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واقع التعليم املهين والتقين 
ومشكالته يف الوطن العربي 

دراسة حالة )اجلمهورية العربية السورية( 

أ. شادي حليب

   إجازة في االقتصاد/ دبلوم التأهيل والتخصص في استخدام الحاسوب في المجاالت االقتصادية/ كلية االقتصاد/ 
جامعة حلب/ سوريا.
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ملخص: 
الإعداد  يت�سمن  الذي  النظامي،  التعليم  اأنواع  من  نوع  والتقني  املهني  التعليم  اإن 
الرتبوي واإك�ساب املهارات واملعرفة املهنية، والذي تقوم به موؤ�س�سات تعليمية نظامية من 
اأجل اإعداد عمال مهرة يف خمتلف التخ�س�سات ال�سناعية والزراعية والتجارية وال�سحية، 
لتكون لديهم القدرة على التنفيذ والإنتاج، وقد عمدنا يف بحثنا اإىل التطرق للم�سكالت التي 
تعاين منها اأنظمة التعليم يف الدول العربية، حيث تت�سابه اإىل حد كبري فيما بينها. وللح�سول 
على نتائج اأدق واأ�سمل اأجريت درا�سة ميدانية على مدار�ص التعليم املهني يف حمافظة اإدلب 
وُفررّغت  العلمية،  االأ�س�س  وفق  اال�ستبانات  ُوزرّعت  حيث  ال�سورية(  املحافظات  )اإحدى 

البيانات با�ستخدام برنامج SPSS وح�سلنا على النتائج االآتية: 
ل ينت�سب معظم طالب التعليم املهني والتقني اإىل هذا النوع من التعليم عن رغبة  1 .
وقناعة لكونهم ي�سعرون باحلرج، وذلك ب�سبب الف�سل الق�رشي بني التعليم العام )الأكادميي( 

والتعليم املهني من خالل درجات ال�سهادة العدادية. 
املجتمع  بناء  يف  ودوره  ومفهومه،  والتقني  املهني  التعليم  مباهية  جهل  هناك  2 .
�سواء من قبل الطلبة اأنف�سهم اأم من قبل اأفراد املجتمع وذلك ب�سبب غياب التوجيه والر�ساد 

املهني. 
اإىل  بالإ�سافة  للمهنة،  العملي  بالواقع  الدرا�سية  للمناهج  وثيق  ارتباط  يوجد  ل  3 .
عدم مالءمة الربامج التعليمية لحتياجات �سوق العمل، وبالتايل عدم قدرة خريج التعليم 

املهني على املناف�سة مع العامل احلر. 
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Abstract: 
The vocational and technical education is a kind of formal education 

which includes the educational preparation and the acquisition of technical 
and professional skills. It is usually done by formal educational institutions 
which aim at preparing skilled workers in the industrial, agricultural, 
commercial and health fields. In this research, we have discussed the problems 
that the educational sector in the Arab world suffers from. The researcher 
made a field study for the vocational schools in Idleb district in the Syrian 
Arab Republic. A questionnaire was distributed gathered and analyzed using 
the SPSS statistical program. The following results were found: 

Most students who choose the technical and vocational programs do 1. 
not do this because they like these programs. On the contrary, they feel 
embarrassed because of the compulsory separation between the academic 
(general) education and vocational education according to the students’ 
grades in the preparatory stage. 
There is ignorance in the concept of vocational and technical education 2. 
and its role in the building of the community either by the students or 
by the members of the community because the absence of guidance and 
career counseling. 
There is no close link between the curriculum and the practical reality of 3. 
the profession. Furthermore, the educational programs which are offered 
are not suitable for the market needs; therefore the graduates are not 
well- qualified. 
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مقدمة: 
واملهارات  باملعارف  يت�سلح  اأن  امل�ستقبل  عامل  على  التكنولوجي  التطور  يحتم 
وال�سلوكيات التي تتواءم مع املتغريات التكنولوجية والإقليمية والعاملية، ومن ثم فاإنه من 
ال�رشوري اإعداد املواطن العربي وتعليمه وتدريبه على اأحدث تكنولوجيا الع�رش باعتبار اأن 
القوى العاملة املدربة هي القادرة على التعامل مع عنا�رش الإنتاج املختلفة لتوفري منتج 
جهود  وهناك  العاملية.  الأ�سواق  يف  واملناف�سة  منخف�سة  وتكلفة  عالية،  بجودة  خدمة  اأو 
ملحوظة قامت بها الدول العربية يف جمال تطوير التعليم العام �سواء من ناحية ال�ستيعاب 
الكامل لالأعداد ف�ساًل عن حت�سني نوعية التعليم. ويرتبط التعليم والتدريب املهني والتقني 
باإك�ساب املهارات الفنية وال�سلوكية، وتاأمني املوؤهالت املحددة ملقابلة احتياجات �سوق 
العمل،  اأ�سواق  يف  والطلب  العر�ص  بني  الهيكلي  اخللل  مواجهة  على  ي�ساعد  مبا  العمل، 
بالنف�ص، ورفع  الثقة  اإىل زيادة  يوؤدي  بل  الإنتاجية فح�سب  اإىل زيادة  يوؤدي  فالتدريب ل 
الروح املعنوية للعمال وحت�سني الر�سا الوظيفي ور�سا امل�ستفيدين من الإنتاج اأو اخلدمات، 
مبا ي�ساعد على املناف�سة يف �سوق العمل الداخلي واخلارجي. وي�ساهم التعليم والتدريب اأي�سًا 
النتماء، وحتقيق  وتنمية  الأجهزة و�سيانتها،  واملحافظة على  العمل  تكاليف  يف خف�ص 
الذات والتكيف مع املتغريات التكنولوجية وحتفيز العاملني واإك�سابهم القدرة على البحث 
والتطوير، وزيادة قابلية ال�ستخدام والرتقية مبا ي�ساعد على زيادة فر�ص العمل. ول ميكن 
الف�سل بني عمليتي التدريب والت�سغيل فكالهما يوؤدي اإىل حتقيق العمالة الكاملة واملحافظة 
على ا�ستقرارها واملعاونة يف خلق فر�ص عمل وتطبيق حق العمل جلميع املواطنني دون 
اأق�سى  وحتقيق  املختلفة،  القت�سادية  الأن�سطة  يف  العمالة  مب�ستويات  والرتقاء  تفرقة، 
كفاءة للعمالة بت�سهيل ح�سول املن�ساآت على العمالة املطلوبة واملنا�سبة، وم�ساعدة الأفراد 
تطبيق  يف  واملعاونة  البطالة،  من  احلد  يف  وامل�ساركة  فيها،  والتكيف  املهنة  اختيار  يف 

نظام التاأمني �سد البطالة. 
والحتياجات  التدريبية  اجلهود  بني  بالتن�سيق  العربية  الدول  تقوم  اأن  املهم  ومن 

احلالية وامل�ستقبلية لأ�سواق العمل العربية والعاملية من املهن والتخ�س�سات. 

مشكلة البحث: 
لأنه كان مرتبطًا-  الكايف؛  الهتمام  ال�سابق  ينل يف  والتقني مل  املهني  التعليم  اإّن 
املادي  والدخل  الجتماعي  امل�ستوى  يوؤمن  ل  وباأنه  الدرا�سي،  الف�سل  بفكرة  غالبًا- 



401

2012 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثامن والعشرون )2( - تشرين 

من  الأقل  الق�سط  نالت  التي  الفروع  من  والتقني  املهني  التعليم  يكون  وقد  املرغوبني. 
اهتمامات احلكومات املحلية، واملوؤ�س�سات واملنظمات الدولية، ومل ي�سعر املخططون ب�سكل 

عام باأهمية هذا النوع من التعليم اإل موؤخراً. 
وتربز م�سكلة البحث من خالل االإجابة على االأ�سئلة االآتية: 

ما اأ�سباب تردي واقع التعليم املهني والتقني؟  ● 

اإىل اأي مدى ميكن تغيري النظرة الدونية للتعليم املهني والتقني حتى ميكن جعله  ● 
ذا حظوة اجتماعية مقبولة؟ 

هل يوجد تعاون وتن�سيق بني موؤ�س�سات التعليم املهني والتقني وموؤ�س�سات �سوق  ● 
العمل؟ 

�سوق  واحتياجات  والتقني  املهني  التعليم  عملية  خمرجات  بني  خلل  هناك  هل  ● 
العمل؟ 

أهمية البحث: 
اإن التعليم املهني والتقني هو نوع من اأنواع التعليم النظامي، الذي يت�سمن الإعداد 
الرتبوي، واإك�ساب املهارات واملعرفة املهنية، والذي تقوم به موؤ�س�سات تعليمية نظامية من 
اأجل اإعداد عمال مهرة يف خمتلف التخ�س�سات ال�سناعية والزراعية والتجارية وال�سحية 
لتكون لديهم القدرة على التنفيذ والإنتاج، بحيث يكونون حلقة و�سل مهّمة بني الأطر الفنية 
العالية الذين تعدهم اجلامعات وبني العمال غري املهرة الذين مل يتلقوا اأي نوع من مواد 
التعليم النظامي. ففي هذا القرن تطبيق املعارف وح�سن ا�ستخدامها يكت�سب اأهمية توازي 
اأو تفوق توافر عنا�رش الإنتاج املادية من راأ�سمال ومواد، واأيدي عاملة ذات كفاءة عالية، 

قادرة على املناف�سة يف جمتمع تتزايد فيه املعرفة والتقنية احلديثة املتطورة. 

هدف البحث: 
لكي ت�ستطيع كل دولة اأن تواجه التحديات املطروحة يف ع�رش العوملة، من ال�رشوري 
اأن تعيد تقومي عر�ص القوى العاملة املوؤهلة لتتوافق وحاجات الأفراد واملجتمعات، وذلك 
باأن تفتح املجال اأمام اأكرب عدد ممكن من ال�سباب اإمكانية التعليم والتاأهيل )داخل املوؤ�س�سة 
ما  مع  ومتجاوبة  والجتماعية،  القت�سادية  احلقائق  على  مبنية  خارجها(  اأو  التعليمية 
ي�سبو اإليه ال�سباب من تطلعات م�ستقبلية ومتوافقة مع قدراتهم، وموؤدية اإىل انخراطهم يف 
احلياة العملية و�سوق العمل ب�سكل فعال و�رشيع. وهذا من املمكن اأن يتم من خالل التعليم 
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املهني والتقني، والذي يتطلب اإعادة تعريف وتو�سيف ودرا�سة وحتليل، وهذا هو هدفنا يف 
البحث من خاللٍ مناق�سة النقاط االآتية: 

حتديد ماهية هذا النوع من التعليم ومفهومه احلديث.  ● 

امل�سكالت والتحديات التي يواجهها التعليم املهني والتقني يف الوطن العربي.  ● 

العالقة التبادلية بني خمرجات التعليم املهني والتقني و�سوق العمل.  ● 

فروض البحث: 
ل ينت�سب طالب التعليم املهني اإىل هذا النوع من التعليم عن رغبة وقناعة.  ● 

معظم طالب التعليم املهني يجهلون ماهيته ومفهومه قبل التحاقهم به.  ● 

ل توجد فروق جوهرية بني خمتلف معايري الختيار لنظام التعليم املهني من قبل  ● 
الطلبة. )جمموع العالمات، ت�سجيع الأهل، عدم الرغبة يف درا�سة نظرية طويلة الأمد( 

بالواقع  املهني  التعليم  مناهج  ارتباط  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  توجد عالقة  ل  ● 
قدرة  بني  و  العمل،  �سوق  لحتياجات  التعليمية  الربامج  مالءمة  ومدى  للمهنة،  العملي 

اخلريج على املناف�سة يف �سوق العمل. 

