة إطار مؤهالت معرتف به.
تعــد الجــودة يف املؤهــات واملنهــاج والتعليــم والتقييــم عنــارصا هامــا ورئيســا
يف التعليــم التقنــي .ألن وجودإطــار وطنــي جيــد ،وإطــار مســاءلة يعــزز
الجــودة املطلوبــة ويؤكــد عــى جــودة تدريــب معلمــي التعليــم التقنــي
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وخرباتهــم املطلوبــة وعملهــم ضمــن معايــر منظمــة رســميا .كــا ويتســم

االنتقــال الســهل إىل مســتوى تعليمــي أعــى أو ســهولة الحصــول عــى وظيفــة

هــذا اإلطــار باالســتقرار والثبــات ضمــن املســارات واملؤهــات للمتدربــن

مناســبة مــع إمكانيــة التطويــر املهنــي.

وجميــع املنتفعني.ويجــب أن يشــتمل إطــار املؤهــات عــى محتــوى نظــري
تعليمـ�ي واسـ�ع لتسـ�هيل منسـ�وب النفاذيـ�ة والقـ�درات التوظيفيـ�ة لـ�ه-(.
.)Wheelaham, 2010

 .3الحاكميــة :هنــاك مجــاالت متعــددة للحاكميــة التــي تســهم يف زيــادة
الجاذبيــة مثــل االســتجابة ملتطلبــات الطلبــة وســوق العمــل ،وتطبيــق معايــر
الجــودة والشــفافية .إىل جانــب التطويــر املهنــي للعاملــن وإيجــاد رشاكات

 .5اإلرشاد املوجه واملط ّور

حقيقيــة مــع ســوق العمــل واملؤسســات املهنيــة.

ميكــن تطبيقهــا ضمــن إطــار رســمي حكومــي مبعايــر حاكمــة تقييميــة عــن
جــودة التعليــم ووســائل وأدوات ضابطــة لتوضيــح املعايــر للعامــة .ويعــزز

 .4الصــورة واملكانــة :يجــب أن يشــجع نظــام التعليــم املهنــي والتقنــي التميــز

هــذا التعــاون يف املــدارس وتشــبيكها مــع املســتثمرين ومؤسســاتهم للعمــل

يف املهــارات لجــر الهــوة مــع التعليــم العــايل مــن جهــة ومــع ســوق العمــل

بطاقــة إرشــادية توجيهيــة جيــدة.

مــن جهــة أخــرى ،ألن تنــوع املجــاالت يســتدعي أن يكــون التعليــم املهنــي
ذا خصوصيــة ومتيــز فــارق ليشــق طريقــه بتفــرد عــن غــره ليكــون اســتثنائيا

 .6تعزيز الصورة للتعليم املهني
يقــع عــى عاتــق الحكومــة وأصحــاب العمــل تقديــم صــورة مرشقــة عــن

ال ثانويــا.

مصطلحات الدراسة

التعليــم التقنــي للطلبــة وأهاليهموتقديــم األمثــل عــن جــدوى مثــل هــذا
التدريــب .وعــى الحكومــة أن تثقــف وترفــع نظــرة أصحــاب العمــل ألهميــة
االســتثامر يف التعليــم التقنــي واملهنــي واالســتفادة مــن مشــاريع تقدمهــا
الدولــة كالتدريــب الثنائيلرتميــم صــورة التعليــم التقنــي غــر املتكاملــة.
إن تطــور مفهــوم الجاذبيــة هــو أمــر معقــد .واألمــر الرئيــس يقــع عــى عاتــق
الحكومــة إذ إن مركزيــة دور الحكومــة تكمــن يف إيجادإطــار جــودة تعليمــي
جيــد ويشــجع دور أربــاب العمــل يف زيــادة طموحهــم لالســتثامر يف مثــل
هــذا التعلــم والتزامهــم بــه.
يجــب أن يلتــزم بتطــور بنــاء واضــح قابــل للفهــم وبجــودة عاليــة ثابتــة
راســخة للتعليــم املهنــي وعــى منظــور قريــب وبعيــد املــدى لتطويــر ثقافــة
مهنــة التعليــم وتدريباتــه العمليــة وتجســره لتعليــم عــايل.

السياسات املقرتحة لزيادة الجاذبية:
 .1تفريــد التعليــم املهنــي  :Individualizationبحيــث يكــون برنامــج التدريــب
املهنــي والتقنــي مســتجيباً لحاجــات كل فــرد وهــذا يتطلــب مرونــة وتنوع ـاً
عاليــن مــن قبــل الربنامــج حتــى يحتضــن حاجــات ورغبــات كل فــرد ويكــون
لــه القــدرة الرسيعــة عــى االســتجابة للتغيـرات املفاجئــة.
 .2تنــوع الفــرص التدريبية/التوظيــف يف نهايــة التدريــب :وهــذه الفــرص تشــمل

Capacity of Vocational Education and training to encourage
individuals to deliberately choose
vocational and training education and training, to offer quality
qualifications that open up career
prospects, and to persuade employers to recruit holders of TVET
.)certificate (Cedefop 2014
The ability of qualification to provide, through the individual attributes of the holder, progression
.to more advanced qualifications

Attractiveness

Permeability

:LSE

Low-skill equilibrium - An economy that runs as LSE the dominant pattern is production by
Low-wage-employees of low
.specificationsت ـوازن مهــاري منخفــض

HSE

High-skill equilibrium- An economy that runs as HSE the dominant pattern is production by
high-wage-employees of high
 .specificationsت ـوازن مهــاري عالــي
الجــودة
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OLM

Occupational Labour market
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البحث التاسع

دمــج ذوي اإلعـاقــــة يف مؤسســــات التعليــم العــايل واملهني و التقنــي  /جامعة
النجــاح الوطنيــة كنموذج
سامر عبده عقروق
مكتب رعاية أصحاب الحاجات الخاصة ( ذوي
االعاقة)

مقدمة:
تشــر كافــة املعطيــات والدراســات امليدانيــة ان احــد أهــم الصعوبــات التــي

وبشــكل خــاص كليــة هشــام حجــاوي التكنولوجيــا  ،ومركــز التعليــم املســتمر يف
الجامعــة  ،بأعتبارهــا الجامعــة الفلســطينية االوىل التــي أسســت لهــذا الغــرض
مكتبــا خاصــا وأفــرزت موظفــن ملتابعــة عمليــة دمــج هــذه املجموعــة.

يواجههــا األشــخاص ذوي االعاقــة ( مــن الجنســن) هــي عمليــة اســتيعابهم ،
ومــن ثــم دمجهــم يف العمليــة التعليميــة وقطــاع التأهيــل والتدريــب املهنــي

ويتــم بــذل الجهــود الكبــرة لضــان مشــاركة مجمــوع الطلبــة ذوي االعاقــة يف

 ،ويف فلســطني تــم العمــل عــى هــذا األمــر عــى تجــاوز هــذه الصعوبــة مــن

الجامعــة بكافــة الفعاليــات االجتامعيــة  ،الثقافيــة  ،الرياضيــة  ،الفنيــة والرتفيهيــة

خــال مجموعــة اج ـراءات  ،ومنهــا:

وذلــك بهــدف تحقيــق الدمــج الكامــل لهــم.

صــدور قانــون املعوقــن رقــم  4للعــام  1999ومــا يتضمنــه مــن بنــود خاصــة
بالدمــج يف التعليــم العــايل والتأهيــل التقنــي واملهنــي.
 صــدور االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي االعاقــة وتوقيعهــا مــن قبــلدولــة فلســطني يف نيســان . 2013
 تبنــي برنامــج التعليــم الجامــع يف املــدارس  ،ويف مختلــف املراحــل التعليميــة ،وكذلــك يف مراكــز التدريــب املهنــي.

مشكلة الدراسة
تــم البحــث املعمــق  ،بأعتــاد املقابلــة الشــخصة  ،واالســتبانه  ،حــول اهــم
املشــاكل التــي تحــد وتعيــق انضــام ذوي االعاقــة للدراســة الجامعيــة  ،او
االلتحــاق بالــدورات وبرامــج التأهيــل املهنــي والتقنــي ،وذلــك بهــدف ايجــاد
الخطــوات العمليــة للتغلــب عــى هــذه املعيقــات ومنهــا :

 قيــام بعــض الجامعــات باجــراءات عمليــة لدمــج ذوي االعاقــة يف العمليــةالتعليميــة ويف كافــة الجوانــب االخــرى يف الحيــاة الجامعيــة  ،وكذلــك فتــح

 -املعيقات الخاصة بتوفري املوامئات البيئية والسلوكية.

آفــاق التأهيــل والتدريــب املهنــي.

 الجوانب املالية واالقتصادية . -قلــة عــدد مراكــز التأهيــل املهنــي والفنــي يف االرايض الفلســطينية  ،وبخاصــة

وســنتطرق يف بحثنــا هــذا اىل تجلربــة جامعــة النجــاح الوطنية  ،لكلياتهــا املختلفة
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املوامئــة منهــا.
 -توفري الوسائل املساعده واملوامئات لذلك.

التأهيــل والتدريــب املهنــي .
 -القــاء الضــوء عــى عمليــة التوظيــف يف القطاعــن العــام والخــاص وخاصــة

 -موامئة املناهج واملواد الدراسية الحتياجات الطلبة ذوي االعاقة.

ان قانــون املعوقــن والعمــل والخدمــة املدنيــة ينــص عــى وجــوب تشــغيل

 -مشــكلة اســتيعاب الســوق للحاصلــن عــى دورات وشــهادات التدريــب الفنــي

وتوظيــف مــا نســبته  5%كحــد أدىن يف الوظيفــة العموميــة والخاصــة.

والتقنــي وخريجــي الجامعــات.

أهداف الدراسة

وتشــر الدراســات اىل أن نســبة االعاقــات يف املجتمــع تــزداد بشــكل واضــح ،
وعــن أســباب االعاقــة:

تظهــر االحصائيــات ان أعــداد ذوي االعاقــة يف املجتمــع الفلســطيني تصنــف
كالتــايل:

 اإلصابــات املبــارشة وغــر املبــارشة الناتجــة عــن مامرســات االحتــال وجنــوده ،ولعــل مــا جــرى يف غــزة مؤخـرا قــد أضــاف عــدة اآلف إىل هــذه القامئــة.
 ضعــف الرعايــة الصحيــة يف كثــر مــن الحــاالت أدت إىل ظهــور عــدد كبــرمــن الحــاالت.
 ضعف الوعي الصحي لدى األهايل وضعف إجراءات الكشف املبكر. عــدم إمتــام الفحوصــات الطبيــة الالزمــة مــن قبــل عــدد كبــر مــن املقبلــنعــى الــزواج وأثنــاء فــرة الحمــل.
 ارتفاع نسبة زواج األقارب يف املجتمع الفلسطيني وألسباب مختلفة. -حوادث السري املختلفة  ،وإصابات العمل.

 املعنــى الضيــق لــذوي االعاقــة  ،االعاقــات الظاهــرة والواضحــة جدا ( الســمعيةوالبرصيــة والحركيــة واالعاقــات العقليــة الشــديدة)  ،وتصــل اىل مــا بــن 2 ،5
 3% - %اي مــا يقــارب  125ألــف .
 أمــا باملفهــوم االوســع ملعنــى االعاقــة  ،وحســب دراســة لجهــاز االحصــاءاملركــزي ووزارة الشــؤون االجتامعيــة ( حزيـران  ) 2010فقــد بلغــت النســبة
 7%اي مــا يقــارب  300الــف انســان.
 أمــا منظمــة الصحــة العامليــة  ،وحســب تعريــف االعاقــة الشــامل ( الســكريوالضغــط وأمـراض أخــرى) فيصــل اىل  ، % 12-14اي حــوايل  500الــف حالــة.

 -أسباب أخرى.

أهمية الدراسة

والدراسة تهدف اىل:
 -تعزيــز فــرص الحلــول املنفــذه لعمليــة دمــج ذوي االعاقــة يف العمليــة

انهــا تلقــى الضــوء عــى الجوانــب القانونيــة لحــق االشــخاص ذوي االعاقــة يف

التعليميــة مــن خــال توفــر كافــة االحتياجــات.

التعليــم وكليــات ومؤسســات التأهيــل والتدريــب التقنــي والفنــي اســوة بغريهــم

 -العمــل مــع الــوزارات املعنيــة لتقديــم اقرتاحــات لتعديــل بعــذ بنــود قانــون

مــن الطلبــة مــن غــر ذوي االعاقــة ،وتطــرح الدراســة مجموعــة مــن الخطــوات

املعوقــن رقــم  4ولعــدد مــن بنــود القانــون يف ( التعليــم والصحــة والعمــل

واالجــراءات العمليــة التــي تــم تنفيذهــا يف جامعــة النجــاح للتغلــب عــى

وقانــون الخدمــة املدنيــة).

مجمــوع الصعوبــات واملعيقــات املشــار اليهــا يف يف مشــكلة الدراســة.
القــاء الضــوء عــى محدوديــة الفــرص للحصــول عــى العمــل والتوظيــف يف
القطــاع الحكومــي بشــكل خــاص والخــاص كذلــك.

 القــاء الضــوء عــى االدوار املطلوبــة يف الحيــاة الجامعيــة ويف برامــج التأهيــلاملهنــي والتقنــي التــي تســهل عمليــة دمــج ذوي االعاقــة.
 نقــل التجربــة مــن جامعــة النجــاح اىل الجامعــات واملعاهــد االخــرى وخلــقشــبكة مــا بــن الجامعــات لهــذا الغــرض.

 -اقـراح حلــول عمليــة وعلميــة لتحقيــق دمــج ذوي االعاقــة يف التعليــم العــايل

 -القاء الضوء عىل فرص العمل.

 ،ويف كليــات ومؤسســات التأهيــل والتدريــب املهنــي.
 عــدم وجــود اســتثامر وبنيــة تحتيــة كافيــة يف مجــال التأهيــل والتدريــب الفنــيوالتفني
 القــاء الضــوء عــى الفــرص املتاحــه حاليــا ســواء يف مجــال التعليــم األكادميــي او78

العــرق أو اللــون أو الديــن أو الــرأي الســيايس أو اإلعاقــة).
تعــد قضيــة ذوي االعاقــة ،ونيلهــم لحقوقهــم  ،واحــدة مــن القضايــا العامليــة
 ،وال يقتــر الحديــث عنهــا يف دولــة معينــة بحــد ذاتهــا  ،أو إقليــم محــدد

أمــا املــادة  24مــن القانــون األســايس الفلســطيني  ،ويف الفقــرة 1تنــص عــى مــا

 ،ولكــن يف مختلــف دول العــامل  ،عــى أن هنــاك تفــاوت يف نســبة الحقــوق

يــي( :التعليــم حــق لــكل مواطــن وإلزامــي حتــى نهايــة املرحلــة األساســية عــى

وكيفيتهــا ونوعهــا  ،ومســتوى الخدمــات املقدمــة لهــذه الفئــة  .وهــو ال بــد مــن

األقــل ومجــاين يف املــدارس واملعاهــد واملؤسســات العامــة).

اإلشــارة إىل أن عــدد أصحــاب االعاقــة يف املجتمــع الفلســطيني يف تزايــد وارتفــاع
متواصــل ويعــود ذلــك إىل عــدة أســباب  ،أهمهــا:

أما قانون املعاقني الفلسطيني رقم  4للعام  ،1999فينص عىل ما ييل:

 -اإلصابــات املبــارشة وغــر املبــارشة الناتجــة عــن مامرســات االحتــال وجنــوده

 -املــادة  8مــن قانــون املعوقــن تنــص عــى مــا يــي ( عــى الدولــة تقديــم

 ،ولعــل مــا جــرى يف غــزة مؤخـرا قــد أضــاف عــدة اآلف إىل هــذه القامئــة.
 ضعــف الرعايــة الصحيــة يف كثــر مــن الحــاالت أدت إىل ظهــور عــدد كبــرمــن الحــاالت.

التأهيــل بأشــكالة املختلفــة للمعــوق ووفــق مــا تقتضيــة طبيعــة اعاقتــه
ومبســاهمة منــه ال تزيــد عــن 25%
 -وورد ضمــن املــادة  10مــا يــي ( ضــان حــق االلتحــاق يف مرافــق التأهيــل

 -ضعف الوعي الصحي لدى األهايل وضعف إجراءات الكشف املبكر.

والدريــب املهنــي حســب القوانــن واللوائــح املعمــول بهــا وعــى اســاس مبــدأ

 -عــدم إمتــام الفحوصــات الطبيــة الالزمــة مــن قبــل عــدد كبــر مــن املقبلــن

تكافــؤ الفــرص وتوفــر برامــج التدريــب املهنــي للمعوقــن.

عــى الــزواج وأثنــاء فــرة الحمــل.
 -ارتفاع نسبة زواج األقارب يف املجتمع الفلسطيني وألسباب مختلفة.

 -املــادة رقــم  5مــن القانــون( :عــى الدولــة تقديــم التأهيــل بكافــة أشــكاله

 -حوادث السري املختلفة  ،وإصابات العمل.

وفــق مــا تقتضيــه طبيعــة اإلعاقــة ومبســاهمة ال تزيــد عــن  25%مــن

 -أسباب أخرى.

التكلفــة).

الحق يف التعليم والتأهيل املهني والتقني

 املــادة  6مــن القانــون وتنــص يف مقدمتهــا( :وفقــا ألحــكام القانــون تعفــى مــنتتنــاول هــذه الورقــة  ،يف عجالــة  ،مجموعــة مــن املعطيــات والحقائــق حــول

الرســوم والجــارك والرضائب).

