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امللدص:
ىدفت ىذه الدراسة إلى عقد مقارنة بين طبيعة التعميم التقني والميني في بعض دول
أمريكا الالتينية وتحديداً (البرازيل-األرجنتين-المكسيك) ،ورصد واقع خبرات ىذه الدول في
ىذا المجال في ضوء أىم القوى والعوامل الثقافية المؤثرة فيو ،وذلك سعياً لموصول إلى وضع
تصور مقترح يمكن اإلفادة منو في تطوير التعميم التقني والميني في مصر.

وفي ضوء طبيعة مشكمة الدراسة وأىدافيا اتبعت الدراسة المنيج المقارن ،وقد انتيت
إلى وضع تصور مقترح لتحسين وتطوير التعميم التقني والميني في مصر يتمثل في خطوتين
أساسيتين ،وىما:
ٔ .إنشاء أفرع لشركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني التقنية والصناعية
داخل المدارس الثانوية الفنية.
ٕ .إعداد برنامجاً خاصاً بمختمف الجامعات المصرية يكون مسئولً عن عقد دورات
لممين الفنية واليندسية ،ويمنح الكممات المفتاحية( :التعميم التقني والميني).
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Abstract:
The aim of this study was to compare among systems of technical and
vocational education in some Latin American countries, namely; BrazilArgentina-Mexico. In addition, this study sought to explore the field
experiences of these countries in concern to the most influential cultural forces
and factors in order to submit a proposed vision that provide proposals to
benefit from these experiences in developing the Egyptian technical and
vocational education.
In the light of its problem and objectives, this study used the comparative
approach and provided a proposed founded vision for the development of the
Egyptian technical and vocational education, including two main steps:
1- Establishing branches for private sector companies and technical and
industrial civil institutions within the borders of Egyptian technical
secondary schools.
2- Preparing a specialized program suitable to various Egyptian
universities for holding courses for technical and engineering
profession, which grant accredited certificates equivalent to those of the
bachelor degree.
Key Words: Comparative study, Technical and Vocational Education
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مكدمة:
شيد العالم بكافة أقطاره في اآلونة األخيرة اىتماماً متزايداً بالتعميم التقني والميني وعمى

األخص في العقود الثالثة األخيرة ضمن المحاولت التي تبذليا كافة الدول الصناعية لمواكبة
التطور السريع لمتقدم التكنولوجي في العالم من أجل الستغالل األمثل لمموارد الطبيعية
المتاحة وتسخيرىا في إعادة البناء الحضاري وتحقيق الحياة األفضل لممواطن  ،ويأتي
الىتمام بالتعميم التقني بمختمف مستوياتو وأنماطو في التحولت التي يشيدىا المجتمع
الدولي انطالقاً من الشعور والقناعة المتزايدة بأن إعداد القوى البشرية المدربة والمقتدرة عمى
التعامل مع التكنولوجيا المعاصرة وفي مختمف مستويات التخصص

ىو مفتاح

النيضة الشاممة في كافة القطاعات القتصادية والجتماعية.
ولقد تأثر التطور التقني بالحروب العالمية األولى والثانية؛ حيث حدثت تطورات تقنية
ىائمة بعد الحرب العالمية الثانية نتج عنيا بروز دول امتمكت أرس المال البشري المعرفي
والتقني والميني مكنيا من حل األسرار الصناعية ،وىذه الميزات أكسبتيا السيطرة عمى
األسواق العالمية لمسمع والخدمات ،وسميت الدول التي تستحوذ عمى أكثر من ٓ % ٛمن
اإلنتاج الصناعي العالمي بالمتقدمة ،وبذلك أصبح التعميم الميني حجر األساس الذي ساىم
في بناء عدة دول انتكست في الحروب العالمية أبرزىا  :اليابان وبريطانيا وألمانيا ،أما الدول
األخرى والتي سميت بالدول النامية نجدىا انشغمت بالنزاعات الداخمية واإلقميمية التي
استنزفت مواردىا وأدت إلى ضعف نموىا القتصادي مع تزايد نموىا السكاني ،ولم تستطيع
برامجيا التعميمية الممولة حكومياً من تكوين أرس مال بشري ،فتحولت إلى دول مستيمكة
لمسمع والخدمات ومصدرة لثرواتيا الطبيعية بصورتيا الخام ومنيا الدول العربية (المؤتمر

العربى األول لتشغيل الشبابٕٜٓٓ،م،صٖ).
ومن ىذا المنطمق تزايد اعتراف الحكومات في العالم بأىمية التعميم والتدريب في المجال
التقني والميني في تحقيق التنمية الجتماعية والقتصادية لممواطنين ومجتمعاتيم ،ولذا أقر
إعالن مونتيغو باي  ،المعتمد في مؤتمر منطقة البحر الكاريبي بشأن التعميم والتدريب في
المجالين التقني والميني بأن ىذا النوع من التعميم والتدريب أصبح ُيعد جزءاً ل يتج أز من
عممية التعمم مدى الحياة ،ويتضمن اإلعالن مجموعة من التوصيات لممساعدة في تسخير
قوى وامكانات التعميم والتدريب في المج الين التقني والميني من أجل بناء مستقبل مستدام
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لمجميع في منطقة البحر الكاريبي ،والحفاظ عمى ىذا المستقبل (جامعة جزر اليند الغربية
/اليونسكوٕٕٓٔ،م ،الفقرة.)ٛ
كما أوضحــت العديد من الدراســات لنــماذج تعمــل عـمـى تطويــر مســاىمة سـوق العمـل فى
التدريـب وربـط التعميم والتدريـب الميني والتقني بسـوق العمـل عـن أىميـة تسـييل تطبيـق
نمـاذج "التعمـم القائــم عــمى العمــل" مثــل التممــذة المينيــة ،والتدريــب المـزدوج ،والتدريـب فى
موقـع العمـل ،وغيرىـا مـن أنمـاط ،لما لذلـك مـن أىميـة فى رفـع فعاليـة النظـام وربـط مخرجاتـو
باحتياجــات ســوق العمــل ،كمــا أنــو يســيم فى مشــاركة القطـاع الخـاص فى التدريـب وتحمـل
أعبائـو ونفقاتـو ،كمـا أن ذلــك يحتــاج إلطــار قانــوني يســيل المشــاركة بالنفقــات (مثـل توفـر
إعفـاء ضريبـي ب نسـب معينـة لمن يسـيم فى التدريــب مــن الــشركات وفــرض رســوم تدريــب
عـمـى مــن ل يشــارك يكــون جــزء مــن صنــدوق وطنــي لمتدريــب )( (ETF,2012,p.50
وفي ىذا السياق ،يتجمى تزايد الىتمام بذلك النوع من التعميم والتدريب في جميع مناطق
العالم ،تقدي ارً لما ينطوي عميو من إمكانات اإلسيام في تنمية قدرات األفراد وتأىيميم لمحصول
عمى عمل ،فضالً عن تحفيز التنمية القتصادية والجتماعية (المؤتمر العام لمنظمة العمل

الدوليةٕٓٓٗ ،م) ،ولذا وجب تعزيز الىتمام بتحديث مناىج التعميم والتدريب في المجالين
التقني والميني وبجودة التعميم المقدَّم ،حيث تُبين التجارب الدولية أن التكيف مع التنوع
المتزايد لمجتمع الطالب يستدعي توفير مسارات شتى لمتعمُّم ،بما في ذلك المواضيع التقنية
والمينية.
لكل ذلك بحثت منطقة أمريكا الالتينية عن طرق مبتكرة لتسخير إمكانيات التعميم التقني
والميني بيا ،ووفقاً لتقييم تم إجراؤه بشأن التجاىات المرصودة مؤخ ارً في ميدان التعميم التقني

بدول أمريكا الالتينية ،أوضح أن أحد التحديات الكبرى التي تواجو التدريب الميني واحداث

تحول في مجال التعميم في المنطقة يتمثل في تمبية مطالب سوق العمل والتنمية المحمية
والوطنية ،مع تنظيم دوائر لمتعميم والتدريب تفتح أمام الشباب مسارات الحصول عمى فرص
العمل .وىناك اتفاق عمى نطاق واسع في المنطقة عمى دور التعميم الثانوي في تطوير
الكفاءات والمعارف العامة )(C. Jacinto, 2010, pp. 21-16
ولعل من أبرز ىذه الدول البرازيل ،والتي نتيجة لعدد من المبادرات عمى الصعيد التحادي
وعمى صعيدي الوليات والبمديات أنشأت نظام اتحادى لمتعميم التقنى والمينى من خالل
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إصدار القانون رقم (ٕ )ٜٛلعام ٕٔٔٓم ،والخاص بإنشاء برنامجاً وطنياً لمحصول عمى
التعميم التقنى وفرص العمل ،وذلك بعد أن أصدرت سابقاً القانون رقم ( ٖٔ٘) لعام ٖٕٓٓم

لمحصول عمى التعميم التقني وفرص العمل أيضاً ،وينظم البرنامج الدعم التحادي لتوسيع

المدارس التقنية واتاحة المنح الدراسية لطالب المرحمة الثانوية والعمال ،والمدارس التقنية
مدمجة في بقية النظام التعميمي ،ويقدم فييا التعميم الثانوي إلى جانب التدريب لمعاممين من
مستويات تأىيل متنوعة ،ومع التسميم بضرورة األخذ في العتبار إتاحة الفرص القتصادية
لمطالب ،حيث تتضمن( )ٗٚوثيقة توجييية لوضع سياسة متكاممة لمتعميم التقني في البرازيل
التأكيد عمى أىمية الحيمولة دون أن تكون الستثمارات في مجال التعميم مدفوعة بمجرد
المتطمبات الفورية لمسوق ،وتشير الوثيقة أيضاً إلى وجوب أن يجمع التعميم التقني بين
تنمية الميارات الخاصة واألىداف التعميمية العامة ،بطرق منيا تعزيز العمميات الديمقراطية

داخل المدارس ()Ministério da Educação ,2007,p.15
وفى المكسيك يقدم التعميم الميني في المؤسسات الفنية المينية بعد إتمام المرحمة
اإلعدادية (إدوكاسيون سيكونداريا باسيكا) ،وتتولى أمانة التعميم التقني والبحث العممي إدارة
نظام البكالوريا التقنية ،حيث يتخرج الطالب بشيادة التعميم التقنى والمينى الثانوى أو شيادة
التعميم الفنى العالى -عمى حسب المؤسسة التى تخرج منيا -وعادة ما يتكون التعميم التقني
في المرحمة الثانوية من برامج أكاديمية ومينية مزدوجة ،حيث يحصل الطالب الناجحون عمى
مؤىل تقني ،وقد يسعون لمحصول عمى القبول الجامعي في مجال مناسب من الدراسة ،فإن
مؤسسات التعميم والتكنولوجيا القائمة عمى البحوث وتشمل  ٖٜجامعة متعددة الفنون التطبيقية
و  ٕٔٛمعاىداً تكنولوجياً ي قدم شيادات جامعية في اليندسة والعموم التطبيقية ،وتميل ىذه

المؤسسات إلى أن تكون متخصصة جداً ،وتقدم برامجاً في عدد قميل من مجالت الدراسة
(الدراسة فى المكسيك ،األربعاء  / ٚأغسطس ٕٜٓٔ /م ،يمكن الطالع عمى الرابط

التالى:
http://tooolab.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D
%D9%81%D9%8A8%B3%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83/

وأما األ رجنتين فإنيا تمتمك شبكة من المدارس المينية في جميع أنحاء البالد وكثير منيا
يرتبط مع الجامعة التكنولوجية الوطنية ،وىي توفر بدائل قابمة لمتطبيق لنظام المدارس
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الثانوية ،لمشباب الراغبين في دخول مين أكثر عممية ( الدراسة فى األ رجنتين ،األربعاء ٔٙ
 /أكتوبر ٕٜٓٔ /م ،يمكن الطالع عمى الرابط التالى:
http://tooolab.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%
D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA
%D9%8A%D9%86/

ونظ ارً لتزايد أىمية التعميم في مصر واعتباره أم ارً حيوياً ل يقل في أىميتو عن اإلستراتيجية

العسكرية ،لقد أضحى التعميم الميني ضرورة اجتماعية وحضارية خالل العصر الحديث،
ولكي يؤدي التعميم الميني دوره في تحقيق خطط التنمية كان ل بد من خمق نظام تعميمي
ميني كفء وفعال ومرن ومرتبط باحتياجات سوق العمل ومتيسر لمجميع ومستدام قادر عمى
الوفاء بالتزاماتو العامة نحو المجتمع (أحمدٕٖٓٔ،م ،ص.)ٖٗٛ
ىذا وُيعد التعميم الفني والتقني في مصر حالياً أحد األدوات الرئيسة لتحقيق برامج التنمية
الشاممة ،باعتباره عصب القتصاد وقاطرة التنمية ،فيو دعامة ىامة من دعامات منظومة
التعميم ،حيث يستفيد منو نحو مميوني طالب ،موزعين عمى أربعة أنواع من المدارس الثانوية
الفنية ىى :التجارى

والفندقي والزراعى والصناعى (عبد اهلل ،الثالثاءٔٚ ،

يناير ٕٓ:ٕٜ- ٕٓٔٚم) http://sis.gov.eg/Story/133433?lang=ar،
وبرغم من كل الجيود التي بذلت إل أن استقراء الواقع يبين أن التعميم الفني في مصر
يعاني العديد من المشكالت يأتي عمى رأسيا ضعف التمويل واإلمكانيات ،ونقص ىيئات
التدريس ،وتزايد العنف المدرسي والجريمة ،وشعور الطمبة بالتيديد وعدم األمان (أحمد
حسين عبد المعطى وآخرونٕٓٔ٘،م ،صٓ ،)ٖٚولعل السبب الرئيسي لضعف العوائد
المرجوة من ىذا النوع من التعميم يتمثل في نوعية نظام التعميم الفني والتدريب الميني نفسو،
وأن مناىج التعميم الفني والتدريب الميني ل تستجيب الستجابة الكافية لحتياجات سوق
العمل .فالتمويل يخصص لمتعميم الفني والتدريب الميني بطريقة ل تراعي الحتياجات الناشئة
أو أداء المؤسسات ،كما ل توجد معاييرواضحة لتقييم أداء مؤسسات التعميم الفني والتدريب
الميني عمى نطاق النظام ،مع استثناءات بسيطة تتمثل في الو ازرات األكثر تقدماً مثل وزارة

التجارة الخارجية والصناعة (منظمة التعاون والتنمية فى الميدان القتصادى والبنك

الدولىٕٓٔٓ،م ،ص٘.)ٔٚ
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لذلك جاءت دراسة الباحثة لتشمل واقع خبرات التعميم التقني والميني بفروعو المختمفة
فى بعض دول أمريكا الالتينية والمتمثمة في البرازيل والمكسيك واألرجنتين لمحاولة الستفادة
من خبراتيم في تطوير ىذا النوع من التعميم بما يتناسب مع ثقافة مجتمعنا المصرى لسترداد
ربط التعميم التقنى والمينى بسوق العمل والستثماراألمثل لمموارد البشرية الماىرة ،وبالتالى
يرتفع النظام القتصادى.
مػهلة الدزاضة وأضئلتَاThe problem of the study and its questions:
وفقاً لوزارة التربية والتعميم ،بمغ إجمالي عدد تالميذ الثانوي الفني خالل العام الدراسي

ٕٕٔٓم ٕٖٓٔ -م أكثر من مميون و ٙٛٙألف تمميذ موزعين كالتالي ٛ٘ٙ :ألف تمميذ
بالثانوي الصناعي ٜٔٚ ،ألف تمميذ بالثانوي الزراعي ٙ٘ٔ ،ألف تمميذ بالثانوي التجاري،
بينما يبمغ إجمالي عدد التالميذ بالثانوي العام أكثر من مميون وٓ ٖٜألف تمميذ ،وذلك من
إجمالي حوالي ٖ ٔٛ.مميون تمميذ في التعميم قبل الجامعي بمراحمو المختمفة باستثناء التعميم
األزىري (عالمٕٓٔٗ،م) ،ومع ذلك أوضحت نتائج الكثير من الدراسات أن التعميم الفنى
الصناعى فى مصر غير قادر عمى الوفاء باحتياجات سوق العمل (شرارةٕٓٔٙ،م،
صٕ٘.)ٙ
في حين أشارت اإلحصاءات ،إلى ارتفاع ىذا العدد في العام الجامعي ٕٓٔٛ/ٕٓٔٚم
إلى  ٔ.ٜمميون تمميذ بالتعميم الثانوي الفني بنسبة  % ٛ.ٚمن إجمالي المراحل التعميمية
( منيم  ٜٛٚ.ٜألف تمميذ بنسبة ٕ % ٗٛ.بالتعميم الصناعي ،وٖ ٚ٘ٔ.ألف تمميذ
بنسبة ٖ % ٗٓ.بالتعميم التجاري ( عام ــ فندقي ) ،و ٕٔ٘.ٙألف تمميذ بنسبة % ٔٔ.ٙ
بالتعميم الزراعي من إجمالي التعميم الثانوي الفني عام ٕٓٔٛ/ٕٓٔٚم  ،ونحو  ٙٛٚألف
تمميذ بالتعميم التجاري العام بنسبة ٗ ،%ٜٔ.وٖ ٙٗ.ألف تمميذ بالتعميم الفندقي بنسبة ٛ.ٙ
 %من إجمالي التعميم التجاري ( الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء ،األربعاء ٔٙ
أكتوبر

ٕٜٓٔ،ٖ:ٕٜم

https://www.capmas.gov.eg/Pages/IndicatorsPage.aspx?Ind_id=458
.)0
كما تؤكد اإلحصاءات أيضاً ،أن ىناك ٖ ٕ.ألف مدرسة التعميم الفني (منيم ٕ ٔ.ألف

مدرسة بالتعميم الصناعي ،و ٛٙٙمدرسة بالتعميم التجاري ،وٖٕٗ مدرسة بالتعميم الزراعي
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عام ٕٓٔٛ /ٕٓٔٚم (أسامة حمدي ،بوابة أخبار اليوم ،األحد ٔٙ ،ديسمبر - ٕٓٔٛ
ٖٔ ٕٔ:م،
.) https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2773632/1/
وعمى الرغم من ىذه الزيادة إل أنيا بالنسبة لرتفاع عدد الطالب وبمقارنتيا بالتجاه
لمتعميم العام

والثانوي ،حيث تشير اإلحصاءات إلى أن ٕٔ.مميون تمميذ بمرحمة

الثانوية العامة بنسبة  %ٜمن إجمالي المراحل التعميمية لمعام الجامعي ٕٓٔٛ/ٕٓٔٚم
(الجياز المركزي لمتعبئة العامة والحصاء ،األ ربعاء  ٔٙأكتوبر ٕٜٓٔم،

ٖ:

،https://www.capmas.gov.eg/Pages/IndicatorsPage.aspx?Ind_id=4580

كما أوضحت العديد من الدراسات  -التي تمكن لمباحثة الطالع عمييا  -أن التعميم
التقنى والمينى فى مصر ليزال غير قادر عمى الوفاء بمتطمبات سوق العمل واحتياجاتو؛
ويعود ذلك إلى العديد من األسباب من أىميا مايمى (شرارة ،ٕٓٔٙ،صٕ٘:)ٙ
ٔ .ضعف البينية التحتية وقصور محتوى ومكونات المنظومة التعميمية من الفمسفة،
واألىداف ،واإلدارة ،والتخطيط ،والتمويل ،واعداد المعممين ،والمناىج ،وعمميات التدريب،
والتجييزات واألدوات ،وأساليب التقويم التى تقيس الحفظ والستظيار.
ٕ .ضعف ميارات الخريجين وتدنى توافقيا مع متطمبات سوق العمل ،وانفصال منظومة
التعميم التقنى عن الواقع التكنولوجى الراىن فى سوق العمل ،وغياب صيغة تنظيمية تضع
ىذا التعميم فى السياق العام لدوائر األعمال فى مصر.
ٖ .ضعف ارتباط أىداف التعميم الثانوى الفنى باألىداف الفعمية لخطط التنمية فى جميورية
مصر العربية.
ٗ .غياب التوازن بين العرض والطمب من خريجى المدارس والمعاىد الفنية والصناعية وطمب
سوق العمل عمييم ،مما يؤكد ما أشارت إليو البحوث والدراسات التى اىتمت بالتعميم
الصناعى ومحاولة التعرف عمى مشكالتو بغيو العمل عمى تطويره ليتمكن من أداء دوره
المكمف بو (مشرف والجرايدة ،ٕٓٔٗ،ص٘)
٘ .عدم استجابة معظم المؤسسات اإل نتاجية السريعة لتدريب طالب التعميم الفنى (خميل
والزىيرى ،ٕٓٓٔ،ص .)ٕٜٜ
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وعمى الرغم من الىتمام الدولى الكبير بالتعميم الفني ،باعتباره أحد أىم األعمدة الرئيسية
التى ساىمت فى نيضة أكثر من دولة متقدمة صناعياً وتكنولوجياً مثل ألمانيا والصين

واليابان وغيرىم ،إل أن مصر لم تعى ما وصمت إليو ىذه الدول حتى اآلن ،فمازال التعميم

الفنى يعاني فى المنظومة التعميمية المصرية (تمرازٕٓٔ٘،م).
وبرغم الزيادة الطفيفة التي تم مالحظتيا ل رتفاع عدد طالب التعميم الثانوي الفني عن
طالب التعميم الثانوني العام ،لمعام الجامعي ٕٜٓٔ/ٕٓٔٛم  ،حيث تشير اإلحصاءات إلى
أن ىناك نحو ٕٔ ٔ.ٖٜٚ٘مميون تمميذ بمرحمة التعميم الثانوى العام بالعام الجامعي
ٕٜٓٔ/ٕٓٔٛم بنسبة تقدر

بــــ ٔ %ٚ.ٛمن إجمالى عدد التالميذ المقيدين فى

المراحل التعميمية المختمفة ،في مقابل  ٜٕٕٔٗ٘ٛتمميذ فى التعميم الفنى بمختمف أنواعو
بنسبة تقدر بنحو  %ٛ.٘ٚمن إجمالي عدد التالميذ المقيدين فى المراحل التعميمية المختمفة
(كتاب اإلحصاء السنوىٕٜٓٔ/ٕٓٔٛ ،م،
http://emis.gov.eg/Site%20Content/book/018 ،) 019/main_book2019.htmlحيث قد ترجع ىذه الزيادة – في رأي الباحثة – إلى
توارد األنباء الخاصة بقرب افتتاح المدارس الثانوية التكنولوجية في مقتبل العام الجامعي
ٕٕٕٕٓٓٓٔ/م ،حيث تيدف مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلنشاء وتشغيل المدارس الفنية
بالشراكة بين وزارة التربية والتعميم والقطاع الخاص ،مع التركيز عمى جودة العممية التعميمية
والتدريبية بكل من المدرسة والمصنع منذ بداية الدراسة ،لتنتيي باعتماد محمي ودولي لمخريج
بعد النتياء من دراستو ،وبعدىا سيجد فرصة عمل في القطاع الخاص المتبني لممدرسة
(سعيدٗ،سبتمبرٕٜٓٔم،
ٖٕ٘:م

.(https://www.elwatannews.com/news/details/4324580

ولذلك تسعى الدراسة الحالية آممة في تطوير التعميم التقنى والمينى في مصر من خالل
وضع تصور مقترح لتطوير التعميم التقنى والمينى فى ضوء خبرات بعض دول أمريكا
الالتينية (البرازيل-األرجنتين-المكسيك) في ىذا المجال.
وتأسيسا عمى ما سبق يمكن وضع أسئمة الدراسة في التساؤلت اآلتية:
ً
ٔ .ما المنظور الفمسفى لمتعميم التقنى والمينى؟
ٕ .ما واقع نظم التعميم التقنى والمينى فى كل من (البرازيل-األرجنتين-المكسيك)؟
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ٖ .ما أوجو التشابو والختالف بين مرحمة التعميم التقنى والمينى فى بعض دول أمريكا
الالتينية (البرازيل-األرجنتين-المكسيك) فى ضوء القوى والعوامل الثقافية التى تؤثر
فى كل منيم؟
ٗ .ما التصور المقترح لتطوير التعميم التقنى والمينى فى جميورية مصر العربية فى
ضوء خبرات دول المقارنة؟
أٍداف الدزاضةThe study objectives :
تيدف ىذه الدراسة إلى ما يمي:
ٔ .التعرف عمى اإلطار الفمسفى لمتعميم التقنى والمينى ودوره بالنيوض فى المجتمع
اقتصادياً.