الدراسات السابقة: 
اهتمت اليون�سكو بالتعليم التقني واملهني منذ اأكرث من 40 �سنة، وقد تطور برناجمها 
بتغري املعطيات العلمية والتقنية، ال اأنه يف نهاية عام 1980 اأخذت دوراً كبرياً فعاًل يف 
اإن�ساء املركز العاملي للتعليم التقني واملهني  تقوية التعليم التقني واملهني، وكانت وراء 

)اليونيفوك( . وهناك درا�سات عديدة متت يف هذا ال�سدد. 
يف  الرتبية  بوزارة  واملهني  الفني  للتعليم  اإح�سائية  درا�سة   -1998 عطية،  غادا 
التعليم  لتطور  اإح�سائية  درا�سة  فيها  مّتت  حيث  حلب.  جامعة  ماج�ستري،  ر�سالة  �سوريا- 
الفني واملهني يف �سورية )ال�سناعي، التجاري، الن�سوي( وكذلك التنبوؤ باأهم موؤ�رشاته لغاية 

عام 2005. 
وزارة الرتبية ال�سورية، 1993، درا�سة ميدانية حول تعزيز اإقبال الطلبة على التعليم 
املناهج  مديرية  قامت  حيث  دم�سق.  العلمية،  والبحوث  املناهج  دائرة  واملهني،  الفني 
والبحوث يف وزارة الرتبية بدرا�سة ميدانية بعنوان: تعزيز اإقبال الطلبة على التعليم املهني 
والفني، وقد تطرقت الدرا�سة امليدانية يف ق�سم كبري منها اإىل مناهج. وقد وجد القائمون 
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على الدرا�سة اأّن مناهج التعليم املهني والفني تقوم بدورها يف حتقيق اأهداف التعليم الفني 
واملهني ول ت�سكل عبئًا على الطالب، ولكنها يف الوقت نف�سه ل حتقق طموحات الطلبة يف 

تلبية احتياجات التعليم الذاتي. 
وانعكا�ساتها  املجتمعية  للمتغريات  ميدانية  »درا�سة   ،1993 اإبراهيم،  اأحمد  ال�سيد 
)م�ستقبل  الثالث ع�رش.  العلمي  املوؤمتر  الفني«.  الثانوي  للتعليم  الأمور  اأولياء  على منظور 

التعليم الفني يف م�رش( – جامعة عني �سم�ص. 
واأعدت الدرا�سة بهدف الإجابة على الت�ساوؤلت الآتية: 

كيف ميكن جعل التعليم الفني والتدريب املهني جاذبًا لجتاهات اأولياء الأمور، ويزيد 
من الإقبال عليه؟ واإىل اأي مدى ميكن تغيري النظرة اإليه؟ 

وتو�سلت الدرا�سة اإىل ما ياأتي: 
اأن النظرة غري اجلاذبة للتعليم الفني والتدريب املهني ما زالت قائمة على الرغم  - 

من اأنه امل�سدر الرئي�سي لإعداد الأيدي العامة القادرة على حتمل عبء الإنتاج. 
اإعالمية يف  تنظيم حمالت  الفني من خالل  التعليم  باأهمية  الأمور  اأولياء  توعية  - 
الأجهزة املرئية وامل�سموعة، وتنظيم زيارات ملراكز الإنتاج ال�سناعي بغر�ص ن�رش مفاهيم 

جديدة عن الأبعاد امل�ستقبلية لالأبناء امللتحقني به. 
قائد علي عبد اهلل، 2002. دور التعليم التقني والتدريب املهني يف تنمية املوارد 
الب�رشية يف قطاع من�ساآت الأعمال ال�سغرية والأ�سغر )الواقع والطموح( . جملة كلية التجارة 

والقت�ساد، العدد )20( ، �سنعاء. 
املهني  والتدريب  التقني  التعليم  مبخرجات  الهتمام  عدم  اأن  على  الدرا�سة  رّكزت 
لتنمية املوارد الب�رشية يف قطاع من�ساآت الأعمال ال�سغرية والأ�سغر، ي�سعف من دور هذا 
القطاع وم�ساهمته يف التنمية القت�سادية والجتماعية و�سيظل دوره هام�سيًا. وقد تو�سلت 
الدرا�سة اإىل نتائج عك�ست �سعف قدرة موؤ�س�سات التعليم التقني والتدريب املهني يف تنمية 
املوارد الب�رشية، وعدم مالءمة خمرجاتها لحتياجات املن�ساآت ال�سغرية من تلك املوارد، 
والتدريب  التقني  التعليم  موؤ�س�سات  خمرجات  بني  الفجوة  ات�ساع  عنه  متخ�ص  الذي  الأمر 

املهني، وبني متطلبات واحتياجات من�ساآت قطاع الأعمال ال�سغرية. 

منهجية البحث: 
التعليم،  هذا  واقع  لتحليل  النظري  الق�سم  يف  التحليلية  املنهجية  بحثنا  يف  �سنعتمد 
املعلومات  اأحدث  على  ذلك  يف  معتمدين  عام،  ب�سكل  وم�سكالته  خ�سائ�سه  بع�ص  واإبراز 
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الإح�سائية املاأخوذة من م�سادر دولية وحملية. اأما يف الق�سم العملي، ف�سيتم اإجراء درا�سة 
ميدانية على مدار�ص التعليم الثانوي املهني والتقني للفرعني )�سناعي، ن�سوي( يف حمافظة 

اإدلب، و�سنعتمد الربامج الإح�سائية املتوافرة لتفريغ البيانات وحتليلها. 

خمطط البحث: 

واقع التعليم املهني والتقني وم�سكالته يف الوطن العربي 
 )درا�سة حالة اجلمهورية العربية ال�سورية( 

اأوالً- ماهية التعليم املهني والتقني: 
ن�ساأة التعليم املهني والتقني. 

م�سميات التعليم املهني والتقني يف الوطن العربي. 
تعريف التعليم املهني والتقني. 

ثانياً- منظومات التعليم املهني والتقني يف الدول العربية: 
ثالثاً- م�سكالت التعليم املهني والتقني يف الدول العربية: 
3- 1 تعدد جهات الإ�رشاف على التعليم املهني والتقني. 
3- 2 عدم توافر نظام وطني كفوؤ ملعلومات �سوق العمل. 

3- 3 نظرة املجتمع للتعليم والتدريب التقني واملهني. 
3- 4 عزوف الطلبة وقلة رغبتهم اللتحاق بالتعليم املهني والتقني. 

3- 5 �سعف التفاعل مع موؤ�س�سات القطاعات القت�سادية والجتماعية. 
رابعاً- درا�سة حالة اجلمهورية العربية ال�سورية: 

4- 1 ن�ساأة التعليم املهني والتقني يف �سورية وتطوره. 
4- 2 درا�سة ميدانية ملدار�ص التعليم املهني يف حمافظة اإدلب. 

أوالً- ماهية التعليم املهين والتقين: 

1- 1 ن�ساأة التعليم املهني والتقني: 
اليونانية  واحل�سارة  الفراعنة  اأيام  امل�رشية  كاحل�سارة  القدمية  احل�سارات  يف 
والرومانية، ات�سمت نظرة املجتمع للعمل اليدوي بنظرة دونية، وات�سم العمل الفكري بنظرة 
تقدير عالية، وجاءت احل�سارة الإ�سالمية فمجدت العمل والعامل، و�سجعت املواطنني على 
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العمل والك�سب يف كثري من الآيات يف القراآن الكرمي والأحاديث النبوية ال�رشيفة، فزاد الطلب 
على الأفراد املنتجني، ونعمت املجتمعات العربية خاللها يف بحبوحة من العي�ص لرتفاع 
املنتجات، وحرية انتقالها من بلد لأخر، وا�ستدعى ذلك تعليم املواطنني وتدريبهم، وكان 
ذلك يتم عن طريق التلمذة التقليدية، باأن يتعلم املواطن نقاًل عن معلمه )�ساحب ال�سنعة( 
، وكان ي�رشف على كل �سنعة يف املدينة »�سيخ ال�سنعة« ينظم �سوؤونها، وكان من نتيجة 

ذلك التطور العمراين والزراعي والتجاري يف خمتلف اأقطار الدولة. 
ي�ستعيدون  الإنتاج وبداأوا  العمل، ف�سعف  النا�ص عن  ان�رشف  الدولة  اأن �سعفت  وما 
واللغوية،  الفكرية  الأعمال  ومتجيد  املهني،  العامل  احرتام  بقلة  القدمية  القبلية  اأفكارهم 
فكان نتيجة ذلك تخلف يف الإنتاج، و�سعف بنية املجتمع، مما اأدى اإىل ا�ستقطاب الغزاة 
ال�ستعماري  للحكم  الأمر  ا�ستتب  اأن  وبعد  الدولة.  ثروات هذه  الطامعني يف  وامل�ستعمرين 
اأهملت نواحي تنمية املجتمع، واقت�رش ن�ساط هذا احلكم يف املجال الرتبوي والتعليمي على 
ما يحتاجه كاأدوات ل�ستكمال ت�سيري �سوؤون هذه الدولة امل�ستعمرة، فتجمد النمو الطبيعي 
للمجتمع ونظرته للعمل، وعلى النقي�ص من ذلك طورت الأنظمة الغربية جمتمعاتها تربويًا 
فتطورت  اأملانيا،  يف  املهنة  على  الن�صء  لتعليم  التقليدية  التلمذة  فكرة  ون�ساأت  وتعليمًا 
هذه الفكرة مع التقدم ال�سناعي اإىل اأن اأ�سبحت اأبرز نظم الإعداد املهني يف اأوروبا تدعم 

ال�سناعة والإنتاج وتطور مفهومها الجتماعي نحو العمل واملهننة والإعداد لها. 
ارتبطت نظم التعليم التقني واملهني بالتطور القت�سادي، ففي الدول الفقرية والأقل 
ات التعليم والتدريب التقني واملهني من واجبات احلكومة متوياًل  منواً غالبا ما تكون مهمَّ
يكون  حيث  النمو،  متو�سطة  الدولة  ويف  الدول،  هذه  اقت�ساديات  ل�سعف  وذلك  واإدارة، 
الن�سيب  الإنتاج  قطاع  ويحتل  التمويل،  من  ن�سيبًا  احلكومة  حتتل  تطوراً  اأكرث  القت�ساد 
ويرافق  التمويل،  من  الأكرب  اجلزء  الإنتاج  قطاع  فيحتل  ال�سناعية  الدول  يف  اأما  الآخر. 
هذا التمويل م�سوؤولية التطور. ففي الدول الأقل منواً تكون الكلمة الأخرية يف نظم التعليم 
والتدريب التقني واملهني هي للحكومة ل�سعف قطاع الإنتاج، ويف الدول ال�سناعية تكون 
بغرف  ممثال  واخلدمات  الإنتاج  قطاع  ن�سيب  من  والأ�رشاف  والإدارة  التطوير  م�سوؤولية 
ال�سناعة والتجارة. وت�سارك احلكومة هذه امل�سوؤولية بالقدر الذي يحافظ على العدالة يف 

التوزيع بني الأفراد واملناطق املختلفة لإ�سفاء ال�ستقرار الكايف يف املجتمع. 
وثيق  كان  اإذا  عال  مردود  ذو  ولكنه  الوظائف،  يخلق  ل  واملهني  التقني  التعليم  اإّن 
الرتباط بالطلب الفعلي على الوظائف، لأن اإيجاد فر�ص عمل عادة ما يرتبط بال�سيا�سات 
القت�سادية العامة للقطر من جتارة وادخار واإنفاق وت�سخم يوؤدي التعليم التقني واملهني 
دوره بفاعليه عن طريق تطوير راأ�ص املال الب�رشي الذي حتتاجه احلياة القت�سادية للبلد، 
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وتزداد فاعليته عندما تتطابق هذه الأعداد مع فر�ص العمل املتاحة، ويف درا�سة لعدد من 
نظم التعليم والتدريب التقني واملهني يف الدول النامية تبني اأن جناح هذه النظم يعتمد على 
العمل، ويعتمد كذلك على مدة متحوره  اإدارة القت�ساد وتن�سيط ال�ستثمار، واإيجاد فر�ص 
حول احتياجات ميادين العمل احلالية واملتوقعة، وتقل فاعلية نظم التعليم التقني واملهني 

اإذا ارتبطت ب�سيا�سة العر�ص فقط. 
1- 2 م�سميات التعليم املهني والتقني يف الدول العربية: 