(الحــق يف التعليــم ويف التأهيــل املهنــي والتقنــي) بشــكل عــام  ،والتعليــم العــايل
والتأهيــل املهنــي بشــكل خــاص  ،ذلــك أن فتــح بــاب التعليــم عــى مرصاعيــه

وتنص املادة  14من القانون عىل ما ييل:

يعــد احــد أهــم القضايــا التــي إذا تحققــت  ،ســتعمل عــى تغيــر واقــع هــذه

عــى وزاريت الرتبيــة والتعليــم العــايل الفلســطينية تامــن بيئــة تتناســب

الفئــة ،وذلــك مــن خــال:

واحتياجــات املعوقــن يف املــدارس والكليــات والجامعــات).
تنص املادة  2من قانون التعليم العايل رقم  11للعام  1998عىل ماييل:

 تحقيق التعليم والتأهيل املهني والتقني وفتح أفاق املعرفة كهدف. -تحقيق االستقاللية االقتصادية من خالل فتح أفاق العمل.

(التعليــم العــايل حــق لــكل مواطــن تتوافــر فيــه الــروط العلميــة واملوضوعيــة

 -املساهمة بايجابية يف فتح األفاق االجتامعية وتحقيق الدمج مع املجتمع.

املحــددة يف هــذا القانــون واألنظمــة الصــادرة مبقتضــاه).

الحق يف التعليم يف القوانني الفلسطينية

لتحقيــق هــدف االســتيعاب الفعــي واملنطقــي لهــذه الفئــة يف الجامعــات
الفلســطينية  ،يجــب تحقيــق األمــور التاليــة:

البنــد  9مــن بــاب الحقــوق والحريــات العامــة مــن القانــون األســايس
الفلسطيني(الفلســطينيون أمــام القانــون والقضــاء ســواء ال متييــز بينهــم بســبب

أوالً :إدراج قضيــة ذوي االعاقــة كبنــد أســايس عــى أجنــدة التخطيــط االسـراتجي
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للجامعــات عــى أجنــدات متخــذي القــرار مــن أمنــاء ورؤســاء جامعــات ،

خامسـاً :إنشــاء مكاتــب لرعايــة الطلبــة ذوي االعاقــة ،ويكــون عمــل هــذا املكتب

وســيكون مــن نتائجــه أخــذ كافــة القضايــا املتعلقــة بهــذه الفئــة بعــن االعتبــار.

هــو املتابعــة املتواصلــة والدامئــة للطلبــة املســجلني واملنتســبني للجامعــة مــن
هــذه الفئــة وتقديــم الخدمــات لهــم.

تجربة جامعة النجاح الوطنية.
سادســا :إيجــاد الحوافــز املاليــة ضمــن نظــام الجامعــات :حيــث تشــر الدراســات
ثالثـاً :العمــل عــى تجهيــز ومالمئــة البنيــة التحتيــه الفيزيائيــة يف املبــاين واملرافــق

واإلحصائيــات إن العــدد األكــر مــن الطلبــة ذوي االعاقــة يأتــون مــن ارس

املختلفــة يف الجامعــة عنــد التخطيــط والتنفيــذ.

وعائــات فقــرة أو متوســطة الحــال مــن الناحيــة االقتصاديــة والتعليميــة،
لــذا كان ال بــد للجامعــات أن تضــع يف أنظمتهــا عــدد مــن اإلج ـراءات لتســهيل

رابعــا ً :العمــل عــى تقديــم املشــاريع التــي مــن شــانها املســاهمة يف اســتيعاب

انخ ـراط هــذه الفئــة يف التعليــم العــايل مــن خــال:

عــدد اكــر مــن هــذه الفئــة ورفــع مســتواها ونوعيــة الخدمــات املقدمــة لهــم ،
ويف مختلــف التخصصــات وبشــكل خــاص يف لرامــج التدريــب والتأهيــل املهنــي
والفنــي يف كليــة هشــام حجــاوي.

 قيــام كافــة الجامعــات الفلســطينية بتخصيــص  5منــح دراســية للطلبــة مــنذوي االعاقــة.
 -تخصيص عدد من املنح الدراسية  ،من الجهات املانحة .

خامســاً :العمــل عــى تجهيــز ومالمئــة البنيــة التحتيــه الفيزيائيــة يف املبــاين

 -تخصيص نسبة قروض أعىل للطلبة من ذوي االعاقة.

واملرافــق املختلفــة يف الجامعــة عنــد التخطيــط والتنفيــذ.

 إدراج الطلبــة مــن الحاصلــن عــى معــدالت تراكميــة متكنهــم مــن إكــالدراســاتهم العليــا عــى قوائــم االبتعــاث

سادســاً :العمــل عــى تقديــم املشــاريع التــي مــن شــانها املســاهمة يف
اســتيعاب عــدد اكــر مــن هــذه الفئــة ورفــع مســتواها ونوعيــة الخدمــات

ســابعاً :أن يتــم ترتيــب زيــارات مســبقة للطلبــة  ،مــن خــال توجيــه دعــوات

املقدمــة لهــم  ،وبشــكل خــاص يف برامــج التأهيــل املهنــي والتقنــي.

لزيــارة الجامعــة ومرافقهــا املختلفــة  ،وبشــكل خــاص الطلبــة املتوقــع تســجيلهم
مــن الطلبــة ذوي االعاقــة  ،واصطحابهــم يف جولــة تعريفيــة ملختلــف املواقــع

ســابعا :إيجــاد الدوائــر  ،واألقســام ذات العالقــة برعايــة هــذه الفئــة قبــل  ،وأثناء

التــي مــن املفــروض أن يــرددوا عليهــا  ،وتعريفهــم بالخدمــات واملرافــق املتاحــة

وبعــد دخولهــا الجامعــة وكذلــك بعــد تخرجــه منهــا ،ومــن هــذه الدوائر:

التــي ميكنهــم االســتفادة منهــا أثنــاء فــرة الدراســة  ،مثــل املدرجــات  ،الكافترييــا
 ،قاعــات الرياضــة  ،والنشــاطات الالمنهجيــه  ،وكذلــك قاعــات التدريــس  ،وبعــض

 -دوائر اإلرشاد االجتامعي والنفيس،والخاصة بأصحاب االعاقة.

الدوائــر مثــل عــادة التســجيل وشــؤون الطلبــة ومكاتــب اإلرشــاد العيــادة

 -دوائر اإلرشاد األكادميي

وغريهــا .

 -مكتب النشاط الريايض والثقايف

طلب االلتحاق يف الجامعة
بنود خاص لذوي االعاقة

دور الهيئات التدريسيه.
االجتامعــات املســبقة مــع الهيئــات التدريســيه :تهــدف هــذه االجتامعــات إىل
تعريــف مــدريس املــواد بالطلبــة الذيــن سيدرســون معهــم مــن الطلبــة مــن ذوي
االعاقــة.
إن هــذه االجتامعــات مهمــة جــدا  ،وهــي مبثابــة تأهيــل للطرفــن حــول إمكانات
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وأفــاق بنــاء عالقــة إنســانية ومهنيــة ،وبالتحديــد تعريــف املدرســن مــن خــال
فتــح حــوار حــول احتياجــات هــؤالء الطلبــة ومــا هــو املتوقــع مــن املدرســن ،
هــذا وميكــن تنفيــذ مثــل هــذه اللقــاءات أمــا بشــكل فــردي أو جامعــي.

دور الهيئات التدريسيه

صاحبهــا.
 رضورة اســتخدام آليــات لالبتعــاد عــن التمييــز الســلبي  ،واعتبــار صاحــباالعاقــة إنســانا كامــا بــكل مــا تحمــل الكلمــة مــن معــاين.
حسن االستامع والتقبل للحاالت املعنية  ،واالبتعاد عن الطرق املهينة.
 -معرفــة جزئيــة بالقوانــن والترشيعــات الخاصــة بــذوي االعاقــة وكيفيــة

ويتــم يف هــذه اللقــاءات كذلــك فتــح حــوار مفتــوح ما بــن املرشــد االجتامعي
واألكادميــي وأعضــاء هيئــة التدريــس حــول احتياجــات الطلبــة املنتســبني إىل
كليتهــم  ،ومناقشــة تصــور هــؤالء املدرســن حــول مــا هــو مطلــوب منهــم ،

املســاهمة مــن اجــل تطبيقهــا عمليــا.
 معرفــة باألنظمــة والتعليــات املعمــول بهــا يف الجامعــة  ،والدوائــر الخاصــةبالتنفيذ.

وطــرح املرشــدين إىل مــا هــو متوقــع مــن املدرســن  ،ومثــل هــذه الحــوارات

 -بعض املعلومات الخاصة باإلرشاد الحريك.

تتــم عــادة حســب الكليــات والتخصصــات التــي ســجل فيهــا الطلبــة مــن

 -تنظيم حمالت التضامن والدعم مع األهايل .

اصحــاب الحاجــات الخاصــة .

 -وسائل تطوير الثقة بالنفس وتعزيزها لدى أصحاب الحاجات الخاصة.

دور الطلبة

 امتــاك املعلومــات التــي تؤهلهــم لتنفيــذ حمــات التوعيــة االجتامعيــة ،وبالتحديــد مــع الطلبــة داخــل الجامعــة واألهــايل.
 -أسس العمل التطوعي والعمل مع أصحاب الحاجات.

يعتــر دور الطلبــة يف الجامعــة  ،وكيفيــة تعاملهــم وقبولهــم للزمــاء الجــدد
مــن أصحــاب الحاجــات الخاصــة هــو العامــل األكــر تأث ـرا  ،إيجابــا أو ســلبا ،
عــى مســرة هــذا الطالــب  ،مــن اجــل ذلــك يتــم عــادة تنفيــذ حمــات توعيــة

خلــق التســهيالت األكادمييــة وغــر األكادمييــة الالزمــة لدمــج هــذه
الفئــة يف البيئــة الجامعيــة.

بالشــكل التــايل:
 مختــرات ومشــاغل خاصــة مثــل مختــر الحاســوب ألصحــاب اإلعاقــات حمــات عامــة مــن خــال عقــد لقــاءات يف املدرجــات الكبــرة وتوزيــع نـراتتحمــل مفاهيــم عامــة حــول الحاجــة الخاصــة.
 لقــاءات قطاعيــة مكثفــة مــع طلبــة التخصــص الــذي اختــاره الطالــب صاحــبالحاجــة الخاصــة  ،وبحضــور هــذا الطالــب حيــث يبــدأ الحديــث بأمــور عامــة
ويخصــص بقضايــا مختلفــة منهــا الطلبــة مــن أصحــاب الحاجــات الخاصــة.
 فتــح بــاب التطــوع للعمــل مــع هــؤالء الطلبــة  ،وتدريبهــم عــى مــا هــومطلــوب منهــم يف القطاعــات املختلفــة .

البرصيــة.
 تخصيــص أوقــات إضافيــة إلنهــاء املناهــج الدراســية للطلبــة مــن ذوي االعاقــة( البرصيــة والســمعية وصعوبــة النطــق  ،وبالتنســيق مــع عمــداء الكليــات
ورؤســاء األقسام.
 االعــان عــن دورات مهنيــة تقنيــة متقدمــة لــذوي االعاقــة مثــل صيانــةالهواتــف املحمولــة وغريهــا.
 تخصيص كتبة لالمتحانات ومتطوعني ألخذ املالحظات يف داخل املحارضات. -مختــر اللغــات التابــع لكليــة اآلداب وميكــن ألصحــاب الحاجــات الســمعية

كيف نتعامل مع ذوي االعاقة؟ما هو التأهيل املطلوب؟

االســتفادة منــه بصــورة كليــة.
 -ضــان الوصــول إىل املرافــق املختلفــة يف الجامعــة مثــل املكتبــة والعيــادات

 معرفــة بوســائل التواصــل واالتصــال مــع أصحــاب هــذه الحاجــات كلغــةاإلشــارة  ،وأوليــات لغــة بريــل  ،ولــو بصــورة جزئيــة واإلرشــاد الحــريك وغريهــا.
 التدريب عىل أساليب ووسائل التفريغ النفيس يف الحاالت الحرجة. التدريــب عــى القبــول األكادميــي مــن حيــث طلــب األبحــاث وأوراق العمــلوغريهــا مــن املهــارات األكادمييــة.

واملالعــب  ،واملدرجــات  ،والقاعــات الثقافيــة.
 الوصــول إىل املعلومــات واســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات للطلبــة يف الجامعــةمــن خــال ضــان الوصــول لشــبكة االنرتنــت واســتخدام الربيــد اآليل .
 توفــر املعلومــات الخاصــة مــن خــال املرشــد االجتامعــي ومكتــب الرعايــة إىلاملدرســن املعنيــن يف حــال وجــود إشــكاالت شــخصية خاصــة بالطلبــة مــن

 معرفــة ســابقة بأنــواع الحاجــات املختلفــة ودرجاتهــا وأســبابها وتأثريهــا عــى81

ذوي االعاقــة  ،وخاصــة القضايــا داخــل املنــزل والبيئــة املحيطــة.
 توفــر املعلومــات والوســائل التقنيــة الالزمــة للعاملــن مــن اجــل التعامــل مــعهــذه الفئــة ،وذلــك مــن خــال النـرات  ،واللقــاءات الفرديــة والجامعيــة يف
األقســام والكليــات التــي يــدرس بهــا الطلبــة مــن ذوي االعاقــة.
 توفــر مواقــف ســيارات خاصــة بســيارات ذوي االعاقــة يف اقــرب مــكانلكلياتهــم وللمصاعــد وســبل الوصــول إىل األهــداف.
 إصــدار الن ـرات والتعليــات الخاصــة بالتســجيل بــن الفصــول والتعليــاتالخاصــة بالعطــل والــدوام بنظــام بريــل.
 -توفري أماكن اإلقامة والسكن أما املجاين أو باملساهمة لهذه الفئة.

تجربة جامعة النجاح الوطنية مع ذوي االعاقة

 افتتــاح عيــادة األط ـراف الصناعيــة والبديلــة وهــي تقــدم خدمــات للطلبــةوالجمهــور مــن خــارج الجامعــة  ،وبــدون مقابــل.
 تقديــم رزمــة متكاملــة مــن الخدمــات مــن خــال ( مراكــز ودوائــر الجامعــة)ا  ،والعمــل يف برامــج إرشــاد مــع أرس الطلبــة ذوي االعاقــة.
تأمــن املســكن للطلبــة أصحــاب ذوي االعاقــة ،والعمــل مــع إعاقــات مثــل بطيئي
التعلــم  ،وإقامــة ورش العمــل مــع الرتبيــة والتعليــم حــول التعامــل مــع
الطلبــة مــن ذوي االعاقــة  ،وكذلــك االســتفادة مــن خــال توجيــه املتطوعــن
للعمــل مــع هــذه الفئــة ســواء يف اإلرشــاد الحــريك  ،أو طباعــة املــواد الدراســية
لتحويلهــا إىل بنظــام بريــل  ،وذلــك مــن خــال برنامــج الخدمــة املجتمعيــة
الــذي تطرحــه الجامعــة.
 تــم إعــادة تأهيــل الحــرم القديــم حيــث تــم بنــاء وإنشــاء املمـرات واملامســكوغريهــا  ،أمــا الحــرم الجديــد وكليــة هشــام حجــاوي فقــد تــم إعدادهــا

ال يوجــد لــدى الجامعــة تحفــظ يف قضيــة التوظيــف والتشــغيل يف كادر الجامعــة

بشــكل كيل الســتقبال أي نــوع مــن أنــواع االعاقــة.

بــرط أن يلبــي املتقــدم الــروط التقنيــة والفنيــة للوظيفــة املعلــن عنهــا وال

يحظــى الطلبــة ذوي االعاقــة مبعاملــة متميــزة جــدا مــن حيــث الحصــول عــى

تشــكل الحاجــة أيــا كانــت ســببا لعــدم االســتخدام  ،بــل إن الجامعــة تحــرص

املنــح والقــروض واولويــت االلتحــاق بالــدورات التدريبيــة املهنيــة والتقنيــة

عــى مثــل هــذا التوظيــف.

املمولــة يف كليــة هشــام حجــاوي.
توفري وسائل النقل إليصالهم إىل الجامعة.

 وفــرت الجامعــة أقســاما للخدمــات اإلرشــادية الــذي يضــم اختصاصــناجتامعيــن ونفســيني ( مــن كال الجنســن)  ،ومنهــم مــن يعمــل بشــكل خــاص
مــع فئــة ذوي االعاقــة.

 ربــط الجامعــة باتفاقيــات تعــاون  ،يف مجــال البحــث العلمــي  ،حــول ذوياالعاقــة  ،مــع عــدد مــن الجامعــات األوروبيــة.
 -قامــت الجامعــة بالتشــبيك مــع عــدد كبــر مــن مؤسســات املجتمــع املحــي

 -ال يوجــد يف جامعــة النجــاح الوطنيــة أي تحفــظ يتعلــق بقبــول أي مــن الطلبــة

العاملــة بقطــاع أصحــاب االعاقــة  ،مــن خــال التعــاون مــع االتحــاد العــام

يف الربامــج الدراســية وبرامــج وتخصصــات التأهيــل املهنــي والتقنــي املختلفــة

للمعاقــن الفلســطينيني  ،واملؤسســات أألخــرى  ،وذلــك مــن خــال إيفــاد

التــي يرغــب الطالــب بدراســتها  ،بــل تعمــل عــى فتــح الفرصــة لهــم

كوادرهــا  ،مــن ذوي الخــرة واالختصــاص  ،لتقديــم االستشــارة واملشــاركة يف

لالســتفادة مــن التســهيالت املتاحــة للطلبــة  ،وكذلــك مــن املنــح والقــروض

النشــاطات املختلفــة لهــذه املؤسســات  ،وتفتــح أبوابهــا الســتخدام هــذه

والتســهيالت املاليــة األخــرى.

املؤسســات ملختلــف املرافــق املتوفــرة لديــة.