ٕ .التعرف عمى خبرات وتجارب ورواد التعميم التقنى والمينى فى بعض دول امريكا
الالتينية.
ٖ .التعرف عمى واقع التعميم التقنى والمينى وعالقتو بالقوى والعوامل الثقافية فى دول
المقارنة.
ٗ .إلقاء الضوء عمى واقع التعميم التقنى والمينى فى جميورية مصر العربية.
٘ .عرض وتحميل النماذج العالمية وبيان نقاط القوة والضعف فييا ومحاولة الوصول
الى انموذج مقترح لالفادة منيا فى مصر.

أٍنية الدزاضة:

The study Significance

تتضح أىمية الدراسة فيما يمي- :
ٔ .تأتى ىذه الدراسة تمبية لتوصية العديد من الدراسات والبحوث العممية والتي اىتمت
بربط التعميم التقنى والمينى بسوق العمل.
ٕ .تسيم ىذه الدراسة فى فتح آفاق جديدة لممزيد من الدراسات فى مجال اإلدارة التربوية
والتى تستيدف تطوير التعميم التقنى والمينى.
ٖ .تقديم محتوى عممى عن التعميم التقنى والمينى فى بعض دول أمريكا الالتينية
ومحاولة اإلفادة منيا فى مصر.
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ٗ .أىمية الدور الذي يقوم بو التعميم التقنى والمينى فى إعداد قوة عمل مؤىمة لمتعامل
مع الثقافة الحديثة وقادرة عمى مواجية التغيرات المتسارعة وانعكاساتيا عمى طبيعة
احتياجات سوق العمل من المين والميارات المختمفة.
٘ .مواجية دخ ول نسب عالية من مخرجات التعميم إلى سوق العمل دون خبرة أو ميارة
مينية مناسبة ،األمر الذي أدى الى انخفاض نسبى لقدرة التنافس فى القتصاد
العالمى.
 .ٙخمق نظام تعميمى مينى فى جميورية مصر العربية كفء وفعال ومرن مرتبط
باحتياجات السوق ومتيسر لمجميع ومستدام وقادر عمى الوفاء بالتزاماتو العامة تجاه
المجتمع المصرى.

ميَخ الدزاضة :

The Study Methodology

في ضوء طبيعة مشكمة الدراسة وأىدافيا تتبع الدراسة الحالية المنيج المقارن ،وفقاً

لخطواتو التالية ): (Landman,2008,p.p26-27

ٔ -تحديد مشكمة الدراسة (التجريد) :حيث تقوم الباحثة بالطالع عمى العديد من األدبيات
لجمع معمومات حول التعميم التقنى والمينى وطبيعتو ،والتعرف عمى واقعو فى بعض
دول أمريكا الالتينية والمتمثمة في (البرازيل-األرجنتين-المكسيك) ،وبالتالى يمكن
لمباحثة تحديد أىدافيا وصياغة أسئمتيا.
ٕ -التعرف عمى اإلطار الثقافى الذي يحيط بالمشكمة :ويتم ذلك من خال ل الوقوف عمى
اإلطار النظرى لمتعميم التقنى والمينى بوجو عام فى بعض دول أمريكا الالتينية
والمتمثمة في (البرازيل-األرجنتين-المكسيك) ،والتعرف عمى أىم القوى والعوامل
الثقافية المحيطة بدول المقارنة ،كالعوامل السياسية ،والجتماعية ،والقتصادية،
والجغرافية.
ٖ -تفسيرالظواىر :وفى ىذه الخطوة يتم الربط بين التعميم التقنى والمينى فى دول
المقارنة (البرازيل-األرجنتين-المكسيك) وتوضيح القوى والعوامل الثقافية التى أدت
إلييا.
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ٗ -المقارنة(الستدلل) :حيث يتم في ىذه الخطوة عقد مناظرة لمتعرف عمى أوجو التشابو
والختالف فى القوى والعوامل الثقافية التى أثرت عمى التعميم التقنى والمينى فى كل
من (البرازيل-األرجنتين-المكسيك).
٘ -التعميم (بناء النظرية) :بعد إجراء عمميات المقارنة ،واكتشاف مواطن الشبو ومواطن
الختالف ،يتم وضع آليات تصور مقترح لمحاولة الستفادة من دول خبرة دول
المقارنة فى تحسين وتطوير التعميم التقنى والمينى فى مصر.
 -ٙالتنبؤ :والمقصود بو مدى نجاح الحمول التى تم التوصل إلييا من خالل البحث
المقارن.
ذدود الدزاضةThe limits of the study:
 الحدود المكانيــة :اقتـصـرت الدراســة عـمـى مؤسســات التعميــم المينــي والتقنــي فى بعض
دول أمريكا الالتينية (البرازيل-األرجنتين-المكسيك) ،حيث أن عدد دول أمريكا الالتينية
(ٕٓ) دولة مستقمة و(ٖٔ) تابعة ،وقد وقع اختيار الباحثة عمى (البرازيل واأل رجنتين
نظرً لنجاح ىذه الدول الممموس في تطوير التعميم
والمكسيك) تحديداً كنموذج لممقارنة ا

التقنى والمينى بيا لحتياجيا لعمال ميرة فاىتمت بتحسين وتطوير التعميم التقنى
والمينى لستثمار ثرواتيا أفضل استثمار.

 الحـدود المفاىيميـة :اقتـصرت الدراسـة عـى التعريفـات اإلجرائيـة لممفاىيـم والمصطمحـات
الرئيسـة فى الدراسـة.

مصطلرات الدزاضةTerminology of study:
وتتبمور مصطمحات الدراسة الحالية فيما يمي:

ٔ -التعميم التقنى والمينىTechnical and Vocational Education :

ِ
قني( :اسم) :رجل ِت ْق ِن ٌّي :رجل مختص ِب ِتقنيات فن أو مينة أ ْو حرفة
أ -التعميم التقني :ت ّ
(المعجم الوسيطٕٓٓٗ ،م ،صٖٔ).
 وىو ذلك النوع من التعميم النظامي الذي يتضمن اإلعداد التربوي والتوجيو السموكيباإل ضافة إلى اكتساب الميارات اليدوية ،والمقدرة التقنية التي تقوم بو مؤسسات
تعميمية نظامية لمدة ل تقل عن سنتين بعد الدراسة الثانوية ودون مستوى الدراسة
الجامعية لغرض إعداد قوى عاممة متخصصة تقع عمييا مسئولية التشغيل واإل نتاج،
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وتكون حمقة وصل بين المخططين والختصاصين من خريجي الجامعات من جية وبين
العمال الماىرين من جية أخرى ،وليا القدرة عمى توجيو الخطط اإل نتاجية والعمل عمى
تنفيذىا مع األيدي العاممة الماىرة (فالتة.)ٕٗ،ٜٜٔٗ ،
 والتعميم التقنى كذلك ىو :التعميم المتضمن إعداداً تربوياً وتوجيياً سموكياً ،والمصمم

إلعداد الميارات الوسطى من العمال التقنيين فى مؤسسات تعميمية بين سنتين وثالث
سنوات بعد الدراسة الثانوية ودون مستوى الدراسة الجامعية ،ويتضمن منيج التعميم

التقنى تعميماً عاماً ودراسة نظرية وعممية وتقنية والتدريب عمى الميارات ذات العالقة
فى مجال تقنى معين ،وتتفاوت مكونات ىذا النيج تبعاً لنوع العمالة والمستوى الذى

تييئة لو تمك المناىج ،ويصنف خريجو ىذا التعميم فى المستوى التقنى أو الفنى فى

ىرم العمالة (عمىٕٓٓ٘،م.)ٖٖ،
 والتعميم التقنى أيضاً :ىو التعميم الذي يؤدي إلى اكتساب الميارات العممية والتطبيقية
وكذلك المعرفة العممية األساسية ).(Okoh, E.C,2000,p28

 كما يعرف التعميم التقنى كذلك بأنو :الدراسة المنيجية لتقنيات صنع وفعل األشياء
).(David Seyi, op.cit,p119
 وقد اعتمدت منظمة اليونسكو مفيوماً التعميم والتدريب التقني في دورتيا الخامسة

والعشرون المنعقد عام ٜٜٔٛم  ،وقد اعتمد ىذا المفيوم أيضاً من قبل المنظمات
العربية والدولية ومنيا التحاد العربي لمتعميم التقني والذي حدد مفيوم التعميم والتدريب

ال
التقني باعتباره يمثل" :جميع أشكال ومستويات العممية التعميمية التي تتضمن فض ً

عن المعارف العامة دراسة التقنيات والعموم النظرية والعممية المتصمة بيا واكتساب
الميارات العممية والدرايات والجوانب المتعمقة بممارسة المينة في شتى الختصاصات،

وييدف إلى إعد اد التقنيين ليكونوا حمقة وصل بين الختصاصيين والعمال الماىرين،
كما بعد مرحمة الدراسة الثانوية ولمدة (ٕ )ٖ-سنوات ويتم ذلك في معاىد التعميم
التقني (الزوبعي ،الجنابيٕٖٓٓ ،م.)ٕٙ،
 والتعميم الفني في مصر :ىو أحد األدوات الرئيسة لتحقيق برامج التنمية الشاممة ،بل
أنو يعتبر قاطرة التنمية ،ودعامة ىامة من دعامات منظومة التعميم؛ حيث يسعى
بنوعياتو المختمفة في مجالت الصناعة والزراعة والتجارة واإلدارة والخدمات وتنمية
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الميارات الفنية لدى الدارسين ،والتي تيدف إلى إعداد القوى العاممة الماىرة الالزمة
لخدمة خطط التنمية القتصادية ،والجتماعية لمدولة حيث يصب مباشرة في سوق
العمل (وزارة التربية والتعميم ،الخطة الستراتيجية لمتعميم قبل الجامعى ٕٗٔٓ-
ٖٕٓٓم ،ص.)ٚٚ
ً
ً
ومهنة ،فهو ماهن ،والمفعول
ومهنة
ب -التعميم المينى :م َهنَ ( :فعل) :مهن يمهن ،مه ًنا
ممهون مهن الشخص :عمل في صنعته ا ّتخذ حرفة (المعجم الوجيز1002 ،م ،ص
.)314
 والتعميم الميني ل يمكن تجزئتو عن النظام التعميمي في شكمو الكبير عمى اإلطالق،فردا ما قابال
فالتعميم الميني في صورتو الواسعة ىو ذلك النوع من التعميم الذي يجعل ً
لمعمل في مجموعة من المين أفضل من قابميتو لمعمل في مجموعة أخرى ،وىو بيذا
يختمف عن التعميم العام الذي يوازيو في األىمية رغم كونو ل يعد األفراد أىالً لمعمل

(الخطيب.)٘ٔ،ٜٜٔ٘ ،

 كما يعرف التعميم الميني أيضاً عمى أنو برامج تعميمية مصممة لممتعممين لكتسابالمعرفة والميارات والكفاءات المحددة لمينة معينة ،التجارة ،الزراعة ،أوالصناعة ،حيث

تحتوي ىذه البرامج عمى مكونات قائمة عمى العمل (مثل التممذة الصناعية ،وبرامج
التعميم نظام مزدوج ناجح) ،وعقب النتياء من ىذه البرامج يتم توظيف الخريجين فى
سوق العمل ذات الصمة بمجال تخصصيم (UNESCO Institute for
)Statistics, 2012,p. 14
 التعميم المينى :ىو التعميم المصمم إلعداد الموظفين الميرة في مستويات أدنى منالتأىيل لمينة واحدة أو مجموعة من المين ). (David Seyi,2014,p.119
عرف مجمس التنمية التعميم الميني عمى أنو دراسة التقنيات والعموم ذات الصمة،
 كما ّواكتساب المعرفة العممية وفيم المواقف والميارات المتعمقة بالمين المختمفة
Development

and

Research

Education

(Nigerian

.)Council,2008,p115
 أما تعريف اليونسكو لمتعميم الميني فيو " :التعميم الذي يعني بالجوانب المختمفة من
العممية التعميمية التي تتضمن باإلضافة إلى التعميم العام دراسة العموم التقنية وما
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شابييا والحصول عمى الميارات العممية والتجاىات والقيم والمعرفة المتعمقة بالمين
في قطاعات الحياة القتصادية والجتماعية المختمفة" (الحيمة ،ٜٜٔٛ ،ص ٕ).
 التدريب الميني ":ذلك النشاط المنظم الذي يعني بإعداد األفارد ،وتطويرىم من خال ل
تزويدىم بالمعارف ،والمياارت الفكرية ،والجسمية اإلدارية منيا والفنية والسموكية التي
يحتاجيا الفرد ،ويتطمبيا العمل ،لرفع مستوى األداء ،والنتاجية بالشكل الذي يحقق
طموح المنظمة ،وآمال إدارتيا" (عباسٕٓٔٔ،م ،صٓٗٔ).
 والتدريب المينى أيضاً :تدريب يستيدف اكساب الفراد ميارات وكفايات يمكن
استخداميا فى سوق العمل )(UNESCO, 2013

ارت ،والمعمومات،
 ويرى آخرون أن التدريب الميني عبارة عن :تزويد الفرد بالمي ا
قادرً عمى أداء عمل متكامل ،أو جزئي خاص
ا
والتجاىات بالشكل الذي يصبح فيو

بمينة معينة ،ومن ثم يصبح مؤىالً لمزاولة تمك المينة (عطوانٕٓٓٔ،م ،ص.)ٜٔ

ج -التعميم التقني والميني ،والذي يعني "جميع أشكال ومستويات العممية التعميمية التي
تتضمن (باإلضافة إلى المعارف العامة) دراسة التكنولوجيا ،والعموم المتصمة بيا،
واكتساب الميارات العممية ،كالدرايات ،كالمواقف ،المتصمة بالممارسات المينية في
قطاعات الحياة القتصادية ،والجتماعية" (مصطفىٕٓٓٔ،م ،ص.)ٕٜ
 كما ُينظر إلى التعميم والتدريب في المجالين التقني والميني عمى أنيما أحد أركانعممية التحول في ميدان التعميم والتدريب ()Tang ,2011,p.14

الدزاضات الطابكة:
اىتم العديد من الدراسات بتناول واقع التعميم التقني والميني وسبل تطويره ،سواء
أجرتيا جيات محمية أو دولية ،والالفت والمتوقع في الوقت نفسو أنو عمى الرغم من المدى
الزمني الذي يفصل بين ىذه الدراسات نجد تشابياً كبي ارً بينيا ،سواء بالنسبة لممشكالت التي
رصدتيا أم المقترحات والتوصيات التي خرجت بيا.

ويمكن تقسيم الدراسات السابقة طبقاً لطبيعة الدراسة عمى محورين كالتالي:

 احملوز األول :ويتضنً الدزاضات والبروث العسبية.
 احملوز الجاىى :ويتضنً الدزاضات والبروث األجيبية.
ىذا وسوف يتم تناول الدراسات السابقة فى ىذه الدراسة من األقدم إلى األحدث.
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أوالً :الدزاضات العسبية:
ٔ -دراسة عبد العزيز عبد الصمد(ٕٓٓٓم) بعنوان" :التعميم الفني ودوره في تحقيق

متطمبات سوق العمل في جميورية مصر العربية" ،ىدفت الدراسة إلى وضع تصور

لتقدير التعميم الفني لرفع كفاءتو بدءاً من البعد الفمسفي إلى المضمون والمبررات

وصولً إلى ما ينبغي أن يكون عميو التعميم الفني ليتواءم مع متطمبات سوق العمل ،وقد

استخدم الباحث ليذا المنيج الميداني ،ومن أىم ما توصمت إليو الدراسة أن التعميم
الفني يعاني من العديد من المشكالت أىميا:


عدم التساق مع متطمبات سوق العمل.



وجود عدد من المين المستحدثة التي ل تجد من يشغميا.



عدم وجود خطة حالية أو مستقبمية يعول عمييا مخططو التعميم في تحديد
ما ىو مطموب من مين وتخصصات في سوق العمل.

ٕ -دراسة عبد الرحيم حمدان وعاطف الشويخ (ٕٗٓٓم) بعنوان" :التدريب العممي في

الكميات التقنية في فمسطين" ،وىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى واقع التدريب
العممي بنوعيو الداخمي والميداني ،في الكميات التقنية في فمسطين ،وكذلك التعرف إلى

مشكالت التدريب وتقديم المقترحات لالرتقاء بمستواه في تمك الكميات ،وتم استخدامت
ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،حيث اشتممت عينة الدراسة عمى (ٖ٘) مدرساً/

مدرباً و (ٗٓٔ) طالباً ،اختيرت بطريقة عشوائية من أربع كميات تقنية ،وكانت الستبانة

أداة لجمع المعمومات ،ومن أىم ما توصمت إليو الدراسة:

 أن أساليب التدريب العممي تسيم في إعداد كوادر تقنية قادرة عمى اإلبداع
والبتكار.
 نقص في المختبرات والمشاغل وفي األجيزة والمعدات والمواد الخام الالزمة
لمتطبيقات العممية؛ بسبب ضعف اإلمكانات المادية المخصصة لبند التدريب.
وقد أوصت الدراسة بإ عداد المشاغل والمختبرات بالتجييزات الالزمة والكافية لمتطبيق
العممي حسب التخصصات.