على  املهني(  الثانوي  )التعليم  م�سمى  والدولية  العربية  الرتبوية  املنظمات  اعتمدت 
اأخذت  وقد  اأق�سام مهنية،  اأو  مدار�ص  الثانوية �سمن  املرحلة  يتم يف  الذي  املهني  الإعداد 
عليه  واأطلقت  الت�سمية،  ولبنان هذه  والكويت  وفل�سطني  والعراق  والبحرين  الأردن  كل من 
ال�سومال،  ال�سعودية،  جيبوتي،  الإمارات،  الآتية:  الدول  يف  الفني  الثانوي  التعليم  ت�سمية 
قطر، م�رش، اليمن، موريتانيا، كما واأطلقت عليه ت�سمية التعليم الثانوي التقني يف الدول 
التعليم  م�سمى  تطلق  ليبيا  اأن  اإذ  اأخرى،  م�سميات  وهناك  املغرب  اجلزائر،  تون�ص،  التالية 
املهني على التعليم الذي مدته 3 �سنوات بعد املرحلة املتو�سطة )الإعدادية( ، وكذلك احلال 
تطلق ت�سمية التعليم املهني على التعليم الذي مدته �سنتان بعد املتو�سطة )الإعدادية( يف 

كل من اجلزائر و�سورية واليمن. 
اأما م�سميات التعليم التقني فتختلف من قطر لآخر، وقد اعتمد الحتاد العربي للتعليم 
ت�سمية  اليون�سكو  ومنظمة  )الي�سكو(  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  واملنظمة  التقني 
التعليم التقني على الإعداد املهني الذي يتم بعد الثانوية وبدرجة اأقل من الدرجة اجلامعية 
فيها كوادر �سمن هذا  ُتعّد  التي  التعليمية  املوؤ�س�سة  ت�سمية معهد على  اأطلقت  الأوىل، كما 
امل�ستوى من التعليم. واجلدول الآتي يبني امل�سميات املتداولة يف الدول العربية، ويظهر اأّن 
هناك حاجة ما�سة لتوحيد م�سميات التعليم الثانوي املهني والتعليم التقني لإزالة اللتبا�ص 

الناجم عن تعدد الت�سميات بني خمتلف الدول العربية. 
الجدول )1(

مسميات التعليم المهني والتقني في الدول العربية

ت�سمية التعليم التقنيت�سمية التعليم املهنيا�سم الدولة

جامعي متو�سطالتعليم الثانوي املهنيالأردن
تقنيالتعليم الثانوي الفنيالمارات
العايل املتو�سطالتعليم الثانوي املهنيالبحرين

تقني �ساميالتعليم الثانوي التقنيتون�ص
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ت�سمية التعليم التقنيت�سمية التعليم املهنيا�سم الدولة

تقني �ساميالتعليم الثانوي التقنياجلزائر
تقنيالتعليم الثانوي الفنيال�سعودية
تكنولوجي )تقني( التعليم الثانوي الفنيال�سودان 

تقني التعليم الثانوي املهني�سوريا
فنيالتعليم الثانوي الفنيال�سومال

تقنيالتعليم الثانوي املهنيالعراق
جامعي متو�سطالتعليم الثانوي املهنيفل�سطني

تقنيالتعليم الثانوي الفنيقطر
فنيالتعليم الثانوي املهنيالكويت

فنيالتعليم الثانوي املهنيلبنان
تقنيالتعليم الثانوي املهنيليبيا
فنيالتعليم الثانوي الفنيم�رش

تقني �ساميالتعليم الثانوي التقنياملغرب
تقنيالتعليم الثانوي الفنيمورتانيا

تقنيالتعليم الثانوي الفنياليمن

العربية )دراسات حالة  التعليم  التقني والمهني ضمن نظم  التعليم  يوندباس، دور  اليونسكو،  المصدر: 
ودراسة توليفية( ، 1995، ص 358. 

 في الجمهورية العربية السورية قبل مطلع عام 2004 كان يطلق التعليم المهني )التعليم الفني( 

1- 3 تعريف التعليم املهني والتقني: 
يق�سد بالتعليم املهني كما طرح يف موؤمتر التعليم املهني يف الوطن العربي التعريف 
املهارات  واإك�ساب  الرتبوي  الإعداد  يت�سمن  الذي  النظامي  التعليم  من  النوع  »ذلك  الآتي: 
مهرة  عمال  اإعداد  اأجل  من  نظامية  تعليمية  موؤ�س�سات  به  تقوم  الذي  املهنية،  واملعرفة 
القدرة  لديهم  لتكون  والتجارية  وال�سحية  والزراعية  ال�سناعية  التخ�س�سات  خمتلف  يف 
الذين  العالية  الفنية  الأطر  بني  مهّمة  و�سل  حلقة  يكونون  بحيث  والإنتاج  التنفيذ  على 
الفني  النظامي  التعليم  اأي نوع من  الذين مل يتلقوا  تعدهم اجلامعات والعمال غري املهرة 
واملهني«. )1( وقد ن�ست اتفاقية التعليم املهني والتقني التي اعتمدتها اليون�سكو يف دورتها 
العملية  اأ�سكال  جميع  يعني  واملهني  التقني  التعليم  اأن  والع�رشين1989على  اخلام�سة 
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التعليمية وم�ستوياتها التي تت�سمن )بالإ�سافة اإىل املعارف العامة( درا�سة التكنولوجيات 
والدرايات واملواقف واملدارك املت�سلة  العلمية  والعلوم املت�سلة بها، واكت�ساب املهارات 
تعريف  ميكن  كما  والجتماعية.  القت�سادية  احلياة  قطاعات  يف  املهنية  باملمار�سات 
اأو تزويده  الفرد على مهارات ومعلومات واجتاهات  الإعداد املهني والتقني باأنه ح�سول 
بها، اأو تطويرها لديه، ب�سكل يوؤدي اإىل تغيري �سلوكه واأدائه لي�سبح قادراً على القيام بجزء 
لتلك  الإعداد  وي�سمل  منا�سب،  ب�سكل  الأعمال  من  مبجموعة  اأو  متكامل  بعمل  اأو  عمل  من 
الربامج التي تعد املتدرب ملزاولة مهنة معينة، كما ي�سمل اأي�سا برامج رفع كفاءة العمال 

يف مهنة ميار�سها. 
التوازن بني نظام التعليم ب�سكل عام، ونظام التعليم املهني والتقني الأكرث  اإّن عدم 
ارتباطًا ب�سوق العمل، هو اأحد اأهم املعوقات يف طريق حتقيق التنمية الجتماعية والتطور 
القت�سادي، ووجود طاقم كامل من التقنيني املهرة يف بلد ما، يف امل�ستقبل، هو الذي ُيعزز 
تنمية اجتماعية دائمة، وتطوراً اقت�ساديًا م�ستمراً. وعلى احلكومات اأن تعي هذه احلقيقة، 
واأن تعطي هذه الكفاءات وهذه الخت�سا�سات الأهمية القت�سادية والجتماعية الالزمة، 
التعليم  ال�ستثمارات يف جمال قطاعات  العادل من  اجلزء  واملهني  التقني  التعليم  وتويل 

والقت�ساد. 
وعلى هذا االأ�سا�س يجب اأن ينظر اإىل التعليم التقني واملهني على اأنه: 

جزء ل يتجزاأ من التاأهيل والتعليم العام.  - 

و�سيلة انخراط يف القطاعات املهنية، وم�ساهمة فعالة يف عامل العمل.  - 

وجه من اأوجه التعلم والتدرب مدى احلياة، وتاأهيل لتحمل م�سوؤولية املواطنة.  - 

للمجتمع. وبالتايل و�سيلة ملحاربة  اأداة حتري�ص لإيجاد منو وتقدم ثابت ودائم  - 
الفقر. 

اإّن التعليم التقني واملهني هو يف �سلب اهتمامات العديد من احلكومات واملنظمات 
العمل  �سوق  لدخول  املجال  وتفتح  املهني،  الندماج  ت�سهل  اأداة  لكونه  واملحلية،  الدولية 
واملرور بي�رش من عامل املدر�سة اإىل عامل العمل، وهناك ن�سبة ل باأ�ص بها يف جميع برامج 
هذا النوع من التعليم تتم لي�ص فقط يف ور�سات درا�سية، واإمنا يف عملية تدريب فعلية يف 
القطاعات الإنتاجية املوافقة، ويف املعامل والور�سات احلرفية. اإل اأّن هذا النوع من التعليم 
ظل مهم�سًا لفرتة طويلة، وموقوفًا على الفئة التي مل يحالفها احلظ لاللتحاق بالتعليم العام، 
اأو مرتبطًا ببع�ص الفئات املهم�سة اجتماعيًا اأو ماديًا، والتي ت�سعى اأحيانًا اإىل دخول �سوق 
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العمل ب�سورة عاجلة، اأي اأن هناك نوعًا من النظرة الدونية لهذا النوع من التعليم. ومل يكن 
بالإمكان تغيري هذا الواقع ما مل تتعا�سد اجلهود الدولية عن طريق منظماتها، واحلكومات 
عن طريق هيئاتها املحلية، لكي ياأخذ هذا النوع من التعليم موقعه احلقيقي يف عامل متغري 
اآنية، واإمنا تغيرياً  اإليه، ولكي ل يكون هذا التغيري مرحليًا وردة فعل  نحن باأم�ص احلاجة 

هيكليًا وا�سرتاتيجيًا. 

ثانياً- منظومات التعليم املهين والتقين يف الدول العربية: 

هناك طرق متعددة للتعليم الفني والتدريب املهني والتقني ففي بع�ص النظم يق�سي 
اأن  فقط، كما ميكن  املهني  التدريب  ومراكز  املدار�ص  التدريب يف  اأو  التعليم  الطالب فرتة 
يق�سي الطالب جزءاً من فرتة التعليم اأو التدريب يف املدر�سة اأو مركز التدريب واجلزء الآخر 
اأن  هو  الثالث  والنوع  ال�سناعية  التلمذة  اأو   ، الثنائي(  )النظام  والإنتاج  العمل  مواقع  يف 

يق�سي املتدرب فرتة التدريب يف موقع العمل والإنتاج. 
تتباين هياكل التعليم املهني والتقني يف الدول العربية من حيث امل�سميات وامل�ستوى 
ومكان الإعداد، وطريقة الإعداد و�رشوط الدخول والتوجه الأ�سا�سي للخريج. ومبكن تق�سيم 

م�ستويات التعليم املهني والتقني اإىل: 
التعليم التقني: وقد ي�سمى تعليمًا فنيًا، ويتم عادة يف كليات اأو معاهد بعد املرحلة  ♦ 

الثانوية  اأو  العامة  الثانوية  امتحان  النجاح يف  القبول  الثانوية، وغالبًا ما تكون �رشوط 
املهنية ومدة الدرا�سة )2- 3( �سنوات، وبه م�ستويان. 