 دمجــت الجامعــة هــذه الفئــة يف الفعاليــات الثقافيــة والفنيــة واالجتامعيــة ،والرياضيــة بشــكل واضــح  ،وذلــك مــن خــال مشــاركتهم يف برامــج التبــادل
الثقــايف  ،واألعــال الفنيــة كالفــرق املوســيقية  ،واملــرح والرياضــة وغريهــا.
 -أسســت الجامعــة مختــر الحاســوب للمعاقــن برصيــا ويخــدم  14طالبــا مــن

 تحصــل هــذه الفئــة عــى الرعايــة الكاملــة  ،واملتابعــة الكاملــة مــن األســتاذالدكتــور رئيــس الجامعــة ونوابــه.

التوصيات

املعاقــن برصيــا و  19مــن ضعــاف البــر  ،مــن الجنســن  ،يدرســون يف
مختلــف التخصصــات  ،وكان لهــذا القســم دور كبــر يف توفــر املناهج مطبوعة

 -عقــد ورش عمــل بالتنســيق بــن وزارة التعليــم العــايل والجامعــات لوضــع

بنظــام بريــل  ،كــا عقــدت عــدة دورات يف نفــس املجــال ملســتفيدين مــن

دليــل خــاص بقبــول الطلبــة (نظــام) مــن أصحــاب االعاقــة يف الجامعــات

خــارج الجامعــة مــن طلبــة وآخريــن  ،ويتــم ذلــك بــدون إلـزام الطالــب بــأي

وكليــات ومؤسســات التدريــب والتأهيــل الفنــي والتقنــي.

تكاليــف.

 -إصــدار رئاســة الــوزراء الفلســطينية  ،ومــن خــال وزارة التعليــم العــايل  ،قـرار
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بتخصيــص عــدد مــن املنــح الدراســية يف الجامعــات الفلســطينية للطلبــة مــن
ذوي االعاقــة  ،وفــق رشوط عمليــة.
 -قيــام وزارة الشــؤون االجتامعيــة باملســاهمة يف تغطيــة النفقــات اليوميــة

املراجع:
قانون املعوقني رقم  4للعام 1999

لهــؤالء الطلبــة باعتبارهــم حــاالت خاصــة  ،وتغطيــة تكليــف االلتحــاق

القانون االسايس الفلسطيني املعدل رقم 2005 -

بالــدورات الفنيــة والتقنيــة.

االتفاقية الدولية لحقوق االشخاص ذوي االعاقة 2006

 تخصيــص الجامعــات الفلســطينية لخمــس منــح دراســية ســنويا للطلبــةاملتفوقــن مــن ذوي االعاقــة وفــق معايــر محــددة.
 -تفعيــل دور القطــاع الخــاص والجهــات املانحــة  ،مــن خــال الجامعــات

قانون الصحة العامة رقم  7للعام 2004
قانون التعليم العايل  – 1998 - 10فلسطني.
قانون الخدمة املدنية رقم 2005 - 4

والــوزارات املعنيــة  ،بتخصيــص مشــاريع لدعــم تعليــم وتأهيــل الطلبــة مــن

قانون العمل الفلسطيني رقم 2000 7-

ذوي االعاقــة  ،وبشــكل خــاص انشــاء مراكــز وبرامــج تدريــب وتأهيــل مهنــي

االتفاقية الدولية لحقوق االشخاص ذوي االعاقة – 2006

متقدمــة.

دليل املنارصة لقضية االعاقة – بري زيت – 2014

 -العمــل عــى إنشــاء هيئــة وطنيــة تهــدف إىل وضــع خطــة  ،بالتعــاون مــع

مرشوع متكني ذوي االعاقة بحقوقهم واستحقاقاتهم – بري زيت -2012

الــوزارات املعنيــة ،والجامعــات  ،واملؤسســات العاملــة يف مجــال اإلعاقــة ،

وقائع مؤمتر خطواتنا نحو املشاركة وعدم التمييز  -اتحاد ذةي االعاقة واخرين – 2012

إضافــة إىل جهــات ممولــة والقطــاع الخــاص  ،بهــدف رفــع مســتوى الفــرص

الدمج املدريس – االغاثة الطبية2013

التعليميــة  ،والتأهيــل املهنــي والتقنــي املتاحــة لهــذه الفئــة بحيــث تخلــق

دليــل املــدرب حــول حقــوق االشــخاص ذوي االعاقــة – الهيئــة املســتقلة لحقــوق املواطــن –

الت ـزام عــام بهــذه الخطــة وتنفيذهــا.

.2012

 انشــاء وتأســيس صنــدوق خــاص للمنــح الدراســية للطلبــة ذوي االعاقــة او مــنأوليــاء أمورهــم مــن ذوي االعاقــة كــا هــو معمــول بــه يف جامعــة النجــاح.
 تأســيس هيئــة يف وزارة التعليــم العــايل – دائــرة – متخصصــة مبتابعــة وتــويلالطلبــة ذوي االعاقــة وتســهيل اندماجهــم.
 قيــام تعــاون بــن الجامعــات الفلســطينية مجتمعــة لوضــع بنــود تدخــل ضمــناألنظمــة املعمــول بهــا يف نظــام التعليــم العــايل ونظــام الجامعــات بحيــث
تفتــح البــاب عــى مرصاعيــه لدخــول هــذه الفئــة التعليــم الجامعــي.
 قيــام الجامعــات  ،بالتنســيق مــع الجهــات الرســمية املختصة ،لتحديــد االعاقاتونســبتها ونــوع الخدمــات املطلوبــة ،وتخصيــص اســتامرة معلومــات لذلــك،
وبنــاء عليــه نقــرح اســتخدام االســتامرة املرفقــة بعــد اإلضافــة والتعديــل .
( مرفــق  ، ) 1علــا أن جامعــة النجــاح قــد قامــت بتعديــل منــاذج القبــول
بإضافــة البنــد املرفــق(.)2
 قيــام الجهــات املعنيــة بعمليــة تقييــم دوري لنوعيــة ومســتوى الخدمــاتاملقدمــة لهــذه الفئــة وتطويرهــا بنــاء عليــة.
 العمــل عــى إعــداد رزمــة كاملــة مــن املعلومــات والــدورات التدريبيــة لكافــةاألطـراف ذات العالقــة بالتعامــل مــع ذوي االعاقــاة الدارســن يف الجامعــات.
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البحث العارش

التلمذة املهنية و التدريب يف بيئة العمل يف فلسطني
م .سامر موىس
رئيس قسم التطوير االدارة العامة للتعليم املهني والتقني

ملخص
ـري يف قاعــة
ميكــن اعتبــار التلمــذة املهنيــة أو التدريــب يف بيئــة العمــل شـ ً
ـكل مــن أشــكال التعليــم والتدريــب املهنيّــن ،تدمــج وتب ـدّل بــن ف ـرات التعليــم النظـ ّ
املؤسســة أو يف مؤسســة التدريــب  ،وف ًقــا لتصميــم الربنامــج وحاجــات أربــاب
ي يف مــكان العمــل .وميكــن إج ـراء التدريــب يف ّ
املحــارضات وف ـرات التدريــب العم ـ ّ
العمــل .ويف بعــض الحــاالت ،يتـ ّم الرتكيــز أكــر عــى التعلّــم يف مؤسســة التدريــب  ،ويف حــاالت أخــرى ،عــى الخــرة يف العمــل ،ولكـ ّن الربامــج كافــة تســعى إىل دمــج
الجانبــن بطريقــة مالمئــة .وتــؤدّي التلمــذة  ،يف أوضــاع مثاليّــة ،إىل اكتســاب مؤ ّهــات يعــرف بهــا رســميًّا ســوق العمــل.
و حيــث انــه ال بــد مــن ادراك أهميــة وجــود عــا ٍل مؤهلــن ومهــرة لتلبيــة احتياجــات الســوق وتغطيــة طلبــه ،واألثــر اإليجــايب لذلــك عــى األفـراد يف العثــور عــى عملٍ
الئــق وعــى منــو االقتصــاد وازدهــاره .ويف هــذا الصــدد ،يعتــر التعلــم يف بيئــة العمــل و التلمــذة املهنيــة عنـرا ً رئيســياً يف تســهيل االنتقــال مــن مؤسســة التعليــم و
التدريــب إىل عــامل العمــل.
لذلــك ال بــد مــن وضــع اللبِنــات األساســية للحــوار االجتامعــي ،والترشيعــات ،ودور الربامــج املاليــة ،ومســؤوليات أنظمــة التلمــذة املهنيــة ،إىل جانــب التحديــات
املتعلقــة باالقتصــاد غــر املنظــم ،فض ـاً عــن إيجــاد بيئ ـ ٍة اجتامعيــة واقتصاديــة مواتيــة تزدهــر فيهــا هــذه األنظمــة.
مقدمة
إن مخرجــات منظومــة التعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي يف فلســطني غــر قــادرة عــى االســتجابة لحاجــات ســوق العمــل ،باالضافــة إىل ذلــك فــإن األعــداد املتزايــدة
مــن العاطلــن عــن العمــل بــن الخريجــن تشــر إىل عــدم وجــود تطابــق بــن التعليــم و التدريــب ومنــو فــرص العمــل .خاصــة وأن القطــاع الخــاص حتــى اآلن ال
يســتطيع توليــد فــرص عمــل جديــدة و يواجــه صعوبــة يف مواكبــة التطــور التكنولوجــي العاملــي.
إن هــذا يعنــي أهميــة تطويــر نظــام تعليــم وتدريــب مهنــي قــادر عــى اســتيعاب وتطويــر املهــارات الالزمــة .حيــث إن التحــول التدريجــي نحــو اقتصاديــات
ومجتمعــات املعرفــة يعتمــد بشــكل رئيــس عــى أنظمــة التعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي وعالقاتهــا بالتشــغيل واحتياجــات ســوق العمــل ،اضافــة اىل ذلــك
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فــان الخريجــن غــر قادريــن عــى بــدء مرشوعاتهــم الخاصــة ( التشــغيل الــذايت

وجــود أنظمــة تعلــم يف بيئــة العمــل ذات جــودة يف فلســطني اضافــة لعــدم

) و هنــاك أســباب عديــدة منهــا طبيعــة التدريــب الــذي يتلقونــه و النظــرة

وجــود عقــد عمــل وطنــي للمتدربــن يف بيئــة العمــل «

املجتمعيــة و التمويــل وغريهــا.
فرضية الدراسة
إن إدارة نظــام التعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي يف فلســطني مشــتت بــن

ال يوجد أنظمة تعلم يف بيئة العمل ذات جودة يف فلسطني

عــدد مــن املؤسســات الحكوميــة و الخاصــة وغريهــا ،وهنــاك غيــاب لتمثيــل
القطــاع الخــاص ،وممثــي القــوى العاملــة واملجتمــع املــدين يف إدارة النظــام

الهدف من الدراسة

اضافــة اىل تشــتت الجهــود الوطنيــة يف هــذا املضــار وتضاربهــا ،وهــدر كثــر
مــن الوقــت والجهــد واملــال و هــذا بالتــايل يــؤدي اىل تــدين جــودة التعليــم و

تقديــم اقرتاحــات عمليــة لبنــاء أنظمــة تعليــم يف بيئــة العمــل يف فلســطني ذات

التدريــب املهنــي و التقنــي يف فلســطني و عــدم ارتباطــه بحاجــة ســوق العمــل

كفــاءة و جــودة مبــا يضمــن تقليــل الفجــوة الكبــرة بــن مخرجــات أنظمــة

ألنــه مدفــوع أساســا بالعــرض وليــس الطلــب  ،مــن هنــا فــان أنظمــة التعليــم

التعليــم املهنــي و التقنــي يف فلســطني وبــن ســوق العمــل  ،مبــا يحقــق املواءمــة

املهنــي و التقنــي يف فلســطني يجــب أن تركــز عــى موضــوع التعليــم يف بيئــة

بــن العــرض و الطلــب ،و يســاهم بالتنميــة االجتامعيــة و االقتصاديــة يف فلســطني،

العمــل و أنظمــة التلمــذة املهنيــة و ذلــك حتــى يكتســب الطالــب املهــارات و

و تقليــل نســبة البطالــة عــى أن يتــم ذلــك وفــق معايــر منظمــة العمــل الدوليــة

الكفايــات الالزمــة النخراطــه بســوق العمــل مبــارشة .

واملعايــر العامليــة ذات الصلــة و ضمــن اطــار قانــوين يضمــن حصــول الطلبــة
املتهنــن عــى امله ـرات و الكفايــات الالزمــة النخراطهــم يف ســوق العمــل.

مشكلة الدراسة
الدراسات السابقة
عــى الرغــم مــن عــدم وجــود مفهــوم « التلمــذة املهنيــة « أو « التعليــم يف بيئــة

مــن خــال البحــث مل يتوفــر دراســات تركــز بشــكل واضــح عــى وضــع التدريــب

العمــل « كمســمى يف برامــج التعليــم املهنــي و التقنــي يف املؤسســات التدريبيــة

يف بيئــة العمــل يف فلســطني يف مجــال التعليــم و التدريــب املهنــي و التقنــي

يف فلســطني ضمــن ترشيعــات وقوانــن ،فــان املضمــون اإلجــرايئ والواقعــي

رغــم اشــارة العديــد مــن الجهــات الحكوميــة و غريهــا اىل أهميــة هــذا املوضــوع

للمفهــوم قائــم وموجــود يف بعــض وثائــق املؤسســات التدريبيــة الحكوميــة

و رضورة اج ـراء دراســة حــول نظــام التلمــذة املهنيــة يف فلســطني فقــد اشــار

والخاصــة ،حيــث ال تخــرج الفعاليــات واإلجـراءات املتبعــة يف الربامــج التدريبيــة

قـرار قـرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )145لســنة 2004م بشــأن خطــة تطبيــق نظام

الفنيــة واملهنيــة عــن هــذا املفهــوم كــا أنــه موجــود ضمــن مــا يعــرف التلمــذة

التعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي اىل أن تقــوم اللجنــة التوجيهيــة للمجلــس

املهنيــة غــر النظاميــة.

األعــى للتعليــم و التدريــب املهنــي و التقنــي بإج ـراء دراســة مقارنــة لســوق
العمــل الفلســطيني ولربامــج التدريــب والتعليــم املهنــي والتقنــي املتوفــرة يف

وقــد تحققــت يف الســنوات األخــرة إصالحــاتٌ ملحوظــة يف أنظمــة التلمــذة

فلســطني وامكانيــات وقــدرات الــوزارات املختلفــة ومقارنتهــا مبــا هــو متوفــر يف

املهنيــة الوطنيــة يف البلــدان العربيــة ،ومنهــا إطــاق برنامـ ٍج للتعلــم القائــم عــى

دول أخــرى يف العــامل وذلــك بهــدف تحديــد عــدة أمــور و منهــا  :شــكل نظــام

العمــل يف فلســطني ،وإجـراء أنشــط ٍة توعويــة يف اليمــن ،وتنفيــذ برامــج تجريبيــة

التلمــذة املهنيــة (ِ )Apprenticeshipالواجــب اتباعــه يف فلســطني ،و مجموعــة

ناجحــة لالرتقــاء مبســتوى التلمــذة املهنيــة غــر املنظمــة يف األردن ومــر.

االج ـراءات املطلــوب اتخاذهــا لتطويــر قــدرة وزارة العمــل الفلســطينية عــى

وتُجــري منظمــة العمــل الدوليــة حاليــاً در ٍ
اســات عــن التلمــذة املهنيــة غــر

توفــر وادارة برامــج التلمــذة املهنيــة و اىل أهميــة تطويــر نظــام التلمــذة

املنظمــة يف اليمــن و فلســطني ،فض ـاً عــن تقييــمٍ ألثــر نظــام التلمــذة املهنيــة

املهنيــة :ويتمثــل الهــدف العــام للعمــل عــى هــذا املحــور بتطويــر وتجريــب

يف لبنــان لقيــاس فعاليتــه ،و بالتــايل فــان جوهــر مشــكلة الدراســة هــو « عــدم

نظــام للتلمــذة املهنيــة يف فلســطني يف ثــاث تخصصــات مهنيــة عــى األقــل.
عــى ان تتــوىل وزارة العمــل مســؤولية العمــل عــى هــذا املحــور ،حيــث ال بــد
مــن تنفيــذ النشــاطات الرئيســة التاليــة تحديــد التخصصــات التــي مــن املمكــن
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إجــراء التدريــب املهنــي بهــا باتبــاع نظــام التلمــذة املهنيــةو اعتــاد شــكل

املتدربون ،الشباب الذين سيصبحون عاملني ماهرين.

لنظــام التلمــذة املهنيــة يف فلســطني بنــاء عــى نتائــج الدراســة املفــرض اجراؤهــا،

العاطلــون عــن العمــل الذيــن يرغبــون يف اكتســاب مهــارات متكّنهــم يف العــودة

و لكــن مل يتــم ن ـرأي دراســة تســلط الضــوء عــى هــذا املوضــوع .

إىل ســوق العمــل.

يالحــظ أن بعــض الباحثــن ســلط الضــوء عــى مجــال معــن فقــط حيــث

أصحاب العمل الذين يجدون قوى عاملة مؤ ّهلة وعاملني أمناء.

هــدف الباحــث ( بشــار صالــح ) يف دراســة اىل التعــرف اىل العوامــل التــي تؤثــر

ـري
املجتمــع ّ
ككل مــن خــال القــوى العاملــة املتعلّمــة أكــر ،والرأســال البـ ّ

يف عمليــة نقــل التدريــب يف بيئــة العمــل مــن وجهــات نظــر العاملني(التمريــض

واملهــارات والعمــل األفضــل.

والطاقــم الطبــي) يف املشــايف الحكوميــة يف شــال الضفــة الغربيــة ،كــا حاولــت
هــذه الدراســة ان تقيــم اثــر عوامــل (الثقافــة التنظيميــة ،منــاخ العمــل،

املهن التي ميكن أن تغطّيها برامج التدريب يف بيئة العمل

التدريــب ،املتــدرب ،واملــدرب) وتبــن اكــر هــذه العوامــل تأث ـرا عــى عمليــة
نقــل التدريــب

تتالءم العديد من املهن مع التلمذة .
يتم ربط التلمذة بالصناعة والبناء والتجارة و أيضا قطاع الخدمات.