ٖ -دراسة مي فتحي حسين (ٕ٘ٓٓم) بعنوان :مشكالت التعميم الميني في المدارس
الثانوية المينية الفمسطينية من وجية نظر المعممين المينيين والطمبة ،حيث
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ىدفت ىذه الدراسة لمتعرف عمى مشكالت التعميم الميني في المدارس الثانوية المينية
الفمسطينية من وجية نظر المعممين المينيين والطمبة ،وقد استخدم الباحث المنيج
الوصفي ،وقد تم جمع البيانات باستخدام استبانتين ،األولى تتعمق بالمعممين المينيين
مكونة من (ٕ )ٙفقرة موزعة عمى ستة مجالت لقياس المشكالت المتوافرة الميني)،
أما الستبانة الثانية فتتعمق بالطمبة في المدارس المينية مكونة من(٘ٗ) فقرة موزعة
عمى خمسة مجالت ،وتمثمت أىم نتائج ىذه الدراسة فى:
-

إ ن الدرجة الكمية لممشكالت التي تواجو التعميم الميني في المدارس المينية
من وجية نظر المعممين المينيين كانت كبيرة حيث وصمت النسبة المئوية
(ٕ ،)%ٚوكان مجال تمويل قطاع التعميم الميني في المرتبة األولى لممشكالت
المتوافرة ،حيث وصمت النسبة المئوية لالستجابة ليا إلى (ٔ ،)% ٛبينما كان
مجال النمو الميني لممعممين في المرتبة األخيرة حيث وصمت النسبة المئوية
لالستجابة إلى (ٔ.)%ٙ

-

إ ن الدرجة الكمية لممشكالت التي تواجو التعميم الميني في المدارس المينية
من وجية نظر الطمبة كانت متوسطة حيث وصمت النسبة المئوية (،)%٘ٛ
وكان مجال اإلمكانات والتجييزات في المرتبة األولى لممشكالت المتوافرة ،حيث
وصمت النسبة المئوية لالستجابة ليا (  )% ٙٙفي حين كان مجال النمو
الميني لممعممين في المرتبة األخيرة حيث وصمت النسبة المئوية لالستجابة إلى
(.)%ٜٗ

 وفي ضوء أىداف الدراسة ونتائجيا أوصت الباحثة بعدة توصيات أىميا:
 ضرورة تطوير نظام التعميم الميني من خالل خطط وطنية تتبنى سياساتتطويرية من قبل كافة الجيات المعنية تشمل اإلدارة والمناىج والمعممين.
 ضرورة اعتماد معايير مينية تعكس متطمبات السوق المحمي من جية،وتتوافق والمعايير الدولية من جية ،وتطوير آليات تضمن وتضبط الجودة في
التعميم الميني.
 ضرورة إجراء بحوث دورية كافية لسوق العمل وحاجاتو من الميارات فيالتخصصات والمجالت المينية المختمفة ،ومتابعة الخريجين.
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درسة عصام المقرمي (ٕٜٓٓم) بعنوان" :إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاممة
ٗ -ا

الدرسة إلى بحث
عمد قطاع التعميم الفني والتدريب الميني في اليمن" ،ىدفت ىذه ا
إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاممة في التعميم الفني والتدريب الميني ،ومدى مساعدة
ىذا النظام لمنيوض بيذه الفئة الميمة في المجتمع وبما يتواكب مع الحداثة المطموبة
والقدرة عمى المنافسة في سوق العمل المحمي واإلقميمي ،واعتمد الباحث المنيج

لمدرسة ،كما استخدم أسموب المسح
ا
الوصفي التحميمي ،مستخدماً الستبانة كأداة

اإلدارت ورؤساء األقسام في التعميم الفني
ا
الشامل لعمداء المعاىد ووكالئيم ومديري
والتدريب الميني في عدن ،اوختيار عينة عشوائية تتكون من ٓ٘ %من المدربين في

المعاىد المينية بمغت  ٔٔٛمفردة بما من مجتمع الدارسة البالغ  ،٘ٗٚوقد توصمت
الدرسة إلى عدم مواكبة المناىج الحالية لمتطور العممي والتكنولوجي الحديث ،كما يوجد
ا
ضعف في التأىيل العممي لممدربين ،وقمة توافر وسائل الشرح اإللكترونية وقمة المعدات
واألدوات الال زمة في الورش والمعامل ، ،وعدم خضوع المعاىد لشروط السالمة المينية،
الدرسة بأىمية العمل عمى ال لت ازم بتطبيق شروط السالمة والصحة المينية.
وأوصت ا

٘ -دراسة عال عمر الزير(ٕٜٓٓم) بعنوان :دور التدريب التقني والميني في خمق

فرص عمل لممتدربين ،ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى دور التدريب التقني
والميني في خمق فرص عمل لممتدربين في كمية تدريب غزة – األونروا ،ومحاولة
الخروج بتوصيات تعمل عمى تحسين وتطوير التدريب التقني والميني ،وذلك من خالل
دراسة محاور التدريب التقني والميني ،واعتمدت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي الذي

يعتمد عمى جمع البيانات عن الظاىرة اإلحصائي لتحميل البيانات ،وقد تم استخدام
الستبانة  SPSSوتفسيرىا ،وتم استخدام برنامج لستطالع عينة الدراسة والمكونة من
خريجي كمية تدريب غزة– األونروا من عام ٖٕٓٓم حتى عام ٕٓٓٙم ،والتي بمغ
عددىا (ٖٔٔ) خريج من مجتمع الدراسة البالغ  ٕٔٙٙوتم استرداد ٖٓٓ استبانة ،أى
أن نسبة السترداد حوالي  ،%ٜٙوقد أظيرت نتائج الدراسة وجود عالقة ذات دللة
إ حصائية بين كل من :التخصصات ،المنياج ،المدربين ،التقنيات والمستمزمات ،التدريب
الميداني ،خدمات ما بعد التدريب وخمق فرص عمل لممتدربين في كمية تدريب غزة–
األونروا من العام ٖٕٓٓم حتى ٕٓٓٙم  ،وقد تبين أن محاور التدريب التقني والميني
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التي اعتمدت في الدراسة كانت ذات مستويات مرتفعة فيما عدا خدمات ما بعد التدريب
التي حصمت عمى أقل استجابات من المبحوثين ،وأخي ارً توصمت الدراسة إلى بعض

التوصيات تيدف لتحسين وتطوير التدريب التقني والميني لموصول إلى مستوى أعمى
من خالل دراسة التخصصات المطروحة ،ودراسة السوق جيداً من حيث حاجتو لألعداد
من التخصصات ،واعادة النظر تبعاً لمنتائج سواء بتقميص تخصصات معينة وتوسيع
أخرى أوتطوير أقسام جديدة حسب الحاجة.

 -ٙدراسة ىبة جيتاوى(ٕٓٔٚم) بعنوان :تحميل واقع التعميم ،والتدريب الميني
والتقني في فمسطين من منظور النوع الجتماعي ،وىدفت ىذه الدارسة إلى تحميل

واقع التعميم ،والتدريب الميني والتقني من منظور النوع الجتماعي في مؤسسات
التعميم ،والتدريب الميني في الضفة الغربية كقطاع غزة ،وقد استخدم الباحث المنيج
الوصفي التحميمي لمناسبتو لطبيعة ىذه الدارسة ،من خال ل أدوات نوعية ،وكمية ،وىي
المقابمة والستبانة ،وشمل مجتمع الدارسة جميع طمبة المدارس المينية الحكومية،
وماركز التدريب الميني ،والكميات التقنية الحكومية في الضفة الغربية ،كقطاع غزة
والبالغ عددىم( )ٕٛٓٙلمعام ٕ٘ٔٓم ،وتوصمت نتائج الدراسة إلى :أن واقع التعميم
والتدريب الميني والتقني في فمسطين من منظور النوع الجتماعي في مؤسسات
التعميم ،والتدريب الميني من وجية نظر الطمبة لمجالت الدارسة ،كان بين المتوسط
والكبير ،وكان من أىم التوصيات التي انتيت إلييا ىذه الدراسة ضرورة تطوير المناىج،
كالبارمج التدريبية لتكون مناسبة لمنوع الجتماعي ،وعقد دوارت توعية في النوع
مديرت وعمداء المؤسسات المينية ،وتشجيعيم عمى نقل تمك
ا
الجتماعي لمديرى
التوعية أيضاً لمطمبة.

ثاىياً :الدزاضات األجيبية:
ٔ -دراسة ٕٓٓٗ( Irene Zaparolliم) بعنوان :مراقبة جودة التعميم العالي الميني
والتدريب في البرازيل:العالقة بين الجامعات ،وزارة التربية والتعميم و المؤسسات

المينية وسوق العمل ،وقد ىدف ىذه الدراسة إلى مناقشة ضعف العالقة بين الجامعات،
ووزارة التربية ،والمؤسسات المينية وسوق العمل ،وقد تم جمع البيانات من خالل مراجعة
القائمة البميوغرافية وتحميل وثائق التشريعات البرازيمية والوثائق المؤسسية والمقابالت مع
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المسؤولين عن المؤسسات المعنية ،وقد توصمت نتائج ىذه الدراسة إلى أنو ل يوجد اتصال
قوى بين القطاعات األربعة التي ينبغي أن تكون مسئولة عن ىيكمو التعميم الميني
والتدريب في البرازيل والشراف عميو ومراقبتو  ،كما أكدت الدراسة كذلك عمى صعوبة
التعرف عمى أن قيام وزارة التعميم والجامعات في تقديم الدورات بشكل متسمسل ومستمر،
وكذلك التحادات والمؤسسات المينية وسوق العمل التي تؤدي إلى ضعف كفاءة مراقبة
جودة التعميم الميني.

ٕ -دراسة ٕٜٓٓ( Viktória Kis, Kathrin Hoeckel, Paulo Santiagoم)

بعنوان:التعميم من أجل الوظائف :دراسة سياسة منظمة التعاون القتصادى
والتنمية لمتعميم والتدريب المينى (المكسيك) ،وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى مساعدة

البمدان عمى زيادة استجابة أنظمة التعميم والتدريب الميني لمعمل ولمتطمبات السوق،
وىو ييدف إلى تطوير األدوات لتقييم مبادرات سياسة التعميم والتدريب الميني ،حيث
يعتمد برنامج العمل التحميمي عمى أدلة من جميع بمدان منظمة التعاون القتصادي
والتنمية ،وتشتمل ىذه الدراسة عمى استبيان دولي حول أنظمة التعميم والتدريب الميني،
واستعراض الدراسات السابقة لمنظمة التعاون القتصادي والتنمية حول موضوعات مثل:
تحميل نتائج سوق العمل عمى أساس البيانات اإلحصائية من وزارة القوى العاممة
و(برنامج منظمة التعاون والتنمية في الميدان القتصادي حول تقييم الطالب الدوليين)،
وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا :تجميع المعمومات حول خصائص التعميم
والتدريب الميني في المكسيك ،وتحديد أىم التحديات السياسية الرئيسية التي تواجيو.

ٖ -دراسة ماسدوناتي وآخرون ٕٓٔٓ( Masdonat, Jonas & Etم) بعنوان:

الدرسة إلى
التيرب من التعميم والتدريب المينى والنتقال إلى العمل ،حيث ىدفت ا

التعرف عمى صعوبات ال نتقال من التعميم إلى التدريب الميني وأسباب التيرب من
درستيم المنيج الوصفي التحميمي وكانت
التدريب الميني ،وقد استخدم الباحثون في ا
الدرسة البالغ عددىا ( )ٗٙطالباً تيربوا من
ا
أداة الدارسة المقابالت المقننة لعينة
التدريب الميني في السنة األولى ،حيث أشرف عمى المقابالت مستشارين مختصين في

الدرسة إلى وجود صعوبات في التأقمم نتيجة ال نتقال من
التدريب الميني ،وقد توصمت ا
التعميم إلى التدريب الميني ،باإلضافة لوجود مشاكل في التعمم أو بيئة العمل ،وقد
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أ وصت الدارسة بضرورة نشر الوعي بين الطمبة عن طبيعة التدريب الميني من خالل
ستقرر حالة
الحصص المدرسية ،نقل الطمبة إلى التدريب الميني في حالة التأكد من ا ا
نخرط في مرحمة انتقالية.
الطمبة نفسياً وتييئتيم بال ا

ٗ -دراسة بولسيل ٕٓٔٓ( Poleselم) بعنوان :التعميم والتدريب الميني لفئة

الدرسة إلى معرفة الدور الذي يمعبو التعميم،
ا
استرليا " ،ىدفت
ا
الشباب ممبورن
كالتدريب المي ني في مناحي حياة فئة الشباب في ممبورن ،استخدم الباحث المنيج

التكاممى ،حيث قام الباحث بتحميل أبحاث ،واحصاءات رسمية عن التعميم والتدريب
الميني في ممبورن ،وتوصمت دراستو لما يمي:
الفقرء ،أو أصحاب المعدلت
ا
 إن أغمبية الممتحقين بالتدريب الميني من الشباب
المتدنية.
 سمبية نظرة فئة الشباب إلى التدريب الميني عمى عكس نظرتيم لمتعميم
األكاديمي.
الدرسة أخي ارً باآلتي:
 وأوصت ا

 ينصح بأن تكون العالقة بين التدريب الميني ،واألكاديمي تكاممية.
 توجيو فئات الشباب المختمفة لمتدريب الميني قبل وبعد تخرجيم من المدرسة.

٘ -دراسة ٕٖٓٔ( Sanpinم) بعنوان :التعميم التقني الميني في البرازيل :من وجية

نظر المتعاقدين ،وقد ىدفت ىذه الدراسة بشكل عام إلى معالجة تنمية الميارات التقنية
في تمبية احتياجات سوق العمل المتنوعة ،حيث تم إجراء البحث الميداني من أكتوبر

ٕٓٔٓم إلى يونيو ٕٔٔٓم ،وتمت مقابمة ٗٔ من المينيين الذين تخرجوا من
المدارس الفنية في مواقع مختمفة في ريو دي جانيرو بالبرازيل ،باإلضافة إلى ذلك
أجريت مقابالت مع كل من:
أ -أربعة قادة لمفرق المينية الذين تحدثوا عن توقعاتيم والصعوبات التى تواجييم
في التطوير الميني المستمر في مواجية المطالب في األعمال اليومية.
ب -ثالثة من خبراء الموارد البشرية الذين كشفوا عن صعوبات جذب ىؤلء
المحترفين والحتفاظ بيم من وجية نظرىم.

- ٚٗٚ -

دراسة مقارنة لنظم التعليم التقنى والمهنى فى بعض دول أمريكا الالتينية ............................................

وقد تم تحميل التصريحات الصادرة عن المقابالت وتفسيرىا وتجميعيا ،حيث أتاح ىذا
اإلجراء تصنيف األفراد المينين لنوعين من وجيات النظر المختمفة ،وىما :المينيين الذين
تخرجوا من المدارس الفنية ،والمينيين المسؤولين عن التوظيف ،أو مديري أولئك الذين
تخرجوا من المدارس الفنية ،ومن ثم تمثمت نتائج ىذه الدراسة في أن المقاولين يرون
المدرسة بعيدة عن السوق المينية من الناحيتين المادية والمفاىيمية ،من ناحية أخرى
يكشف الطرف المتعاقد أن اللتحاق بالمدارس إلضفاء الطابع الحترافي عمى التعميم لو ما
يبرره بقدر ما يتعمق األمر بالتدريب الميني السريع.

 -ٙدراسة ٕٓٔٗ( David Seyiم) بعنوان :نظرة عامة عمى التعميم الميني والتقني
في نيجيريا بموجب نظام التعميم في المدارس الثانوية ،وىدفت ىذه الدراسة إلى

التعرف عمى مفيوم التعميم الميني والتقني ( )VTEفي نيجيريا بموجب نظام التعميم في
المدارس الثانوية ،حيث نوقشت معاني التعميم الميني والتعميم الفني والتعميم الميني
والتقني ،وتم تسميط الضوء عمى أىداف التعميم الميني والتقني في التعميم بالمدارس
الثانوية وتم تحديد نطاق /ىيكل التعميم الميني والتقني في التعميم الثانوي ،ومن خالل
تتبع التطور التاريخي لمتعميم الميني والتقني عمى مستوى المدارس الثانوية توصمت
الدراسة إلى مجموعة من التحديات التي تواجو التعميم الميني والتقني بشكل عام
والتعميم المحاسبي بشكل خاص ،حيث تم تحديد بعضيا وتم توفير حمول لمتحديات
المحددة ،وقد انتين ىذه الدراسة بتقديم مجموعة من التوصيات لتحسين برنامج التعميم
الميني والتقني في نيجيريا مثل :تحسين المناىج ،وضرورة زيادة تمويل التعميم عمى
جميع المستويات.

 -ٚدراسة

ٕٓٔ٘(Tomas Kozikم) بعنوان :أىمية التعميم الفنى لتنمية

المجتمع ،وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى تحسين التعميم الذي يركز عمى العموم الطبيعية
واليندسية ،وفيما يتعمق بإعداد الطالب لمدراسة في المدارس المينية الثانوية ،حيث
يتمثل أحد الشروط المسبقة الرئيسية في ابتكار برامج تعميمية عمى مستويات مختمفة
من النظام التعميمي وفقاً لمتطمبات الممارسة التربوية وتمشياً مع الحتياجات الحالية

لسوق العمل ،لذلك تدعم التعميم الذي يؤدي إلى تطوير الميارات الوظيفية لتالميذ
المدارس البتدائية لضمان التوجيو الميني لمطالب ،وخاصة في المدارس المينية
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الثانوية ،وتوصمت ىذه الدراسة إلى بعض اآلليات المقترحة لتحسين التعميم الذى يرتكز
عمى العموم الطبيعية واليندسية ،وأوصت الدراسة بالىتمام بالتعميم الفنى والتوجيو
المينى لمطالب بداية من مرحمة التعميم األساسى.

 -ٛدراسة ٕٓٔٙ( Gavin ، Leesa and Moodie،Wheelahanم) بعنوان
التعميم الدولى في التعميم والتدريب الميني والتقني :إطار لمعدالة الجتماعية ،وقد

ىدفت ىذه الدراسة إلى فيم وضع ومكانة التعميم الميني في العديد من البمدان ،والطرق
المختمفة التي تتوسط بيا العالقة بين التعميم الميني وىياكل سوق العمل في النتائج
المتغيرة التي يحققيا خريجي التعميم الميني ،وقد أوضحت نتائج الدراسة عدم المساواة
في الحصول عمى التعميم الميني في البمدان بدرجات عالية ومتوسطة ومنخفضة الدخل،
وأكدت أن مؤسسات التعميم المينية الحكومية ىي أقوى المؤسسات الرئيسية فى
المجتمع ،و التي يمكنيا دعم معممي التعميم الميني في المساىمة في التنمية
الجتماعية والقتصادية والثقافية المحمية ،وتوصمت الدراسة وقد انتيت الدراسة باقترح
برنامج لمتعميم الدولي من أجل فيم أفضل لمتعميم الميني في سياقات مختمفة ،ولدعم
التعميم الدولي في العمل مع الشركاء لتعزيز دوره في تطوير مجتمعات شاممة
ومتسامحة تقوم عمى تنمية اقتصادية واجتماعية عادلة ومستدامة اجتماعياً.

التعكيب على الدزاضات الطابكة:
ومن العرض السابق لمدراسات العربية واألجنبية يمكن مالحظة مايمى:
 أوجو الستفادة من تمك الدراسات السابقة:
أ-

تعددت الدراسات السابقة التى أجريت فى مجال التعميم التقنى والمينى مما يوضح
أىمية ذلك الموضوع وحيويتو ،ونادت جميع ىذه الدراسات بضرورة تطوير برامجو.

ب -أكدت معظم الدراسات السابقة التى تناولت التعميم التقنى والمينى عمى أن ىناك
مجموعة من المعوقات التى قد ل تجذب بعض الطمبة لمتعميم التقنى والمينى برغم
أىمية ىذا النوع من التعميم وربطو بسوق العمل مما يؤكد ضرورة تطويره والتشجيع
عمى اللتحاق بو.
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 أوجو التفاق بين الدراسات السابقة وتمك الدراسة:
تتشابو ىذه الدراسو مع الدراسات السابقة فى عدد من المحاور المتعمقة بالتعميم التقنى
والمينى:


من حيث اليدف :أجمعت الدراسات السابقة بشقييا (العربية-الجنبية) عمى الىتمام
بتطوير التعميم التقنى والمينى وأىمية ربطو بسوق العمل ومدى تأثيره عمى العائد
القتصادى.



تمثمت أبرز نتائج الدراسات السابقة في التأكيد عمى مدى تطوير وتحسين التعميم
التقنى والمينى نتيجة لما يعانيو من مشكالت ومعوقات ،مما دفع معظم ىذه
الدراسات بعرض مجموعة من التوصيات والمقترحات التي من شأنيا ضرورة تغير
نظرة المجتمع والطمبة واألىالى لمتعميم التقنى والمينى ،وعدم جعل درجات التحصيل
لمطمبة ىى المعيار الوحيد لاللتحاق بيذا النوع من التعميم.

 أوجة الختالف بين الدراسات السابقة وتمك الدراسة:
 تختمف ىذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة فى بعض الجوانب منيا المنيجالمستخدم فى الدراسة الحالية ومدى مناسبتو لطبيعو أىداف وأىمية الدراسة؛
ويتضح ىذا من العرض السابق لمنيج كل دراسة مقارنة بالمنيج المستخدم فى
ىذه الدراسة ،كما أختمفت أيضاً فى دول المقارنة وأسئمتيا وبالتالى فى نتائجيا.

 لم تتعرض الدراسات السابقة لوضع آليات تصور مقترح لالستفادة من بعضدول أمريكا الالتينية وخاصة (البرازيل-األرجنتين-المكسيك) دول المقارنة.
 بينما اختمفت ىذه الدراسة مع بعض ىذه الدراسات من حيث أن ىذه الدراسةركزت عمى تحقيق ىدفيا المتمثل فى وضع تصور مقترح لتحقيق الستفادة من
خبرات دول المقارنة في تطوير وتحسين التعميم التقنى والمينى فى جميورية
مصر العربية.
 وحققت الدراسات السابقة استفادة لمباحثة فى العديد من الجوانب من أىميا:
 الستفادة فى بناء مادتيا العممية (اإلطار النظرى) لمدراسة الحالية ،والتعرف عمىأىم المشكالت التي تواجو التعميم التقني والميني خاصة في مصر ،والستفادة
من النتائج التى توصمت إلييا تمك الدراسات.
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اإلطاز اليظسى للدزاضة
احملوز األول :امليظوز الفلطفى للتعليه التكيى واملَيى:
متَيد:
إن الغزو التكنولوجي الممتد وما تبعو من تطور طبيعة سو ِ
ق العمل وأنواع المين،
ِ
اصفات العمالة المطموبة فييا؛ جعمت الىتمام ينجذب إلى قطاع التعميم والتدريب التقني
ومو
والميني بقصد تطويره عمى النحو الذي يجعمو أكثر استجابة لممستجدات المعرفية والتقنية
وأكثر خدمة لمتنمية ،فقد جاء في وثيقة لميونسكو ومنظمة العمل الدولية أن ىذا القطاع

يس ِيم فى تنمية معارف األفراد العممية والتكنولوجية ،فيما يتعمق بتشكيمة واسعة من المين
التي تتطمب كفاءات تقنية ومينية وميارات خاصة بمين محدودة ).)UNESCO،2013
كما لم تعد الحاجة مقتصرة عمى التوسع في عممية التعميم التقني والتدريب الميني لحل

ِ
تطوير نظم التعميم
قضية البطالة وانخفاض إنتاجية القتصاد ،األىم من ذلك ىو العمل عمى

التقني والتدريب الميني لتكون عمى درجة عالية من الفعالية والمرونة والكفاءة والستدامة
بحيث تسيم في خمق قوى عاممة ذات كفاءة عالية ،قابمة لمتكيف بسرعة مع الظروف
المتغيرة ومع احتياجات سوق العمل (مؤشر التعميم التقني والتدريب المينيٕٓٔ٘،م،
صٔٗ).