تقني عايل )�سامي( ومدة الدرا�سة ثالث �سنوات غالبًا - 

تقني مدة الدرا�سة �سنتان.  - 

التعليم الثانوي املهنى: وقد ي�سمى التعليم الثانوي التقني، اأو التكوين املهني، اأو  ♦ 

التعليم الفني يف بع�ص الدول ويتم عادة �سمن املرحلة الثانوية العليا حيث يق�سي الطالب 
املدار�ص  ت�سرتط  العربية ل  الدول  اأغلب  املدر�سة، ويف  والتدريب متفرغًا يف  التعليم  فرتة 
التدريب  لتلقي  العمل والإنتاج  ال�سيفية يف مواقع  العطالت  اأثناء  الطالب  التحاق  املهنية 

ال�سيفي. 
التدريب املهنى يجمع التدريب املهنى يف الدول العربية اأمناط التدريب املختلفة  ♦ 

بني  يجمع  الذي  الثنائي  التدريب  اأو  فقط،  التدريب  ومراكز  املدار�ص  داخل  التدريب  �سواء 
املدر�سة اأو املركز ومواقع العمل والإنتاج اأو التدريب داخل العمل. 
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وفيما  العربية،  الدول  يف  املهارة  م�ستويات  م�سميات  يف  الختالفات  بع�ص  هناك 
ياأتي م�ستويات املهارة يف اأمناط التعليم والتدريب املهني والتقني: 

وُيطلق  الفني،  امل�ستوي  اإىل  التقني  التعليم  نظم  يوؤهل  التقني:  التعليم  م�ستويات  ♦ 
على موؤهل اخلريج اأ�سماء عدة »فني اأول« يف جمهورية م�رش العربية اأو »تقني �سام« يف 
دول املغرب العربي، اأو » فني« يف بع�ص الدول العربية، ويف جمهورية م�رش العربية يقوم 
اأربع  درا�سة  بعد  الأخ�سائي  فئة  يف  التخرج  بعد  بالعمل  امللتحقني  باإعداد  الفني  التعليم 

�سنوات انطالقًا من كليات اأو معاهد فنية عليا. 
م�ستوي التعليم الثانوي املهني اأو الفني: ُيطلق على موؤهل اخلريج اأ�سماء عدة منها  ♦ 

»التقني« يف دول املغرب العربي، اأو »فني« يف م�رش و�سوريا وال�سعودية. 
التدريبية  الربامج  خلريجي  خمتلفة  م�ستويات  هناك  املهني:  التدريب  م�ستويات  ♦ 
فمثاًل بالن�سبة للدورات املهنية الق�سرية يعد اخلريج للعمل �سمن فئة حمدودي املهارات، 
التدريب  لربامج  بالن�سبة  اأما  مثاًل،  اجلزائر  يف  مهنية«  »كفاءة  املوؤهل  هذا  على  وُيطلق 
يف  املاهر  العامل  فئة  من  اخلريجني  م�ستوى  فيكون  عامني،  حدود  يف  املدة  متو�سطة 
معظم الدول العربية، وبالن�سبة لنظم التدريب التي ت�سل مدة التدريب فيها ثالثة اأعوام يف 

املتو�سط، ُيعّد اخلريجون للعمل �سمن فئة م�ستوى العامل املهني. 

ثالثاً- مشكالت التعليم املهين والتقين يف الدول العربية: 

3- 1 تعدد جهات االإ�رضاف على التعليم املهني والتقني: 
نظًرا لت�سعب اجلهات الر�سمية املعنية باإدارة نظم التعليم والتدريب التقني واملهني يف 
الدول العربية، وت�ستت احلاكمية كذلك، فال توجد جهة وطنية موحدة متار�ص دور احلاكمية 
يف معظم الدول العربية. ويبني اجلدول )2( خال�سة لإدارة النظم الفرعية ملنظومة التعليم 
والتدريب التقني واملهني يف الدول العربية. حيث نالحظ من اجلدول اأن اأكرث من وزارة اأو 
هيئة تقوم بالإ�رشاف على التعليم والتدريب املهني واإدارته يف املرحلة الثانوية، بالإ�سافة 
اإىل وزارة الرتبية والتعليم عادة، وكذلك احلال يف التعليم التقني حيث تقوم عدد من الوزارات 
والهيئات بالإ�رشاف عليه اإ�سافة اإىل وزارة التعليم العايل، ول �سك يف اأن تبعية املدار�ص 
باختالف  اخلريجني  م�ستوى  على  يوؤثر  جهة  من  لأكرث  الفنية  واملعاهد  املهنية  واملراكز 
والتدريب  التعليم  هيئة  وكفاءة  الدرا�سية  واخلطط  واملناهج  والتدريب  التعليم  ت�سهيالت 
وفاعلية التقومي والمتحانات وبخا�سة يف الوزارات واملوؤ�س�سات خارج اإطار وزارة الرتبية 
والتعليم العايل والوزارات واملوؤ�س�سات املتخ�س�سة يف جمال التعليم املهني والتقني، التي 

ي�سّكل اإعداد القوى الب�رشية هدفًا ثانويًا بالن�سبة ملهامها. 
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الجدول )2( 
خاصة إلدارة النظم الفرعية لمنظومة التعليم والتدريب التقني والمهني في الدول العربية. 

عدة وزاراتوزارة واحدةهيئة وطنية م�ستقلةالنظام الفرعى

اجلزائر وتون�ص واملغرب وم�رش وقطر الأردن وال�سعودية والكويتالتعليم التقني
�سورية ولبنانوفل�سطني واليمن

�سوريةيف معظم الدول العربيةالتعليم املهني

م�رش و�سورية ولبنان وتون�ص اجلزائر وعمان واملغرب واليمن وليبياالأردن وال�سعوديةالتدريب املهني
وفل�سطني وال�سودان

المصدر: مؤسسة التدريب األوروبية، والبنك الدولي: »إصالح التعليم و التدريب الفني و المهني في 
منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا«

هذا بالإ�سافة اإىل اأّن اإن�ساء مدار�ص ومراكز ومعاهد يف هذه الوزارات قد يكون تكراراً 
ملا هو متوافر يف الوزارة اأو الهيئة ذات الخت�سا�ص يف اإعداد القوى الب�رشية وهذا يعدُّ هدراً 
اقت�ساديًا، عالوة على ذلك فاإّن هذه اجلهات املتعددة غالبًا ما ترتدد يف قبول اخلريجني 
اآخر  اقت�سادٌي  تنتج، وهذا هدٌر  الزائدة مبا  لقناعتها  اأخرى  من مدار�ص ومعاهد ووزارات 

للموارد الب�رشية. 
املهني  الإعداد  موؤ�س�سات  على  ت�رشف  متخ�س�سة  مركزية  هيئات  اإن�ساء  يعدُّ  لذلك 
من  وتاأثرياً  كفاءة  اأكرث  بطريقة  الب�رشية  املوارد  لتنمية  اأ�سا�سية  خطوة  وتديرها  والتقني 

حيث الكلفة. 
3- 2 نظم معلومات �سوق العمل: 

تعاين معظم الدول العربية اإما من عدم توافر نظام وطني كفوؤ ملعلومات �سوق العمل 
التعليم  اأنظمة  )خمرجات  العاملة  القوى  من  والعر�ص  العاملة  القوى  على  الطلب  يغطي 
ومنها التعليم والتدريب املهني والتقني( اأو وجود نظام معلومات ل يوفر معلومات حديثة 
وقد  والطلب.  العر�ص  بني  املوازنة  عملية  يي�رش  وا�سح  دقيق  وب�سكل  املنا�سب  الوقت  يف 
اأ�سدر موؤمتر العمل العربي يف دورته الرابعة والثالثني املنعقدة يف اآذار 2007 القرار رقم 
واملعلومات  البيانات  لتجميع  بيانات  قاعدة  لإن�ساء  العربية  الدول  »يدعو  الذي   )1356(
لت�سهيل  والدولية  والإقليمية  املحلية  امل�ستويات  على  وحتليلها  العمل  ب�سوق  اخلا�سة 
تبادل املعلومات واخلربات العربية«. وتناولت الإ�سرتاتيجية العربية لتنمية القوى العاملة 
والت�سغيل هذا اجلانب حيث اأّكدت احلاجة اإىل: »ت�سميم �سبكة معلومات حول القوى العاملة 
والت�سغيل وتنفيذها من خالل �سبكة ات�سال عاملية ُيتابع من خاللها موؤ�رشات �سوق العمل 

يف البلدان العربية«. 
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والبيانات  املعلومات  �سعف  اأن  من  والتوجهات  القرارات  هذه  مثل  اأهمية  وتنبع 
املتعلقة باملوارد الب�رشية، �سواء من حيث �سموليتها اأم دقتها، يوؤدي اإىل �سعوبات لدى ر�سم 
ال�سيا�سات وو�سع ال�سرتاتيجيات، واتخاذ القرارات فيما يتعلق بق�سايا الت�سغيل والبطالة، 
كما يوؤدي اإىل معوقات لدى اإجراء الدرا�سات والبحوث واأن�سطة التقومي يف جمالت العمل. 
الب�رشية،  للموارد  الثالثة  املكونات  تتناول  والبيانات  املعلومات  هذه  مثل  اأن  يخفى  ول 
وهي جانب العر�ص من القوى العاملة الذي يت�سمن نظم تنمية املوارد الب�رشية، وجانب 
والقنوات بني  الروابط  وكذلك  الإنتاجية،  املوؤ�س�سات  متطلبات  يت�سمن  الذي  عليها  الطلب 

اجلانبني التي ت�ستمل على خدمات الت�سغيل. 
لهذا  �سبكة عربية  العمل، عن طريق  �سوق  قاعدة معلوماتية عن  اإن�ساء  يهدف  وهكذا 
الغر�ص، اإىل التعرف اإىل خ�سائ�ص �سوق العمل وعلى التغرّيات التي تطراأ عليه، مبا ي�ساهم 
يف و�سع ال�سيا�سات والإجراءات والربامج الالزمة للتعامل مع هذه اخل�سائ�ص واملتغريات، 
واإجراء الإ�سقاطات والتنبوؤات حول موؤ�رشات املوارد الب�رشية خلدمة �ساحب القرار، ورا�سم 

ال�سيا�سات والباحث عن عمل و�ساحب العمل وغريهم. 
3- 3 نظرة املجتمع للتعليم التقني واملهني: 

نحو  للمجتمع  ال�سلبية  النظرة  تكوين  يف  العربية  الدول  يف  التعليم  اأنظمة  �ساهمت 
اإذ ميثل خيار التعليم والتدريب التقني  التعليم والتدريب املهني يف معظم الدول العربية، 
واملهني خيار من ل خيار له من حيث قبول الطالب ذوي التح�سيل العايل يف م�سار التعليم 
املهني،  الثانوي  التعليم  م�سار  نحو  املتدين  التح�سيل  ذوي  وحتويل  الأكادميي،  الثانوي 
ومن ثم الأدنى اإىل م�سار التدريب املهني، هذا من جهة، ومن جهة ثانية يوؤدى غياب اأداء 
منظومة توجيه واإر�ساد مهني فاعلة اأو �سعفها يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي بخا�سة ومرحلة 
التعليم الثانوي بعامة اإىل خلل يف اتخاذ الطالب قرار اخليار املهني وفًقا لقدراته وميوله 

واهتمامه. 
3- 4 عزوف الطلبة وقلة رغبتهم االلتحاق بالتعليم املهني والتقني: 

الطلبة  التحاق  عزوف  عن  العربية  الدول  يف  العايل  والتعليم  الرتبية  نظم  تعاين 
بالتعليم التقني املهني، وال�سمة العامة للطلبة امللتحقني بهذا التعليم هو انخفا�ص معدلت 
الثانوية  باملرحلة  الأكادميي  التعليم  قبولهم يف  تعذر  الذين  للطلبة  الأكادميي  التح�سيل 
الثانوي، وهذه الظاهرة  اأنهوا التعليم  اأو التعليم اجلامعي ملن  اأنهوا التعليم الأ�سا�سي  ملن 
رغبة  قلة  ب�سبب  به  امللتحقني  اأعداد  واملهني من حيث  التقني  التعليم  تطوير  دون  حتول 
الطلبة لاللتحاق به، ومن حيث اإدخال ثقافات جديدة عالية ال�سوية ي�سعب على الطلبة ذوي 

القدرات املنخف�سة ا�ستيعابها، والعمل املبدع فيها لحقا. 
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وقد عاجلت بع�ص الدول العربية اأ�سباب عزوف الطلبة عن التعليم التقني واملهني من 
اإكمال درا�ستهم، وفتح  اأمام اخلريجني املتفوقني من  خالل احلوافز املادية وفتح املجال 
بالتعليم  اللتحاق  عن  الطلبة  عزوف  اأن  اإل  اجلامعيني  كنظرائهم  ترقيتهم  اأمام  املجال 
التقني واملهني هو الأمر ال�سائد يف غالبية الدول العربية ومن اأهم اأ�سباب عزوف التحاق 

الطلبة ما ياأتي: 
3- 4- 1 ● طبيعة نظم الرتبية والتعليم: 

لقد تطورت نظم الرتبية والتعليم العايل يف معظم الدول العربية، لكن هذا التطور مل 
التقني  والتدريب  التعليم  نظم  من  اخلريجني  اأمام  املجال  لإف�ساح  كافية  مرونة  يك�سبها 

واملهني مبتابعة درا�ستهم ملراحل اأعلى. 
فمثال خريجو التدريب املهني ل يتقدمون لمتحان الثانوية املهنية، وخريجو الثانوية 
املهنية فر�سهم حمدودة جدا لإكمال درا�ستهم اجلامعية، اأو حتى اللتحاق بالتعليم التقني 
يف�سح  ما  نادراً  التقني  التعليم  خريجي  فاإن  احلال  وكذلك  وتدريبهم،  درا�ستهم  جمال  يف 