أهداف برامج التعليم يف بيئة العمل

غالبًــا مــا تركّــز برامــج التلمــذة عــى املهــن املطلوبــة يف ســوق العمــل ،مــا
حــل مشــاكل النقــص يف املهــارات وعــدم مالءمتهــا الحاجــات،
يســاهم يف ّ

متغية.
م ّد ّ
العمل باملعارف ،واملهارات واملؤ ّهالت املطلوبة يف بيئة عمل ّ

باإلضافــة إىل تطويــر صناعــات جديــدة.

وحــل مشــكلة املهــارات غــر املالمئــة وتعزيــز
ّ
تفــادي النقــص يف املهــارات،
التعلّــم مــدى الحيــاة.

قضايــا أساس ـيّة تضمــن مالءمــة برامــج التدريــب يف بيئــة العمــل ل متطلبــات

مســاعدة أصحــاب العمــل عــى تحســن مســتوى مهــارات الي ـ ّد العاملــة وف ًقــا

الســوق

لحاجــات الــركات املح ـدّدة.
ـر دخولهــم إىل ســوق العمــل وزيــادة الحـراك
مـ ّد الشــباب باملؤ ّهــات التــي تيـ ّ

تعزيز برامج تُ َنقَّح بصورة منتظمة.

يف ســوق العمــل.

ضــان أن تتوافــق املؤ ّهــات واملهــارات املكتســبة مــع مطالــب ســوق العمــل

التخفيف من حدّة البطالة ومدّتها.

املتط ـ ّورة.

تعزيز االنتقال األرسع واألكرث فعاليّة من مؤسسة التدريب إىل العمل.

املهني.
تيس حراك املتم ّرنني
تأمني املهارات التي ّ
ّ

مســاعدة البلــدان عــى تحســن معـدّالت االنخـراط يف التعليــم وتفــادي توقّــف

تشجيع التدريب املستم ّر.

الدراســة.

تعزيــز التعــاون الوثيــق ،واالستشــارات واالئتالفــات والحــوار بــن األطــراف

االقتصادي واملنافسة واإلنتاجيّة.
دعم النم ّو
ّ

املؤسســات التدريبيّــة ،وأصحــاب العمــل والــركاء يف األعــال
املعنيــن ،ال سـيّام ّ
والجمعيّــات املحرتفــة.

األطراف املعنيّون األساسيّون يف التلمذة

اســتعراض املهــن واملهــارات يف القطاعــات املعنيّــة وبصــورة مســتم ّرة لضــان
مالءمــة أنظمــة التلمــذة التعليميّــة.

الشباب عامة ،عىل الرغم من إمكانيّة استقطاب فئات عمريّة أخرى.

مســارات ف ّعالــة تــؤدّي إىل االلتحــاق بالتلمــذة  ،باإلضافــة إىل تأمــن مد ّربــن

أصحاب العمل.

متميّزيــن وتدريــب متميّــز يف مــكان العمــل وإرشاف متميّــز خــارج مــكان

العمليّة.
النقابات ّ

العمــل.

املؤسسات التدريبيّة والتعليميّة واملدارس املهنيّة.
ّ

املهني والتلمذة املهنية
عالقة سليمة بني التوجيه
ّ

الحكومات الوطنيّة واإلقليميّة واملحليّة.
املستفيدون األساسيّون من برامج التدريب يف بيئة العمل

املهنــي املعلومــات ذات الصلــة بالفــرص ومبنافــع
يجــب أن يؤ ّمــن التوجيــه
ّ
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الهنــي مــن أجــل متابعــة التعلّــم ،مبــا يف ذلــك التلمــذة املهنيّــة.
البديــل
ّ

ان بنــاء عالقــة رشاكــة حقيقيــة مــع ســوق العمــل بقطاعاتــه املختلفــة للمشــاركة

يحســن االنتقــال
ـي والدعــم املالئــم أن ّ
ـي النوعـ ّ
ميكــن الوصــول إىل التوجيــه املهنـ ّ

الفعالــة يف التدريــب امليــداين واعتــاد املعايــر املهنيــة للتخصصــات املطلوبــة

مــن املدرســة إىل التدريــب اإلضــا ّيف ،أو التعلّــم أو العمــل.

يتطلــب مشــاركة كافــة األطــراف ذات العالقــة يف الجــوار االجتامعــي و منهــا

تش ـكّل أنظمــة املعلومــات ذات الصلــة بســوق العمــل أدوات قيّمــة تســاعد

النقابــات و االتحــادات العامليــة و املهنيــة و أربــاب العمــل و ممثليهــم مبــا

الشــباب عــى اتّخــاذ ق ـرارات عــى أســاس معلومــات واضحــة وســليمة

فيهــا الغــرف التجاريــة و الصناعيــة و الصناعيــة و كافــة مؤسســات التعليــم

تحسني املهارات عرب التلمذة املهنيّة

املهنــي و التقنــي الحكوميــة منهــا و الخاصــة او مــا يعــرف مبــودي خدمــات
التدريــب و أيضــا الطــاب أنفســهم او متلقــو التدريــب .الشــكل ()2

دروســا نظريّــة وعمليّــة مــن
ميكــن عــادة تحســن كافــة املهــارات التــي تتطّلــب ً
خــال برامــج التلمــذة .
واملتخصصة ،ال سيّام من خالل التلمذة .
ميكن تنمية املهارات العمليّة
ّ
يجــب أن تأخــذ برامــج التلمــذة الصناعيــة بعــن االعتبــار التــوازن املالئــم بــن
املهــارات الخاصــة واملهــارات القابلــة للنقــل.
يتـ ّم اكتســاب املهــارات القابلــة للنقــل (التــي تتطلّــب دمــج عــدد مــن مجــاالت
املعرفــة ومواقــف مح ـدّدة مــن حـ ّـل املشــاكل) بصــورة أفضــل عندمــا يواجــه
الفــرد األوضــاع الحقيقيّــة يف مــكان العمــل.
ـي،
تدعــم التلمــذة املهــارات األساسـيّة عــى غـرار حـ ّـل املشــاكل والعمــل الجامعـ ّ
والتواصل.

شكل( : )2الحوار االجتامعي لتنفيذ نظام التلمذة املهنية

القواعد األساسية لبناء أنظمة تعلم يف بيئة العمل ذات جودة
يعــد الــدور النشــط لجميــع األطـراف املعنيــة يف نظــام التلمــذة املهنيــة مكونـاً
لبنــاء نظــام تلمــذة مهنيــة ذو جــودة ال بــد مــن توافــر الحــد األدىن مــن

رئيســياً يف اســراتيجية التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي .وتتضمــن هــذه

املتطلبــات و هــي حــوار اجتامعــي ايجــايب لبنــاء النظــام و لتحقيــق دميومــة و

األطـراف املعنيــة الحكومــة ،واألونــروا ،واملجتمعــات املحليــة ،والقطــاع الخــاص،

اســتمراريته و تحديــد األدوار و املســؤوليات لجميــع األط ـراف ذات العالقــة و

والنقابــات ،ومؤسســات ســوق العمــل ،ومنظــات املجتمــع املــدين ،وغريهــا .إن

الهيــكل القانــوين الــذي يبنــى عــى وجــود ترشيعــات و قوانــن و أنظمــة ذات

إرشاك مختلــف األطــراف املعنيــة ســيتيح املجــال لتحســن التنســيق وتقليــل

الصلــة التــي توضــح حقــوق وواجبــات الجميــع اضافــةة اىل التمويــل .الشــكل()1

التنافــس مــا يــؤدي إىل تحقيــق مكاســب مهمــة مــن ناحيــة الكفــاءة .عــاوة
عــى ذلــك ،مــن شــأن مشــاركة جميــع مقدمــي التدريــب يف إعــداد واســتخدام
معايــر مشــركة لضــان الجــودة ،ومناهــج موحــدة ،وإجــراءات مشــركة
لالختبــار واملصادقــة ،أن يتيــح االســتفادة مــن كافــة املــوارد املتاحــة وليــس موارد
الحكومــة فقــط .لــذا ال بــد أن تشــارك كل الجهــات ذات العالقــة بشــكل فعــال يف
صنــع وتنفيــذ السياســات املتعلقــة بنظــام التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي،
لدفــع النظــام باتجــاه توفــر التشــغيل الالئــق للشــباب الفلســطيني ،ولتشــجيع
أعضائهــا عــى املشــاركة يف برامــج إعــادة التدريــب والتدريــب اإلضــايف ،مــا
سيحســن مــن وضعهــم يف العمــل.

شكل( : )1القواعد األساسية لبناء أنظمة تعلم يف بيئة العمل ذات جودة

 14.2األدوار و املسؤوليات

الحوار االجتامعي
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ان تحديــد األدوار و املســؤوليات لكافــة األطـراف جــزء مهــم مــن عملية مأسســة

التمهــن أو الســتكامل تدريــب املتــدرب أو لســبب محــدد آخــر كــا يقــوم بإبالغ

نظــام التعليــم يف بيئــة العمــل و هــو يحــدد مــا هــو املتوقــع مــن أربــاب العمــل

معهــد التدريــب مبــرض املتــدرب أو بالحــوادث التــي يتعــ ّرض لهــا و يوافــق

و الــركات و املصانــع و مــا هــو املتوقــع مــن مــزودي خدمــات التدريــب و مــا

صاحــب العمــل عــى ضــان اســتفادة املتــدرب مــن سياســات التأمــن ذات

هــو متوقــع مــن الجهــات الحكوميــة الرســمية اضافــة اىل التزامــات وواجبــات

الصلــة كغــره مــن العــال.

املتدربــن أنفســهم.

اضافــة لــكل ذلــك فانــه عــى صاحــب العمــل عــى التواصــل مــع معهــد
التدريــب عــى أســاس منتظــم لرصــد تقــدم املتــد ّرب لجهــة العنــارص والكفــاءاو

حيــث أن مســؤوليات مؤسســة التدريــب يجــب أن تشــمل تحديــد نقطــة اتصال

يوافــق صاحــب العمــل ،بالتعــاون مــع معهــد التدريــب عــى تســهيل تنفيــذ

مــع املتــدرب و مؤسســة العمــل و توفــر مكونــات التعلــم النظــري والعمــي

عمليــة التعلــم مــع ســائر الــركات يف مجــال أنشــطة التعلــم التــي ال ميكنــه

لربنامــج التلمــذة  ،لدعــم أداء املتــدرب داخــل مؤسســة العمــل و اســتعراض

التعامــل معهــا مبــارش ة .و يقــوم صاحــب العمــل يف إعــداد وتنفيــذ اوختبــار

تقــدم املبتــدئ ،جنــب إىل جنــب مــع صاحــب العمــل عــى أســاس شــهري )عــى

واصــدار الشــهادات النهائيــة .و *يوافــق صاحــب العمــل عــى عــدم املطالبــة

األقــل ( لجهــة قامئــة الكفــاءات املتفــق عليهــا ،وابقــاء املبتــدئ عــى علــم بأدائــه

بالســداد مــن املتــدرب ألي مــادة قــد ت كــر أو ت تلــف عــن غــر قصــد.

وباملجــاالت التــي يحتــاج إىل تحســينها .و توفــر الدعــم اإلضــايف ،عنــد الــرورة،

اضافــة اىل اســتيعاب اإلعاقــة املحتملــة للمبتــدئ مــن خــال الرتتيبــات التاليــة يف

إىل املتدربــن ذوي اإلحتياجــات الخاصــة و تســهيل تنفيــذ عمليــة التعلــم مــع

مــكان العمــل أو التغيــرات يف عمليــات التعلــم

رشكات أخــرى معنيــة بأنشــطة التعلــم باالتفــاق مــع صاحــب العمــل والتــي ال
يســتطيع صاحــب العمــل التعامــل معهــا مبــارشة  ،كــا يحــدد موعــد ومــكان

أمــا بخصــوص مســؤوليات املتــدرب فهــي املوافقــة عــى الحضــور إىل مــكان

اإلمتحانــات

العمــل يف الوقــت املحــدد ،و احـرام وتنفيــذ قوانــن الرشكــة الداخليــة واإلمتثــال
للتعليــات التــي قدمهــا الحــريف  /املــرف الفنــي املــرف عليــه .ويوافــق عــى

أمــا مســؤوليات صاحــب العمــل تشــمل توفــر حــريف حائــز عــى شــهادة

وجــه الخصــوص

املايســر او شــهادة املــرف الفنــي لتدريــب املتــدرب .يف بعــض الحــاالت،

عــى اإلمتثــال لجميــع اللوائــح املتعلقــة بالســامة والصحــة املهنيتــن )مثــل

نــص
ميكــن ألكــر مــن حــريف واحــد أن يكــون مســؤوال عــن التدريــب .و ي ّ

ارتــداء املالبــس الواقيــة وتنفيــذ تدابــر الســامة(.

عــى مســؤوليات الحــريف الحائــز عــى شــهادة او شــهادة املــرف الفنــي ضمــن
برنامــج التدريــب يف وصفه/وصفهــا الوظيفــي .و ينــر إســم وتفاصيــل االتصــال

و اإلنتبــاه إىل مــواد أودوات ومعــدات الرشكــة التــي يســتخدمها وضــان عــدم

الخاصــة بالحــريف الرئيــي )الحرفيــن الرئيســيني(  /املــرف )املرشفــن( و توفــر

رسقتهــا أو تلفهــا و عــدم مشــاركة أي معلومــات رسيــة قــد تعلمهــا خــال

بيئــة آمنــة وصحيــة للمبتــدئ مــع توفــر الســامة والصحــة املهنيتــن ذات الصلــة

التدريــب و عــدم االنخـراط يف نشــاطات عمل/ماليــة خــارج الرشكــة مــا مل يتفــق

باملهنــة و توفــر بيئــة عمــل مناســبة وظــروف عمــل الئقــة ،والتــي ال تنطــوي

عــى خــاف ذلــك مــع صاحــب العمــل و تقديــم شــهادة صحــة ســليمة إىل

عــى متييــز ضــد أي شــخص وخاليــة مــن التحــرش و يوفرفــر صاحــب العمــل

صاحــب العمــل عنــد بــدء التدريــب .يف حــال تطلــب نــوع العمــل التحــي

املتــدرب املالبــس واملعــدات ذات الصلــة اوألدوات الالزمــة لتأديــة مهامــه .كــا

بصفــات بدنيــة او جســدية خاصــة أو بكفــاءات عقليــة ،ال بــد مــن خضــوع

يوافــق صاحــب العمــل عــى دفــع تعويــض )او بــدل اتعــاب( عــادل للمتــدرب

املتــدرب لإلختبــا ا رت املحــددة والخاصــة .أ ّمــا تكلفــة الفحــص الطبــي فتقــع

عــن العمــل املنجــز وسيســتمر صاحــب العمــل يف توفــر املتــدرب مــع هــذا

عــى عاتــق صاحــب العمــل و عــدم تفويــت أيــام العمــل بــدون ســبب وجيــه،

البــدل يف حــال غيــاب األخــر بســبب املــرض أو اإلصابــة للفــرة الكاملــة مــن

وعــى الفــور إخطــار صاحــب العمــل مــن أي غيــاب.

اإلجــا زة املــريض و *يوافــق صاحــب العمــل عــى الســاح للمتــدرب متابعــة
تعليمــه يف معهــد التدريــب كــا هــو مقــرر يف جــدول التدريــب املحــدد و

و أمــا مســؤوليات الجهــات الحكوميــة فهــي ضــان تنفيــذ املراقبــة و االرشاف

تحديــد الرتتيبــات لتســهيل نقــل املتــدرب مــن مؤسســة إىل أخــرى يف الحــاالت

عــى تنفيــذ نظــام التعليــم يف بيئــة العمــل و تنفيــذ القوانــن ذات الصلــة ( ان

التــي يكــون فيهــا النقــل رضوريــا أو مرغــوب ا فيــه مــن أجــل تــج نــب انقطــاع

وجــدت ) مبــا يضمــن حقــوق و مصالــح كافــة االط ـراف .
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 14.3الهيكل القانوين

 14.4التمويل

تفتقــر فلســطني اىل وجــود ترشيعــات مالمئــة تشــر بوضــوح اىل نظــام التعليــم يف

ان أحــد أهــم التحديــات لتمويــل نظــام للتعليــم يف بيئــة العمــل هــو توفــر

بيئــة العمــل او حتــى تنظــم العالقــة بــن كافــة األطـراف التــي يفــرض انخراطهــا

التمويــل الــازم ،حيــث انــه أوجــه القصــور للتمويــل التقليــدي تعــاين مــن نقــص

بهــذا النظــام كــا ال يوجــد عقــد وطنــي للتلمــذة املهنيــة “ يُـرِم عــى أساســه

يف التخطيــط االســراتيجي و كــا أنهــا ال تســتند اىل األداء و تعــاين مــن نقــص

ـب العمــل عقـدًا بتوظيــف شــاب وبتدريبــه بصــورة منهجيّــة ،عــى مهنــة
صاحـ ُ

املــوارد و جامــدة ال تســتجيب ملتطلبــات ســوق العمــل ،و لحــل هــذه االشــكالية

معيّنــة وملـدّة محـدّدة مســبقة ،عــى أن يُلـزِم املتمـ ّرن بالعمــل لخدمــة صاحــب

يتطلــب أحيانــا وجــود ترشيعــات و أنظمــة مالمئــة لذلــك  ،وهــذه الترشيعــات

العمــل  ،و بالتــايل فــان أي معوقــات تواجــه تطبيــق النظــام ال تجــد طريقــا للحل

توضــح مصــادر التمويــل و نوعهــا و املتلقــي ،الشــكل ()4

و ال يوجــد مــا يضمــن حقــوق أربــاب العمــل و املتدربــن و ال حتــى مؤسســات
التدريــب نفســها ،و بالتــايل مــن الــرورة أن يتــم االطــاع عــى معايــر العمــل
الدوليــة و موامئتهــا وفــق ثقافــة املجتمــع مــع قانــون العمــل املحــي و اب ـرام
اتفاقــات جامعيــة و اعتــاد عقــد توظيــف  /تدريــب عــى املســتوى الوطنــي(.
انظــر ملحــق ( . ) )Aالشــكل ()3

شكل( : )3الهيكل القانوين لتنفيذ نظام التلمذة املهنية
شكل( : )4متويل نظام التلمذة املهنية
مثــة أهميــة بالغــة لتوفــر مصــادر متويــل مســتدامة ملؤسســات التعليــم
كــا أن حقــوق املشــاركني يف برامــج التعليــم يف بيئــة العمــل يجــب أن تشــمل

والتدريــب التقنــي واملهنــي و بخاصــة أنظمة التعليــم يف بيئة العمــل ،ان التمويل

عــى األقــل

بالــغ األهميــة ليــس لتحســن الكفــاءة والجــودة لألنظمــة فحســب ،بــل وكذلــك
لتأســيس نظــام مســتدام لهــذه الغايــة .وهنــاك إق ـرار بــأن الحاجــة للتمويــل

تحديد إطار قانوين مالئم لتنظيم التلمذة .