ىػأة التعليه التكين واملَين:
كانت النظرة المجتمعية في الحضارات القديمة  -وعمى رأسيا الحضارة المصرية  -نظرة
دونية إ لى العامل والحرف اليدوية عمى عكس العمل الفكرى ،ولكن عندما نمت المجتمعات
وتوسعت بسبب اتساع تسويق المنتجات اليدوية ومنافستيا دولياً بدأت الدول فى تعميم
المواطنين وتدريبيم لكسابيم ميارة معينة عن طريق التممذة التقميدية ،وتعنى تقميد

المواطنين لصاحب صنعة معينة (حمبىٕٕٓٔ،م،ص ص ٗٓٗ ،)ٗٓ٘-ومن ثم اىتمت
مختمف الدول بالمنظومة التعميمية فيما عدا التعميم التقنى والمينى الذى ظل ثابتأ ،ولكن مع
الغزو التكنولوجى بدأ الىتمام الدولي بالتعميم التقنى والمينى عندما أدركت أىميتو فى تقدم
البالد ورقى المجتمع فقامت معظم الدول بإعادة ىيكمة منظومتيا التعميمية وعممت عمى تنمية
معرفة األفراد العممية والتكنولوجية والتعرف عمى احتياجات سوق العمل ومتطمبات كل مينة
(مؤشر التعميم التقنى والتدريب المينى ،مرجع سابق،صٔٗ).
- ٚ٘ٔ -

دراسة مقارنة لنظم التعليم التقنى والمهنى فى بعض دول أمريكا الالتينية ............................................

مفَوو التعليه التكين واملَين:
يعد التعميم التقني أو الميني نوع من أنواع التعميم النظامي ،الذي ييتم بالمقام األول
باإلعداد التربوي لمطالب واكسابيم الميارات والمعرفة المينية ،ويقوم بو عدة مؤسسات تعميمية
نظامية من أجل إعداد جيل من العمال الميرة في شتى التخصصات التجارية والصناعية
والصحية والفنية والزراعة.
وليذا يعد ىذا النوع من التعميم أحد األدوات الرئيسة لتحقيق برامج التنمية الشاممة،
باعتباره عصب القتصاد وقاطرة التنمية ،فيو دعامة ىامة من دعامات منظومة التعميم في
مختمف الدول ،ومن بين المصطمحات المعبرة عن شطريو التقني والميني ما يمي:
التعميم التقني :ىو ذلك النوع من التعميم النظامي الذي يتضـمن اإلعـداد التربـوي والتوجيـو
السموكي ،باإلضافة إلى اكتساب الميارات اليدوية ،والمقدرة التقنية التي تقوم بـو مؤسسـات
تعميمية نظامية لم دة ل تقل عن سنتين بعد الدراسة الثانوية ودون مستوى الدراسة الجامعيـة
لغرض إعداد قوى عاممة متخصصة تقع عمييا مسئولية التشغيل واإل نتاج وتكون حمقة وصل
بين المخططين والختصاصين من خريجي الجامعات من جية وبين العمال المـاىرين مـن
جية أخرى وليا القدرة عمى توجيو الخطط اإل نتاجية والعمل عمى تنفيذىا مع األيدي العاممـة
الماىرة (فالتة ،مرجع سابق ،صٕٗ).
 وىو أيضاً يعني :ذلك النوع من التعميم الذي يتم بعد المرحمة الثانوية من الدراسة أيلمفئات العمرية بحدود (  ) ٕٓ – ٔٛسنة  ،وىو تعميم نظامي يرتبط بيياكل التعميم

بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،والذي يتم فيو اكساب الميارات العممية واعطاء المعارف
النظرية بصورة تتناسب مع متطمبات العمل ،بحيث يستطيع التقني بعد إكمال برنامج
اإلعداد المقرر في الفترة الزمنية المحددة النتقال إلى سوق العمل المنتج ضمن
مجموعات القوى العاممة التي تختمف مستويات مياراتيا ومعارفيا باختالف األعمال
والميام التي تتوفر في الصناعة والزراعة والخدمات المختمفة ،وتشكل مجموعة التقنيين
حمقة الوصل األساسية بما يضمن تناسق العمل وانسياب التوجيو واإلشراف والتأكد من
الدقة والتوافق بين فعاليات كافة العاممين ضمن مجموعات العمل بما يؤثر عمى كفاءة
األداء في النتاج بكافة أنواعو (ىاشم محمد سعيد عبد الوىاب ،التعميم التقني في
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الوطن

العربي ،دراسات تربوية في التربية

والثقافة،

 ٛمارسٕٓٔٛ ،

.)http://al3loom.com/?p=22259
التعميم الميني :ىو ذلك التعميم النظامي الذي يتضمن اإلعداد التربوي والتوجيو السموكي،
باإلضافة إلى اكتساب الميارات والقدرات المينية التي تقوم بو مؤسسات نظاميـة بمسـتوى
الدراسـة الثانوية لغرض إعداد عمالة ماىرة من مختمف المجالت والتخصصات المينية ،ممـا
يجعميـم قادرين عمى تنفيذ الميام التي توكل إلييم ،بالمساىمة في اإل نتاج الفردي والجماعي،
ويكونان حمقة وصل بين الميارات التقنية (خريجو معاىد التعميم التقنـي) والعمـال غيـر
الميـرة ،ويستغرق اإلعداد في مثل ىذا النوع من التعميم مدة من (ٕ )ٖ-سنوات عادة ويكـون
بعـد مرحمة التعميم األساسية والفئات العمرية التي بمغت ٘ٔ سنة فأكثر (فالتة ،مرجع سابق،
صٖٕ ).
 وىو أيضاً نوع من التعميم النظامي في مستوى التعميم الثانوي ،يتضمن إعداداً تربوياًواكساب معارف وميارات وقدرات مينية ،ويستيدف تخريج عمال فنيين في مختمف

المجالت والتخصصات الفنية والمينية (عامر خالد مسادٕٓٔ٘،م ،صٕٔ).
أما عن التدريب الميني :ف يو النشاط المتسم بالصبغة العممية باكتساب المتدرب ميارات
محددة في عممية من عمميات النتاج أو التشغيل أو الصيانة أو اإلدارة ،وقد يخضع لمستوى
تعميم معين أو لفئة عمرية محددة ،أو لقدرة زمنية معينة (فالتة ،مرجع سابق ،صٕٗ).
عرفت منظمة العمل العربية التعميم الميني التقني بأنو أحد مسارات التعميم المتاحة بعد
 كما ّإنياء مرحمة التعميم األساسي  ،وتتراوح مدة الدراسة فيو ما بين ٕ – ٖ سنوات ويستيدف
إعداد العمالة وفقاً لحتياجات سوق العمل الوطني واإلقميمي لمستوى العامل الميني بحسب
مستويات الميارة في التصنيف العربي المعياري لممين وتمكين الممتحقين فيو من مواصمة

التعميم التقني والجامعي في مجال التخصص الميني ،وعرفت "التعميم التقني" بأنو تعميم
جامعي متوسط ،يمتحق بو الحاصمون عمى شيادة الثانوية العامة ومدة الدراسة فيو سنتان
بالمتوسط ،ويستيدف إعداد الخريج في مستوى العامل التقني بحسب التصنيف العربي
المعياري لفئات مستوى الميارة لممين وتمكين الممتحقين من مواصمة تعميميم الجامعي في
مجال التخصص التقني (عدنان الجادري ،التعميم الميني والتقني  :قيود الحاضر وتحديات
المستقبل ،جامعة عمان العربية ٗ،سبتمبر ، ٕٜٓٔ
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أٍنية التعليه التكيى واملَيى:
وتتمثل أىمية ىذا النوع من التعميم فيما يمي:
ُٔ .يعد من الدعامات اليامة فى مجال التقدم الجتماعى والقتصادى أل نو من مصادر
التأىيل لمقوى البشرية العاممة ،كما أن التطور التكنولوجى الذي يسود العالم يجعل
من المحتم أن يسايرىا ىذا النوع من التعميم باعتباره المسئول عن إعداد األجيال
العمالية المستقبمية (ربيع وآخرون ،ٕٓٔ٘،صٕ).
ٕ .يسيم فى أداء أعمال وخدمات ذات مستوى تنافسى تحقق مردوداً اجتماعياً
واقتصادياً ،وأن ا ستمرارية التعميم والتدريب يؤدى إلى تنمية مستوى األفراد فى
المجالت الثقافية والعممية والفنية ،وبالتالى تعظيم النتماء لمعمل والمجتمع والدولة

(الدقميرىٕٓٓٚ،م ،ص)ٕٓ-ٜٔ
ُٖ .يعد أحد الركائز األساسية فى تحقيق التنمية القتصادية ،حيث يرتبط التعميم التقنى
والمينى بالواقع القتصادى لممجتمع والتطور التكنولوجى العالمى ،مما يجعمو مرتبطاً
بالحتياجات المتغيرة لسوق العمل (دنيور واخرون ،ٕٓٔ٘،ص.)ٜ

أٍداف التعليه والتدزيب التكين واملَيى
ويمكن تحديد أىم أىداف ىذا النوع من التعميم عمى النحو التالي:

أوالً :على مطتوى اجملتنع:
ٔ .إعداد األطر القنية التي تحتاجيا مشاريع التنمية القتصادية والتي بمقدورىا تشغيل
وصيانة ىذه المشاريع سواء كانت صناعية أو زراعة أو خدمية (عبد الوىاب ،مرجع
سابق .) http://al3loom.com/?p=22259
ٕ .تزويد المجتمع بالقوى العاممة الماىرة وبالفنيين والتقنيين المؤىمين.
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ٖ .مواكبة التطورات العممية والتكنولوجية الحديثة ومراقبة تأثيرىا عمى القطاعات
القتصادية المختمفة والسعي إلى التعامل مع تأثيرىا عمى سوق العمل.
ٗ .مواجية التغيرات الحاصمة في سوق العمل والناتجة عن التقمبات القتصادية وذلك
من خالل برامج التدريب الخاصة وبرامج التعميم المستمر التي تزيد من فرص
األشخاص في الحصول عمى عمل بشكل دائم (معيد أبحاث السياسات القتصادية
الفمسطيني -مارسٕٓٓ٘،م ،ص ص .)ٔٚ-ٔٙ
٘ .زيادة إنتاجية القوى العاممة من خالل رفع مستوى أداء ومؤىالت القوى العاممة
باستمرار لتواكب التطورات العممية والتكنولوجية واحتياجات سوق العمل وادخال
ميارات وتقنيات جديدة إلى القطاعات القتصادية المختمفة.
 .ٙربط التعميم التقني ومعاىده بالقطاعات القتصادية المستفيدة كي يكون القاعدة
لمتعميم والتطوير المستمر لألطر العاممة في الصناعة والزراعة والخدمات األخرى
)(Christian F. Lettmayr ,2011,p13

ثاىياً :على مطتوى األفساد:
ٔ .اكساب األفراد المعرفة والميارات التي يتطمبيا تخصصيم الميني وفق األسس
والمعايير المقبولة في سوق العمل.
ٕ .إعداد أشخاص مؤىمين لمحياة في مجتمع ديمقراطي بحيث يكونوا قادرين عمى
التفكير والتحميل المنطقي.
ٖ .أن يتعرض الطالب لواقع العمل وظروفو قبل التخرج من خالل التدريب العممي والميداني
ضمن المناىج المقررة لكي يتعرف عمى طبيعة العمل ويكتسب الخبرة الميدانية بما يجعمو
أكثر استعداداً (عبد الوىاب ،مرجع سابق ٛ ،مارسٕٓٔٛ ،م،
.)http://al3loom.com/?p=22259

مسات ىظاو التعليه التكين واملَين:
ويمكن رصد أىم ىذه السمات فيما يمي (:أبو نحمةٜٜٔٙ،م ،صٖٖ):
ٔ .تدني المستوى األكاديمي والتعميمي لمجموع الطمبة الذين يستقبميم.
ٕ .تشتت الجيات المسؤولة عن اتخاذ الق اررات ورسم السياسات والتخطيط.
ٖ .ضعف مستوى ونوعية البرامج والخدمات التي توفرىا مؤسساتو.
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ٗ .ضعف ارتباط التعميم التقني لحتياجات التنمية وسوق العمل.
٘ .صغر حجمو من ناحية العاممين في مؤسساتو.
 .ٙفيما يتعمق ببيئة التعمم فيى بيئة تعميمية منضبطة وىادئة توفر األمن والسالمة
لممتعممين وتزيد من طموحيم ورغبتيم فى اتقان ميارة معينة ( Placklé et
.)al.’s,2014,p121

كما أن ىناك أيضاً مجموعة من السمات والمواصفات التي يجب توافرىا فى العمال

والطالب لسد احتياجات سوق العمل منيا أن ( شرارة ،مرجع سابق ،ص :)ٙ٘ٚ
ٔ .يمتمك ميارة عالية ،يدرك قيمة اتقان العمل واإلخالص واألمانو فيو.

ٕ .يراعى أسس السالمو المينية فى الممارسة واألمان فى التعامل مع منتجاتو.
ٖ .يتمكن من اللتحاق بسوق العمل مباشرة والتأقمم بسرعو مع حاجات السوق.
ٗ .الرتقاء بمستواه الفنى حتى يمتمك قاعدة عممية وثقافية تؤىمو لمتابعة التطورات فى
مجال مينتو.
إن متطمبات كميات التعميم التقني اليوم تتطمب في ضمان تخريج كوادر مؤىمة تكنولوجياً

تساىم في سد العجز القائم في سوق العمل ،وتطوير مخرجاتو دعماً لخطط التنمية ،وإليجاد

قناة تساىم في توحيد الخطط الدراسية وتطوير البرامج المعدة لذلك ،فإن الحاجة إلعادة ىيكمية
التعميم العالي التقني وضمان التمكين التكنولوجي لمطمبة عى مستوى التنافس المحمي والعالمي
أصبح أم ارً ضرورياً في ضوء المستحدثات التكنولوجية الحديثة ،ذلك من شأنو أن يضمن إعداد
طمبة كميات التعميم التقني عمى الكفاءة المطموبة ،والقيام بواجباتيم في المرافق التي يعممون

فييا بمستوى عالي من الجودة (العقيميٕٓٓٔ ،م ،ص.)٘ٙ

أىواع التعليه التكين:
يوجد نوعان رئيسيان فى التعميم التقنى ىما (الدنفٕٖٓٔ،م ،ص:)ٜٚ
ٔ .التعميـم التقنـي بأغمبيـة أكاديميـة :وىـو الـذي يركـز عـى الجانـب النظـري أكثــر منــو
الجانــب العممــي ،ويتمثــل ىــذا النــوع مــن بالتعميـم الينـدسى فى الكميـات والجامعـات
فى مسـتوى (دبمـوم-بكالوريـوس) ويؤىـل خريجيـن مينييـن كخـبراء أو مصمميـن ،ل
يتوقـع أن يعممـوا فى المجـال المينـي أو الحـرفى.
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ٕ .التعميـم التقنـي بأغمبيـة مينيـة :والـذي يركـز عـى الجانـب العممـي أكـثر منــو عــى
الجانــب النظــري ،ويمثــل ىــذا النــوع مــن التعميــم بالتعميــم المينــي فى مراكــز
التدريــب المينــي ،وحديثــاً التعميــم المينــي فى المــدراس الصناعيــة ضمــن المســار
التطبيقــي ،حيــث يعمــل خريجــو ىــذا التعميــم فى ســوق العمــل فى المجــال الحــرفى

المبــاشر.

املوائنة بیٌ خمسجات التدزیب املَين وضوم العنل:
ويشكل التدريب الميني أحد أىم حمقات الوصل مع سوق العمل ،فيو الذي يزود سوق
استثمارً من أجل المستقبل
ا
العمل بالفنيين الميرة ،وعميو فإن الستثمار بالتدريب الميني يعد
(مرشدٕٓٓٙ ،م ،صٖ) ،ويمثل سوق العمل حالة خاصة في كل دولة من دول العالم ،حيث
أن عرض العمل والطمب عميو يعتمد في معظم حالتو عمى مجموعة كبيرة من العوامل
الداخمية والخارجية والتي تعطي لكل دولة من الدول خصوصيتيا (سالمٕٓٓٙ،م ،ص.)ٙ
ابتداء من عام ٕ٘ٓٓم بدأت مجموعة من الدول العربية من بينيم
وفي اآلونة األخيرة و ً
مصر وبدعم من مؤسسة التدريب األوروبية (ETF) European Training
 Foundationبالىتمام بقضية مؤشرات التعميم والتدريب التقني والميني وانشاء مراصد
لمعمومات سوق العمل ،وعمى الرغم من ذلك تبقى نسبة أكبر بطالة فى الوطن العربى حيث
كان معدل البطالة فييا ٗٔ %ثم ارتفعت ىذه النسب الى ٕ٘ %مما حفز بعض الدول العربية
إلى مراجعة منظومة التعميم والتدريب التقني والميني وتطوير استراتيجياتو وسياساتو لتكون
مخرجاتو أكثر موائمة مع سوق العمل (عمىٕٜٓٓ،م،صٗ).

متطلبات حتكيل املوائنة بني الطالب وضوم العنل:
تدل العديد من الدراسات عمى زيادة الطمب عمى األيدى العاممة المتعممة ومن يكون
لدييا خبرة أل ن ىذا سيؤثر عمى ىيكمو سوق العمل (محمد مرياتىٕٓٔٔ ،م ،صٖٗ) ،ولكى
يكون الطالب الخريجين قادرين عمى سد احتياجات سوق العمل لبد من توفير العديد من
المتطمبات منيا

(فوزية البكرٕٓٓ٘،م،ص صٓٗٔ :)ٔٗٔ -

ٔ .إعداد األفراد من الناحية المينية لعمال تتطمب مسئوليات متغيرة عمى الدوام من
حيث المعمومات والستراتيجيات المعتمدة فى مجال العمل.
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ٕ .يساعد التعميم عمى جعل األفراد مستعدين ألداء ميام لم يكونوا معدين ليا من
األساس وذلك إلعدادىم لمين غير ثابتو ودائمة فى سوق العمل.
ٖ .يساعد التعميم عمى تحسين ميارات العمل الجماعى فى بيئة عمالية منافسة.

إصالح وتطويس التعليه والتدزيب التكين واملَين:
تسعى المنظمات الدولية بصورة جادة وفعالة في إصالح وتطوير التعميم التقني والميني
وبرامج التدريب المتعمقة بو ،وجاء عمى رأس ىذه المساعي منظمة اليونسكو ،حيث عقد
مركز اليونسكو يونيفوك الدولي ( (UNESCO-UNEVOCمؤتم ارً شبو إقميمياً حول إصالح

وتطوير التعميم التعميم والتدريب التقني والميني في مركز يواكيم شيسانون لممؤتمرات في

موزمبيق ،وذلك ما بين ٘ٔ و ٔٚمن شير يوليوٕٜٓٓم حيث تم تسميط الضوء بشكل
خاص عمى المواضيع التالية (اليونسكو-المركز الدولى لمتعميم والتدريب التقنى
والمينىٕٜٓٓ،م ،ص:)ٜ
 إصالح وتطوير سياسة ومنيح التعميم والتدريب الميني والتقني.
 تحسين النفاذ إلى المساواة والنوعية في التعميم والتدريب الميني والتقني.
 البتكار وأفضل الممارسات في إصالح وتطوير التعميم والتدريب الميني والتقني.
 تدريب المعممين التقنيين والمينيين.
 التعميم والتدريب الميني والتقني عن بعد.
 التعميم المدمج.
 استراتيجيات التعاون والتشارك الدولي.

مناذد أجيبية ىاجرة فى تطويس التعليه التكيى (الفيى) واملَيى:
نتيجة توافر العديد من التغييرات التربوية واحتياجات سوق العمل المستمرة ووجود عالقة
قوية بين التعميم وضرورة التدريب عمى الميارات المختمفة ،مما أدى إلى وجود ضرورة ممحة
لوجود مدارس تجمع بين الشقين ،فظير نوعان من المدارس ،وىما كاآلتى
(الزىيرىٕٜٓٔ،م ،صٗٔ):
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 - 1املدزضة للعنل :(STW) School-to work
(مثل مدارس الصمغ ،مدارس الزجاج ،مدارس السيمكون ،مدارس البالستيك،
مدارس إدارة األعمال الصغيرة ،المدارس الريفية) ،وقد انتشر ىذا النوع من المدارس فى
العديد من الدول األجنبية والتي عمى رأسيا الوليات المتحدة األمريكية وألمانيا والنمسا.

 - 2التعليه الفيى واملَيى والتدزيب ):(TVET
ويقصد بيذا النوع من التعميم المتزاج بين تمقى الطالب التعميم األ كاديمى وفى ذات
الوقت يتمقى تدريب ميدانى لمحرف والميارات المختمفة ،ومن بين الدول األجنبية التى
اىتمت بيذا النوع من التعميم نجد ىولندا ،واليند.
أما فى فنمندا فكان ليا السبق فى الىتمام بالتعميم والتدريب المينى ،حيث قامت بإعداد
برامج مينية منيا مايمى:
أ -تدريب التممذة الصناعية  : Apprenticeshi p trainingويؤكد التدريب عمى
التعمم اثناء العمل وادماج التعميم العممى والنظرى ،ولكى تتمكن المؤسسات من
المشاركة فى التدريب عمى التممذة الصناعية يجب أن تشارك فى أنشطة اإل نتاج
والخدمات ذات الحجم الكافى ،ويجب أن تتوفر معدات العمل الالزمة لممتدربين ،كما
يجب توفر العدد الالزم من الموظفين الالزمين كمدربين مسئولين عن المتدربين ،
نظ ارً ألن تدريب التممذة الصناعية تتيح العديد من فرص الشراكة بين أصحاب العمل
والطالب والمدارس المينية )(Aapo Koukku, Matti Kyrö,2014,p.40

ب -المدارس الثانوية المينية العميا :وتتضمن ىذه المدارس القطاعات القتصادية
األساسية التالية :القطاع الرئيسى والخدمات :الموارد الطمبيعية والبيئية ،التصنيع:
التكنولوجيا والتصالت والنقل وتكنولوجيا البناء ،األعمال والخدمات األخرى :األعمال
التجارية واألعمال الطبيعية واألعمال الجتماعية وتستمر الدراسة بيذه المدارس ٖ
سنوات ). (Aapo Koukku, et al,2010,p.35

- ٜٚ٘ -

دراسة مقارنة لنظم التعليم التقنى والمهنى فى بعض دول أمريكا الالتينية ............................................