املجال اأمامهم لكمال درا�ستهم اجلامعية يف جمال التخ�س�ص. 
اإ�سافة اإىل ذلك ينظر امل�سوؤولون يف نظم الرتبية والتعليم اإىل التعليم التقني واملهني 
على  الطلبة  ت�سجيع  على  ويعملون  واجلامعي،  الأكادميي  التعليم  من  م�ستوى  اقل  باأنه 

اللتحاق بالتعليم الأكادميي. 
وعالوة على ذلك فاإن نظم الرتبية والتعليم العايل جامدة الهياكل، اإذ ل تتوافر نظم 
العمل  بني  يجمع  الذي  وامل�سائي  واملتناوب  والتعاوين  الثنائي  واملهني  التقني  التعليم 

والدرا�سة اأو التعليم املوازي للعاملني يف قطاعات الإنتاج واخلدمات. 
3- 4- 2 ● النظرة االجتماعية: 

عزفت  املا�سية  القرون  خالل  العربية  الأمة  اأ�ساب  الذي  احل�ساري  الركود  نتيجة 
ال�سعوب عن احرتام العمل اليدوي وجمدت العمل الفكري، فما زالت النظرة ال�سلبية املتوارثة 
للعمل املهني والعمل اليدوي متدنية املكانة الجتماعية خلريجي التعليم التقني مقارنة 
الأكادميية  للدرا�سات  للتوجه  العربية  الدول  يف  الطلبة  دفع  مما  اجلامعات،  خريجي  مع 
واجلامعية متهيداً للعمل الإداري بدًل عن اللتحاق بالربامج املهنية والتقنية متهيداً للعمل 

املهني واملنتج. 
اإىل  والنزوع  واملهنية  التقنية  بالربامج  املراأة  التحاق  حمدودية  ذلك  اإىل  اإ�سافة 
اللتحاق بالربامج الن�سوية اأو الكتابية فيها، وعالوة على ذلك يكاد يقت�رش وجود املدار�ص 
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التطور يف جمال  الأرياف من  الكبرية، وبذلك حترم  املدن  التقنية على  املهنية واملعاهد 
املهن والتقنيات احلديثة. 

3- 4- 3 ● التوجيه واالإر�ساد املهني: 
املهني  والإر�ساد  التوجيه  برامج  اإىل  العربية  الدول  يف  والتعليم  الرتبية  نظم  تفتقر 
املهني،  التعليم  باأهمية  اأمورهم  واأولياء  الأ�سا�سي،  التعليم  مرحلة  يف  التالميذ  لتوعية 
لتهيئة  التقني متهيداً  بالتعليم  للتعريف  الثانوي  مرحلة  التوعية يف  برامج  غياب  وكذلك 

الطلبة حلياة عمل منتجة. 
والق�سور الأول يف هذا املجال هو غياب مادة الرتبية املهنية )التكنولوجية( من  Ú 
املناهج واخلطط الدرا�سية للتعليم الأ�سا�سي اأو التعليم الثانوي وهذه املادة تعمل كتطبيق 

عملي للتوجيه املهني للطلبة. 
والق�سور الثاين هو غياب مراكز الإر�ساد املهني يف املدار�ص الأ�سا�سية والثانوية  Ú 
الطلبة  اأن تعرف  الرتبية يف املحافظات والوليات، والتي من املفرو�ص  اأو يف مديريات 
بعامل العمل، وفر�ص املهن والعمل املتاحة يف قطاعات الإنتاج واخلدمات يف املحافظة اأو 

الدولة، متهيداً للتحاقهم بربامج التعليم التقني واملهني. 
والق�سور الثالث هو عداء الهيئات الإدارية والتدري�سية والأكادمييني لكل ما هو يف  Ú 
غري تخ�س�سه، وبخا�سة الرتبية املهنية والتعليم املهني، مما يوؤثر �سلبيًا يف اختيار الطلبة 

مل�سارات التعليم التقني واملهني. 
بامكاناتها  اجلماهريي  الإعالم  يف  املهنية  التوعية  غياب  هو  الرابع  والق�سور  Ú 
برامج  اإىل  )التوجه  على  الإيجابي  وحثهم  اأمورهم،  واأولياء  الطلبة  على  للتاأكيد  الكبرية 

التعليم التقني واملهني( . 
3- 5 �سعف التفاعل مع موؤ�س�سات القطاعات االقت�سادية واالجتماعية: 

تقوم قطاعات املجتمع، وبخا�سة منظمات اأ�سحاب العمل كغرف ال�سناعة والتجارة 
اأجهزة  مع  بامل�ساهمة  ومنت�سبيها  املهنية  والنقابات  العمال،  نقابات  واحتاد  ومنت�سبيها 
التعليم التقني واملهني يف تطوير املناهج واخلطط الدرا�سية والكتب وتدريب الطلبة، ويختلف 
هذا التعاون من بلد لآخر، ولكن اإذا ما قورن مبا تقوم به اجلهات يف الدول ال�سناعية، فاإنه 

غري منا�سب ودون امل�ستوى املطلوب الأ�سباب عدة منها: 
ل ت�ساهم معظم موؤ�س�سات الإنتاج واخلدمات بالقطاع اخلا�ص يف متويل التعليم  ♦ 

والتدريب التقني واملهني، ويرتدد بع�سها بال�سماح للطلبة بالتدريب يف مرافقها. 
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وق بع�ص قطاعات الإنتاج واخلدمات على املدار�ص املهنية واملعاهد التقنية يف  تف ♦
نوعية التجهيزات واملعدات املتوافرة التي تتعامل معه. 

العربي  اخلليج  دول  الدول، وبخا�سة  بع�ص  اخلا�ص يف  القطاع  موؤ�س�سات  جتنب  ♦ 

ا�ستخدام خريجي التعليم والتدريب التقني واملهني وتف�سل العمالة الفنية الوافدة لأ�سباب 
تتعلق بالنوعية وم�ستوى الأجور. 

�سعف انفتاح بع�ص املعاهد التقنية واملدار�ص املهنية على الفعاليات الإنتاجية  ♦ 

واخلدمية يف املجتمع يف جمال التدريب وال�سيانة وامل�سورة الفنية. 

رابعاً- دراسة حالة )اجلمهورية العربية السورية( : 

4- 1 ن�ساأة التعليم املهني يف �سوريا وتطوره: 
ب�سكله  عربي،  بلد  عن  كمثال  �سورية،  يف  ميار�ص  الأزل،  منذ  املهني،  التعليم  كان 
التقليدي، بتعلم �سنعة لدى ممار�سيها، والذي لالأ�سف انقر�ص بع�سها متامًا نتيجة التطور 
التقني، ومع اأّن هذا الأ�سلوب ما زال �سائداً يف بع�ص املناطق ولبع�ص احلرف، فاإّن التعليم 
واحلرفية،  املهنية  املدار�ص  بع�ص  بظهور  اخلم�سينيات  يف  الر�سمي  ب�سكله  ظهر  املهني 
وتبني الدرا�سات والوثائق اأّن اأول مدر�سة �سناعية اأن�سئت يف حلب عام 1921 وكان عدد 
التخ�س�سات التي تدر�ص فيها ثمانية تخ�س�سات، ويف عام 1927 اأحدثت مدر�سة �سناعية 
مدر�ستان  اأحدثت  ال�ستقالل  وبعد  اأي�سًا،  ثمانية  فيها  التخ�س�سات  عدد  وكان  بدم�سق 
 ، �سناعيتان يف كل من مدينتي حماه )�سبع تخ�س�سات( ، ودير الزور )�ست تخ�س�سات( 
وكان ذلك يف عام 1947 )2( ، ويف ال�سنة الدرا�سية 1947/ 1948 كان يوجد يف �سوريا 4 
مدار�ص �سناعية خا�سة بالبنني وواحدة خا�سة بالبنات، وكانت هذه املدار�ص من درجة 

متو�سطة )اإعدادية حاليًا( . 
وفق  حالياً(  )الثانوية  اإعدادية  �سناعية  مدار�س  اإحداث  تقرر   1948 عام  ويف 

االأ�س�س االآتية: 
تقبل املدار�ص ال�سناعية الإعدادية الطالب الذين يحملون �سهادة الدرا�سة املهنية  ♦ 

املتو�سطة. 
فرع �سنائع البنني وتدر�سهم درو�سًا نظرية وعملية.  ♦ 

متنح وزارة املعارف طالب املدار�ص املذكورة )�سهادة الدرا�سة العدادية ال�سناعية  ♦ 

بعد جناحهم يف امتحان نهاية الدرا�سة الذي يجرى لهذا الغر�ص( . 
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ويف عام 1952 تقرر نظام التعليم املهني وحددت غاياته على النحو االآتي: 
املهنيني  خمتلف  من  كاف  بعدد  البالد  يف  والتجارية  ال�سناعية  البيئات  تزويد  ♦ 

الخت�سا�سيني. 
ينق�سم التعليم املهني يف مرحلة الدرا�سة الثانوية اإىل ثالثة اأنواع.  - 

التعليم احلريف  Ú 

التعليم ال�سناعي  Ú 

التعليم التجاري.  Ú 

يهدف التعليم ال�سناعي اإىل تخريج طبقة من ال�سناعيني اأو املوظفني ال�سناعيني  - 
الفنيني، وي�سرتط للقبول يف املدار�ص ال�سناعية حيازة ال�سهادة العامة للدرا�سة املتو�سطة، 

ومدة الدرا�سة ثالث �سنوات. 
وقد مّر هذا التعليم بفرتات ازدهار وتراجع ح�سب الظروف القت�سادية والجتماعية، 
اأنواعًا كثرية من  ي�سمل  تعليم مت�سعب  املهني هو  التعليم  اأّن  اإىل  الإ�سارة،  بّد من  وهنا ل 
وزارة  والآخر  الرتبية،  وزارة  يتبع  فبع�سها  عدة  وزارات  لواء  حتت  تنطوي  التي  العلوم 
ال�سناعة والبع�ص الآخر وزارة ال�سحة، ووزارة التجارة، ........ الخ، وهذا ما خلق اإ�سكالت 
عديدة حتد من عملية تطوره، فقد جتاوز عدد مدار�ص التعليم الثانوي املهني التابعة لوزارة 
الرتبية يف �سورية عام 2007 )647( ثانوية. كما بلغ عدد املدار�ص ومراكز التدريب يف 
العام نف�سة التابعة لوزارات عدة )173( )3( ، واجلدول )3( يبني توزع اأعداد املدار�ص بني 

عامي 2003- 2008. 
الجدول )3(

توزع أعداد المدارس )للتعليم المهني( في سورية بين عامي 2003- 2008

املجموعزراعي بيطريجتارين�سوي�سناعيال�سنوات

200312432311645608
200413031912446619
200513431712944624
200614331513447639
200714931213848647
200815531214047654

 المصدر: المكتب المركزي لإلحصاء، سورية، المجموعة االحصائية 2009، دمشق. 
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الجدول )4( 
توزيع طا	 التعليم المهني بين عامي 2003- 2008

املجموعزراعي بيطريجتارين�سوي�سناعياالأعوام
200353406355663277218038139782
200457280378823330016924145386
200557100346243063213361135717
200654803309012829013318127312
200750825263362641211303114876
20085004923901263089633109891

 المصدر: المكتب المركزي لإلحصاء، سورية، المجموعة االحصائية 2009، دمشق. 