ســتتزايد بشــكل كبــر يف املســتقبل ،إذ ســيكون مــن الــروري مضاعفــة الطاقــة

ـص عليهــا إعــان منظّمــة
احـرام املبــادئ والحقــوق األساسـيّة يف العمــل التــي ينـ ّ

االســتيعابية ألنظمــة التلمــذة املهنيــة  ،كــا أن النظــام بحاجــة ماســة إىل تطويــر.

العملــل الدوليّــة.

و هنــاك ســبل متنوعــة لتمويــل النظــام حيــث تؤ ّمــن الــركات الكــرى التمويــل

تيرس وصول املتم ّرن إىل خطط الحامية االجتامعيّة.

مبعظمــه ،ولكــن وف ًقــا للســياقات املختلفــة كــا ميكــن الحكومــة أن تقـدّم نو ًعــا

تأمني التدريب والحامية ذات الصلة بالسالمة والص ّحة املهنيّة.

مــن الدعــم املــا ّيل ،عــر الحوافــز الرضيبيّــة مثـ ًـا ومســاعدة املحرومــن و يف يف

املتساوي إىل برامج التلمذة .
ضامن الوصول
ّ

بعــض الحــاالت ،تتــوزّع الكلفــة عــى صاحــب العمــل واملتمـ ّرن والحكومــةو مــن

تشجيع مشاركة املرأة والشباب املحرومني واملعوقني.

أجــل تقديــم خدمــات يف بيئــة العمــل البــد مــن وجــود مصــادر متويــل تهــدف
اىل اســتمرارية النظــام و دميومتــه و تطــوره  .الشــكل ( )5و لــذا فــان انشــاء
صنــدوق وطنــي مخصــص لهــذه الغايــة سيســاهم بشــكل كبــر بتوحيــد النظــام
املــايل و توجيــه النفقــات وفــق سياســة واضحــة و محــددة و موجهــة لتطويــر
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النظــام بــكل مســتوياته ،عــر مصــادر التمويــل التاليــة:

املنظّــم و ذلــك مــن خــال هيئــة تدريبيّــة أو لجنــة تدريبيّــة لتقيّــم وتح ـدّد

 -التمويل الحكومي

املهــارات والقــدرات والكفــاءات التــي تــ ّم اكتســابها بطريقــة غــر رســميّة أو

 -الرضائب املفروضة عىل أصحاب العمل

غــر تقليديّــة

 الرسوم املدفوعة من قبل الطالب -النشاطات واملشاريع املدرة للدخل ملؤسسات التدريب

النتائج و التوصيات

 املنح والتربعات من مصادر محلية ودولية.صياغــة واعتــاد اطــار قانــوين و ترشيعــات تتضمــن نظــام التدريــب يف مــكان
العمــل أو مــا يعــرف بالتلمــذة املهنيــة
موامئــة الترشيعــات الفلســطينية مــع الترشيعــات الخاصــة مبنظمــة العمــل
الدوليــة و منظمــة العمــل العربيــة لتنفيــذ أنظمــة التلمــذة املهنيــة
صياغــة اعتــاد عقــد تلمــذة مهنيــة عــى املســتوى الوطنــي و تضمينــه يف قانــون
العمــل أو قانــون التعليــم العــايل أو أيــة قوانــن ذات صلــة.
تفعيــل حــوار اجتامعــي و رشاكــة حقيقــة بــن املؤسســات املــزودة للتدريــب
املهنــي و التقنــي وممثــي ســوق العمــل مبــا يضمــن تنفيــذ برامــج التدريــب
يف بيئــة العمــل
شكل( : )5توزيع مقرتح لنظام التلمذة املهنية

اعتبــار املتــدرب عامــا حقيقيــا يف ســوق العمــل مبــا لــه مــن حقــوق و مــا عليــه
مــن واجبــات

التلمذة املهنية غري النظامية أو القطاع الغري منظم

تحديــد االدوار و الصالحيــات املناطــة لتطبيــق أنظمــة التلمــذة املهنيــة يف
فلســطني

يف فلســطني يوجــد العديــد مــن األشــخاص الذيــن يعملــون يف ورش و مؤسســات

مأسسة متويل نظام التدريب يف بيئة العمل

صغــرة أغلبهــم هــم مــن فئــة املترسبــن مــن املــدارس  ،يعملــون بنظــام التلمــذة

اعــادة تقييــم الربامــج  /الخطــط التدريبيــة يف قطــاع التعليــم املهنــي و التقنــي

املهنيــة و لكنهــا غــر مؤطــرة و هــي مــا ميكــن أن نطلــق عليــه نظــام التلمــذة

لتتضمــن مــدة أطــول للتدريــب يف بيئــة العمــل و الرتكيــز عــى التدريــب العمــي

املهنيــة اغــر النظاميــة حيــث يتــم العمــل و التعليــم مــع حــريف يف مؤسســة

خاصــة مبجــال التعليــم املهنــي و التقنــي

صغــرة ضمــن عقــد شــفوي بــن صاحــب العمــل و املتــدرب و قــد يقــوم
صاحــب العمــل بتوفــر جــزء مــن متويــل تدريــب املتــدرب مــن خــال دفــع

املراجع

أجــور مواصالتــه أو حتــى أجــر زهيــد ،و هــذا النــوع مــن التعلــم يف بيئــة العمــل
موجــود بشــكل كبــر يف مجــاالت العمــل املهنيــة يف فلســطني و ال تحكمــه أيــة

مكتــب التعــاون الفنــي األملــاين (  ، ) GIZمــرد مصطلحــات التعليــم و

أنظمــة أو ترشيعــات حيــث أن املتدربــن ال يوجــد لهــم حقــوق و غــر مؤطريــن

التدريــب املهنــي و التقنــي ، ،ســوريا 2009

ضمــن قانــون العمــل مبــا يحفــظ حقوقهــم كــا أنهــم غــر مؤمنــون بنظــام

م .رنــدة هــال  ،دراســة االحتياجــات التدريبيــة الكميــة والنوعيــة مــن القــوى

تأمــن صحــي أو ضــان أجتامعــي مــا يف خطــر اذا تعرضــوا الي اصابــة عمــل

العاملــة املدربــة ضمــن مســتويات العمــل األساســية 2011،م

كــا أنــه ال يوجــد نظــام تقييــم للكفايــات و املهــارات التــي اكتســبوها يضمــن

م .أحمــد مصطفــى عبــد اللــه و آخــرون ،مــرد مصطلحــات املتابعــة و التقييــم

تأهيلهــم للقيــام بالعمــل ضمــن مســتويات املهــارة املعرفــة مــن قبــل منظمــة

و ادارة األداء يف التشــغيل و التدريــب املهنــي و التقنــي ،الطبعــة األوىل  2015 ،م

العمــل الدوليــة أو منظمــة العمــل العربيــة مــن خــال التصنيــف و التوصيــف

قانون العمل الفلسطيني رقم ( ) 7لسنة 2000م و تعديالته

ـبيل لدخــول العـ ّـال إىل القطــاع
املهنــي للوظائــف .ميكــن أ ّن تشـكّل التلمــذة سـ ً

ق ـرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )145لســنة 2004م بشــأن خطــة تطبيــق نظــام
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التعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي
2010 ،  اسرتاتيجية التعليم و التدريب املهني و التقني يف فلسطني رام الله، وزارة الرتبية و التعليم العايل الفلسطينية ووزارة العمل الفلسطينية
م2011 ،العوامل التي تؤثر عىل عملية نقل التدريب ضمن بيئة العمل من وجهات نظر العاملني يف املشايف الحكومية يف شامل الضفة الغربية، بشار صالح
.Awoniyi Axtell, Maitlis and Yearta (1997). “Predicting immediate and longer term transfer of training”, Personnel Review, 26, 3, p.201 213
. Baldwin, T. T. and Ford, J. K. (1988). ‘Transfer of training: a review and directions for future research’, Personnel Psychology, 41, 63-105
Brown and McCracken (2009). “Building a bridge of understanding; How barriers to training participation become barriers to training
transfer”, Journal of European Industrial Training, vol. 33, 6, p.492-512
Burke and Hutchins (2008). “A study of Best practices in training transfer and proposed model of transfer”, Human Resource Development
Quarterly, 19, 2, p. 107-128
) A ( ملحق
 منظمة العمل الدولية/ ) عقد التمهن ( التلمذة املهنية
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البحث الحادي عرش

متويل التعليم والتدريب املهني يف فلسطني واقع وآفاق
املهندسة \ رندة هالل

خبرية تعليم وتدريب مهني وتقني
أوبتموم لالستشارات والتدريب

ملخص :
تبحــث هــذه الورقــة يف واقــع وآفــاق متويــل التعليــم
والتدريــب املهنــي يف فلســطني ،حيــث تعــرض نبــذة عــن
التعليــم والتدريــب املهنــي يف فلســطني ومقدميــه وفئاتهــم
املســتهدفة والســياق الــذي تعمــل ضمنــه .كــا تعــرض
واقــع متويــل التعليــم والتدريــب املهنــي يف فلســطني،
وتحلــل متويــل التعليــم والتدريــب املهنــي الحكومــي وغــر
الحكومــي واملعيقــات والفــرص املرتبطــة بالتمويــل ،وتعــرض
مــؤرشات ماليــة ذات أهميــة حــول كفــاءة وفعاليــة النظــام.
وتتطــرق الورقــة للــدور والدور املتوقــع للــركاء اإلجتامعيني
للتعليــم والتدريــب املهنــي والــركاء التنمويــن واملمولــن.
اضافــة لذلــك تعــرض الورقــة املعيقــات املاليــة املتعلقــة
بتحقيــق التحــاق الفئــات املهمشــة والفتيــات بالتعليــم
والتدريــب املهنــي ،كــا تعــرض منــاذج ألنظمــة تعليميــة
محليــة ودوليــة مــن املمكــن ان تخفــض تكلفــة التعليــم
والتدريــب املهنــي وأخــرى توفــر دخــا لــه ،وتضــع مقرتحات
لسياســات وأنظمــة ومنــاذج مــن املمكــن ان تســهم يف
مأسســة متويــل التعليــم والتدريــب املهنــي والحفــاظ عــى
دميومتــه ،وتعــرض تبعــات ومتطلبــات تلــك املقرتحــات.
تســتند منهجيــة البحــث لدراســة أدبيــات محليــة وعامليــة
مختلفــة ،كــا لإلســتعانة بنتائــج أبحــاث حديثــة أجرتهــا
الباحثــة ،وســتقوم الباحثــة باســناد الورقــة باحصــاءات
وبيانــات حديثــة مــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني
واحصــاءات داخليــة للمؤسســات املختلفــة ،اضافــة إلج ـراء
مجموعــة مقابــات مــع أشــخاص ممثلــن للقطــاع وذوي

عالقــة بورقــة البحــث ،وتســتند الباحثــة لنــاذج ومــؤرشات
محليــة وعامليــة.
Abstract

This paper examines the reality and the prospects
for financing Vocational Education and Training
(VET) in Palestine. The paper illustrates VET in
Palestine, its providers, target groups and the context they operate in. It also displays the financing
of VET in Palestine, and analyse the financing of
governmental and non-governmental, the obstacles and opportunities related to funding and the
international financial indicators related to the efficiency and effectiveness as well as Cost-Benefit
of the system.
The paper addresses the role and contribution of
social partners, development partners and donors
towards VET. In addition, the paper presents the
financial demand for access of the marginalized
groups and women in VET. It also illustrates models for local and international educational systems
that can reduce the cost of VET and increase its
financial efficiency, and provides income. The paper presents suggestions for policies, systems and
models that could contribute to mainstreaming of
VET financing and sustainability of the system,
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and their implications and requirements.
The research methodology of the study is based
on literature review of the different national and
international literature, and to use the findings
of recent researches conducted by the researcher,
with updated statistics and recent data from the
Palestinian Central Bureau of Statistics and from
various VET institutions, in addition to conducting interviews with representatives of the private
sector and relevant research, based on the local
and global framework and indicators.
املقدمة:
التعليــم والتدريــب املهنــي يف فلســطني :يقــدم التعليــم
والتدريــب املهنــي العديــد مــن الجهــات الحكوميــة واألهلية
والدوليــة لينتــج خريجــن وخريجــات ضمــن املســتوى الثــاين
والثالــث للعمــل .حيــث تقــدم وزارة الرتبيــة والتعليــم
التعليــم املهنــي ضمــن مدارســها املهنيــة الصناعيــة ،ووزارة
العمــل ضمــن مراكــز التدريــب املهنــي ووزارة الشــؤون
اإلجتامعيــة ضمــن مراكــز التأهيــل لديهــا .امــا وكالــة غــوث
وتشــغيل الالجئــن فتقــدم التدريــب املهنــي ضمــن مراكــز
التدريــب املهنــي يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،بينــا
تقــدم مؤسســات التعليــم والتدريــب املهنــي غــر الحكوميــة
التعليــم والتدريــب يف مدارســها املهنيــة ومراكزهــا ايضــا،
اضافــة ملــا ســبق تقــدم العديــد مــن الجمعيــات الخرييــة
ومؤسســات القطــاع الخــاص التدريــب املهنــي ضمــن
هذيــن املســتويني وبرتخيــص مــن وزاريت الرتبيــة والتعليــم
العــايل والعمــل .وقــد تــم تقديــر عــدد مؤسســات التعليــم
والتدريــب املهنــي بحــوايل  82مؤسســة  ،وبخريجــن
وخريجــات يصلــوا ملــا يفــوق حــوايل  10آالف ســنويا
اســتنادا لدراســة مؤسســات التعليــم والتدريــب املهنــي
التــي اجريــت حديثــا وهــو اقــل بكثــر مــن عــدد املتقدمــن

وعــدد األشــخاص الذيــن مــن املمكــن ان يتوجهــوا للتعليــم
والتدريــب بــدل التحاقهــم دون تأهــل بســوق العمــل.
ويقــدم هــذا التنــوع فرصــا إللتحــاق الشــباب والشــابات
عــى اختــاف فئاتهــم للتعليــم والتدريــب املهنــي ،حيــث
تهتــم كل جهــة بفئــة مســتهدفة محــددة ،اال ان مــا يجمــع
مقدمــي تلــك الخدمــات اســراتيجية التعليــم والتدريــب
املهنــي والتــي أقــرت وطنيــا عــام  ،1999ومتــت مراجعتهــا
واعتامدهــا عــام .2010
يعــاين الســياق الفلســطيني مــن العديــد مــن املحــددات
التــي تعيــق منــو اإلقتصــاد الفلســطيني وتطــوره ترجــع
مبجملهــا لإلحتــال ،مــن ســيطرة عــى األرض واملــوارد
والســيادة ،وحريــة تنقــل البضائــع والبــر ،ووجــود كيانــات
معزولــة عــن بعضهــا البعــض ( الضفــة الغربيــة ،القــدس،
غــزة ،مناطــق ج ،الجــدار )...،وغريهــا مــن محــددات كــا
بينــت العديــد مــن الدراســات الدوليــة واملحليــة (World
 .)Bank 2013، UNOCHA 2015مــا أدى آلثــار اقتصادية
واجتامعيــة عــى الفلســطينني منهــا ارتفــاع نســب الفقــر
والبطالــة  ،وباألخــص بطالــة الشــباب ،وانخفــاض معــدالت
اإللتحــاق بســوق العمــل ( الجهــاز املركــزي لإلحصــاء
الفلســطيني .)2014
مشكلة الدراسة
1بلغــت نســب تشــغيل خريجــن وخريجــات التعليــم
والتدريــب املهنــي ومســاهمتهم يف ســوق العمــل وانتقالهــم
مــن التعليــم والتدريــب لســوق العمــل نســب مرتفعــة
باملقارنــة مــع أقرانهــم مــن الشــباب والشــابات ،كــا بلغــت
نســب االفــراد مــن خريجــي التعليــم والتدريــب املهنــي
والتقنــي حــوايل ربــع الشــباب .وتبــن وجــود عائــد اعــى من
غــره عــى هــذا النــوع مــن التعليــم والتدريــب ،وبالرغــم
مــن العوائــد اإلقتصاديــة واملجتمعيــة املختلفــة فــان التعليــم
والتدريــب املهنــي ال يتلقــى الدعــم التطويــري الــكايف لســد
فجــوة املهــارات الكميــة والنوعيــة يف ســوق العمــل ،كــا
أنــه مكلــف باملقارنــة مــع التعليــم الثانــوي األكادميــي وتقــع
مســؤولية متويلــه بالغالــب عــى عاتــق مؤسســات التعليــم
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والتدريــب املهنــي.
أهمية الدراسة
2تكمــن أهميــة الدراســة يف انهــا تشــر لواقــع وآفــاق متويــل
التعليــم والتدريــب املهنــي يف فلســطني ،والجهــات املشــاركة
والتــي مــن املمكــن ان تشــارك يف هــذا التمويــل ،كــا تعرض
منــاذج ألنظمــة محليــة ودوليــة مــن املمكــن ان تخفــض
تكلفــة التعليــم والتدريــب املهنــي وأخــرى توفــر دخــا لــه،
وتضــع مقرتحــات لسياســات وأنظمــة ومنــاذج مــن املمكــن
ان تســهم يف مأسســة متويــل التعليــم والتدريــب املهنــي
والحفــاظ عــى دميومتــه ،وتعــرض تبعــات ومتطلبــات تلــك
املقرتحــات.
أهداف الدراسة
3تتلخــص أهــداف الدراســة يف الوصــول ألفضــل الطــرق و
املــؤرشات لقيــاس تكاليــف التعليــم والتدريــب املهنــي
ومقارنتهـ�ا بالعوائـ�د اإلجتامعيـ�ة واإلقتصاديـ�ة( (�Cost-Bene
 ،)fitورفــع الكفاءة املاليــة ( )Financial Efficiencyللتعليم
والتدريــب املهنــي ،وقدرتــه التمويليــة مــن املصــادر املحليــة
والخارجيــة وزيــادة امكانــات توفــر الدميومــة املاليــة.
مجال وحدود الدراسة
4يرتبــط مجــال الدراســة بالتعليــم والتدريــب املهنــي
وكفائتــه املاليــة ومخرجاتــه ،كــا يرتبــط باملــؤرشات العامليــة
والنــاذج املحليــة والعامليــة لتمويــل التعليــم والتدريــب
املهنــي والتقنــي.
تتمثل حدود الدراسة يف:
املحــدد الزمــاين :تــم إج ـراء البحــث يف الفــرة مــا
•
بــن شــباط وآذار 2015
املســتوى املهنــي :ترتبــط الدراســة باملســتويات
•
األساســية الثــاث للمهــن ( التعليــم والتدريــب املهنــي) ،وال
تنطبــق نتائجهــا بالــرورة عــى املســتويني الرابــع ( التقنــي)
والخامــس (املتخصــص).
منهجية الدراسة
5تســتند منهجيــة البحــث لنهــج البحــث الوصفــي حيــث
ترتكــز عــى دراســة أدبيــات محليــة وعامليــة مختلفــة ،كــا