احملوز الجاىى :واقع التعليه التكيى واملَيى فى بعض دول أمسيها الالتييية (الرباشيل -األزجيتني -
املهطيو):
متَيد:
عادة ما يقـاس تقـدم البمـدان وتطورىـا بمقـدار مـا تمتمكـو مجتمعاتيـا مـن ثـروة مينية
تحمـل عـمى عاتقيـا ميمـة البنـاء والنيـوض ،وبمــا أن التعميــم والتدريــب التقنــي والمينــي
يســاىم فى دعــم جيــود التنميــة المســتدامة فى تكويــن الكــوادر البشريــة ،مكافحـة الفقـر،
إضافـة إلى تأثيـره فى متغـيرات التشـغيل ودخـل الفـرد ومسـتوى المعيشـة لممواطـن ،غير أن
التطـور السريـع والغيــر مســبوق الحاصــل فى مجــال التكنولوجيــا يتطمــب توفــر مؤسســات
تعميــم وتدريــب تقنــي ومينــي قــادرة عـمـى ضخ سـوق العمـل بكـوادر تقنيـة وفنيـة مؤىمـة لسـد
احتياجـات ىـذا السـوق (المؤتمر الرابع لمتعميم والتدريب التقني والميني،ٕٓٔ٘ ،ص٘ٓٔ)
لذا تيتم الدول المتقدمة عادة ببرامج التعميم التقنى والمينى إلعداد الميارات الفنية التى
تتأثر نوعيتيا واعداد مخرجاتيا وفقاً لمستوى التطورات التقنية فى إنتاج السمع والخدمات
وتأىيل العاممين لميارات فنية جديدة ،وفيما يمي عرض عدد من تجارب بعض دول أمريكا

الالتينية وخاصة (البرازيل-األرجنتين-المكسيك) حيث تم اختيار ىذه الدول أل نيا قامت
بالعديد من اإلجراءات المبتكرة والفاعمة لتطوير منظومة التعميم التقنى والمينى بيا
(جويمسٕٓٔٔ،م ،ص.)٘ٚ

حملة عً دول أمسيها الالتييية:
أمريكا الالتينية ىي مجموعة من الدول والتبعات التي تقع في نصف الكرة األرضية
الغربي؛ دول أمريكا الالتينية وعددىا عشرين دولة ؤٖ تابعية (دول ليست ذات سيادة)،
إجمالي مساحتيا ٓٓٓ ٜٔ1ٜٔٚ1كيمومتر مربع ،أي حوالي ٖٔ %من إجمالي مساحة
اليابسة عمى الكرة األرضية ،يتحدث سكانيا والبالغ عددىم حوالي  ٖٜٙ1ٓٗٛ1ٖٜٙنسمة
بمعدل كثافة سكانية ٖٔ
(حسب إحصائيات عام ٕٓٔٙم) اإلسبانية والبرتغالية والفرنسية
ّ

نسمة في الكيمومتر المربع ،وقد استُخدم اسم "أمريكا الالتينية" لممرة األولى في مؤتمر ُعقد
عام ٔٛ٘ٙم ،حيث دعا السياسي التشيمي Francisco Bilbaoفرانسيسكو بيمباو إلى
تأسيس كونفدرالية من دول أمريكا الالتينية لتعزيز الدفاع المشترك وتحقيق الزدىار والتقديم
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لمشعوب دون حواجز سياسية أو اقتصادية .(José Antonio Ocampo,2015,p.p3-
4).
كما أرجع البعض سبب ىذه التسمية لعتبار ىذه الدول خميط بين عدة دول تتكمم أكثر
من لغة واحدة جميعيا تعود أصوليا إلى المغة الالتينية ،وىي لغة أتت من وسط أوروبا ومن
المناطق األ وربية القريبة عمى البحر المتوسط ثم بدأ بالنتشار بفعل الفتوحات وحركات
الستعمار ،وجاءت ىذه التسمية عمى األغمب عمى يد  ، Michel Chevalierالذي تم
إرسالو إلى الوليات المتحدة والمكسيك في عام ٕٖٔٛم لدراسة النموذج الصناعي والمالي
لألمريكتين وتوصل خالل رحمتو إلى ىذا المصطمح )(Andrei Saito Ramalho,2018
،https://www.quora.com/How-did-Latin-America-get-its-name
وتقسم أمريكا الالتينية إلى أربع مناطق ىي( جميورية مصر العربية ،وزارة الخارجية ،الثنين
ٕ سبتمبرٕٜٓٔم،
https://www.mfa.gov.eg/Arabic/ConsularServices/TravelGuide/trav
:elguide_regions/Pages/Latin-American-countries.aspx
أمريكا الشمالية :وتضم المكسيك ،والكاريبي :وتضم (كوبا ،الدومانيكان ،وبورتوريكو)،
وأمريكا الوسطى :وتضم (كوستاريكا ،السمفادور ،غواتيمال ،ىندوراس ،نيكاراغوا ،بنما)،
وأمريكا الجنوبية :وتضم (األرجنتين ،بوليفيا ،البرازيل ،تشيمي ،كولومبيا ،اإلكوادور،
الباراغواي ،بيرو ،األوروغواي ،فنزويال) .
أوالً :التعليه التكيى واملَيى فى الرباشيل :ويتم تناول ىذا النوع من التعميم فيما يمي:

ىػأة التعليه التكيى واملَيى فى الرباشيل:
ظيرت أولى المبادرات لالىتمام بيذا النوع من التعميم في البرازيل تحت مسمس (التعميم
المينى) في أواخر القرن الـ  ،ٔٚمع ظيور الدورة الذىبية في ولية ميناس جيرايس (الدورة
الفنية الحترافية كشكل من أشكال التوظيف) ،ومع إنشاء مراكز تعميمية مخصصة لمحرف
اليدوية تعمق عمى ترسانات البحرية البرازيمية . (Doing Business 2019
)Indicators,2019,p5

- ٚٙٔ -

دراسة مقارنة لنظم التعليم التقنى والمهنى فى بعض دول أمريكا الالتينية ............................................

وفي أوائل القرن الثامن عشر تم إنشاء كمية المصانع من قبل الممك (جواو السادس
 ،)Joãoحيث تم استخدام نموذج لتدريب األطفال والشباب في مجالت مثل الطباعة،
الخياطة ،النجارة ،وصناعة األحذية ،وفي أوائل القرن العشرين أطمق السيد نيمورNellor
رئيس ولية ريو دي جانيرو التعميم التقني في البرازيل كمصطمح مستقل مباشر في
ٔٔسبتمبر ٜٔٓٙم ،بموجب المرسوم رقم ( ،)ٚٛٚوىذا المرسوم خمق أربع مدارس مينية:
تم إنشاء المدارس الثالث األولى منيا لتعميم الحرف اليدوية ،في حين أنشئت المدرسة الرابعة
لتعميم الزراعة (. )Alexandre Fonseca D'Andrea,2015,p2

تعسيف التعليه والتدزيب التكيى واملَيى فى الرباشيل:
التعميم والتدريب التقني والميني فى البرازيل ل يشمل البرامج والدورات التعميمية والتقنية
اء كان لمدة قصيرة أو متوسطة أو
والتكنولوجية فقط ،ولكن يشمل أيضاً أي عمل تدريبي سو ً
طويمة ،فمن الممكن أن تكون الندوات والجتماعات والمحاضرات ضمن التعميم والتدريب
التقنى والمينى أل نيا قادرة عمى المساىمة في تطوير وتحسين قدرات األفراد أو فيم المواقف
التى قد يتعرضون ليا أو فيم متطمبات الحياة والعمل ،لذلك لفتت اىتمام وأنظار المجتمعات
الحديثة

).(E.M. Leite et al,2009,p 1271

أٍداف التعليه والتدزيب املَيى والتكيى فى الرباشيل :
أطمق التحاد الفيدرالي المبادرة الرئيسية المتعمقة بالتعميم والتدريب الميني في البرازيل ،
والتي سعت من خالليا إلى توسيع الوصول إلى التعميم والتدريب الميني في البرازيل بيدف
تعزيز فرص سوق العمل لمسكان ،ومن أجل القيام بذلك فقد تم زيادة عدد مؤسسات التعميم
والتدريب الميني  ،وعدد الدورات التى تقدميا التحادية  ،وكذلك تقديم المساعدات المالية
بيدف مساعدة الطالب غير القادرين مادياً و الميتمين بالتسجيل ،فأصبحت الحكومة تقدم
في الوقت الراىن نحو ٙٗٙنوعاً من دورات التأىيل القصيرة (  ،)PRONATECو ٕٕٓ

دورة فنية تدعم ىذا التجاه )(André Portela Souza et al,2015,p.4

ىظاو التعليه والتدزيب املَين والتكين السمسي فى الرباشيل:
عمى مستوى التعميم قبل الجامعي ،تقدم البرازيل العديد من الدورات الفنية عمى مستوى
التعميم الثانوي العالي ،حيث تصنف ىذه الدورات عالمياً بالمستوى الثالث ،وتكون مدة

الدورات من ( ٖ )ٗ-سنوات كحد أقصى ،ويكون شرط قبول الطالب في ىذه الدورات حصولو
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عمى التعميم األساسى أى أقل من التعميم الثانوى ،وتدرس ىذه الدورات عادةً فى المعاىد

الفيدرالية ومراكز التعميم التكنولوجي والمدارس الحكومية العامة التابعة لوزارة التربية والتعميم،
وتعمل ىذه الدورات في ثالث مسارات عمى النحو التالي (UNESCO-UNEVOC
International Centre for Technical and Vocational Education and
):Training,2018,p.p 6-8
ٔ .المسار التكاممي :حيث تقدم لمطالب الذين يرغبون في حضور التدريب الميني
(الجزء التطبيقى) ودورات التعميم العام في نفس المؤسسة في وقت واحد.
ٕ .تقدم لمطالب المسجمين في دورة التعميم العام في مؤسسة ما ولكن يرغبون في
التسجيل في دورة تقنية في مؤسسة أخرى.
ٖ .المسار التتابعي :ويتم تقديمو فقط ألولئك الذين أتموا المرحمة الثانوية مع شيادة
تقنية ،يمكن لمخريجين حضور برامج التعميم والتدريب الفني والميني في التعميم
العالي.
حيث تقدم ىذه البرامج بيدف تطوير ميارات األفراد ذات الصمة بسوق العمل واحتياجاتو.
وىناك أيضاً دورات تقدم عمى مستوى التعميم العالى ومنيا :دورات البكالوريوس لممين

الفنية واليندسية والمعممين ،ويمكن التقديم لشيادة الماجستير والدكتوراه المينية
(Alexandre de Freitas Barbosa et al,2015,p 19).

ىذا وتشير التقديرات واإلحصائات إلى أن سوق التعميم والتدريب التقني والميني في
البرازيل يضم حالياً حوالي ٖٓٓٓ٘ مدرسة مينية ومركز تدريب ،ويوجد بيم نحو ٕٖ مميون
طالب مسجل فى التعميم التقنى والمينى ويتم تمويميم بميزانية سنوية تبمغ حوالي ٖٔ مميار

دولرً أمريكياً من الجيات الحكومية ومشاركة من القطاع الخاص (E.M. Leite et al,
ا
).op.cit ,p 1273

اٍتناو الدولة بالتعليه والتدزيب املَيى والتكيى:
تمثمت بداية اىتمام الدولة بالتعميم والتدريب المينى والتقنى من خالل تقديم بعض
الدورات فى الجامعات الحكومية ،والتي تطورت لتصل أن تشرف عمى تنظيميا واعدادىا
الحكومة التحادية ،حيث ساىم ذلك اليوم في إيجاد معاىد التعميم التكنولوجي ( ،)IFETومن
خالل العديد من الجيود اليامة التى قامت بيا الحكومة التحادية نحو تطوير التعميم
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والتدريب الميني ساىم فى تقدم نظام التعميم الفنى في البرازيل منذ عام ٜٜٔٙم و حتى
اآلن ،وتختمف ىذه الجيود المبذولة من قبل الحكومة والتي من أىميا المبادرات لمتحسين
والتقدم ،ووضع قوانين لمتنظيم والمبادئ التوجييية لييكل ىذه البرامج والدورات ،وتمويل
برامج التعميم والتدريب الميني ،مما أدى إلى ازدياد عدد الممتحقين بيذه البرامج زيادة
ممحوظة  ،وكذلك اإلنفاق الفيدرالي عمى التعميم الميني -من ما يعادل ٗٓ ٝ ٓ.من الناتج
المحمي اإلجمالي في عام ٖٕٓٓ و ٕ ٝ ٓ.من الناتج المحمي اإلجمالي في عام ٖٕٔٓم
(André Portela Souza et al.,2015,p.3).
وتُعد من أىم المبادرات المعنية بتوسع القوى العاممة المؤىمة في البرازيل إطالق
البرنامج ( ،)Pronatecوالذي يمثل برنامجاً تم إطالقو عام ٕٔٔٓم لمرحمة التعميم الثانوي
الفني و التقني والميني ،ووفقاً لمبيانات الحكومية نجد أن ما يزيد عمى  ٛمميون شخص

استفادوا بالفعل من ىذا البرنامج (اليونسكو،
&https://books.google.com.eg/books?id=nPaGDwAAQBAJ&pg=PA213
lpg=PA213&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8
%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8
%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8
%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8
%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A+%D9%81%D9%
8A+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%
8A%D9%84&source=bl&ots=QcNupQQjht&sig=ACfU3U2iknOMfU5aEBFYrBhIDWB7NOI1g&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwj7ne
،صWLmO3lAhV_URUIHSgMABkQ6AEwAHoECAkQAQ.)312

متويل التعليه والتدزيب املَيى والتكيى فى الرباشيل:
عندما انسحبت وزارة العمل من تمويل برامج التدريب ،تم توسيع نظام التدريب من قبل
وزارة التربية والتعميم لممدارس الفنية الحكومية سواء المدارس الثانوية أوالجامعية ،حيث تم
توقيع اتفاقية بين الحكومة الفيدرالية ونظام  Sلجعل التعميم المينى بالمجان ،وحجز الموارد
لستخداميا فى المناىج التطبيقية ،فى عام ٕٜٓٓم قامت الحكومة الفيدرالية بمحاولة تغطية
تكاليف التدريب لمعمال والطالب ذوي الدخل المنخفض (Alexandre de Freitas
).Barbosa et al, op.cit,p24
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إجناشات املَازات التى متهً ميَا العنال والطالب والوظائف فى الرباشيل مير عاو 2000و:
منذ عام ٕٓٓٓم حدث تقدم ممحوظ في متوسط األرباح وقابمية التوظيف فى أسواق
العمل البرازيمية ،فأصبح ىناك نمواً متزايداً فى األرباح والمشاركة فى أسواق العمل العالمية
وانخفضت البطالة في البرازيل بشكل مطرد بين عامي ٕٕٓٓم وٕٗٔٓم ،أى انخفض بمعدل

 %ٕٔ.ٜعام ٕٕٓٓم إلى  % ٗ.ٜعام ٕٗٔٓم وفى نفس الوقت ارتفع معدل األشخاص
العاممين . (Joana Silva, Rita Almeida, and Victoria Strokova,2015,p
) ، 29حيث تم دمج التعميم والتدريب الميني والتقني في البرازيل مع التعميم التقميدي عمى
المستويين الثانوي والمستوى العالى ،حيث يقدم برنامجاً منفصالً من قبل مقدمي الخدمات

التعميمية العامة والخاصة الذين ىم بالفعل خارج مسارات التعميم التقميدية ،وأدى ىذا التعقيد
إلى قرار الحكومة الفيدرالية بتوسيع نطاق التعميم والتدريب المينى والفنى إلنشاء البرنامج
الوطني لمحصول عمى التعميم الفني والتوظيف وذلك في عام ٕٔٔٓم بالتنسيق مع وزارة
التربية والتعميم). (Kirya Mateeke Moses,2016,p.487
ومنذ عام ٕٔٔٓم وحتى اآلن تبنت الحكومة الفيدرالية سياسة عامة تجمع بين مجموعة
واسعة من المبادرات اليدف منيا تعزيز التعميم والتدريب الميني في البرازيل وتعزيز اإلدماج
المثمر لمفئات الجتماعية المستيدفة ،مثل الشباب والعمال العاطمين عن العمل وشرائح
السكان األكثر فق ارً واألكثر ضعفاً )(João Paulo Candia Veiga et al,2016,p15

ثاىياً :التعليه التكيى واملَيى فى املهطيو
قامت المكسيك بالعديد من اإلصالحات فيما يتعمق بنظام التعميم والتدريب الميني
والتقني ،حيث يجري تطوير وتنفيذ النظام المكسيكي المزدوج بدعم من المعيد التحادي
األلماني لمتعميم والتدريب الميني Federal Institute for Vocational Education
 ،and Training , BIBBعمى الرغم من أنو يشاطر بعض الميزات المشتركة مع النظام
المزدوج األلماني ،إل أن النموذج المطبق في المكسيك يتم تكييفو بالكامل مع الحتياجات
والظروف المحمية لمدولة

(UNESCO-UNEVOC International Centre for

Technical and Vocational Education and Training, op.cit,p12).
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تعسيف التعليه والتدزيب املَيى فى املهطيو:
ىو ذلك النوع من التعميم الذي يسعى إلى توفير خدمات تعميمية جيدة من أجل إعداد
األفراد ذوي الميارات لممشاركة بشكل منتج في سوق العمل ،وليكون لدييم إحساس كبير
بالمسؤولية الجتماعية والقيم المدنية ). (Ministry of Public Education, 2015

أٍداف التعليه والتدزيب التكين واملَين فى املهطيو:
ييدف التعميم التقني والميني في المكسيك بشكل عام إلى توفير خدمات تعميمية متميزة
من أجل تزويد األفراد بالميارات والكفاءات التي تمكنيم من المشاركة اإليجابية في سوق
العمل ،والشعور الزائد بالمسؤولية الجتماعية والقيم المدنية (International Centre
for Technical and Vocational Education and Training UN Campus
) ،,2018,P8كما أن ىناك مجموعة من األىداف التى أقرىا القانون العام لمتعميم تساعد
في توجيو تطوير التعميم والتدريب التقني والميني في المكسيك و عمى رأس ىذه األىداف
): (Ley General de Educación, 2006
ٔ .ضمان جودة التعمم في التعميم األساسي وشامل التدريب لجميع فئات السكان.
ٕ .تعزيز جودة وأىمية التعميم الثانوي العالي ،والتعميم العالي والتدريب الميني من أجل
المساىمة في تطوير المكسيك.
ٖ .تعزيز التعميم العممي والتكنولوجي كعنصر أساسي لتحويل المكسيك إلى مجتمع
المعرفة.

أىظنة التعليه والتدزيب املَيى والتكيى فى املهطيو:
ويمكن تصنيف ىذه األنظمة إلى نوعين ،ىما:

- 1أىظنة التعليه التكيى واملَيى الغري زمسية والعامة
حيث تميل البرامج غير الرسمية إلى أن تتكون من دورات تيدف إلى تدريب الكبار من
أجل تحسين أدائيم فى العمل ،ول يتطمب اللتحاق بيذه البرامج خمفية تعميمية سابقة ،ومن
بين ىذه البرامج (UNESCO-UNEVOC International Centre for
Technical and Vocational Education and Training UN Campus
):,2018,P.P6-7
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 برامج تدريبية توفرىا معاىد التدريب الصناعى. برامج تدريبية تقدميا الحكومات اإلقميمية بدعم من الحكومة الفيدرالية).(ODE
 نظام التعميم الثانوى التقنى. برامج تعميم التكنولوجيا الزراعية. وىناك نوعان رئيسيان لبرامج التدريب المينى فى المكسيك (Ayeni, Abiodun
Olumide,2015,p106):
-

دورات "التدريب من أجل العمل :وتصنف ىذه الدورات فى المستوى الثاني من
التصنيف الدولي ،وىي تدريب قصير يستمر فيو التدريب ما بين ٖ إلى ٙ
أشير يشمل المنيج الدراسي فييا ٓ٘ ٝمن الناحية النظرية وٓ٘ ٝمن
االناحية التطبيقية وبعد النتياء من البرنامج ،قد يذىب الطالب إلى سوق
العمل.