من خالل اجلدول )4( نالحظ اأّن الأغلبية للتعليم ال�سناعي، حيث بلغ عدد الطالب عام 
ل�سهولة  اأن يف�رش ذلك  بلغ عدد املدار�ص 149 مدر�سة، وميكن  2007 )50825( يف حني 
النخراط يف �سوق العمل من خالل ممار�سة مهنة معينة اأو اأّن املدار�ص ال�سناعية انت�سارها 
اأكرث مقارنة باملدار�ص )الزراعية البيطرية( ، ثّم يليه التعليم الن�سوي وقد بلغ عدد الطالب 
للعام نف�سه 26336 يف حني بلغ عدد املدار�ص )312( ، اأي بن�سبة ت�سل اإىل اأكرث من ال�سعف 
مقارنة باملدار�ص ال�سناعية، ويعلل ذلك ل�رشورة تاأمني وتوفري التعليم لدى الإناث، واإمتام 

مراحله التعليمية، فالتعليم التجاري )26412( فالتعليم الزراعي 11303. 
واجلدول الآتي يبني املجموع العام للتعليم املهني وكذلك اأعداد املدار�ص بني عامي 

 .2008 -2003
 الجدول )5( )4( 

 المجموع العام للتعليم المهني بين عامي 2003- 2008

املدار�سال�سنوات
عدد الطالب

املجموعاناثذكور
200365484825  68553153378
200465488769 70470 159239
200565984645 65554 150199
200669886497 61577 148074
200764769971 45115 115086
20086546742742464109891

المصدر: المكتب المركزي لإلحصاء، سوريا، المجموعة اإلحصائية، 2009
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اأما اجلدول )6( فيبني توزيع الطالب ح�سب املحافظات، حيث ت�ستاأثر حمافظة حم�ص 
باحل�سة الأكرب من اأعداد الطالب يليها حمافظة دم�سق فمحافظة حلب. 

اأما توزيع الطالب ح�سب النوع، فيبني اأّن الأغلبية املطلقة للذكور با�ستثناء حمافظة 
القنيطرة وحمافظة ريف دم�سق، اأما يف باقي املحافظات، فقد ت�سل الن�سبة من ال�سعفني 
اأعداد  اأما  اأعداد الذكور 1894  اأ�سعاف تقريبا ًكما يف حمافظة الرقة حيث بلغ  اأربعة  اإىل 
الإناث  اأعداد  اأما   ،4237 الذكور  اأعداد  بلغ  حيث  اإدلب،  حمافظة  يف  وكذلك   .430 الإناث 

1803 وكذلك يف حمافظات حلب وحماه والالذقية حيث ت�سل الن�سبة اإىل ال�سعف. 
الجدول )6(

 توزيع طا	 التعليم المهني حسب المحافظات والنوع عام 2008 

اناثذكوراملحافظة

81034454دم�سق

47775182ريف دم�سق

85054755حلب

80655359حم�ص

60963641حماه

45312476الالذقية

57601918دير الزور

42371803اإدلب

45353065احل�سكة

1894430الرقة

22542044ال�سويداء

37502681درعا

38183327طرطو�ص

11011329القنيطرة

6742742464املجموع

المصدر: المكتب المركزي لإلحصاء، سورية، المجموعة اإلحصائية 2009، دمشق
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اأما بالن�سبة للم�سكالت التي يعاين منها نظام التعليم املهني والتقني يف �سوريا فقد 
ُذكرت يف الفقرات ال�سابقة، حيث تت�سابه امل�سكالت التي تعاين منها اأنظمة التعليم يف الدول 
العربية، ونخ�ص بالذكر هنا م�سكلة الت�رشب. حيث ُيعدُّ الفاقد يف العملية التعليمية من اأهم 
اأ�سباب ومظاهر �سعف الكفاءة التي يواجهه النظام الرتبوي ال�سوري، ومازالت هذه الظاهرة 
املتمثلة بدرجٍة رئي�سة يف الت�رشب والر�سوب كبرية احلجم، وذات اآثار بعيدة يف تدين م�ستوى 
كفاءة العملية التعليمية وخمرجاتها، ومتثل يف منظور العالقة ما بني التعليم، وبناء راأ�ص 

املال الب�رشي فر�سًا �سائعًة موؤ�سفًة غالبًا ما تقع يف »م�سيدة الفقر«. 
اإن الفاقد هو الوجه ال�سلبي الآخر ملفهوم الكفاءة الكمية اإن كان على م�ستوى الكفاءة 
اخلارجية اأو الداخلية، حيث يعني مفهوم الكفاءة- من حيث عالقته مبفهوم الفاقد- مدى 
بن�سب  الو�سول  مع  والطالبات  الطالب  من  عدٍد  اأكرب  تخريج  على  التعليمي  النظام  قدرة 

الر�سوب والت�رشب )الهدر( اإىل اأقل ما ميكن، اأو اأنها ن�سبة املدخالت اإىل املخرجات. 
اأو  التعليمي  للفاقد  والرتبوية  والثقافية  والقت�سادية  الجتماعية  العوامل  تتعدد 
الهدر، وهي من اأ�سباب نق�ص الكفاية بقدر ما هي اأي�سًا نتيجة من نتائجها، التي هي –يف 
جمملها- �سلبية على الدوام. وهذه الظاهرة ماثلة يف الريف ال�سوري اأكرث منها يف احل�رش، 
)اإدلب، ريف  وبني الإناث اأكرث منها بني الذكور، ويف الإقليم ال�سمايل ال�رشقي الأكرث فقراً 
الهدر  )5( ، وتوؤدي م�سكلة  اأكرث منها يف الأقاليم الأخرى  الزور، احل�سكة(  الرقة، دير  حلب، 
اإىل تبديد كثري من اجلهد، و�سياع كثرٍي من الطاقات، وتاآكل راأ�ص املال الب�رشي وهدره، اإذ 
اإن هناك عالقًة عك�سيًة دائمة بني معدلت الر�سوب والت�رشب، وبني تدين م�ستوى الكفاءة 
بالتعليم  اللتحاق  معدلت  مناق�سة  اإىل  بحثنا  يف  و�سنعمد  التعليمة.  للعملية  الداخلية 

الثانوي )العام واملهني( . 
العام،  بالتعليم  امللتحقني  ن�سبة  بني  تفاوتًا كبرياً  اأّن هناك   )7( نالحظ من اجلدول 
وبني امللتحقني بالعليم الثانوي املهني ي�سل اإىل%30( ( تقريبًا ل�سالح الأول، ويعود ذلك 
اإىل جملة عوامل، منها �سيا�سات القبول املركزية يف التعليم املهني، واإىل �سعف عالقتها 
الكافية  الفر�ص  الثانوي املهني ل يتيح  التعليم  اأّن  واإىل  الثقة به،  العمل، وعدم  مع �سوق 

ملتابعة التعليم اجلامعي. 
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الجدول )7(
أعداد الملتحقين بالتعليم الثانوي العام والمهني للعام الدراسي 2007- 2008 

حسب الجنس ونسبهم من الذكور واإلنا	 في سورية

اناثذكورالن�سبةجمموعنوع التعليم
الن�سبة

اناثذكور

49، 6%50.4%64134088132108، 80%266196ثا/ عام )ر�سمي وخا�ص( 

43، 8%56، 2%358121463363، 20%144577ثا/ مهني باأنواعه

47، 6%52، 4%100215302195471%410773املجموع

2007 m2008 المصدر: بيانات وزارة التربية السورية للعام الدراسي

املهني،  بالثانوي  الإناث  ون�سبة  الذكور  ن�سبة  بني  �سا�سع  الفرق  اأّن  كذلك  يالحظ 
ي�سل اإىل )12.6%( يف حني جند تقاربًا كبرياً بني ن�سب الذكور والإناث يف الثانوي العام 
ال�سوري  الريف  الظاهرة- كما ذكرنا �سابقًا- يف  الفرق. )0، 8 %( وهذه  حيث ل يتجاوز 
ال�رشقي  ال�سمايل  الإقليم  الذكور، ويف  منها بني  اأكرث  الإناث  وبني  احل�رش،  منها يف  اأكرث 
الأخرى،  الأقاليم  اأكرث منها يف  الزور، احل�سكة(  دير  الرقة،  )اإدلب، ريف حلب،  فقراً  الأكرث 
فلو اأخذنا مثاًل اإح�سائية عن اأعداد الطالب امل�سجلني واملداومني يف ال�سف الأول الثانوي 
املهني )�سناعي- ت�سوي- جتاري( ملحافظة اإدلب للعام الدرا�سي 2011- 2010- وهذا 
التعليم  �سهادة  يف  الناجحني  الطالب  عدد  اأّن  ف�سنالحظ   -  )8( رقم  اجلدول  يو�سحه  ما 
املهني  التعليم  يف  املقبولني  الطالب  عدد  فيكون   )18335( اإدلب  حمافظة  يف  الأ�سا�سي 
ح�سب القيد والقبول عند ن�سبة 40% هو )7335( . لكن نالحظ اأّن عدد امل�سجلني يف التعليم 
املهني والتقني )3110( مما يعني اأّن هناك فاقداً مبا�رشاً قدره )4225( طالبًا مل يقوموا 
رقم  وهو  املقبولني،  الطالب  عدد  اإجمايل  من   )%57.6( ن�سبته  وت�سكل  اأ�سا�سًا،  بالت�سجيل 
بالغ الرتفاع واخلطورة. هذا ف�ساًل عن ن�سب الت�رشب املبكر الذي يتمثل يف الدوام اجلزئي 
اأو بعدم اللتحاق بعد الت�سجيل الر�سمي، حيث بلغ عدد الطالب املداومني فعليًا )3052( اأي 
اأّن هناك )58( طالبًا م�سجلني مل يلتحقوا اأو ت�رشبوا وبالتايل ر�سبوا. واإجماًل فاإن عدد غري 
امللتحقني فعليًا عرب عدم الت�سجيل اأ�ساًل اأو عدم اللتحاق والت�رشب بعد الت�سجيل ي�سل اإىل 

4283 طالبًا، اأي ما ن�سبته )%58.4( . 
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الجدول )8( 
احصائية أعداد الطا	 المسجلين والمداومين للصف األول الثانوي المهني )صناعي- نسوي- تجاري( 

لمحافظة ادلب للعام الدراسي 2011- 2010
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7335%401930560620311042.43052490428358.4

المصدر: مديرية تربية إدلب، دائرة التعليم المهني والتقني، إحصائية أعداد الطالب المسجلين والمداومين 
2010 m2011 للصف األول الثانوي المهني للعام الدراسي

4- 2- درا�سة ميدانية ملدار�س التعليم املهني يف حمافظة ادلب ال�سورية: 
متهيد: 

تتناول هذه الفقرة الإطار العملي للبحث، من خالل فقرتني اأ�سا�سيتني، حيث تتناول 
وي�سمل  امليدانية  للدرا�سة  اتبعت  التي  الأولية  والإجراءات  للخطوات  و�سفًا  الأوىل  الفقرة 
امل�ستخدمة  الإح�سائية  والأ�ساليب  ال�ستبانة،  وت�سميم  الدرا�سة،  وعينة  الدرا�سة،  جمتمع 
البيانات  عر�ص  فتتناول  الثانية  الفقرة  اأما  املوثوقية.  واختبارات  البيانات،  معاجلة  يف 

وحتليلها ومناق�سة النتائج واختبار الفر�سيات. 
4- 2- 1 ● خطوات واإجراءات الدرا�سة امليدانية: 

قبل البدء بتحليل ال�ستبانة، واحل�سول على نتائج الدرا�سة امليدانية، �ساأقدم �رشحًا 
النتائج  التي اختريت منه، وا�ستخرجت  الدرا�سة، والعينة  موجزاً عن املجتمع الذي �سملته 
معلومات  عن  ملحة  �ساأعطي  كذلك  املدرو�ص.  املجتمع  كامل  على  تعميمها  بغية  منها، 
الأ�ساليب  اىل  اإ�سافة  البحث،  بفرو�ص  وعالقتها  ت�سميمها  وكيفية  املوزعة  ال�ستبانة 

الإح�سائية التي اُعتمدت من اأجل احل�سول على النتائج. 
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جمتمع الدراسة: 
اإدلب،  �سمل جمتمع الدرا�سة جمموعة من طالب التعليم املهني والتقني يف حمافظة 
الدرا�سية كافة يف الفرعني الآتيني )�سناعي، ن�سوي( يف العام  ال�سنوات  واإناثا من  ذكوراً 
جممل  من   %50 ن�سبته  ما  ي�سكل  ال�سناعي  التعليم  لأّن  وذلك   .2011  -2010 الدرا�سي 

طالب التعليم املهني، اأما التعليم الن�سوي فغالبيته من الإناث. 
مع  البحث،  مبو�سوع  املبا�رشة  لعالقتهم  نظراً  الطالب  من  الدرا�سة  جمتمع  اختري 
ُوزعت  وقد  املطروحة.  الفر�سيات  اختبارات  اإىل  والو�سول  البحث،  اأهداف  مراعاة حتقيق 
ال�ستبانات خالل الف�سل الثاين من العام الدرا�سي 2010- 2011، حيث مّت احل�سول على 
بيانات اإح�سائية موثقة عن العد الكلي ملجتمع الدرا�سة، وبلغ حجم جمتمع البحث )4400( 

طالبًا وطالبة موزعني على الفروع الآتية: 
الجدول )7(

 أعداد طا	 التعليم المهني في محافظة إدلب حسب الفرع والجنس 
خال الفصل الثاني من العام 2010- 2011

املجموعاناثذكورالفرع

3280703350�سناعي
2510251050ن�سوي

330510954400املجموع

المصدر: أعداد الطالب من مديرية تربية ادلب، دائرة التعليم المهني والتقني. 