اإلســتعانة بنتائــج أبحــاث حديثــة واحصــاءات وبيانــات
حديثــة مــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني
واحصــاءات داخليــة للمؤسســات املختلفــة ،وتســتند الباحثة
ملــؤرشات عامليــة وتحلــل منــاذج محليــة وعامليــة.
دراسة األدبيات:
6متويل التعليم والتدريب املهني:
تشــر املؤسســات الدوليــة التــي تعمــل باملجــال ضمــن
ورقــة عمــل مشــركة اال ان “اإللتحــاق واملشــاركة والنوعيــة
واملوامئــة مــع احتياجــات ســوق العمــل اضافــة لتمويــل
التعليــم املهنــي والتقنــي” تعتــر مــن أهــم عنــارص متابعــة
وتقييــم النظــام وكــون صانعــي الق ـرار والــركاء مســؤولني
عــن تحقيــق الثــاث عنــارص األوىل يجــب توفــر املصــادر
الالزمــة لضــان تحقيقهــا ،ومــن املهــم توفــر املعلومــات
بشــأنها ،ولكــون التعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي يتكــون
مــن مجموعــة مــن األنظمــة الرســمية وغــر الرســمية
واملقدمــة مــن جهــات متنوعــة ،لــذا فــان توفــر املعلومــات
حــول التمويــل تتطلــب توفــر املعلومــات حول دعــم القطاع
الرســمي لهــا ،اضافــة لتكلفــة الطالــب/ة ومســاهمة الــركاء
تجــاه التعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي ،وتكمــن اهميــة
متابعــة متويــل التعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي لكونــه
يقيــس كفــاءة النظــام والتـزام صانعــي السياســات واصحــاب
العالقــة بــه ،كــا اشــارت اال ان اإلهتــام بالكفــاءة يجــب
ان يواكبــه اهتــام باملســاواة والتحــاق الفئــات املهمشــة،
وبالتــايل فــان عــى صانعــي السياســات التأكــد مــن افضــل
الطــرق الســتعامل املــوارد ودميومتهــا ،وعليــه يجــب قيــاس
مصــادر وكيفيــة تجنيــد التمويــل ،وتوزيــع التمويــل ورصفــه
ضمــن مــؤرشات واضحــة ،كــا يجــب توفــر املعلومــات
الكميـ�ة والكيفيـ�ة حولهـ�اETF, ILO & UNES� 2012 (  .
) CO
اإلنفاق العام عىل التعليم والتدريب املهني:
وتشــر مؤسســة التدريــب األوروبيــة ( ) ETFمــن خــال
مــؤرشات عمليــة تورينــو وهــي “عمليــة تشــاركية تفــي
إىل تحليــل يســتند إىل األدلــة لسياســات التعليــم والتدريــب
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املهنــي يف بلــد معـ ّـن”  ،ويبــن اإلطــار التحليــي لهــا أهميــة
اضافــة الحوكمــة والتمويــل كاحــد عنــارص قيــاس التقــدم
تجــاه التعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي يف بلــد معــن .كام
أشــارت اال انــه مــن املمكــن قيــاس دعــم القطــاع الرســمي
للتعليــم والتدريــب املهنــي مــن خــال عــدة مــؤرشات منهــا
أربعــة مــؤرشات اساســية حــول اإلنفــاق العــام يجــب جمعها
تتمثــل يف :اإلنفــاق العــام عــى التعليــم كنســبة مــن إجامــي
اإلنفــاق العــام و مــن الناتــج املحــي اإلجــايل ،اإلنفــاق
العــام عــى التعليــم والتدريــب املهنــي كنســبة مــن إجــايل
اإلنفــاق العــام ،نســبة اإلنفــاق عــى املســتويات املختلفــة
للتعليــم ومــن ضمنهــا التعليــم والتدريــب املهنــي ،وبالتــايل
نســبة اإلنفــاق عــى التعليــم والتدريــب املهنــي مــن موازنــة
التعليــم اإلجامليــة ،اضافــة لذلــك هنــاك مــؤرشات حــول
نســب التمويــل وتوزيــع اإلنفــاق االســتثامري والتشــغييل.
(مؤسســة التدريــب األوروبيــة 2014-أ)
يف ورقــة عمــل ســابقة منشــورة وقدمــت يف مؤمتــر دويل
(هــال  )2012تبــن عــدم وجــود بيانــات تبــن متويــل
التعليــم والتدريــب املهنــي ،او وجــود قاعــدة بيانــات للقطاع
حــول مختلــف مؤرشاتهــا ،وبالتــايل واســتنادا لبيانــات وزارة
املاليــة وبيانــات دوليــة تجمعهــا مــن الحكومــات وتصدرهــا
اليونســكو ســنويا حــول التعليــم ،اضافــة لدراســة ادبيــات
ودراســات واج ـراء مقابــات مــع ممثــي الجهــات املختلفــة
مــن مقدمــي خدمــات التعليــم والتدريــب املهنــي تــم
تقديــر حجــم متويــل التعليــم والتدريــب املهنــي بحــوايل
 5%مــن التمويــل اإلجــايل للتعليــم ،وهــذه نســبة متدنيــة
باملقارنــة مــع احصــاءات دوليــة .كــا بينــت الدراســة وجــود
متويــل مــن العديــد مــن املصــادر مياثــل تلــك النســبة مــن
حجــم التمويــل املقــدم لقطــاع التعليــم والتعليــم العــايل،
وقــد دلــت الدراســة عــى املعيقــات التــي تواجــه متويــل
وتطويــر القطــاع منهــا غيــاب الحوكمــة ،وعــدم تنفيــذ
اســراتيجية التعليــم والتدريــب املهنــي وغيــاب انظمــة
الرقابــة واملســائلة الوطنيــة( .هــال )2013
ويشــر قانــون املوازنــة العــام للســنة  2014والــذي يشــمل
مــروع املوازنــة العامــة للســنة  2014تبــن ان التعليــم

يشــكل  19.2%مــن موازنــة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية،
وان موازنــة التعليــم املهنــي تبلــغ  1%مــن موازنــة التعليــم،
بينــا تبلــغ موازنــة التدريــب املهنــي  84%مــن موازنــة
التعليــم املهنــي وتشــكل  46%مــن موازنــة وزارة العمــل،
وتفــوق موازنــة الرعايــة اإلجتامعيــة لــوزارة الشــؤون
اإلجتامعيــة والتــي تشــمل يف احــد جوانبهــا برامــج التدريــب
املهنــي املوازنــات املخصصــة للتعليــم والتدريــب املهنــي
للوزارتــن وتشــكل  2.4%مــن موازنــة وزارة الشــؤون
اإلجتامعيــة ،وبالتتــايل تبــن ان اإلنفــاق عــى التعليــم
والتدريــب املهنــي بلــغ  0.34%مــن اإلنفــاق العــام (وزارة
املاليــة الفلســطينية  .)2014ويـراوح اإلنفــاق عــى الطالــب
يف برامــج التعليــم والتدريــب املهنــي لألنظمــة املختلفــة
(الحكوميــة وغــر الحكوميــة ووكالــة غــوث وتشــغيل
الالجئــن) مــا بــن  2500اىل  5000دوالرا امريــي .يجــب
األخــذ بعــن اإلعتبــار اان اإلنفــاق العــام يتأثــر بايــرادات
والدخــل الحكومــي والــذي يعــاين مــن عــدم ثبــات نتيجــة
لعــدة عوامــل مرتبطــة بالســياق الفلســطيني( .مــاس .)2013
وقــد بــن تقريــر مؤسســة التدريــب األوروبيــة -حــول
الحوكمــة مــن أجــل التوظيــف يف دول املتوســط ( GEMM
) يف فلســطني -وجــود العديــد مــن املعيقــات املرتبطــة
بتمويــل قطــاع التعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي منهــا
غيــاب املقــدرات الوطنيــة لدعــم القطــاع وتــدين اإلهتــام
عــى املســتوى الوطنــي ،وتشــتت القطــاع واملمولــن ،وغيــاب
القــدرة عــى تفعيــل العالقــة مــع القطــاع الخــاص  ،اضافــة
لــردد القطــاع الخــاص والــركات للتفاعــل مــع القطــاع ،مام
يؤثــر عــى اصالحــات التعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي
(جويلــس ولينــي :مؤسســة التدريــب األوروبيــة 2014-ب:
ص )13
كــا بينــت اوراق عمــل أخــرى املعيقــات امــام النظــام
بشــكل عــام حيــث أشــارت لضعــف الحوكمــة للتعليــم
والتدريــب املهنــي ككل (هــال  ،2013كحيــل  ،)2015كــا
بينــت ضعــف املتابعــة والتقييــم وأنظمــة املســائلة ،حيــث
ان االسـراتيجيات الوطنيــة املتعلقــة باملجــال ال يتــم متابعــة
تنفيذهــا او رفــع التقاريــر عنهــا ( هــال .)2013
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تبنــت اإلســراتيجية الوطنيــة للتعليــم والتدريــب املهنــي
والتقنــي برنامــج اصالحــي شــامل للتعليــم والتدريــب املهني
يتضمــن عــدة اجـراءات منهــا حوكمــة ومتويــل النظــام ،وقــد
بينــت مراجعــة اإلســراتيجية عــام  2010رضورة تشــكيل
صنــدوق وطنــي لدعــم التعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي،
تتشــكل مصــادره مــن الحكومــة ( مــن خــال الـزام اصحــاب
العمــل باملســاهمة وكمثــال بينتــه اإلســراتيجية :فــرض
رضيبــة  1%عــى اصحــاب العمــل) ،كــا مصــدره اآلخــر
مــن املســتفيدين مــن النظــام ،مــن األنشــطة املــدرة للدخــل
واملنــح الوطنيــة والدوليــة والهبــات والتربعــات( .وزارة
الرتبيــة والتعليــم العــايل ووزارة العمــل )2010
وقــد بينــت الدراســات ان بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة
ينفقــوا عــى التعليــم العــايل مــا معدلــه أكــر بثلثــي اإلنفــاق
عــى التعليــم األســايس ،وانهــم ينفقــوا  694دوالرا أمريكيــا
عــى التعليــم والتدريــب املهنــي أكــر مــن قيمــة اإلنفــاق
عــى التعليــم العــام)OECD 2014 a, P:205( .
كــا بــن التقريــر أشــار اال أن بلــدان منظمــة التعــاون
والتنميــة تنفــق مــا معدلــه  6.1%مــن الناتــج املحــي
اإلجــايل عــى املؤسســات التعليميــة ،وان بعــض الــدول قــد
انفقــت أكــر مــن ذلــك وصــوال لحــوايل  ،7%ومنهــا األرجنتني
والدمنــارك والرنويــج وكوريا وارسائيــل وايســاندا ونيوزيالندا،
كــا رصفــت بعــض الــدول أقــل مــن املعــدل ومنهــا ايطاليــا
وتركيــا وروســيا وصــوال لحــوايل OECD 2014 a,( .5%
 )P:224لقيــاس هــذا املــؤرش وطنيــا يجــب قيــاس االنفــاق
مــن مختلــف املصــادر ( عــام وخــاص وأهــي وقطــاع خــاص)
وهــذا غــر متوفــر بدقــة.
كــا بينــت دراســات أخــرى ان ان تكلفــة الســاعة التدريبيــة
عــى الطالــب ( اإلنفــاق عــى الطالــب) للتعليــم والتدريــب
املهنــي اعــى مــن تكلفــة الطالــب يف املســارات األكادمييــة
الثانويــة باكــر مــن الضعــف .حيــث بلغــت التكلفــة للطالب
األكادميــي  365دينــار اردين مقابــل  813للطالــب الثانــوي
املهنــي يف األردن  ،مقابــل  1,300دينــار لطالــب التدريــب
املهنــي ،وتفــر الدراســة ان اإلســتثامر يف تجهيـزات التدريب

العمــي و الحوافــز املاليــة التــي تــرف لطلبــة التدريــب
املهنــي تزيــد مــن تكلفتــه( .ص 41:أ)ETF 2015 -
وقــد بينــت دراســات متعــددة ان املســاهمة الخاصــة تتمثــل
بغالبيتهــا مــن مســاهمة الطلبــة واألرسة باألقســاط والرســوم،
ومســاهمة املجتمعــات املحليــة برســوم ورضائــب محليــة،
ويف فلســطني فــان األرسة تســهم برضيبــة املعــارف والتــي
يعــود ريعهــا لتطويــر املــدارس ككل ،كــا تســهم األرسة
يف األقســاط والرســوم للعديــد مــن األنظمــة التعليميــة
والتدريبيــة املختلفــة ،وتحمــل تكلفــة الوصــول والتدريــب.
مخرجات وعوائد التعليم والتدريب املهني
وتشــر وثيقــة منظمــة التعــاون والتنميــة حــول تكاليــف
وعوائــد التعليــم والتدريــب املهنــي ان التكاليــف يجــب
ان تأخــذ بعــن اإلعتبــار التكاليــف املبــارشة وغــر املبــارشة
للمتــدرب /الطالــب واملشــغل والدولــة ،وذلــك ألنظمــة
التدريــب املدرســية وتلــك املرتبطــة بســوق العمــل ،كــا
ان تقييــم مــدى جــدوى اإلســتثامر يف التعليــم والتدريــب
املهنــي يجــب ان يأخــذ بعــن اإلعتبــار العوائــد التــي يجنيهــا
الفــرد واملشــغل واملجتمــع عــى املــدى اآلين والبعيــد والتــي
تبــن العديــد مــن الفوائــد لــكل منهــا ،وبالتــايل ونتيجــة
لتلــك العوائــد فــان الســؤال يجــب ان يصبــح كيــف نزيــد
فعاليــة التعليــم والتدريــب املهنــي وكفائتــه املاليــة بــدال
مــن التســاؤل حــول تكاليفــه وبالتــايل اشــارت الوثيقــة
ألهميــة ربــط العوائــد بالتكاليــف كوســيلة لتقييــم جــدوى
تقييــم التعليــم والتدريــب املهنــي ،بــدال مــن حســابه بشــكل
مجــرد .وتشــر الوثيقــة ايضــا اال ان الفوائــد الفرديــة تكمــن
يف التشــغيل وتحقيــق الدخــل والتطويــر الــذايت مســتقبال
وتحقيــق الــذات ،ام بالنســبة للمشــغل فتكمــن يف توفــر
النفقــات والحصــول عــى ايــدي عاملــة ماهــرة ومدربــة،
وبالنســبة للمجتمــع فــان توفــر الفــرص لتشــغيل الشــباب
وبالتــايل تقليــل مرصوفــات البطالــة وتوفــر دخــل رضيبــي
اضــايف( .منظمــة التعــاون والتنميــة )Hoeckel 2008
كــا أشــارت املنظــات الدوليــة يف العديــد مــن وثائقهــا
لــدور وأهميــة التعليــم والتدريــب املهنــي ومســاهمته يف
التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة ،حيــث يعتــر التعليــم
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والتدريــب املهنــي والتقنــي مصــدرا ً مهـاً للمــوارد البرشيــة،
لتحقيــق التنميــة املســتدامة ،التــي تســهم يف التطــور
االقتصــادي والتــايش مــع التطــور التكنولوجــي وتحقيــق
التنميــة االقتصاديــة ،كــا يعــد أداة مهمــة لتحقيــق التنميــة
االجتامعيــة ،وتعزيــز املواطنــة( .يونســكو2001؛ إعــان
بــون2004؛ منظمــة العمــل الدوليــة .)2004
وعــى املســتوى الفلســطيني بينــت العديــد مــن الدراســات
الفوائــد االقتصاديــة وعوائــد التعليــم والتدريــب املهنــي مــن
خــال مخرجاتــه ،حيث اشــارت دراســة وطنية كميــة ونوعية
للتعليــم والتدريــب املهنــي ضمــن املــروع البلجيــي
شــملت خريجــي خمســة مجــاالت يف اربعــة محافظــات
(رنــدة هــال :وزارة الرتبيــة والتعليم العايل  )2010ان نســب
تشــغيل الخريجــن وصلــت اىل  90%والخريجــات اىل 68%
وان نســب مســاهمتهم بســوق العمــل وصلــت اىل 61%
و 70%لإلنــاث والذكــور عــى التــوايل ،وان نســب اصحــاب
األعــال مــن الخريجــن وصلــت اىل  6%للخريجــات و9%
للخريجني.وتفــوق هــذه النســب بشــكل ملحــوظ األرقــام
الوطنيــة للشــباب والشــابات يف نفــس العــام.
تشــر احصــاءات متابعــة الخريجــن والخريجــات املنشــورة
ملراكــز التدريــب ااملهنــي التابعــة لوكالــة غــوث وتشــغيل
االجئــن اىل ارتفــاع تلــك النســب ،حيــث اشــارت نتائــج
الثــاث ســنوات  2011حتــى  2013اىل أن نســب تشــغيل
الذكــور وصلــت اىل  82% ،91%و 89%يف الضفــة الغربيــة
عــى التــوايل ،ووصلــت نســب تشــغيل اإلنــاث يف الضفــة
الغربيــة اىل  66% ،76%و 77%عــى التــوايل ،بينــا بلغــت
نســب تشــغيل الذكــور  71% ،78% ،% 72يف غــزة عــى
التــوايل ،ووصلــت نســب تشــغيل اإلنــاث يف الضفــة الغربيــة
اىل  49% ،53% ،51%عــى التــوايل ()UNRWA 2013
تشــر احصــاءات متابعــة الخريجــن والخريجــات املنشــورة
ملراكــز التدريــب ااملهنــي التابعــة لإلتحــاد اللوثــري العاملــي
للســنوات للفــرة ذاتهــا ان نســب تشــغيل الخريجــن يف
ملركــز التدريــب املهنــي -القــدس وصلــت اىل  88.3%و92%
و  96.4%للســنوات  2011-2013عــى التــوايل ،ووصلــت
نســب التشــغيل ملركــز التدريــب املهنــي يف رام اللــة 86.7%