-

البرنامج الذي يمنح "الثانوية التكنولوجية" :وىي بعنوان "فني محترف" يتم
تقديمو من قبل العديد من النظم الفرعية .ويشمل المناىج الدراسية ٓ ٝ ٙمن
المواد العامة و ٓٗ ٝمن المواد المينية). (Gavin Moodie, op.cit,p22

- 2أىظنة التعليه التكيى واملَيى السمسية:
وىى بدورىا تنقسم إلى ثالثة أنواع كالتالي (UNESCO-UNEVOC International
Centre: for Technical and Vocational Education and
):Training,2018,p.p6-7
أ -برنامج التعميم المينى الثانوى ( المرحمة الثانوية األدنى):
حيث تكون مدة الدراسة بيا ٖ سنوات وتدرس فى المدارس الثانوية لمفنون
التطبيقية ،وييدف البرنامج إلى تدريب المتخصصين عمى أنشطة متنوعة في
مجالت الصناعة والتجارة والخدمات الزراعية ،ويحصل الطالب الذين يتمون ىذا
المسار عمى الثانوية العميا المينية (شيادة مزاولة المينة) وتم تصميم ىذا المسار
إلعداد الطالب لمدخول المباشر إلى سوق العمل ،ويمكن لمطالب التقدم إلى برنامج
التدريب الميني العالي المكافئ لمبكالوريوس ولكن بعد اجتيازه امتحان قبل ذلك.
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ب -برنامج التعميم العام والمينى (مرحمة الثانوية العميا):
وتكون مدة الدراسة بيا ٖ سنوات ،وتدرس فى المدارس الثانوية لمفنون التطبيقية،
ولكن شرط القبول بيذه البرامج الحصول عمى التعميم الثانوى األدنى ،وىذا النوع من
البرامج ىو مزيج بين التعميم العام والتعميم المينى ،فيدرس الطالب (ٓ )%ٙمن مناىج
التعميم العامفي مقابل (ٓٗ )%من مناىج التعميم المينى.
ج -برامج لمتعميم المينى تقدم فى الجامعات (مستوى التعميم العالى):
وتكون مدة الدراسة بيا من ٕ ٖ-سنوات ،وتدرس فى مؤسسات الفنون التطبيقية
العميا ،وىي تدريب ميني مكافئ لدرجة البكالوريوس؛ حيث تيدف إلى تدريب المينيين
نظرياً وعممياً فى نفس الوقت ولكن ييتم بالتدريب العممى أكثر ،فيحظى بنسبة ٓ %ٚمن
المناىج التى يدرسيا الطمبة ليتمكنوا من استيعابيا فى سوق العمل ،ويتم تدريس ىذه
البرامج في مراكز متخصصة في المجالت المينية المختمفة منيا مركز البكالوريا
الصناعية والخدمات الصناعية ( )CEBTISالمرتبط باإلدارة العامة لمتعميم التكنولوجي
الصناعي (.)DGETI / SEP

متويل التعليه التكيى واملَيى فى املهطيو:
يأتي التمويل لمتعميم والتدريب الفني والميني بشكل أساسي من الحكومات الفيدرالية
وحكومات الوليات  ،وعمى وجو التحديد من وزارة العمل والرعاية الجتماعية ،وتكون وزارة
القتصاد ىى المسئولة األ ولى عن إعداد ميزانية القطاع العام ،فمنذ عام ٕٓٔٓم أصبحت
برامج التعميم والتدريب الفني والميني ( )TVETمجانية والزامية فى المدارس العامة
الحكومية ،أما مؤسسات التعميم والتدريب الفني والميني الخاصة فيى تمول أنفسيا ذاتياً من
خالل رسوم الطالب (International Centre for Technical and Vocational

).Education and Training UN Campus,op.cit,P.P10-11
وفي جميع الوليات المكسيكية التي تشارك في النظام المزدوج ،تتحمل الشركات التي
تقدم التدريب تكاليف المتدربين وتشمل ىذه التكاليف تدابير التدريب بين الشركات ،وتدريب
الموظفين ،وتحديد مكان العمل والمعدات ذات الصمة ،ولزيادة رغبة المكسيك فى المشاركة فى
النظام المزدوج أطمقت حكومة (استادو دي) المكسيك "برنامج المنح الدراسية لمتعميم والتدريب
الميني المزدوج" ،مركز متعدد التخصصات لمبحث والتدريس التعميم التقني عبر وكالة التمويل
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التابع ليا "المجمس المكسيكي لمعموم والتكنولوجيا" حيث تتحمل الدولة الفيدرالية بعض
التكاليف وتقمل من العبء عمى الشركات(UNESCO-UNEVOC International .
Centre for Technical and Vocational Education and Training, op.cit,p10).

إصالذات املهطيو فى التعليه التكيى واملَيى:
يعد برنامج قطاع التعميم ٖٕٕٔٓٓٔٛ-م ىو البرنامج الرئيسي فى إصالح التعميم فى
المكسيك فيما يتعمق بنظام التعميم والتدريب الميني والتقني ،ومن التطورات اليامة إدخال
النظام المكسيكي المزدوج لتعزيز أىمية التدريب الميني فى التعميم الثانوي والتعميم العالي
لسد احتياجات سوق العمل ،ويحتوي النظام الثنائي المكسيكي عمى عدد من الخصائص
أىميا ما يمي ):(Moodie, Gavin,2016,p66
 تستمر برامج التدريب المزدوج ثالث سنوات عمى األقل.
 عمى من يرغب التقديم في مؤسسة تقدم النظام المزدوج ويجب أن يكون سنو  ٔٙعاماً
عمى األقل.

 يتوافق المناىج الدراسية مع معايير الكفاءة المدرجة في القائمة الوطنية لمختمف
الختصاصات.
 ينقسم البرنامج إلى المعرفة النظرية التي يدرسيا أستاذ ،والمعرفة العممية التى تدرس في
مكان العمل من قبل المشرف.
 يتم تقييم الطالب من قبل المدرسة والشركة التي يتم تدريبيم فييا ويتم ىذا التقييم من
خالل مجموعة من المبادئ التى تنص عمييا الشركة.

ثالجاً  :التعليه التكيى واملَيى فى األزجيتني:
تازيذ التعليه التكيى واملَيى فى األزجيتني:
في بداية القرن العشرين أُعدت األرجنتين واحدة من أغنى عشر دول في العالم مثل
فرنسا أو ألمانيا ،ونتيجو ليذا الرخاء القتصادى ىاجر إلى األ رجنتين ما يقدر بنحو  ٚماليين
شخص بين عامي ٓ ٔٛٚوٖٜٓٔم ،وكان معظميم من إيطاليا وأسبانيا ،ومنذ ذلك الحين
أصبحت األرجنتين تتمتع بتاريخ طويل من النمو القتصادي ،حيث احتمت فى عام ٕٓٔٛم
المرتبة  ٘ٛبين ٔ ٜٔدولة حول العالم من حيث الناتج المحمي خمف دول أمريكا الالتينية
األخرى مثل بنما وأوروغواي والبرازيل ).(Carlos Monroy,2018
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وقد بدأ اىتمام الدولة بالتعميم التقني والميني منذ عام ٜٜٔ٘م بإصدار القانون رقم
(ٕٓٗ٘ٔ) الخاص بإنشاء «المجمس الوطني لمتربية والتقنية» ،وحدد نظامو ،وأىدافو
التصرف بالمخصصات المالية
العامة ،واشتراطات تشكيل إدارتو ،وكيفية عممو ،من حيث
ّ
وترقيتيم ،أو إبعادىم من الخدمة...إلخ
المرصودة لو ،وتعيين موظفيو،
(حسنى عبد الحافظ5102،م،
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=431&Model=M

. ) &SubModel=157&ID=2351&ShowAll=On
تعسيف التعليه املَين والتكين يف األزجيتني:
يعرف ذلك النوع من التعميم في األرجنتين بأنو التعميم النظامى الذى يتضمن اإلعداد
التربوى واكساب الميارات والمعارف المينية التى تقدميا مؤسسات التعميم النظامية من أجل
إعداد عمال ميرة فى مختمف التخصصات الصناعية والزراعية والصحية والتجارية ،لتكون
لدييم القد رة عمى التنفيذ واإلنتاج ،بحيث يمثل ىذا التعميم المكتسب حمقة وصل ميمة بين
التعميم المدرسي والتعميم الجامعي الذي يسعي إلعداد الكوادر الفنية الماىرة في مجال األعمال
اإلنتاجية المختمفة (.)Robert Ronchi,2006,p.205

أٍداف التعليه والتدزيب املَيى والتكيى فى األزجيتني:
عادة ما تحدد مختمف المقاطعات في األرجنتين سواء (الزراعية والصناعية والصحة العامة
وعموم الكمبيوتر والسياحة وغيرىا) كيفية عرض التوجيات المختمفة والتخصصات الفنية
المتنوعة التي تيتم بيا بشكل خاص ،مع مراعاة الحتياجات المحمية والمدرسة القدرات
المؤسسية

حيث

تيدف

ىذه

القطاعات

إلى

مايمى

(Clementina

):Acedo,2002,p.p27-28
ٔ .تدريب الطالب بطريقة تمكنيم من العثور عمى وظيفة مناسبة لقدراتيم وامكانياتيم.
ٕ .توفير العمال الميرة لمتكيف مع سوق العمل المتغير المستمر.
ٖ .إيجاد توازن بين التعميم العام الذي يمكن الطالب لمتقدم إلى مستويات أعمى من
التعميم والتدريب التقني الميني الذي يعد لوظائف محددة.
ٗ .الستجابة لحتياجات القطاع اإلنتاجي.
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زبط التعليه والتدزيب املَيى والتكيى فى األزجيتني بطوم العنل:
يشمل نظام التعميم األرجنتيني المجالت التالية :التعميم الخاص ،التدريب التقني
والميني ،التعميم الفني ،التعميم المستمر الشباب والكبار ،برنامج تدريب النزلء كخدمة
التدريس في المنازل والمستشفيات (لمطالب المرضى) .( Arab Knowledge Indicator
),2015 ,p.p 3-4
إن التعميم والتدريب الميني والتقني ل يخمقان وظائف بأنفسيم ،بل يتم إنشاؤىا بواسطة
القطاع الخاص عادة ،وتعد المشاركة النشطة لمقطاع الخاص في نظام التعميم والتدريب
الميني والتقني وبين الحكومة ،فإن التعميم والتدريب الفني والميني محركاً فعالً لمتنمية
القتصادية والجتماعية ألى بمد  ،ولكنو يحتاج إلى تضافر الجيود واإلجراءات لجميع

المؤسسات التعميمية والقطاع الخاص ،فيو يتطمب إطار عمل جيد اإلدارة يشتمل عمى قيادات
قادرة عمى التعرف عمى ميارات وقدرات العمال والطمبة ومحاولة تحسين وتوظيف ىذه
الميارات فى سوق العمل وسد احتياجاتو (Ambassador Sadek's speech at the
launch of the "Making TVET cool" communication campaign, 29 March
)2019

اٍتناو األزجيتني بالتعليه والتدزيب املَيى والتكيى:
تقدم معظم الشركات في األ رجنتين حوافز مادية ومعنوية باإلضافة إلى الرواتب لزيادة دافعية
موظفييا لمحصول عمى المزيد من الدورات التدريبية ،وذلك بالتعاون مع المؤسسات التقنية
والمينية ،حيث يستند التعميم واألعمال الصناعية وغيرىا من المؤسسات المينية عمى نظام
مزدوج لمتدريب ،فيتم استشارة ممثمي النقابات العمالية المختمفة في تخطيط المناىج الدراسية
الخاصة بالصناعات المطموبة ،ومن ثم يتم توافر قاعدة بيانات شاممة عن أحدث التقنيات
والمعدات واألجيزة الحديثة من أجل إعداد القوى البشرية العاممة والمدربة ( Dyankov
.),1996,p 41
ونظ ارً لنتشار ظاىرة البطالة والفقر في معظم دول العالم ،أدى ذلك إلى تركيز اىتمام

العديد من صانعي القرار لتوفير العديد من الفرص لتنمية الميارات التي تستجيب لمتطور

الجتماعي والقتصادي فى المجتمع ،فأصبح التعميم والتدريب الفني والميني ( )TVETفى
جدول أعمال الحكومات في جميع أنحاء العالم ،ممن دفع منظمة اليونسكو في السنوات
األخيرة إلى اعتماد العديد من استراتيجيات لمتعميم والتدريب التقني والميني فى كتير من
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الدول ومنيا األرجنتين ،والتي بدورىا تسعي إلى التحسين والتطور باستمرار نتيجو تغير
احتياجات سوق العمل من فترة إلى أخرى ). (Kenneth King,2011,p 6

متويل التعليه التكيى واملَيى فى األزجيتني:
ال عمى الرغم من أنو ليس من
إن التعميم التقنى والمينى فى األ رجنتين غير مجاني كام ً

المطموب دفع أي رسوم في الجامعات التقنية والتكنولوجيو ،إل أن ىناك تكاليف التعميم الخفية
المتمثمة فى النقل والمواد والخامات المستخدمة ،مما يجعل من الصعب عمى الطالب و األسر
ذات الدخل المنخفض اللتحاق بمثل ىذه الجامعات ،ولذا نجد لكل ثمانية طالب من فئة
الدخل األعمى يوجد ٕٓ طالب من فئة الدخل المنخفض (Science and Education in
).Argentina Archived June 17, 2008
وباإلضافة إلى ذلك ،يجبر الضغط المالي بعض طالب الجامعة الجدد عمى النضمام إلى
قوة العمل قبل التخرج ،وبالتالي فيمكن أن يحصل الطالب الصغار عمى وظائف ثابتو وىم
مفيدا ألنو عندما يتخرج الطالب يكون لدييم
يدرسون في الجامعة فى نفس الوقت يعتبر ىذا ً
خبرة عممية واسعة.

ىظاو التعليه والتدزيب املَيى والتكيى فى األزجيتني:
ويتمثل ذلك النظام في نظام التعميم العالي األرجنتيني ( :)SESولو نظامان فرعيان
): (Andrés Santos Sharpe,2015,p.p 1944-1945
األول :يضم الجامعات والمعاىد الجامعية ( ، )SEUوالتي تركز عمى تدريب المينيين
المتخصصين مثل العمماء واألكاديميين.
والثاني :تضم معاىد التعميم العالي ( ،)SIESوالتي تكون مكرسة لمتدريب التقني والميني
وتدريب المعممين.
وعمى الرغم من أن كال النظامين الفرعيين جزء من مجال التعميم العالي في األرجنتين ،إل
أنيما ل يشتركان في فيما يتعمق بالتاريخ وظروف اإلنتاج ،ولذلك تختمف عالقة كل نظام
فرعي بـالدولة.
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احملوز السابع( :املكازىة -املياظسة) أوجُ التػابُ واالختالف بني مسذلة التعليه التكيى
واملَيى فى بعض دول أمسيها الالتييية:
متَيد:
من خالل العرض السابق التعميم لمتقنى والمينى في كل من (البرازيل-األ رجنتين-
المكسيك) تاتى مرحمة إبراز أوجو التشابو والختالف في التعميم التقنى والمينى بالدول
موضوع المقارنة  ،ويمي ذلك توضيح ألىم القوى والعوامل الثقافية التي تقف وراء تمك
التشابيات والختالفات ،ويأتي ىذا التحميل وفقاً لممنيج المقارن ،ومن ثم تحاول الدراسة
الحالية الوصول إلى وضع آليات تصور مقترح لتطوير التعميم التقنى والمينى في مصر بما

يتفق مع واقعيا الثقافي والستفادة من خبرات دول المقارنة.
وعمى ضوء ما تم من وصف وتحميل لطبيعة التعميم التقنى والمينى فى كل من (البرازيل-
األرجنتين-المكسيك) في المحور السابق ،تقوم الدراسة فيما يمي بعقد مقارنة من حيث تحديد
أوجو التشابو والختالف فيما بينيما في ضوء القوى والعوامل الثقافية الخاصة بكل دولة،
وتحديد أسباب التشابو والختالف وذلك من خالل عرض المحاور التالية:

أوالً :الكوى والعوامل الجكافية املؤثسة على ميظومة التعليه التكيى واملَيى فى نل مً (الرباشيل -
األزجيتني -املهطيو):
 .1الكوى والعوامل اجلغسافية:
فى البرازيل :تُعد أكبر بمد في أمريكا الالتينية وخامس دول العالم من حيث المساحة ؛
حيث تجاوزتو فقط روسيا وكندا والصين والوليات المتحدة األمريكية ،فمساحتيا اإلجمالية

تقدر بحوالي ٘ ٛ.مميون كيمومتر مربع  ،وىي تمثل تقريباً ٖ ٝ ٗٚ.من كتمة األرض في

أمريكا الجنوبية ،و تنقسم البرازيل إدارياً إلى  ٕٚوحدة اتحادية  ،تشمل  ٕٙوحدة وىي

دوليات ،وواحدة ىي المقاطعة الفيدرالية  ،ويتم تجميعيا في خمس مناطق :الشمال ،

شمال شرق  ،وسط غرب  ،جنوب شرق وجنوب ،تجمع ىذه المجموعة مع حالت
مماثمة الخصائص المادية والبشرية والقتصادية والجتماعية ،وتمتمك البرازيل قدرات
طبيعية ضخمة من أراضى زراعية شاسعة وأنيار وأمطار بوفرة كبيرة ،ومناخ جعل منيا
منتجة لمحاصيل زراعية متميزة عمييا طمب عالمي وغير متوفرة في بالد أخرى مثل :البن
وبعض أنواع من الفواكو  ،وكذلك أيضاً تمتمك ثروات معدنية ونفطية ىائمة ،وقد اعتمدت
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البرازيل عمى تصدير ىذه المنتجات الخام في السنوات األولى في حكم " Luiz Inácio
 Lula da Silvaلويس لول ديسمفا " وقبل األزمة العالمية في ٕٓٓٛم ،واستفادت من
ارتفاع أسعار المواد الخام في األسواق العالمية وىو األمر الذي أدى بالتبعية إلى سد
العجز في ميزان المدفوعات الذي كان يعانى منو القتصاد البرازيمي قبيل عام ٖٕٓٓم،
مما انعكس بدوره عمى تشجيع الىتمام بالتعميم التقني والمينى فزاد اإلقبال عمى مدارس
التعميم والتدريب التقنى والمينى لكتساب ميارة مينية وفنية عالية لمقدرة عمى استثمار
المواد الخام والثروات الطبيعية أفضل استثمار وزيادة األرباح لإلنتاج المحمى ،فيناك
مناطق يرتفع بيا األرباح لإلنتاج المحمى ومناطق تنخفض بيا األرباح حسب الموقع
).(Paulo Renato Souza ,2005, p.p44-45

فى المكسيك :والتي تبمغ مساحتيا ٓ٘٘ ٔ1ٜٕٚ1كمٕ ،مما يجعميا الدولة الرابعة عشر بين
دول العالم من حيث المساحة الكمية ،كما تضم ما يقرب من ٓٓٓ ٙ1كمٕ من الجزر في
المحيط اليادئ (بما في ذلك جزيرة غوادالوبي النائية وجزر ريفياغيغيدو وخميج المكسيك
ومنطقة البحر الكاريبي وخميج كاليفورنيا ،وتمتد حدود المكسيك عمى طول  ٖ1ٕٜٔكم بين
وجنوبا (كتيب اإلحصاءات العالمية ،ٕٓٔٛ،صٖٖٕ).
شمال
أقصى نقطتين
ً
ً
وتشترك المكسيك في شماليا بحدود طوليا ٔٗٔ ٖ1كم مع الوليات المتحدة ،حيث تحدد
تعرجات نير برافو ديل نورت (المعروف باسم النير الكبير في الوليات المتحدة) الحدود من
سيوداد خواريز إلى الشرق إلى خميج المكسيك ،كما تحدد سمسمة من العالمات الطبيعية
والصطناعية الحدود األمريكية المكسيكية إلى الغرب من سيوداد خواريز إلى المحيط اليادئ،
أما من الجنوب فتمتمك المكسيك ٔ ٛٚكم من الحدود مع غواتيمال ؤٕ٘ كم من الحدود مع
بميز(المكسيك ،الجمعة ٖٔ سبتمبر ٕٜٓٔم ،يمكن الطالع عمى الرابط التالى،
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D
8%B3%D9%8A%D9%83#%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8
،) %B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
ويشق المكسيك من الشمال إلى الجنوب سمسمتان جبميتان تعرفان باسم سيي ار مادري
الشرقية وسيي ار مادري الغربية وىما امتداد لجبال روكي من شمال أمريكا الشمالية ،أما في
مركز التجاه الشرقي الغربي فيعبر البالد الحزام البركاني عبر المكسيكي المعروف أيضاً باسم
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سيي ار نيفادا ،بينما تمتد سمسمة جبال رابعة ىي سيي ار مادري الجنوبية من ميتشواكان إلى
واىاكا).)Mexico tops U.S،
أما بالنسبة لممناخ :فتقع العديد من كبريات المدن المكسيكية في وادي المكسيك أو في
الوديان المتاخمة عمى ٕٓٓٓ متر عموماً ،ليعطييا ىذا الوضع مناخاً معتدلً عمى مدار العام
ليال
مع متوسط درجات حرارة سنوية (بين  ٔٙإلى  ٔٛدرجة مئوية) ودرجات حرارة باردة ً

طوال السنة (المكسيك ،األحد ٔ٘ ،سبتمبر ٕٜٓٔم ،يمكن الطالع عمى الرابط التالي،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%

،) D8%B3%D9%8A%D9%83#cite_note-nationsencyclopedia1-113
مما جعل لدييا وافر من المواد الخام إلدخاليا بالصناعة ،فتطمبت ذلك وجود عمالة ماىرة
لموصول إلى الصناعات الجمدية الممتازة لتنافس بيا عالمياً وتحقق عائد اقتصادى عالى،
األمر الذي دعم إلقاء المزيد من الىتمام بالتعميم التقني والميني في مراحل التعميم بيا.

فى األرجنتين :تقع األرجنتين في الجزء الجنوبي من القارة األمريكية ،مع البر الرئيسى
أراضي ٓٔ ٕ.ٜٚٔ.ٛقدم مربع ،واألرجنتين ىي ثاني أكبر دولة في أمريكا الجنوبية -بعد
البرازيل ،والثامنة عالمياً ،وتشترك جميورية األرجنتين في الحدود مع تشيمي من الغرب
وبوليفيا وباراغواي من الشمال وأوروغواي والبرازيل إلى الشرق (Ministerio de

) ،Industria,2014,P.3مما جعميا تتمتع بالعديد من الثروات الطبيعية التي توجد بيا،
وذلك أيضاً يحتاج دائماً لمعمال المؤىمين الذين يمكنيم التعامل من ىذه الثروات ليحققوا منيا

أكبر استفادة لتساعد عمى تقدم مجتمعيم وارتفاع معدل الدخل القومي لمفرد ،مما أدى بدوره

إلى زيادة اإلقبال عمى مدارس التعميم والتدريب التقني والميني في الدولة ليحترفوا ميارة
معينة وفق قدراتيم وامكانياتيم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الصناعية والزراعية.