فيها  املوجودة  والخت�سا�سات  اجلغرايف  وتوزعها  املدار�ص  لعدد  بالن�سبة  اأما 
فاجلداول التالية تبني ذلك

الجدول )8(
الثانويات المهنية الصناعية في محافظة إدلب واالختصاصات الموجودة فيها

واالخت�سا�سات املوجودة فيهاا�سم الثانوية

تقنيات الكرتونية – تقنيات كهربائية – ميكانيك مركبات – حلام وت�سكيل – جنارة اأثاث الثانوية ال�سناعية االأوىل بادلب
– ت�سنيع ميكانيكي- غزل

تربيد وتكييف – تدفئة ومتديداتالثانوية ال�سناعية الثانية بادلب
تقنيات حا�سوب – برجمة واأنظمة ت�سغيلثانوية تقنيات احلا�سوب بادلب 
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واالخت�سا�سات املوجودة فيهاا�سم الثانوية

تقنيات كهربائية – ميكانيك مركبات- حلام وت�سكيلالثانوية ال�سناعية مبعرمت�رضين
تقنيات الكرتونية – تقنيات كهربائية – ميكانيك مركبات الثانوية ال�سناعية ب�رضاقب
تقنيات الكرتونية – تقنيات كهربائية – ميكانيك مركبات- حلام وت�سكيل – اليات زراعيةالثانوية ال�سناعية باريحا

تقنيات حا�سوبثانوية تقنيات احلا�سوب باريحا
تقنيات كهربائية- ميكانيك مركبات- حلام وت�سكيل- تربيد وتكييف – تدفئة ومتديداتالثانوية ال�سناعية باجل�رض

�سيانة احلا�سوبثانوية �سيانة احلا�سوب باجل�رض
تقنيات الكرتونية – تقنيات كهربائية – ميكانيك مركبات- حلام وت�سكيل – اليات زراعيةالثانوية ال�سناعية باملعرة

تقنيات كهربائية– ميكانيك مركباتالثانوية ال�سناعية بخان �سيخون
تقنيات كهربائية– ميكانيك مركباتالثانوية ال�سناعية بكفرنبل
تقنيات كهربائية – ميكانيك مركبات- حلام وت�سكيل- برجمة واأنظمة ت�سغيلالثانوية ال�سناعية ب�سلقني
تقنيات كهربائيةالثانوية ال�سناعية بالدانا

�سيانة احلا�سوب- �سبكات حا�سوبيةثانوية �سيانة احلا�سوب ببن�س

المصدر: مديرية تربية ادلب، دائرة التعليم المهني والتقني

الجدول )9( 
الثانويات المهنية النسوية في محافظة ادلب

املهنةالثانوية

خياطة مالب�صالثانوية املهنية الن�سوية بادلب
خياطة مالب�صالثانوية املهنية الن�سوية ب�رشاقب
خياطة مالب�صالثانوية املهنية الن�سوية باريحا
خياطة مالب�صالثانوية املهنية الن�سوية باملعرة
خياطة مالب�صالثانوية املهنية الن�سوية باح�سم

خياطة مالب�صالثانوية املهنية الن�سوية بكفرنبل
خياطة مالب�صالثانوية املهنية الن�سوية بخان �سيخون

خياطة مالب�صالثانوية املهنية الن�سويةبالتمانعة
خياطة مالب�صالثانوية املهنية الن�سوية مبحمبل
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املهنةالثانوية

خياطة مالب�صالثانوية املهنية الن�سوية باجل�رش
خياطة مالب�صالثانوية املهنية الن�سوية بدركو�ص

خياطة مالب�صالثانوية املهنية الن�سوية ببداما
خياطة مالب�صالثانوية املهنية الن�سوية ببن�ص

خياطة مالب�صالثانوية املهنية الن�سوية مبعرمت�رشين
خياطة مالب�صالثانوية املهنية الن�سوية بالدانا
خياطة مالب�صالثانوية املهنية الن�سوية ب�سلقني

خياطة مالب�صالثانوية املهنية الن�سوية بارمناز
خياطة مالب�صالثانوية املهنية الن�سوية بكفر تخارمي

خياطة مالب�صالثانوية املهنية الن�سوية ب�رشمدا

عينة الدراسة: 
اإّن الغر�ص الأ�سا�سي للعينة هو اختبار جمموعة من عنا�رش جمتمع البحث الأ�سلي 
بطريقة ت�سف هذا املجتمع بدقة، ونظراً لتنوع املجتمع املدرو�ص واملمثل بطالب التعليم 
وما   ، وبيطري(  وزراعي،  وجتاري،  ون�سوي،  )�سناعي،  متنوعة:  اخت�سا�سات  يف  املهني 
يرافق ذلك من �سعوبة امل�سح الكلي لكامل املجتمع، نتيجة الوقت واجلهد اللذين يتطلبهما 
هكذا عمل، حيث يوجد يف حمافظة اإدلب 53 مدر�سة مهنية. فقد اتبع الباحث اأ�سلوب العينة 
اأي�رش  لكونها  البحوث، نظراً  ال�سائعة يف معظم  الطريقة  الدرا�سة، وهو  الإح�سائية ملجتمع 
يف التطبيق. وراعيت عند حتديد حجم العينة، اأن ال يقل عن احلجم الناجت عن تطبيق 

العالقة االآتية )6( : 
 = n                                                       

حيث: 
n: حجم العينة 

N: حجم جمتمع الدرا�سة

E: القيمة املاأخوذة من التوزيع الطبيعي عند م�ستوى الثقة 0.05 الذي اُعتمد يف هذا 
البحث، وت�ساوي 1.96. 

A: اخلطاأ الع�سوائي امل�سموح به، وهو هنا ي�ساوي 0.05. 
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وبا�ستخدام املعادلة ال�سابقة: 
 n=                                         = 200

اأن ل يقل عن )200( طالب. وقد  املعادلة يجب  العينة وفق هذه  اأّن حجم  منه جند 
وزعت ال�ستبانات على هذين الفرعني على ال�سكل الآتي: 

الفرع Frequency Percent

�سناعي 125 5 .62
ن�سوي 75 5 .37

Total 200 100.0

اأوزانًا  اأعطيت  اإذ  الإجابات،  بع�ص  �سياغة  يف  اخلما�سي  ليكرت  مقيا�ص  اُ�ستخدم 
متدرجة من اأعلى اإىل اأ�سفل كما هو مبني يف اجلدول الآتي: 

�سعيف جداً�سعيفو�سطمرتفعمرتفع جداًاالإجابة
54321التثقيل

المصدر: من إعداد الباحث استنادًا إلى التدرجات الخماسية لمقياس ليكرت

وفق ذلك التق�سيم اخلما�سي ملقيا�ص ليكرت يكون املتو�سط احل�سابي لختبار الفر�سيات 
)3( ، ولتحديد درجة املوافقة ُحددت ثالث م�ستويات: )مرتفعة، متو�سطة، منخف�سة( بناء 

على املعادلة الآتية: )7( 
طول الفئة= احلد الأعلى للبديل – احلد الأدنى للبديل/ عدد امل�ستويات

 1.33=3 /1 -5 =
وتكون الدرجة منخف�سة عندما يكون املتو�سط احل�سابي من )1واأقل من 2.33( . 

وتكون الدرجة متو�سطة عندما يكون املتو�سط احل�سابي من )2.33اىل 3.66( . 
وتكون الدرجة مرتفعة عندما يكون املتو�سط احل�سابي من 3.67 فما فوق. 

وُجدولت،  البيانات  وُفرغت  ال�ستبانة،  اأ�سئلة  ُرّمزت  ال�ستبانات  جمع  وبعد  هذا 
)حزمة الربامج الإح�سائية للعلوم   )spss ver. 11( وُحللت بو�ساطة الربنامج الإح�سائي 

الجتماعية( . وقد ح�سلنا على النتائج الآتية: 
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وقد اُ�ستخدم اختبار T لفح�ص وجود فرق جوهري بني متو�سط قيمة ال�سوؤال )الفر�سية( 
عند القيمة )3( ، وذلك لختبار الفر�سيات. 

احل�سابي  واملتو�سط  العينة  اأفراد  عدد  يحوي  الذي  الأول،  اجلدول  يف  اأنه  نالحظ 
 )1.292( قدره  معياري  وانحراف   ،  )3.28( الإعدادية  ال�سهادة  يف  العالمات  ملجموع 
واخلطاأ املعياري )9.138( .اأما اجلدول الثاين، فيحوي قيمة T=3.064 وعدد درجات حرية 
)199( ، وهي ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى اأقل من 0.05 حيث قيمة sig (8) اأ�سغر من 
املهني  للتعليم  النت�ساب  ارتباط بني  )عدم وجود  العدم  نرف�ص فر�سية  وبالتايل   ،0.05
ال�سهادة  العالمات يف  اأّن جمموع  البديلة:  الفر�سية  ، ونقبل  الإعدادية(  ال�سهادة  ودرجات 
الإعدادية هو ال�سبب يف اللتحاق بالتعليم املهني. وهذا ما يثبت الفر�سية الأوىل: ل ينت�سب 
طالب التعليم املهني اإىل هذا النوع من التعليم عن رغبة وقناعة. واإمنا ب�سبب درجاتهم يف 

ال�سهادة الإعدادية )مرحلة التعليم الأ�سا�سي( . 
املهني  التعليم  طالب  )معظم  اأن:  على  تن�ص  التي  الثانية  للفر�سية  بالن�سبة  اأما  - 
 T=2.707 يجهلون ماهيته ومفهومه قبل التحاقهم به( .فنالحظ من اجلدول اأعاله اأّن قيمة
وعدد درجات حرية )199( وهي ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى اأقل من 0.05 حيث بلغت 
قيمة  )0.007( sigوهي اأ�سغر من 0.05، وبالتايل نرف�ص فر�سية العدم )عدم وجود جهل 
مباهية التعليم املهني ومفهومه قبل التحاق الطالب به( ، ونقبل الفر�سية التي تن�ص على 
اأن: معظم طالب التعليم املهني يجهلون ماهيته ومفهومه قبل التحاقهم به.وهذا ما يثبت 