و 79.4%و 88.5%للســنوات نفســها عــى التــوايل .بينــا
وصلــت نســب مســاهمة الخريجــن والخريجــات اىل مــا
يفــوق ال )LWF 2014 ( 80%
ان أهميــة هذه النســب تكمــن يف انها ترتفع بشــكل ملحوظ
عــن نســب تشــغيل الشــباب والشــابات ومســاهمتهم يف
ســوق العمــل حيــث وصلــت نســب تشــغيل الشــباب اىل
 ،61.2%و 64.3%و 61.2%يف الســنوات  -2013 2011عــى
التــوايل ،ونســب مســاهمتهم يف ســوق العمــل وصلــت اىل
 ،28.5%ونســب مســاهمة الفتيــات وصلــت اىل 17.5%
كــا تبــن اإلحصــاءات الوطنيــة ( الجهــاز املركــزي لإلحصــاء
الفلســطيني )2013
وقــد بينــت الدراســات ارتفــاع نســب امللتحقــات بســوق
العمــل مــن خريجــات التعليــم والتدريــب املهنــي مقارنــة
بالنســب الوطنيــة ملشــاركة اإلنــاث بســوق العمــل ،وارتفــاع
نســب العاملــن والعامــات والذيــن لديهــم مشــاريع خاصــة،
حيــث تضاعفــت للذكــور وارتفعــت ســبع مــرات لإلنــاث،
كــا أن خريجــي املهنــي يتمركــز عملهــم يف القطــاع الخــاص،
مقارنــة مــع خريجــي األكادميــي (رنــدة هــال  .)2009وتبــن
ارتفــاع نســب التشــغيل لــدى مــن لديهــم تأهيــل يف املجــال
املهنــي ،مقارنــة مــع باقــي الســكان (مــاس  ،2009الجهــاز
املركــزي الفلســطيني )2006
كــا أشــارت دراســة وطنيــة كميــة ونوعيــة ملنظمــة العمــل
الدوليــة والجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني حــول
انتقــال الشــباب مــن التعليــم لســوق العمــل اىل نســب
متدنيــة لإلنتقــال وصلــت اىل  38% ،22.6%للذكــور و
 6%لإلنــاث ،كــا لحقهــم  20%ممــن مــا زالــوا يف عمليــة
اإلنتقــال ،وقــد تنوعــت هــذه النســب بحســب املنطقــة
والنــوع اإلجتامعــي والوضــع اإلقتصــادي لــأرسة واملســتوى
التعليمــي ،حيــث كانــت أعــى للخريجــن مــن الضفــة
الغربيــة ،للذكــور ،وللخريجــن مــن أرس ذا وضــع اقتصــادي
مرتفــع ،كــا ارتفعــت بشــكل ملحــوظ وكانــت نســب
اإلنتقــال ومــا زال باإلنتقــال األعــى لخريجــن التعليــم
العــايل مــا بعــد البكالوريــوس ولخريجــن التعليــم املهنــي
(حيــث وصلــت  79.6%لخريجــي الشــهادات العليــا مــا بعــد
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البكالوريــوس ،ووصلــت % 69.1لخريجــي التعليــم املهنــي
مقارنــه مــع مــا بــن ال  38%و 42%لباقــي املســتويات و
 47%ملــن هــم دون تأهيــل تعليمــي او مهنــي .آخــذن بعــن
اإلعتبــار نســب البطالــة املرتفعــة للشــباب وان حــوايل نصف
الشــباب امــا انهــى التعليــم األســايس فقــط او مل ينهــي اي
مســتوى تعليمــي.
)( PCBS-ILO SWTS: 2013 Sadeq & Elder
كــا أشــارت الدراســات اىل الحاجــة للخريجــن والخريجــات
املهنيــن يف املجــال ،حيــث بينــت دراســة كميــة ونوعيــة
وطنيــة يف املجــال شــملت  3681صاحــب عمــل مــن
مختلــف محافظــات الضفــة الغربيــة يف مختلــف القطاعــات
اإلقتصاديــة لصالــح وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل وبدعــم
مــن املــروع البلجيــي ذلــك .حيــث بينــت النتائــج أن
حــوايل  20%مــن املنشــآت املبحوثــة توظــف خريجــن
مهنيــن ،و 5%منهــا توظــف خريجــات مهنيــات ،وأن 86%
مــن تلــك املنشــآت راض عــن أداء الخريجــن ،بينــا أبــدت
 36%منهــا اســتعدادها لتوظيــف خريــج مــن مؤسســات
التعليــم والتدريــب املهنــي ،بــرط توافــر الخــرة .وبينــت
النتائــج ارتفــاع الطلــب املســتقبيل عــى العاملــة املهنيــة
املدربــة للثــاث ســنوات (  )2013-2015مبعــدل  19%ســنويا
عــن ســنة األســاس ( .2012رنــدة هــال :وزارة الرتبيــة
والتعليــم العــايل )2013
وتبــن مــن تحليــل احصــاءات مســح القــوى العاملــة
غــر املنشــورة ان نســبة االفــراد الخريجــن مــن التعليــم
والتدريــب املهنــى والتقنــي مــن اجــاىل االفــراد ( 15-29
فئــة الشــباب) يف فلســطني قــد بلغــت  ، 23.3%وتــراوح
نســب مســاهمتهم يف ســوق العمــل مــا بــن  85.7%و
 94.6%للذكــور ومــا بــن  14%و 42.9%لإلنــاث( .الجهــاز
املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني )2014
أنظمــة تعليــم وتدريــب مهنــي وتقنــي ترفــع مســتوى
الكفــاءة املاليــة وتوفــر مســاهمة مــن قبــل الــركاء
وكــا أشــار تقريــر منظمــة التعــاون والتنميــة وكنتيجــة
للمخرجــات املجتمعيــة الهامــة للتعليــم والتدريــب املهنــي

فــان الحديــث يجــب ان يتوجــه حــول رفــع الكفــاءة املاليــة
ال التقليــل مــن أهميــة هــذا النــوع مــن التعليــم والتدريــب.
وقــد بينــت العديــد مــن التجــارب املحليــة واالقليميــة
والعامليــة لرفــع تلــك الكفــاءة مــن خــال ارشاك أصحــاب
العمــل يف التدريــب وتبنــي منــاذج تعليــم وتدريــب داخــل
املنشــأة اإلقتصاديــة كنظــام التلمــذة املهنيــة واألنظمــة
األخــرى للتعلــم يف موقــع العمل( .منظمــة التعــاون والتنمية
 )Hoeckel 2008ولــذا يقيــس املؤرشيــن املذكوريــن ســابقا
“نســبة الــركات التــي تســهم يف التدريــب مــن اجــايل
الــركات” ومــؤرش مســاهمة الــركات -القطــاع الخــاص
هــذه املســاهمة.
اوضحــت دراســات لنــاذج تعمــل عــى تطويــر مســاهمة
ســوق العمــل يف االتدريــب وربــط التعليم والتدريــب املهني
بســوق العمــل عــن اهميــة تســهيل تطبيــق منــاذج “التعلــم
القائــم عــى العمــل” مثــل التلمــذة املهنيــة والتدريــب
املــزدوج والتدريــب يف موقــع العمــل وغريهــا مــن أمنــاط ،ملــا
لذلــك مــن أهميــة يف رفــع فعاليــة النظــام وربــط مخرجاتــه
باحتياجــات ســوق العمــل ،كــا انــه يســهم يف مشــاركة
القطــاع الخــاص يف التدريــب وتحمــل اعبائــه ونفقاتــه ،كــا
ان ذلــك يحتــاج إلطــار قانــوين يســهل املشــاركة بالنفقــات
( مثــل توفــر اعفــاء رضيبــي لنســب معينــة ملــن يســهم يف
التدريــب مــن الــركات وفــرض رســوم تدريــب عــى مــن
ال يشــارك يكــون جــزء مــن صنــدوق وطنــي للتدريــب)
(ص 50:ج)ETF 2014 -
كــا بينــت بعــض التقاريــر الداخليــة ملؤسســات التعليــم
والتدريــب املهنــي يف املجــال ان تبنــي هــذه األنظمــة
اســتطاع زيــادة فــرص تشــغيل الخريجــن والخريجــات كــا
اســتطاع تقليــل تكلفــة الطالــب/ة واتاحــة الفرصــة لزيــادة
التحــاق الطلبــة ،واســتطاع كســب ثقــة املشــغل والربــط
مــع املنشــآت اإلقتصاديــة ،ومــن تلــك املؤسســات والنــاذج:
تطبيــق التلمــذة املهنيــة يف املــدارس املهنيــة من خــال وزارة
الرتبيــة والتعليــم العــايل وبدعــم التعــاون األملــاين واســتمراره
حتــى يومنــا هــذا بعــد انتهــاء املــروع ( ، ) GIZوتجربــة
مراكــز التدريــب املهنــي التابعــة لإلتحــاد اللوثــري ولجمعيــة
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الشــبان املســيحية بتطبيــق التلمــذة املهنيــة (هــال ،)2011
وتجربــة وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن ()UNRWA 2011
كــا ان اســتغالل املشــاغل واملدربــن يف اجــراء دورات
مســتمرة لتطويــر الكفــاءة للعاملــن يف ســوق العمــل هــو
حاجــة بينتهــا العديــد مــن الدراســات (مكحــول ،2012
هــال  ،)2012 ،2013كــا انهــا مصــدر مــدر للدخــل مــن
املمكــن ان يســهم ريعهــا يف تغطيــة جــزء مــن النفقــات
التشــغيلية ،وقــد بينــت تجربــة العديــد مــن ممؤسســات
التعليــم والتدريــب املهنــي غــر الحكوميــة ذلــك .اال ان
مقدمــي التعليــم والتدريــب املهنــي الحكوميني ال يســتطيعوا
اإلســتفادة مــن تلــك الفرصــة ملركزيــة التعامــل املــايل مــن
خــال وزارة املاليــة وعــدم الســيطرة عــى قــرار الــرف
املــايل ،كــا بــن الطاقــم الوطنــي الــذي أعــد تقريــر تورينــو
( .2012ص) ETF,MOE, MOHE, MOL 2012 11:
كفــاءة متويــل التعليــم والتدريــب املهنــي وتحقيــق املســاواه
والعدالــة يف الفــرص
وقــد ارتبــط التعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي بالهــدف
الثالــث مــن اسـراتيجية التعليــم للجميــع ،املتعلــق مبالءمــة
التعليــم ،وبإكســاب الشــباب املهــارات الالزمــة للحيــاة ،وقــد
بينــت منظمــة اليونســكو يف تقاريــر املتابعــة الســنوية لتلــك
االســراتيجية أن إكســاب املهــارات للشــباب مــن املمكــن أن
يــؤدي إىل انتقالهــم للعمــل ،والتحاقهــم بفــرص تشــغيل،
وبالتــايل املســاهمة يف الحــد مــن مشــكلة بطالــة الشــباب،
كــا يــؤدي إىل إدمــاج الفئــات املهمشــة والنســاء ،وســبيل
لإلفــات مــن براثــن الفقــر ،وبالتــايل أكــدت عــى رضورة
اإلهتــام بتلــك الفئــات عنــد تطويــر وتخطيــط الربامــج
والسياســات لضــان املســاواة والعدالــة( .اليونســكو )2010
وقــد تبــن ان العديــد مــن مؤسســات التعليــم والتدريــب
املهنــي والتــي تســتهدف تلــك الفئــات توفــر املزيــد مــن
الخدمــات مــا يزيــد التكاليــف ،وصــوال لتحقيــق الناتــج
املطلــوب كــا هــي حالــة مؤسســات التعليــم والتدريــب
املهنــي غــر الحكوميــة والتــي تــم دراســتها وتقدميهــا مــن
خــال ورقــة عمــل ملؤمتــر عاملــي ونرشهــا ( رنــدة هــال
 ،)2012كــا الحــال بالنســبة لوكالــة غــوث وتشــغيل

الالجئــن كــا بينــت تقاريرهــا ،وتقــدم تلــك املؤسســات
خدمــات اإلرشــاد والربــط مــع ســوق العمــل وخدمــات
الداخــي للطلبــة وتطويــر املهــارات الشــخصية والحياتيــة
وغريهــا مــن اجــراءات رعايــة وحاميــة واعــداد مكثــف
للفئــات املســتهدفة .وقــد بينــت الشــؤون اإلجتامعيــة مــن
خــال املقابــات وجــود مصاريــف اضافيــة متعلقــة بتوفــر
وجبــات وخدمــات اخــرى.
ان توفــر تلــك الخدمــات رضوري لخدمــة الفئــات املهمشــة
ويتطلــب توفــر املزيــد مــن التمويــل بشــكل يضمــن
اإلســتدامه وقــد بينــت تجــارب العديــد مــن الــدول وجــود
برامــج واجـراءات لتوفــر ذلــك .وبالتــايل يجــب اإلنتبــاه بــان
تقليــل التكاليــف ورفــع الكفــاءة ال يكــون عــى حســاب
تلــك الفئــات.
انظمــة ومنــاذج اقليميــة وعامليــة لتمويــل التعليــم والتدريب
املهني:
تشــر اإلســراتيجية الوطنيــة للتعليــم والتدريــب املهنــي
الفلســطينية حــول أهميــة توفــر مصــادر لتمويــل النظــام
وعــن أهميــة مشــاركة القطــاع الخــاص يف متويــل التدريــب
والنظــام ،وعــن رضورة تفعيــل أنظمــة التدريــب بالرشاكــة
مــع ســوق العمــل كالتدريــب املــزدوج والتلمــذة املهنيــة
(وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل ووزارة العمــل )2010
تشــر الدراســات والتقاريــر لوجــود العديــد مــن النــاذج
اإلقليميــة والدوليــة لدعــم التعليــم والتدريــب املهنــي مــن
خــال صنــدوق وطنــي يســاهم بــه القطــاع الخــاص بشــكل
منظــم مــن خــال ترشيعــات وأنظمــة تضمــن ذلــك ،حيــث
تشــر تجربــة “صنــدوق التشــغيل والتعليــم والتدريــب
املهنــي والتقنــي” يف األردن والــذي تــم انشــاءه عــام 2009
اىل ذلــك  ،حيــث يســاهم بــه القطــاع الخــاص مــن خــال
اقتطــاع  70دينــار اردين عــى كل رخصــة عمــل لعامــل
أجنبــي يتــم اســتقدامه مــن الخــارج ،ويتــم نقــاش اقتطــاع
 1%مــن الرضيبــة لضــان دميومتــه (ص 40:أ)ETF 2015 -
كــا تشــر تجربــة لبنــان اىل وجــود صنــدوق التمويــل
للتعليــم والتدريــب املهنــي الداخــي ( والــذي أنشــئ عــام
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 1996مبرســوم) ويتــم تحويــل  10%مــن مســاهمة الطلبــة
مــن خــال األقســاط ورســوم اإلمتحانــات للصنــدوق ،بينــا
تحتفــظ املــدارس بباقــي القيمــة (  )90%لتغطيــة تكاليــف
الصيانــة  ،وينفــق الصنــدوق نصــف ريعــه عــى مشــاريع
مشــركة للمــدارس بينــا النصــف اآلخــر يتوجــه لدعــم
املــدارس التــي تحتــاج لذلــك ،وقــد بلغــت ميزانيــة اإلدارة
العامــة للتعليــم والتدريــب املهنــي  0.5%وتعتمــد عــى
التمويــل الخارجــي للنفقــات التطويريــة( .ص 26:بETF -
)2015
امــا بالنســبة لوضــع اإلطــار القانــوين ملســاهمة الــركاء
يف “التعلــم والتــدرب يف موقــع العمــل” فــان العديــد مــن
التجــارب اإلقليميــة والعامليــة تشــر اىل ان دوال مثــل األردن
وتونــس والجزائــر واملغــرب تنفــذ هــذا النــوع مــن التعليــم
والتدريــب املهنــي ،مــا يخفــف مــن األعبــاء املاليــة للتعليــم
والتدريــب املهنــي ،ويتــم تســهيل التــدرب يف موقــع العمــل
مــن خــال اطــار قانــوين يســاهم يف التمويــل ،ففــي األردن
توفــر الحكومــة التأمــن الصحــي للطلبــة وتعفــي املنشــأة
اإلقتصاديــة املســاهمة مــن رســوم الضــان اإلجتامعــي ،بينام
يف املغــرب ال يحتــاج صاحــب العمــل لدفــع رســوم الضــان
اإلجتامعــي عــن املتدربــن ،كــا تســهم  30%مــن رضيبــة
التدريــب املهنــي لتطويــر هــذا النــوع مــن التدريــب ،امــا يف
تونــس فــان رضيبــة التدريــب املهنــي قــد تــم فرضهــا منــذ
عــام  1% ( 1956مــن فاتــورة رواتــب القطــاع الصناعــي و
 2%لقطــاع الخدمــات) وتســهم بدعــم التعليــم والتدريــب
املهنــي يف تونــس ،بينــا يف الجزائــر هنــاك الــزام قانــوين
للــركات لتوفــر التــدرب يف موقــع العمــل كجــزء مــن نظــام
التلمــذة املهنيــة ،يعتمــد اإللـزام عــى حجــم املنشــأة ويصــل
ل  3%مــن املنشــآت الكبــرة ،كــا تدفــع الــركات التــي ال
تســاهم بالتلمــذة املهنيــة  1%مــن فاتــورة الرواتــب رضيبــة
تلمــذة مهنيــة والتــي توضــع يف صنــدوق خــاص لدعــم
هــذا النــوع مــن التدريــب .بينــا تبــن تجربــة كرواتيــا ان
املنشــآت اإلقتصاديــة التــي تــدرب لديهــا تســتطيع الحصــول
عــى اعفــاء رضيبــي مــن الحكومــة ،بينــا تســهم الحكومــة
يف تركيــا يف تكاليــف التدريــب يف املنشــأة وتكاليــف الضــان