 .2الكوى والعوامل االقتصادية:
أدى النخفاض الحاد في أسعار المواد الخام فى أمريكا الالتينية إلى انخفاض الطمب
الدولي عمى السمع التي تنتجيا المنطقة ،لذا تُعد السنوات بين ٖٕٔٓم و ٕ٘ٔٓم أسوأ فترة
لمصادرات في ثمانية عقود ،ومن أجل العودة لالزدىار اقتصادياً قامت معظم دول أمريكا
الالتينية بالستثمار في التقنيات والبنى التحتية الجديدة ،وتحسين عمميات اإلنتاج وتنمية
رأس المال البشري ،مما أدى إلى انخفاض معدل الفقر في دول أمريكا الالتينية من ٝ ٗٛ
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إلى أقل من ٖٓ  ،ٝنتيجة اتباعيا لمسياسات المنفذة لالزدىار القتصادى بين عامي
ٜٜٓٔم و ٕ٘ٔٓم.(CEPAL,2015,p28) ،
وفي ضوء ذلك يظير تأثير العامل القتصادي في دول المقارنة عمى النحو التالى:

فى البرازيل :والتي تُعد من أكبر الدول اقتصاداً في أمريكا الجنوبية ،حيث تصنف الثالث عشر

فى القتصاد عمى العالم من حيث الناتج المحمي وفقاً ألرقام صندوق النقد الدولي ( )IMFمنذ

دولرً أمريكياً ،مع  ٝ ٜ.ٚتأتي من
ا
عام ٕٗٓٓم ،فكان إجمالي الناتج المحمي ليا ٘ ٙٙمميار
الزراعة ٝ ٖٚ.ٕ ،من الصناعة ؤٕ ٝ ٖ٘.من الخدمات األخرى ،وبدأً عام ٕٗٓٓم و

السنوات التالية ازدىرت البرازيل اقتصادياً حيث نمى القتصاد نمو بمغ ٗ ٕٝ.سنوياً ،وكان

الدافع وراء التنمية ىو القطاع الزراعي الذي نما بمعدل ٕ ٖٝ.في المتوسط سنوياً ،بينما نمت
الصناعة بنسبة  ٝ ٔ.ٙسنويا والخدمات  ٝ ٔ.ٜمع الحفاظ عمى تنفيذ الخطة القتصادية
لتحقيق الستقرار في العممة ).(Paulo Renato Souza , op.cit , p.p44-45

وتنفق الحكومة عمى التعميم في البرازيل ما يعادل ٕ ٝ ٘.من إجمالي الناتج المحمي
( ،)GDPوىى نسبة قميمة لتمويل التعميم والتدريب المينى فى البرازيل من أجل توفير األجيزة
واألدوات الالزمة لمدورات التدريبية في المدارس الثانوية وتوفير الميزانية المناسبة القادرة عمى
صيانة ىذه األجيزة ،لذلك قامت الحكومة بإعادة توزيع المال والمسؤوليات بين الوليات
وبمدياتيا ،حيث أقرت بأن يخصص ٘ٔ %من الناتج المحمى لتمويل التعميم بوجو عام،
ويخصص من ىذه النسبة ٓ %ٙلدفع رواتب المعممين  ،مما انعكس بدوره باإليجاب عمى
ازدىار التعميم التقني والميني ومدارسو.

فى األ رجنتين :ووفقًا لمنتائج الرسمية لمبنك الدولي لعام ٕٓٔٛم ،بمغ إجمالي الناتج المحمي
دولرً سنغافورياً ،وبالتالى فكان دخل الفرد كبير نتيجة ارتفاع
ا
لمفرد في األرجنتين نحو ٕ٘ٗٔٔ
العمالة فى المجال الفنى والمينى (كتيب اإلحصاءات العالميةٕٓٔٛ،م ،ص ٖٖٕ) ،لذلك كان
ىناك إقبال عمى المدارس المينية سواء الثانوية أو التعميم العالى.

فى المكسيك :ووفقًا لتقرير األمم المتحدة عام ٕٓٓٛم كان متوسط الدخل في منطقة حضرية

نموذجية من المكسيك ٕٗ٘ٙ1ٙدول ارً أمريكياً ،وىو معدل أعمى من دول متقدمة مثل كوريا
الجنوبية أو تايوان ،في حين أن متوسط الدخل في المناطق الريفية عمى بعد أميال فقط لم يتعد

ٖٓٗ ٛ1دول ارً ،وىو معدل مماثل لمدول النامية مثل روسيا أو تركيا ،لذلك كان ىناك العديد من
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اليجرات من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية حيث التمدن والصناعة وتوافر الخدمات
وتوافر المدارس بجميع مراحميا ،ومن ثم انتعشت مدارس التعميم التقني والميني للتحاق معظم
أبناء المناطق الريفية النازحة لممدن.

- 3الكوى والعوامل الطياضية:
في البرازيل :عمى مدى السنوات الـ  ٜٔالماضية تغير دور الحكومة البرازيمية في التعميم تغيي ارً

عميقاً؛ حتى الموافقة عام ٜٜٔٙم عمى قانون de Diretrizes e Bases da

(Lei

) ،Educação Brasileira LDBو الذى ينص عمى المبادئ التوجييية األساسية في التعميم

في جميع المستويات :التعميم األساسي والثانوي والتقني بالحكومات البمدية وحكومات الوليات
والتعميم العالي من قبل الفيدرالية والجامعات الحكومية ،وبعد موافقة  LDBفي عام ٜٜٔٙم،
أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في عدد المؤسسات التعميمية ،حيث كان ىناك ٕٕ ٜمؤسسة فى
البرازيل ،وبحمول عام ٖٕٔٓم بمغ عدد ىذه المؤسسات ٔ ٕٖٜمنيا ٝٛٚكانوا من القطاع
تقريرً إلى
ا
الخاص ،حيث أن الجامعات والكميات الحكومية (المؤسسات العامة التحادية) تقدم
أمانة التعميم العالي ،ومؤسسات الدولة تقدم تقري ارً إلى أمانات الدولة والجامعات الخاصة والمراكز

الجامعية تكون مستقمة إدارياً ومالياً ،وتكون المعاىد الفيدرالية لمتعميم والعموم والتكنولوجيا
والمراكز التحادية لمتعميم التكنولوجي ىي مسؤولية أمانة  MECالفنية والتكنولوجية التعميم،

ويقدم نظام  Sتقارير إلى التحادات المختمفة (اتحاد كل طبقة عاممة منيا الصناعة ،التجارة ،
الزراعة  ،النقل والتعاونيات) ،الدورات الفنية بغض النظر عن التصنيف اإلداري ليا إل أنيا جزء
من النظام التعميمي يشرف عمييا مجالس التربية والتعميم لمـ ٕٚ

لموحدات الفيدرالية

(Greice Tomasi,Israel Gottschalk,Rolando Vargas Vallejos,
) ، 2015 ,p.p18-20لذا تم إنشاء مؤسسات التعميم المينى الحكومية بموجب القانون من
قبل السمطة التنفيذية واعتمدتو الييئة التشريعية ،حيث تكون فى ممكية الحكومة وتصنف عمى
أنيا التحادية والولئية والبمدية ،أما المؤسسات التعميمية المينية الخاصة تم إنشائيا عن طريق
العتماد من وزارة التعميم وتدار من قبل األفراد أو الكيانات القانونية

(Paulo Renato

)Souza, op.cit ,p 26

فى األ رجنتين :قام المجمس الوطني لمتعميم الفني ( )CONETبإنشاء النظام الفرعي إلدماج
العمال ،وتقوم الحكومة بإنشاء مراكز لمتدريب الميني فى المدارس الصناعة (وفي بعض
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الحالت تعتمد عمى المدارس الفنية نفسيا وليس عمى مراكز التدريب) وقامت أيضاً الحكومة
بالتحالف مع وزارة التربية والتعميم ووزارة العمل بتحويل جامعة العمال إلى جامعة تكنولوجية
وطنية لتقديم وظائف ىندسية لخريجي المدارس الثانوية  ،والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعالم
اإلدارة واإلنتاج الصناعي ،وبالنسبة لمدور الذي لعبتو النقابات حيث لعبت جميع النقابات دو ارً
ال وتأثيرىا نسبياً في التدريب الميني(Ministerio de Industria,op.cit,P.P4-5(.
قمي ً
ومن العناصر الميمة التي تتميز بيا ىذه الفترة (ليس من حيث حجميا ولكن من خالل
آثارىا النموذجية) إنشاء المدارس الفنية المرتبطة بيا ،في مجال المؤسسات الصناعية أو
الخدمية الكبرى ،أما النقابات فقد لعبت دو ارً ىاماً حيث أنشأت مدارس تدريب الفنيين عمى
نموذج اإلدارة المختمطة

ووفرت الشركات المعدات والمساحات الالزمة لمتدريب العممي

(والتي كانت دائماً مشكمة شائكة في المدارس الفنية .(Martín Spinosa et Julio
)Testa,2009,p 17

كما أعدت وزارة التعميم "خطة استراتيجية لمتدريب المستمر :البتكار و التوظيف
األرجنتين ٕٕٓٓم" ،والتي تيدف إلى تحسين القدرة التنافسية لمعامل الماىر ،كما تتضمن
الخطة قطاعات مختمفة من المجتمع مثل رواد األعمال واتحاد المنظمات ،وكان اليدف
الرئيسي الذي تسعى الوزارة إلى تحقيقو من خالل ىذه الخطة ىو أن تصبح الخطة أداة ربط
بين التدريب المستمر مع الخطة الصناعية الستراتيجية لعام ٕٕٓٓم ( ،)ٕٕٓٓ PEIوكان
من أىم األنشطة التي قامت بيا ىذه الخطة (Organización Internacional del
): Trabajo (OIT),2012
أ -دورات التدريب الميني :التدريب المستمر الممنوح من قبل المعايير الفنية ولسد متطمبات
سوق العمل.
ب -شيادة رسمية بالميارات الوظيفية المتقدمة .شيادة خبرة لمعمال.

فى المكسيك :فى المستوى الفيدرالى تُعد أمانة التعميم العام التابعة لوزارة التعميم والسكرتير
الفرعى لمتعميم العام ىو المسئول األول عن التعميم التقنى والمينى فى المكسيك ،ونظام

التعميم فى المكسيك غير مركزي وتتقاسم  SEPالمسؤولية مع مختمف المواطنين والييئات
اإلقميمية ،فعمى سبيل المثال كل ولية ليا أمانة التعميم الخاصة بيا ونظام تعميم ومدارس
مختمفة ،وحكومات الوليات مسئولة عن إدارة الدولة ومراكز الدراسات العممية والتكنولوجية
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( ،)CECyTEومعاىد التدريب لمعمل( ،)ICATكما توفر البمديات أيضاً خدمات تعميمية عمى
جميع المستويات (UNESCO-UNEVOC International Centre for Technical
)and Vocational Education and Training, op.cit ,p9
وتكون المديرية العامة لمتعميم التكنولوجي العالي

Dirección General de

 )Educación Superior Tecnológicaىي المسؤولة عن النظام الوطني لممعاىد
تكنولوجيا
معيدا
الفنية التي تتألف من ٖٕٙمؤسسة ٕٔٙ :معيد تكنولوجي فيدرالئٖٔ ،
ً
ً

مركزيا  ،وأربعة مراكز إقميمية لمتحسين والتطوير ،ومركز متعدد التخصصات لمبحث العممي
ل
ً
والتعميم الفني ،ومركز وطني لمبحث والتطوير التكنولوجي ،ييدف إلى تحسين خدمات التعميم
والتدريب الفني والميني ،وتعزيز الوصول إلى برامج التدريب والتعميم والتدريب التقني
والميني ،وتشجيع استخدام تكنولوجيا المعمومات والتصالت في برامج التعميم والتدريب
الفني والميني ،وتحسين ىياكل اإلدارة المدرسية والمؤسسية لمكمية الوطنية لمتعميم الفني

الميني ( ،Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
 )CONALEPىي واحدة من المؤسسات الرائدة لمتعميم والتدريب الفني والميني وتوفر برامج
التعميم والتدريب الفني والميني وفقًا لمنظام المزدوج المكسيكي أىداف أىمياCONALEP :
and

Technical

for

Centre

International

UNESCO-UNEVOC

)Vocational Education and Training, op.cit ,p.p9-10
 تطوير برامج جديدة وفقًا لمتطمبات سوق العمل.
 تحديث المناىج والمعدات التعميمية.
 خفض معدل التسرب المدرسي.
 تنفيذ استراتيجيات لتطوير برامج المنح الدراسية لمطالب.
 تعزيز التعاون الدولي في مجال التعميم والتدريب التقني والميني.
 تعزيز الروابط مع القطاع الصناعي لخفض معدل البطالة.
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- 4الكوى والعوامل االجتناعية:
فى البرازيل :بالنسبة لعدد السكان في البرازيل فكان حوالي  ٜٔٚمميون نسمة في عام
ٕٗٓٓم ،وبمغ ىذا العدد عام ٕٓٔٙم نحو ٓٓٓ ٕٓ٘.ٖٚٔ.نسمة من مختمف األعراق،
حيث تحتل البرازيل المرتبة األولى من حيث التعداد السكاني بين دول قارة أمريكا الجنوبية و
أىميا ،ذلك ألنيا تصنف فى الترتيب الخامس فى الكثافة السكانية عمى مستوى العالم ،ومع
ذلك فإن ىذه الكثافة قميمة جداً بالنسبة لمساحتيا اإلقميمية ،حيث يتركز معظم السكان في

المناطق الحضرية (ٕ )ٝٛٔ.من إجمالى سكانيا

(Paulo Renato Souza,

).op.cit,p45
ومنذ عام  ٕٓٓٚم  ،لم يتمق سوى ثالثة أرباع مجموع السكان في سن العمل وكان
حوالي ٗ  %من السكان يتمقون التدريب بينما كان ٕٕ  %منيم يحصمون عمى التدريب
الميني الرسمي أما المستفيدون حالياً من التدريب ،فقد تركزوا بشكل غير مفاجئ في الفئة
عاما ،حيث بمغت النسبة ٘(Alexandre de Freitas % ٙ.
العمرية من ٘ٔ إلى ً ٕٜ
) ،Barbosa ,2015,p14ولكن زادت ىذه النسبة بشكل كبير بعد النفتاح والتطورات
التكنولوجية التي تميزت بيا السنوات األخيرة من القرن العشرين ،حيث تطمب سوق العمل
العمال الميرة من ذوي التعميم العالي ،وذلك لتتالءم مع الصورة الجديدة التي يتطمبيا إدخال
التقنيات الجديدة واحتياجات سوق العمل المتغيرة باستمرار (Brazil- Education and
Training

يمكن

الطالع

عمى

الموقع

التالي

https://www.export.gov/article?id=Brazil-Education

في األ رجنتين :السكان :تتيح تحميالت سوق العمل فى فترة الثالثينيات واألربعينيات من
القرن الماضي ،حيث كانت قوة العمل أقل من خمسة ماليين شخص ،ىناك زيادة قدرىا
مميون عامل في القطاع الصناعي ،ويشارك ٔ ٘/القوى العاممة المتاحة في الصناعة ،كما
أن عدد األشخاص الذين يياجرون من المقاطعات والمناطق الريفية إلى العمل في الصناعة
فى تزايد دائم  ،مما أدى إلى تزايد أعداد الطمبة فى مدارس التعميم المينى لكسابيم الميارات
الالزمة لمعمل فى مجال الصناعة )(Martín Spinosa et Julio Testa, op.cit,p15

- ٚٛٓ -

دراسة مقارنة لنظم التعليم التقنى والمهنى فى بعض دول أمريكا الالتينية ............................................

ثاىياً :الترليل املكازٌ:
وبعد إجراء عمميات المقارنة بين نظم التعميم التقني والميني في دول المقارنة ،تأتي
مرحمة التعميم في ىذا الجزء لمحديث عن أوجو التشابو والختالف بين ىذه الدول؛ حيث
يبرز التشابو بين دول المقارنة الثالث (البرازيل-المكسيك -األ رجنتين) من حيث الموقع
الجغرافي الواحد؛ فالدول الثالث تقع تحت مسمى دول أمريكا الالتينية ،ويجمع بينيا مستوى
اقتصادى واحد أ و متقارب بسبب تمتعيم بالعديد من الثروات الطبيعية والمواد الخام ،مما
انعكس بدوره عمى تشجيع الىتمام بالتعميم التقني والميني ،فزاد اإلقبال عمى مدارس التعميم
والتدريب التقنى والمينى لكتساب ميارة مينية وفنية عالية الكفاءة لتتمكن العمالة الماىرة
من الستثمار األمثل ليذه الثروات ،مما أدى بدوره إلى تقدم وارتقاء مجتمعيم.
في حين يبرز الختالف بين ىذه الدول في طبيعة مؤسسات التعميم التقني والميني بكل
منيا؛ حيث اىتمت كل من البرازيل والمكسيك بالعمل عمى تطوير مؤسسات وىيئات التعميم
التقنى والمينى عمى مستويين ىما :مستوى التعميم الثانوي والتعميم الجامعي معاً ،من خالل

إعداد برامج عمل فى المرحمة الثانوية ،وتقديم دورات عمى مستوى التعميم الجامعي ،أي شمل
الىتمام مراحل التعميم قبل وبعد الجامعي.

في حين اقتصر اىتمام دولة األ رجنتين بالىتمام بالتعميم التقني والمينى عمى مستوى
مؤسسات التعميم العالي والجامعي دون التعميم قبل الجامعي ،بحيث يكون فرعان :األول :ييتم
بتدريب المينيين المتخصصين مثل العمماء واألكاديميين ،والثانى :اقتصر اىتمامو عمى
تدريب المعممين.

واقع التعليه التكيى واملَيى فى مصس:
باستقراء واقع الحال في مصر ،حيث تعود نشأة ىذا النوع من التعميم فييا تحت مسمي
التعميم الفني والميني إلى الثمث األول من القرن التاسع عشر ،ثم تزايد الىتمام بيذا القطاع
مع مرور الزمن وصولً إلى الفترة الحالية ،حيث توسع التعميم الفني بسبب ازدياد الطمب عمى

العمالة الماىرة ،ومن أىم خاصيات التجربة المينية ،اعتماد نظام التعميم الميني المزدوج بين
مؤسسات التدريب وقطاعات اإلنتاج (مؤشر التعميم التقني والتدريب الميني ،مرجع سابق،
صٗٗ).
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وليذا يوصي الباحثون دائماً بضرورة تغيير سياسة القبول في التعميم الثانوي الفني الذي

يجعل من مجموع الطالب معيا ارً وحيداً لاللتحاق ،وكذلك لختيار التخصص في ما بعد ،دون

اعتبار لميولو ورغباتو ،حيث يمتحق الطالب بالشعبة التي أوصمو إلييا مجموعو من دون أن
يعرف طبيعتيا أو أىميتيا أو المين التي تُعده لمعمل بيا بعد التخرج ،لذلك من الميم أن
يكون ىناك تحديد وتوصيف لممين التي ُيعد ليا كل قسم أو شعبة ،مع ضرورة إدخال جوانب
فنية ومينية ضمن خطة الدراسة في مرحمة التعميم األساسي لمساعدة التالميذ عمى اكتشاف

ميوليم ومياراتيم وتوجيييم لالختيار الدراسي المناسب في المراحل التعميمية الالحقة .وىو
ما يعني أن إصالح التعميم الفني وتطويره مرتبطان بإصالح وتطوير المنظومة التعميمية
بأكمميا (عالم.)ٕٓٔٗ ،

متويل التعليه الفيى والربامخ التدزيبية يف مصس:
يعتبــر تمويــل التعميــم المينــي والتقنــي مــن أىــم عنــاصر متابعــة وتقييــم النظــام
والمصــدر األســاسى الــذي يجــب توفيــره لتطويــر التعميــم والتدريــب المينــي وتحسـيـن نوعيتـو
ومخرجاتـو وارتباطـو مـع احتياجـات سـوق العمـل ،وليذا جاءت محاولة إصالح التعميم التقنى
والمينى بتمويل مشترك بين الحكومة المصرية والتحاد األوروبى ،حيث بدأت "الحكومة
المصرية مع التحاد األوروبي في تنفيذ برنامج اإلصالح الثاني لمتعميم الفني و التدريب
الميني في عام ٖٕٔٓم  ،والذى انصب كل تركيزه عمى إصالح المدارس الثانوية الفنية،
الميارت في مصر واسعة لتضم كالً من القطاعين الرسمي وغير
ا
فجاءت المطالب لتنمية
الرسمي من القتصاد والتعميم والحتياجات التدريبية لجميع األفراد ،ليس فقط الشباب في

الميارت
ا
السترتيجية تعني باإلصالح الشامل والمنيجي بغرض بناء
ا
التعميم النظامي – و
فجميع القطاعات القتصادية وخمق فرص مناسبة ليؤلء الذين يتطمعون إلي الزدىار
استرتيجية برنامج إصالح التعميم الفنى والتدريب المينى فى
والتماسك الجتماعي في مصر( ا
مصر ،مرجع سابق،ص ،)ٙومن ثم قام التحاد األ وروبى بالعديد من المبادرات لتحسين
الروابط بين سوق العمل والتعميم التقنى والمينى فى مصر من خالل برنامج إصالح التعميم
التقني والميني بتمويل مشترك من الحكومة المصرية وال تحاد األوروبى حيث زاد التركيز عمى
التدريب في مجال إقامة المشاريع الخاصة ،وقد قدمت الجامعة األمريكية مجموعة من
المبادرت ،وبعد زيارة الرئيس أوباما إلى القاىرة في عام ٕٜٓٓم ازدت المساعدات المتاحة
ا
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لتعزيز المشاريع الخاصة ،و بين مرصد ريادة األعمال العالمي أن مصر بيا واحد من أعمى
معدلت رجال األعمال الشباب (تقرير تنمية الموارد البشرية المصريةٕٓٔٓ،م)

الترديات املؤثسة فى التعليه الجاىوى الفيى فى مجَوزية مصس العسبية :
يواجو التعميم الثانوى الفني بمصر في الوقت الراىن العديد من التحديات العالمية
والمحمية ،نظ ارً لما يتميز بو العصر الحالى من سرعة التغير فى مجالت الحياة كافة:

السياسية ،القتصادية ،والجتماعية ،والعممية ،والتقنية والتكنولوجية ،وماتفرضو ىذه
التحديات السريعة والمتالحقة عمى التعميم الثانوى الفنى من مطالب جديدة ينبغى الوفاء بيا
ويتم توضيحيا فيما يمي (شرارة ،ٕٓٔٙ ،ص٘٘:)ٙ
ٔ .العولمة القتصادية وانعكاساتيا ،وما تفرضو العولمة من متطمبات جديدة يستمزم عمى
التعميم الفنى الوفاء بيا التي من بينيا:
 تزويد الطالب بالميارات التى تكسبيم القدرة عمى مواجية التغييرات المختمفة فى قطاعالصناعة وسوق العمل والتعامل مع العولمة بصورة إيجابية.
 تزويد الطالب بالميارات التى تساعدىم عمى النجاح فى سوق العمل ،ومنيا المياراتالفنية والمينية.
 تزويد الطالب بميارات التواصل مع اآلخرين وتطوير الذات وتنمية قدراتيم بما يواكبالتغيرات الحديثة.
ٕ .نظم التدريب الميني والتقني النظامي وغير النظامي:
حيث ما تزال دورات التدريب الخاصة بالتعميم والتدريب التقني والميني قائمة إلى حد
بعيد عمى المؤسسات ،وتكاد ل تمت بصمة إلى احتياجات سوق العمل ،حيث في األعوام
األ خيرة تم تسميط الضوء بشكل أكبر عمى تطوير أنظمة التعميم والتدريب التقني والميني
المتصمة بالصناعات ،مما من شأنو تعزيز الشراكة بين الصناعة ومراكز التدريب ،وحيث
يفترض أن تيدف ىذه الممارسات إلى تطوير وسائل بديمة لتوفير التدريب عمى الميارات
العممية ،كما سوف يكون ليا أثر واضح عمى إصالح المناىج.
وفي الوقت الراىن ،يتضمن التدريب غير النظامي التدريب من خال ل المرفقات
الصناعية مثل النظام المزدوج والتممذة الصناعية ،والتدريب أثناء الخدمة ،واعادة تدريب
العمال (مركز اليونسكو ،ٕٕٓٔ،ص.)ٚ
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ويؤكد بعض المعنيين بشأن التعميم في مصر وجود جدل حول دور التعميم الفنى
والتدريب المينى كأ داة تقميدية لمعالجة الفشل فى التعميم العام ولتشجيع الندماج الجتماعى
حول التعميم الفنى والتدريب المينى كبرنامج ديناميكى لتعزيز التصال القائم عمى المعرفة
وتحسين القدرة التنافسية وكفاءة المؤسسات واعداد استراتيجية لمتعميم الفنى والتدريب المينى
منذ عام ٕٜٓٓم تسعى إلى تخطى ىذا النقسام (حسانينٕٓٔٛ،م ،ص ص .)ٔٓ-ٜ

أٍداف اضرتاتيحية إصالح التعليه الفيى والتدزيب املَيى ذتى عاو 2030و:
والتي تبمورت أىميا فيما يمي(Ministry of Education,2017,p.p.150-
):151
 تحسن جودة نظام التعميم الفني والتدريب ما يوافق النظم العالمية :والتى تتطمب تطوير
منظومة تعميم ميني وفني وتدريب ،متكاممة ومتطورة ،وفقاً لحتياجات خطط التنمية

وسوق العمل ،وضرورة تعريف المتعمم والمتدرب لميارات العمل المطموبة فى سوق العمل.