الفر�سية الثانية.
الختيار  معايري  خمتلف  بني  جوهرية  فروق  توجد  ل  الثالثة  للفر�سية  بالن�سبة  - 
الرغبة يف  الأهل، عدم  ت�سجيع  العالمات،  الطلبة. )جمموع  التعليم املهني من قبل  لنظام 
درا�سة نظرية طويلة الأمد( ، كما ذكرنا اأّن اأنظمة التعليم �ساهمت يف تكوين النظرة ال�سلبية 
للمجتمع نحو التعليم املهني والتقني، من خالل الف�سل الق�رشي بني التعليم الثانوي العام 
اآخر، فقد يكون التعليم  اإىل  والتعليم الثانوي املهني، وتختلف معايري الختيار من طالب 
املهني والتقني هو خيار من ل خيار له اإل النت�ساب لهذا النوع من التعليم ب�سبب جمموع 
يف  لالنخراط  مهنة  وممار�سة  مهارة  لكت�ساب  اأو  الأ�سا�سي،  التعليم  �سهادة  يف  درجاته 
�سوق العمل، وعدم الرغبة يف درا�سة نظرية طويلة الأمد، اأو ب�سبب ت�سجيع الأهل والأ�سدقاء 
لالنت�ساب اإىل التعليم املهني والتقني لإدراكهم اأهميته يف بناء املجتمع وتقدمه.بالن�سبة 
الآخرين من  املعيارين  اإىل  بالن�سبة  اأما  ال�سابقة،  الفقرة  الأول فقد نوق�ص يف  املعيار  اإىل 
معايري الختيار )عدم الرغبة يف درا�سة نظرية طويلة الأمد، وت�سجيع الأهل لالنت�ساب اإىل 
الرغبة يف درا�سة نظرية طويلة  sig ملعيار عدم  اأّن قيمة  التعليم( فنالحظ  النوع من  هذا 
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الأمد بلغت 0.908 اأكرب من 0.05، وبالتايل نقبل فر�سية العدم.اأي عدم الرغبة يف درا�سة 
نظرية طويلة الأمد من الأ�سباب التي جعلت الطالب ينت�سبون اإىل هذا النوع من التعليم، اأما 
معيار ت�سجيع الأهل والأ�سدقاء لالنت�ساب اإىل التعليم املهني والتقني، فنالحظ من اجلدول 
اأي عدم ت�سجيع  العدم،  اأكرب من 0.05 وبالتايل نقبل فر�سية  sig بلغت 0.206  اأّن قيمة 
الأهل والأ�سدقاء لالنت�ساب اإىل هذا النوع من التعليم، وبالتايل ن�ستنتج مما �سبق اأّنه يوجد 
فروق جوهرية بني خمتلف معايري الختيار لنظام التعليم املهني من قبل الطلبة. )جمموع 

العالمات، وت�سجيع الأهل، وعدم الرغبة يف درا�سة نظرية طويلة الأمد( .
بالن�سبة اإىل الفر�سية الرابعة، �سنناق�ص اأوًل فيما اإذا كانت املناهج الدرا�سية ترتبط  - 
اإىل  العمل.بالن�سبة  �سوق  الربامج لحتياجات  هذه  ومدى مالءمة  للمهنة،  العملي  بالواقع 
ارتباط املناهج الدرا�سية بالوقع العملي للمهنة، نالحظ من اجلدولني ال�سابقني اأّن الو�سط 
احل�سابي )2.61( وقيمة  )T )m 4.098، وهي ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى اأقل من 0.05، 
حيث قيمة sig اأ�سغر من 0.05 وبالتايل نرف�ص الفر�سية القائلة: باأنه يوجد ارتباط بني 
املناهج الدرا�سية والواقع العملي للمهنة.وكذلك الأمر بالن�سبة اإىل مالءمة الربامج التعليمية 
لحتياجات �سوق العمل، حيث قيمة sig اأ�سغر من 0.05. وقد كانت الإجابات على ال�سكل 

الآتي: 

ارتباط المناهج الدراسية بالواقع العملي
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مالئمة البرامج التعليمية الحتياجات سوق العمل

خريج التعليم املهني قادر على املنافسة
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واإجابة لل�سوؤال: اأنه هل يوجد ارتباط اأو عالقة بني ارتباط املناهج الدرا�سية بالواقع 
التعليم املهني على  العمل وبني قدرة خريج  �سوق  للمهنة ومالئمتها لحتياجات  العملي 
املناف�سة مع العامل احلر، فال�سكل الآتي يو�سح ذلك، حيث جند اأّن قيمة معامل الرتباط 
0.008 وهي قيمة �سعيفة جداً، وكذلك نالحظ اأّن قيمة sig اأكرب من 0.05 وبالتايل نقبل 
العملي  بالواقع  املناهج  ارتباط  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  عالقة  توجد  ل  باأنه  الفر�سية 
العامل  مع  املناف�سة  على  اخلريج  قدرة  وبني  العمل  �سوق  لحتياجات  ومالءمتها  للمهنة 

احلر. 

 نتائج الدراسة امليدانية: 
ل ينت�سب معظم طالب التعليم املهني والتقني اإىل هذا النوع من التعليم عن رغبة  1 .
وقناعة لكونهم ي�سعرون باحلرج، ب�سبب النظرة الدونية لهم من قبل املجتمع. وذلك ب�سبب 
الف�سل الق�رشي بني التعليم العام )الأكادميي( والتعليم املهني من خالل درجات ال�سهادة 

العدادية. 
هناك جهل مباهية التعليم املهني والتقني ومفهومه ودوره يف بناء املجتمع �سواء  2 .
والإر�ساد  التوجيه  غياب  ب�سبب  وذلك  املجتمع،  اأفراد  قبل  اأم من  اأنف�سهم،  الطلبة  قبل  من 

املهني. 
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ل يوجد ارتباط وثيق للمناهج الدرا�سية بالواقع العملي للمهنة، اإ�سافة اإىل عدم  3 .
مالءمة الربامج التعليمية لحتياجات �سوق العمل، وبالتايل عدم قدرة خريج التعليم املهني 

على املناف�سة مع العامل احلر. 

توصيات ومقرتحات: 
�رشورة رفع ن�سبة اخلريجني الأوائل لطالب التعليم املهني لدخول اجلامعات، بدًل  1 .

من اأن تكون اخلم�سة الأوائل على م�ستوى كل حمافظة. 
للخريج  ت�سمن   ، )ت�رشيعات(  تنفيذية  وقرارات  للموؤهالت،  وطنية  معايري  وجود  2 .

عماًل مبا�رشاً يف �سوق العمل. 
التعاون والتن�سيق بني موؤ�س�سات القطاع اخلا�ص، وموؤ�س�سات التعليم املهني من  3 .
خالل عقد ور�سات �سيفية تدريبية للطالب، واكت�سابهم اخلربات الالزمة ومن ثّم ا�ستقطابهم 

للعمل بعد تخرجهم. 

خامتة: 
اإىل فر�ص  الثانية  املرتبة  ياأتى يف  تعّلم  والتقني من  املهني  التعليم  يتطلب حتويل 
تعلم عالية اجلودة يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�سمال اإفريقيا اإىل املحافظة ب�سكل م�ستدمي 
اإنه  القول  ميكننا  خمتلفة.  مناطق  يف  الإ�سالحات  من  ل�سل�سلة  �ساملة  اإ�سرتاتيجية  على 
الإ�سالحات يف خم�ص فئات: احلكم، والتمويل، واجلودة، وم�ساركة  �سل�سلة من  ميكن �سم 
يخ�ص  فيما  )خا�سة  عالية  جودة  ذات  تعّلم  برامج  اإىل  الو�سول  واأخرًيا  اخلا�ص،  القطاع 
العاملني يف القطاع غري الر�سمي( . ومن املاأمول اأن ت�سفر اجلهود املخل�سة للتن�سيق بني 
املعنية،  الدول  والتن�سيق مع  بالتعاون  العربية  العمل  تتبناها منظمة  التي  العربية  الدول 
واتباع اآليات متطورة ومنظومات ت�سم جميع الأطراف وال�رشكاء الجتماعيني، عن حت�سن 
خمرجات التعليم والتدريب مبا يعمل علي ت�سييق الفجوة بني تلك املخرجات، واحتياجات 
�سوق العمل حمليًا وعربيًا، مبا يوؤدي اإىل خف�ص معدلت البطالة بني ال�سباب وطالبي العمل 

مب�ستوياتهم املهارية والفنية كافة. 
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اهلوامش: 
- التعليم الفني واملهني يف  العاين علي طارق والدكتور غامن �سعد اهلل ح�ساوي، 19861. 1

الوطن العربي. املنظمة العربية للثقافة والرتبية والعلوم، تون�ص. 
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، واقع التعليم الثانوي ال�سناعي و�سبل تطوره  2 .

يف البالد العربية )درا�سة مقارنة( ، تون�ص، 1995. 
، دم�سق.  املكتب املركزي لالح�ساء، �سورية، املجموعة الإح�سائية 2009. 3

( ي�سمل املجموع العام للتعليم املهني مبا فيها الفروع التالية: )ال�سناعي،  اجلدول )5. 4
لوزارة  يتبع  الذي  الزراعي  والتعليم  الرتبية  لوزارة  يتبع  الذي  والتجاري(  والن�سوي، 
التي  واملراكز  املدار�ص  اإىل  بالإ�سافة  �سنوات،  ثالث  فيه  الدرا�سة  مدة  والتي  الزراعة 
ال�سنتني  اإلغاء نظام  مّت  اأنه  اإل  الدرا�سة فيها �سنتان.  تتبع لوزارات خمتلفة والتي مدة 

منذ عام 2007. 
، التقرير الوطني الثاين للتنمية الب�رشية يف �سورية )»التعليم والتنمية  5 .UNDP :امل�سدر

الب�رشية- نحو كفاءة اأف�سل«( ، 2005. 
الطبعة  واقت�سادية،  اإدارية  تطبيقات  العلمي-  البحث  مناهج  ح�سني،  اأحمد  الرفاعي  6 .

الأوىل، دار وائل للن�رش، عمان، الأردن، 1998، �ص138
العايل«  التعليم  اإدارة املعرفة يف حتقيق �سمان جودة  املحاميد ربا جزا جميل، دور  7 .
اإدارة الأعمال،  درا�سة تطبيقية يف اجلامعات الأردنية اخلا�سة«، ر�سالة ماج�ستري يف 

الأردن، 2008، �ص71. 
اأكرث  عينة  نتائج  على  احل�سول  احتمال  باأنه  وتعرف  املعنوية،  الختبار  دللة  8 . :Sig

تناق�سًا مع فر�سية العدم من النتائج امل�ساهدة. 
اإذا كانت α=0.05 < sig - نقبل فر�سية العدم ونرف�ص الفر�سية البديلة. 

اإذا كانت α=0.05 > sig - نرف�ص فر�سية العدم نقبل الفر�سية البديلة. 
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العمل، املركز العربي لتنمية املوارد الب�رشية، 2003( . 
- التعليم الفني واملهني يف  العاين علي طارق والدكتور غامن �سعد اهلل ح�ساوي، 1986. 3

الوطن العربي. املنظمة العربية للثقافة والرتبية والعلوم، تون�ص. 
يف  التقني  التعليم  مع  املدين  واملجتمع  اخلا�ص  للقطاع  ال�رشاكة  دوافع  خليل،  علي  4 .

ال�سودان، موؤمتر الحتاد العربي للتعليم التقني، عمان، 2008. 
ال�سعودي  التقني  املوؤمتر   - 5 .2002 املهني،  والتدريب  الفني  للتعليم  العامة  املوؤ�س�سة 

الثاين، الريا�ص، اململكة العربية ال�سعودية. 
املجذوب، واقع وافاق التعليم التقني وموائمته مع �سوق العمل، هيئة التعليم التقني-  6 .

التعليم العايل، ال�سودان، 2009. 
. 7 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، واقع التعليم الثانوي ال�سناعي و�سبل تطوره 

يف البالد العربية )درا�سة مقارنة( ، تون�ص، 1995. 
، دم�سق.  املكتب املركزي لالح�ساء، �سوريا، املجموعة الح�سائية 2009. 8

املتغريات  �سوء  يف  العمل  اأ�سواق  )متطلبات  ندوة   ، 9 .2005 ال�سافعي،  �سربي  حممد   
الدولية( ، حزيران، منظمة العمل العربية. 

. 10 عبدالعزيز جالل، العالقة بني التعليم و�سوق العمل، موؤمتر املعرفة الأول، دبي، ت�رشين 
الأول، 2007م 0

التقني  والتدريب  التعليم  م�رشوعات  لتطوير  القليمية  املبادرة   - 11 .2002 اليونيفوك، 
العربية،  الدول  يف  للرتبية  الإقليمي  اليون�سكو  مكتب  العربية،  الدول  يف  واملهني 

بريوت. 
، دور التعليم التقني واملهني �سمن نظم التعليم العربية  اليونيفوك، يوندبا�ص، 1995. 12

)درا�سات حالة ودرا�سة توليفية( ، ت�رشين الأول، 1995. 
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UNEVOC2. ، 2002- unevoc Regional conference on TVE in the Arab states، 
main result، UNESCO، paris. 
UNESCO & ILO3. ، 2002 – Technical and vocational and training for the 
Twenty- first century، UNESCO، paris. 