اإلجتامعــي والتأمــن ضــد اصابــات العمــل( ) .ص52-53:
ج)ETF 2014 -
كــا تشــر العديــد مــن التجــارب العامليــة لوجــود متويــل
او صنــدوق لدعــم الفئــات املهمشــة والتــي تســاهم بتأكيــد
التحــاق الطلبــة والخريجــن بالتعليــم والتدريــب املهنــي
وبســوق العمــل ،وتطويــر انظمــة او برامــج تســهم بذلــك،
وضمــن هــذا البنــد خصــص اإلتحــاد األورويب  1.3مليــون
يــورو لتطويــر انظمــة تدريــب يف ســوق العمــل تســتهدف
الفئــات املهمشــة ) (ص 25:ج ،)ETF 2014 -وتخصــص
العديــد مــن الــدول ميزانيــات او صناديــق دعــم لتلــك
الفئــات ( مثــال صنــدوق الطالــب الجامعــي يف فلســطني) ،اال
انــه يف حــال التعليــم والتدريــب املهنــي فانــه يقــوم بتوفــر
الدعــم لتســهيل التحــاق الطلبــة والخريجــن بالتعليــم
والتدريــب املهنــي وســوق العمــل.
الخامتة:
7يعتــر متويــل التعليــم املهنــي والتقنــي مــن أهــم عنــارص
متابعــة وتقييــم النظــام واملصــدر األســايس الــذي يجــب
توفــره لتطويــر التعليــم والتدريــب املهنــي وتحســن
نوعيتــه ومخرجاتــه وارتباطــه مــع احتياجــات ســوق العمــل.
وقــد بينــت األدبيــات العامليــة املــؤرشات الهامــة باملجــال
واملرتبطــة باإلنفــاق العــام عــى التعليــم والتدريــب املهنــي
مقارنــة باإلنفــاق عــى التعليــم والناتــج املحــي اإلجــايل،
وتلــك املرتبطــة باإلنفــاق عــى الطالــب ومشــاركة القطــاع
الخــاص واملصــادر الخاصــة بذلــك ،كأهــم مــؤرشات ماليــة
يجــب قياســها .اال ان اإلحصــاءات املنشــورة واملتوفــرة ال
تغطــي بالكامــل املصــادر الكاملــة لقيــاس املــؤرش مــا
يســتدعي اجــراء الدراســات لذلــك ،وقــد بينــت الدراســة
اســتنادا للبيانــات املتوفــرة ان اإلنفــاق عــى التعليــم متــدين
وال يتعــدى خمــس اإلنفــاق العــام بينــا يرتفــع هــذا اإلنفاق
يف العديــد مــن الــدول اإلقليميــة والعامليــة ،وان اإلنفــاق
العــام عــى التعليــم والتدريــب املهنــي يصــل لحــوايل 1%
مــن اإلنفــاق عــى التعليــم ،بينــا ال يتعــدى  0.34%مــن
املوازنــة العامــة ملقدميهــا الحكوميــن مــن وزارة الرتبيــة
والتعليــم العــايل ،ووزارة العمــل ،ووزارة شــؤون اجتامعيــة،
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وهــو ايضــا اقــل بكثــر مــن العديــد مــن الــدول االقليميــة
والعامليــة ،آخذيــن بعــن اإلعتبــار ان التحليــل اســتند ملرشوع
املوازنــة والــذي مــن املمكــن ان يقــل عــن ذلــك وبحســب
توفــر املــوارد املاليــة .كــا ان مصــادر متويــل النظــام ال
تقتــر عــى القطــاع الحكومــي بــل تتعــداه للقطــاع األهــي
غــر الحكومــي والخــاص ووكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن،
والتــي بحســب دراســة اجرتهــا الباحثــة قــدرت مــع الجانــب
الحكومــي بحــوايل  5%مــن اإلنفــاق عــى التعليــم باملجمــل.
وقــد بينــت الدراســة ان قيــاس تكاليــف التعليــم والتدريــب
املهنــي يجــب ان يرتبــط بقيــاس عوائــده ،وهــو باملجمــل
مكلــف باملقارنــة مــع التعليــم الثانــوي األكادميــي اال ان
عوائــده عاليــة للفــرد واملشــغل واملجتمــع وباألخــص يف
زيــادة مســاهمة الشــباب بالقــوى العاملــة وتقليــل البطالــة
وتســهيل انتقــال الطالــب مــن التعليــم والتدريــب للعمــل،
مــا يســتدعي تركيــز النقــاش عــى كيفيــة رفــع الكفــاءة
املاليــة .وهنــا تجــدر اإلشــارة لعــدة أنظمــة ومنــاذج مــن
املمكــن ان تخفــض التكاليــف وتزيــد الدخــل وتــرك القطاع
الخــاص باإلنفــاق عــى التعليــم والتدريــب املهنــي ومنهــا
انظمــة التعلــم والتــدرب يف ســوق العمــل ومنهــا انظمــة
التلمــذة املهنيــة (Work Based Learning including
 ) Apprenticeship trainingاال ان تلــك املســاهمة تحتــاج
لترشيعــات وسياســات وايجــاد البيئــة املناســبة لتفعيــل
تلــك املســاهمة وقــد بــن التقريــر منــاذج عامليــة واقليميــة
لذلــك .كــا ان مأسســة متويــل التعليــم والتدريــب املهنــي
تســتدعي تطويــر حوكمــة النظــام وتوحيدهــا للقيــام بالــدور
املناســب مــن قيــادة للتعليــم والتدريــب املهنــي وارشاك
الــركاء ضمنــه وايجــاد البيئــة القانونيــة والتنفيذيــة لذلــك.
ان الحديــث عــن كفائــة النظــام املاليــة يجــب ان تراعــي
سياســات اإللتحــاق بالتعليــم والتدريــب املهنــي والحقــا
بســوق العمــل وباألخــص للفئــات املهمشــة والنســاء ،حيــث
بينــت التجــارب ان هــذا اإللتحــاق واإلســتهداف يرفــع مــن
تكلفــة التعليــم والتدريــب املهنــي ،وبالتــايل يجــب ان تراعي
السياســات واإلج ـراءات هــذه الحقيقــة وتوفــر لــه الطــرق
والوســائل الالزمــة.

ان الحديــث عــن مأسســة التميــل ودميومتــه يســتدعي
تنفيــذ هــذا الجانــب مــن اس ـراتيجية التعليــم والتدريــب
املهنــي واملرتبــط بانشــاء صنــدوق لدعــم ومتويــل التعليــم
والتدريــب املهنــي ورفــده باملصــادر األساســية مــن متويــل
حكومــي وقطــاع خــاص واجـراءات تــدر الدخل ومســتفيدين
مــن طلبــة وأهــايل ومجتمعــات محليــة .ان الحديــث عــن
تنفيــذ ذلــك تســتدعي العمــل عــى حوكمــة النظــام ضمــن
الق ـرارات الحكوميــة باملجــال ،كــا توفــر نــوع مــن انــواع
الالمركزيــة لضــان صتــع ال ـراكات وملشــاركة املؤسســات
بتجنيــد األمــوال واســتخدامها يف تطويــر التعليــم والتدريــب
املهنــي.
التوصيات:
8تفعيــل اإلهتــام بقطــاع التعليــم والتدريــب املهني
.1
والتقنــي مــن خــال تكثيــف عــرض مخرجاتــه ونتائجــه
باملقارنــة مــع تكاليفــه(  ،)Cost- Benefitواجـراء الدراســات
يف مجــال متويــل وعوائــد التعليــم والتدريــب املهنــي.
زيــادة الكفــاءة املاليــة ( )efficiencyللتعليــم
.2
والتدريــب املهنــي والتقنــي مــن خــال تبنــي أنظمــة تــرك
أصحــاب العمــل يف التدريــب (كالتلمــذة املهنيــة والنــاذج
األخــرى للتعلــم مــن خــال العمــل) واإلســتفادة مــن الربامــج
املقدمــة يف املجــال لتوفــر البيئــة القانونيــة املأسســة الالزمــة
لذلــك.
توفــر معلومــات واحصــاءات وطنيــة ()Data Base
.3
حــول متويــل التعليــم والتدريــب املهنــي واإلنفــاق العــام
باملجــال ،والقيــام باملتابعــة الدوريــة للمــؤرشات ونرشهــا
لتعزيــز الشــفافية وتعزيــز املســائلة.
انشــاء الصنــدوق الوطنــي للتدريــب وايجــاد
.4
الترشيعــات الالزمــة لتفعيلــه ودعمــه مــن خــال مســاهمة
اصحــاب العمــل واملجتمعــات املحليــة والطلبــة والخريجــن
( اســتنادا لإلسـراتيجية الوطنيــة للتعليــم والتدريــب املهنــي)
وتعزيــز متابعــة تطبيــق االســراتيجية ونــر نتائجهــا
وتفعيــل املســائلة.
تفعيــل حوكمــة نظــام التعليــم والتدريــب املهنــي
.5
والتقنــي وارشاك الــركاء اإلجتامعيــن مــن قطــاع خــاص
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ونقابــات عامليــة ومقدمــي خدمــات التعليــم والتدريــب
املهنــي والتقنــي يف الهيــاكل واملســتويات املختلفــة مــن صنع
القـرار ،وتنفيــذ القـرارات الوطنيــة ذات العالقــة بالحوكمــة،
كــا تفعيــل الــدور الوطنــي يف قيــادة متويــل القطــاع.
تفعيــل املتابعــة والتقييــم للخطــط والربامــج
.6
واإلســراتيجيات والسياســات وتفعيــل أنظمــة املســائلة
تبنــي نــوع مــن انــواع الالمركزيــة والــذي مــن
.7
املمكــن ان يــؤدي اىل قــدرة مؤسســة التعليــم والتدريــب
املهنــي عــى ارشاك الــركاء اإلجتامعيــن ،والتحكــم بالريــع
املــايل ألنشــطتها.
اســتمرار تطويــر رؤيــة وطنيــة حــول زيــادة كفــاءة
.8
ودميومــة النظــام بالتــوازن مــع تحقيــق املســاواة والعدالــة
بخدمــة الفئــات املهمشــة اســتنادا لإلسـراتيجية الوطنية.
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توصيات املؤمتر الرابع للتعليم والتدريب التقني واملهني
املنعقــد يف حــرم كليــة هشــام حجــاوي التكنولوجيــة يــوم األربعــاء املوافــق
15/04/2015م
يقــاس تقـ ّدم البلــدان وتط ّورهــا مبقــدار مــا متتلكــه مجتمعاتهــا مــن ثــروة مهن ّيــة تحمــل عــى عاتقهــا مه ّمــة البنــاء والنهــوض،
ومبــا أن التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي يســاهم يف دعــم جهــود التنميــة املســتدامة ،يف تكويــن الكــوادر البرشيــة،
مكافحــة الفقــر ،اضافــة اىل وتأثــره يف متغــرات التشــغيل ،ودخــل الفــرد ومســتوى املعيشــة للمواطــن .فــان التطــور الرسيــع
والغــر مســبوق الحاصــل يف مجــال التكنولوجيــا يتطلــب توفــر مؤسســات تعليــم وتدريــب تقنــي ومهنــي قــادرة عــى
رفــد ســوق العمــل بكــوادر تقنيــة وفنيــة مؤهلــة لســد احتياجــات هــذا الســوق .وادراكا مــن ادارة كليــة هشــام حجــاوي
التكنولوجيــة ألهميــة التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي ،ونظ ـرا لخصوصيــة الواقــع الفلســطيني فقــد جــاء عقــد املؤمتــر
الوطنــي الرابــع للتعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي داخــل حــرم الكليــة كمحاولــة للنهــوض بواقــع هــذا النــوع مــن التعليــم
والتدريــب ليواكــب التطــور التكنولوجــي والحداثــة حيــث التقــى حــوايل ثالمثائــة مشــارك وباحــث ناقشــوا عــى مــدار ثــاث
جلســات أحــد عــر بحثــا غطــت املحــاور التاليــة :واقــع التعليــم التقنــي واملهنــي وفــرص عمــل الخريجــن ،دمــج ذوي
االحتياجــات الخاصــة يف التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي ،التعليــم االلكــروين  ،تطويــر ومتويــل التعليــم والتدريــب
التقنــي واملهنــي.
وقد خلص الباحثون واملشاركون يف املؤمتر اىل التوصيات التالية:
 1تطويــر املناهــج واعــداد الكتــب الالزمــة ومأسســة عمليــة تدريــب الطلبــة وتنظيمهــا لتتناســب مــع احتياجــات ســوقالعمــل الفلســطيني واعطــاء حوافــز للمؤسســات التــي تســتقبل الطلبــة للتدريــب كاالعفــاء الرضيبــي مثــا.
 2تفعيــل االرشــاد الرتبــوي يف املــدارس األساســية  ،ورضورة مســاهمة املناهــج يف تغيــر الصــورة الســلبية اتجــاه أصحــاباملهــن لتعزيــز مفهــوم التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي.
 3توحيــد االطــار املســؤول عــن نظــام التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي وبنــاء نظــام متكامــل هيكليــا لهــذا النمــط مــنالتعليــم والتدريــب.
 4ســن قوانــن وترشيعــات تنظــم عمــل قطــاع التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي ،تبــن وتحــدد مســؤولية وصالحيــاتاملعنيــن مــن مؤسســات التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي ومؤسســات ســوق قطــاع العمــل.
 5وضــع إســراتيجية خاصــة بتأهيــل الكــوادر البرشيــة يف مؤسســات التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي ملواكبــة التطــوراتالتكنولوجيــة ،مبــا يف ذلــك تدريــب املدربــن يف ســوق العمــل إلطالعهــم عــى التكنولوجيــا الحديثــة املســتخدمة لنقلهــا
للطلبــة.
 6انشــاء صنــدوق وطنــي القـراض الطلبــة لتعزيــز فــرص التدريــب وايجــاد الترشيعــات الالزمــة لتفعيلــه ودعمــه مــن خــالمســاهمة اصحــاب العمــل واملجتمــع املحــي والطلبــة والخريجــن ( اســتنادا لإلســراتيجية الوطنيــة للتعليــم والتدريــب
املهنــي) وتعزيــز متابعــة تطبيــق االس ـراتيجية ونــر نتائجهــا وتفعيــل املســائلة لتوفــر فــرص نوعيــة ومتخصصــة لغــر
املقتدريــن.
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 7تفعيــل حوكمــة نظــام التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي وارشاك الــركاء اإلجتامعيــن مــن قطــاع خــاص ونقابــاتعامليــة ومقدمــي خدمــات التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي يف الهيــاكل واملســتويات املختلفــة مــن صنــاع القـرار ،وتنفيــذ
الق ـرارات الوطنيــة ذات العالقــة بالحوكمــة.
 8تفعيــل نظــام التعليــم والتدريــب املرتبــط مبفهــوم التلمــذة املهنيــة وســن الترشيعــات والقوانــن لتســهيل عمليــة تطبيــقهــذا النظــام.
 9توفري بيئة مالمئة لدمج ذوي االحتياجات الخاصة يف مؤسسات التعليم والتدريب التقني واملهني وسوق العمل. 10اعتــاد وتفعيــل االطــار الوطنــي للمؤهــات لدعــم صياغــة نتائــج التعلــم مــن حيــث املؤهــات وفــق معايــر التصنيــفوالتوصيــف الفلســطيني املبنــي عــى أســاس التصنيــف العــريب للمهــن.
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