 إتاحة التعميم لمجميع دون تمييز :والتى تتضمن تحقيق التصال بين المدارس الفنية
ومراكز التريب وأ ى شخص فى المجتمع يريد اللتحاق بالتعميم الفنى ،تحسن نظرة
المجتمع لمتعميم التقنى والمينى وتدنى المكانة الجتماعية ليم.
 تحسن تنافسية نظم ومخرجات التعميم الفني والتدريب :بمعنى أن يكون ىناك عالقة
ديناميكية بين الطالب الخريجين وسوق العمل ،وتحسين وضع مصر بين المؤشرات
العالمية فى ىذا النوع من التعميم.

احملوز اخلامظ :التصوز املكرتح
عمى ضوء ما تم عرضو من أدبيات في اإلطار النظري ،وكذلك العرض المفصل لتجربة
كل من البرازيل والمكسيك واألرجنتين في مجال التعميم التقنى والمينى ،يأتي ىذا المحور
ليعرض مجموعة من اآلليات المقترحة التي يرجى أن تمثل خطوة إيجابية في تطوير التعميم
التقنى والمينى فى مصر في ضوء خبرة دول المقارنة (البرازيل-المكسيك-األرجنتين) في ىذا
المجال.
ومما سبق يتبين لنا مدى الجدية التي تسعى خالليا اإلدارة المصرية في مواكبة التطور
الحادث عالمياً في مجال التعميم التقنى والمينى ،حيث تم رصد بعض معوقات التعميم التقنى

والمينى فى مصر ،وليذا يأتي المحور التالي والذي من خاللو تقترح الدراسة تصو ارً مقترحاً
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آمل أن يساىم في تحسين وتطوير التعميم التقنى والمينى فى مصر والتغمب عمى المعوقات
التى تم رصدىا عمى ضوء الستفادة من خبرة كل البرازيل-المكسيك-الرجنتين لما ليم من
خبرة في ىذا المجال.
وعمى ذلك تتحدد محاور ىذا المحور فيما يمي:
أولً :أىداف التصور المقترح.

ثانياً :منطمقات التصور المقترح.

ثالثـاً :طبيعة التصور المقترح لتطوير التعميم الجامعي بمصر.
رابعـاً :متطمبات تنفيذ اآلليات المقترحة.

خامساً :بعض الصعوبات/المعوقات المتوقعة أمام تنفيذ ىذه اآلليات.

سادساً :مقترحات التغمب عمى المعوقات المتوقعة.
وفيما يمي عرض ليذه المحاور تفصيالً:

أوالً :أٍداف التصوز املكرتح:
ويشتمل التصور المقترح عمى مجموعو من األىداف الواقعية المحددة التي تتسم
بالمرونة والقابمية لمتعديل ،والتي من أىميا ما يمي:
ٔ .توفير القوى العاممة الماىرة فى مصر.
ٕ .تحقيق أىداف التنمية المستدامة من خالل التدريب المستمر.
ٖ .توفير العمالة الفنية المدربة وفقاً لمعايير الجودة العالمية لتوفير احتياجات المشاريع
القومية الكبرى والستثمارات التجارية ،والصناعية ،والزراعية بمصر وخارجيا.

ٗ .تدريب المتخصصين عمى أنشطة متنوعة في مجالت الصناعة والتجارة والخدمات
الزراعية ليتمكنوا من تدريب الطالب فى مراكز التدريب لمدارس التعميم التقنى والمينى،
والكميات التكنولوجية.
٘ .تدريب المينيين نظرياً وعممياً فى نفس الوقت ،مع الىتمام أكثر بالتدريب العممى.

 .ٙتعزيز التعميم العممي والتكنولوجي كعنصر أساسي لتحويل مصر إلى مجتمع المعرفة.
 .ٚتوفير خدمات تعميمية متميزة من أجل تزويد األفراد بالميارات والكفاءات التي تمكنيم من
المشاركة اإليجابية في سوق العمل.
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ثاىياً  :ميطلكات التصوز املكرتح :
يمكن تصنيف منطمقات اآلليات المقترحة لتحسين وتطوير التعميم التقنى والمينى فى
مصر  ،إلى منطمقات نظرية مستمدة من واقع الـدراسة النظرية ،ومنطمقات محمية تتـواءم مع
البيئة المـصرية ومستمدة من واقع التعميم التقنى والمينى فى مصر ،وىي كما يمي:

- 1امليطلكات اليظسية:
وتتبمور أىم المنطمقات النظرية لمتصور المقترح فيما يمي:
 توزيع فرص التعميم التقني والميني والمؤسسات والمرافق بين الفئات الجتماعية
المختمفة بحيث يراعي توزيعيا بين المناطق الجغرافية.
 اعتماد نظام لمتابعة الخريجين من مؤسسات التعميم التقني والميني في مواقع العمل
لموقوف عمى مدى إيفاء المناىج الدراسية والبرامج التدريبية لمتعميم الميني لحتياجات
حقل العمل.
 التعاون والتنسيق بين المدارس المينية والقطاع الخاص لتدريب الخريجين في
المصانع والورش.
 إرساء شراكة فاعمة بين مؤسسات التعميم والتدريب وسوق العمل والجيات األخرى ذات
العالقة لتشمل رسم سياسات والتخطيط والتنفيذ والتقييم لبرامج ونشاطات التعمم التقني
والميني وتوفير تسييالت لتفعيل استخدام تكنولوجيا المعمومات والتصالت في
مؤسسات التعميم والتدريب الميني.
 اعتماد منيجية الدراسات والبحوث التطويرية ألنظمة وبرامج التعميم التقني والميني
والتدريب الميني التي من شأنيا أن تساعد استقطاب نوعية جيدة من مخرجات
المرحمة األساسية.
 تطوير التشريعات الالزمة والبحوث التطويرية ألنظمة وبرامج التعميم التقني والميني
بما يتوافق مع متطمب ات الجودة الشاممة ،وتتيح لخريجيو اللتحاق بمؤسسات التعميم
العالي والجامعي.
 اعتماد معايير مينية لمتدريب تعكس متطمبات سوق العمل المحمي من جية وتتوافق
والمعايير الدولية من جية أخرى ،وتطوير اآلليات لضبط وضمان الجودة في أنظمة
وبرامج التعميم الميني لتشمل المدخالت والعمميات والمخرجات.
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 تطوير نظم صيانة األجيزة والمعدات ومستمزمات الصحة والسالمة المينية والتأمين
ضد الحوادث في الورش الخطرة.
 اعتماد مسارات جديدة لمتعميم الميني -كالتعميم الموازي والمتناوب -تتيح لمطمبة من
خريجي المرحمة األساسية العميا مواصمة دراستيم المينية والجمع بين العمل والدراسة.
 اعتماد مبدأ التدريب الميداني لمطمبة أثناء الدراسة وخالل العطل الصيفية تعريض
الطالب لتجربة العمل الحقيقي خالل فترة تعميميم) ليتعرف الطالب مسبقاً بواقع

استعدادا وتقبالً لمحياة العممية
التكنولوجيا المحمية وواقع العمل وظروفو ليكون أكثر
ً
بعد تخرجو.
 إعداد خطط وبرامج لمتوعية المينية وآلية تنفيذىا بمختمف الوسائل اإلعالمية
والمرشدين المينيين وغيرىم وتنظيم زيارات لطمبة المدارس األساسية لمثانويات
المينية لتعزيز مفيوم التعميم والتدريب الميني في المجتمع ولتحسين النظرة
المجتمعية لمتعميم الميني من خالل بيان أىميتو في التنمية القتصادية والجتماعية.
 سن التشريعات والقوانين التي تمكن مدارس التعميم التقني والميني من تقديم خدمات
إنتاجية مدفوعة لممجتمع المحيط.
 تحسين طرق التعميم المتبعة واستخدام الوسائل واألساليب المتنوعة التي من شأنيا
تسييل عممية التعمم وغمبة الجانب العممي عمى النظري مع مراعاة طبيعة التخصص.
 دعوة القطاع الخاص من مشاركة فاعمة لتمويل قطاع التعميم الميني لجعل التمويل
مسئولية مشتركة بين الحكومة والجيات المستفيدة من مخرجات التعميم التقني
والتدريب الميني.
 توفير اإلقامة الداخمية وما يتعمق من خدمات كتوفير وجبات وغيرىا ،خاصة في حالة
عدم إمكانية نشر المدارس في كل محافظة كما ىو الحال في المدارس الزراعية
والفندقية لتحفيز الطالب واستقطابيم ليذا النوع من التخصصات.
 اعتماد مادة التربية المينية والتكنولوجيا كمادة أساسية ضمن الخطة الدراسية في
مرحمة التعمم األساسي ،كخطوة تيدف إلى تكوين اتجاىات نحو العمل اليدوي واحترام
العاممين ،وتتيح الفرصة لمطمبة ل كتشاف ميوليم وقدراتيم المينية ،وتسيل اختيارىم
لمينة المستقبل.
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 - 2امليطلكات احمللية:
تتحدد أىم ىذه المنطمقات التي تحكم بناء اآلليات المقترحة لتحسين وتطوير التعميم
التقنى والمينى بمصر في ضوء خبرة كل من البرازيل والمكسيك والرجنتين في ىذا المجال
من خالل النقاط اآلتية:
 تطوير قدرة نظام التعميم الميني لالستجابة لمتغيرات العالمية.
 الستفادة من تجارب الدول األجنبية والدول المتقدمة التي قطعت أشواطاً متقدمة في
توجيو أعداد كبيرة من مخرجات المرحمة األساسية نحو قنوات التعميم الميني.

 دعوة مؤسسات التعميم العالي (الجامعات) إلى تبني برامج تقنية مبنية عمى احتياجات
سوق العمل بحيث تسمح لخريجي المدارس المينية اللتحاق بيذه البرامج وفق
تخصصاتيم.
 دعوة إدارة المناىج العامة إلنتاج مناىج مرنة تتجاوب مع التغيرات السريعة والدائمة في
التقنيات المستخدمة في سوق العمل أو من خالل تجديد المناىج بصورة دورية بناء
عمى التغذية الراجعة من سوق العمل ومتابعة الخريجين.
 إتاحة الفرصة لمؤسسات القطاع الخاص وأصحاب العمل في المساىمة في إعداد
المناىج المتعمقة بالتعميم الميني لنقل احتياجات السوق إلى ىذه المناىج.

ثالجاً :طبيعة التصوز املكرتح لترطني وتطويس التعليه التكيى واملَيى مبصس:
وتنطمق طبيعة ىذا التصور المقترح من خالل الستفادة من تجربة كل من البرازيل
والمكسيك واأل رجنتين في مجال التعميم التقنى والمينى لما ليم من خبرة طويمة فى ىذا
الشأن ،ويتمثل ىذا التصور في خطوتين ىما:
ٔ .إنشاء أفرع لشركات القطاع الخاص كمراكز لمتدريب المينى داخل مدارس التعميم
التقنى والمينى الثانوى.
ٕ .إعداد برنامجاً خاصاً بالجامعات المصرية تكون مسئولة عن عقد دورات لممين
الفنية واليندسية وتمنح بموجب اجتيازىا شيادات معتمدة تعادل درجة البكالوريوس.

وفيما يمي يمكن توضيح الخطوتين السابقتين بشئ من التفصيل:
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اخلطوة األوىل :مسانص التدزيب املَيى داخل مدازع التعليه التكيى واملَيى الجاىوى:
وفيما يمي توضيح لمييكل التنظيمي ليذه المركز التدريبة المقترح إنشائيا داخل
مدارس التعميم الميني الثانوي:

شكل رقم (ٔ)*

وعمى ضوء الشكل السابق يتبين المخطط اإلداري لممدارس المينية الثانوية الممتحق بيا أفرع
لمشركات الصناعية المقترح الذي يمكن إيضاحو عمى النحو التالي:
ٔ -العضو المنتدب من مجمس الممثل إلدارة الشركة الرئيسية :وىو الممثل الرسمى لمفرع
الرئيسى لمشركة ،والذي يقوم بإعداد تقارير عن عمل الفرع فى المدرسة ويقوم برفعيا إلى
مجمس اإلدارة ،وىو المسئول األول عن جذب اىتمام الطمبة ألىمية ىذا التدريب ودوره فى
تمكنيم من التخصصات المختمفة ،وتنفيذ السياسة العامة لمتدريب المينى وفق خطة
الشركة ،القدرة عمى تسويق المنتجات التى تنتجيا المدرسة المينية ،ومحاولة تسويق
* الشكل من تصميم الباحثة.
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الخدمات والمنتجات دولياً ،وتوفير الحافز المادى والمعنوى لمميندسين والعمال فى الشركة
ليكون لديي م دافع فى تعميم وتدريب الطالب ،وىو يفترض أن يكون أكثر األفراد قدرة عمى
التعرف عمى احتياجات سوق العمل ومتطمباتو ،وتوفر فرص عمل لمطالب الخريجين بعد
تمكنيم من اكتساب الميارة المناسبة.
ٕ -الميندسين والعمال ذوى الخبرة :وىم المسئولين عن اإلشراف عمى صيانة األجيزة التى
يتدرب عمييا الطالب ،ويقدمون العون لمطالب الجدد فى التدريب المينى ،وشرح آلية عمل
كل جياز وميكنة لمطالب وفق الميارة المتخصص بيا ،وكذلك تزويدىم بقاعدة بيانات ىامة
عن اإل نتاج اليومى لكل جياز ،ومحاولة الكشف عن الطالب المتميزين ولدييم ممكة فى
اكتساب المياره واتقانيا ،ورفع التقارير عن الطالب لمعضو المنتدب من الشركة وتقييم
الطالب فى التدريب المينى وفق معايير محددة (النتظام فى الحضور ،تقبل التغذية الراجعة
من ذوى الخبرة ،اللتزام بالمعايير).
ٖ -مدير المدرسة المينية :وىو المسئول األول عن نشر ثقافة التدريب المينى داخل
المدارس ،وتوعية الطالب بأىمية التدريس لكتساب الميارة والتطبيق العممى لممواد
األ كاديمية والنظرية ،وتبسيط المناىج األ كاديمية والىتمام بالتدريب المينى ،حيث يحتل
عمى األقل ٓ %ٙمن إجمالى المناىج ،ويقوك كذلك بتييئة المناخ والظروف المحيطة
بالطالب مما يسيل من عممية التعامل مع اآللت واألجيزة وفيم التدريب لكتساب الميارة
المطموبة.
ٗ -أعضاء ىيئة التدريس المينيين واأل كاديميين :وىم في العادة يكونوا مساعدين لمميندسين
والعمال فى تدريب الطالب الميدانى ،حيث يشاركون فى تحديد المناىج التطبيقية ومحاولة
تبسيطيا بالتطبيق العممى ،أما اعضاء ىيئة التدريس األ كاديميين فيكون دورىم أقل فى
شرح المواد النظرية.
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٘ -الطالب :وىم مخرج العممية التعميمية فى ىذه المدارس ،فالبد من اكتسابيم واتقانيم ميارة
معينة فى أى من التخصصات المختمفة ليخرج إلى سوق العمل قادر عمى سد احتياجاتيم
ومتطمباتيم،

اخلطوة الجاىية :إعداد بسامخ خاصة باجلامعات املصسية تهوٌ مطئولة عً عكد دوزات للنًَ الفيية
واهليدضية ومتيح مبوجب اجتياشٍا غَادات معتندة تعادل دزجة البهالوزيوع.
ويتم تحقيق ىذا المقترح عمى النحو التالي:
أ -من حيث األسس القائم عمييا العمل بدورات البكالوريوس لممين الفنية واليندسية
المقترحة (دورات التعميم والتدريب التقني والمينى):
وتقترح الدراسة الحالية ىنا مجموعة من األسس واآلليات التي ترى أن يستند عمييا العمل
بيذه الدورات التكنولوجية والمينية في ضوء خبرة دول المقارنة ،والتي من أىميا ما يمي:
 توفير حوافز لمطالب عن طريق تييئة الفرص التي تتيح ليم استكمال دراستيم
بالنتقال إلى التعميم العالي.
 تحويل وتبسيط لنظام التعميم الميني إليجاد مسارات جديدة تؤدي إلى اللتحاق بالتعميم
العالى.


اتخاذ جميع اإلجراءات التشريعية أوغيرىا من التدابير الالزمة لوضع المبادئ
المنصوص عمييا لتطبيق دورات البكالوريوس لممين الفنية والتقنية فى مصر موضع
التنفيذ.



وتيسير سبل التنقل بين مسار التعميم والتدريب في المجالين التقني والميني ومسار
التعميم العالي ،وذلك من خالل جعل مؤسسات التعميم العالي تتيح شروطاً مرنة
لاللتحاق بيا ،وتقدم برامج لكتساب درجات التخصص الفني ،وتحسين جودة مواد

التدريس واجراء إصالحات لممناىج الدراسية ،والتوسع في إتاحة فرص التعميم والتدريب
في المجالين التقني والميني داخل النظام التعميمي أو في أماكن العمل.
 أن تخضع المعايير والقواعد الموصى بيا دولياً لتقييم مستمر ليذه الدورات عن طريق
البحث المتواصل في فعالية تطبيقيا في كل بمد ورصد فعالية ذلك التطبيق.
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تطوير سياسات القبول لتتمشى مع أىداف التعميم التقني والميني وتقوم عمى أساس
قدرات وميول الطمبة في اللتحاق بفروع التعميم الميني واعتماد اختبارات مقننة.

 أن يكون التعميم الفني والميني متاًحا لمجميع ،ويكون التعميم العالي متاحاً عمى قدر
المساواة لمجميع تبعاً لكفاءتيم المينية.

من حيث الييكل اإلداري المقترح لممسئولين عن تنفيذ ىذه الدورات:

شكل رقم (ٕ)* ٔ

وعمى ضوء المخطط السابق يتبين أن ىذه الدورات المقترحة تكون تحت إشراف الجيات
المسئولة عن التعميم (مجمس أمناء الكميات التكنولوجية-ووزارة التربية والتعميم والتعميم
الفنى-ووزارة العمل والقوى العاممة) ،مما يدل عمى أن الشيادات التى سوف يحصل عمييا
خريجين ىذه الدورات سوف تكون معتمدة من المجمس األعمى لمجامعات وتكون مثل شيادات
البكالوريوس فى الكميات العميا.

* الشكل من تصميم الباحثة.
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 من حيث الييكل اإلداري بدورات البكالوريوس لممين الفنية واليندسية (دورات التعميم
والتدريب المينى):

شكل رقم (ٖ)* ٔ

وعمى ضوء الشكل السابق يتبين المخطط اإلداري بدورات البكالوريوس لممين الفنية
واليندسية المقترح ،والذي يمكن إيضاحو عمى النحو التالي:
ٔ -المدير العام /األمين العام (مدير وحدة التدريب) :وىو المشرف العام ليذه الدورات
ويرسم السياسة العامة لمدورات ويقوم بتقسم العمل والمسئوليات عمى مختمف األقسام،
ويحدد الصالحيات لممسئولين ويحدد العالقات بينيم ،كما ترفع إليو التقارير من نائبة
لمتعرف عمى سير العمل داخل األقسام المختمفة ،ويقوم بتقديم دورات باستمرار ألعضاء
ىيئة التدريس ليكونوا عمى دراية بالتغيرات فى ىذا المجال ،كما يحرص دائماً عمى
توثيق العالقات بين المدارس الثانوية المينية والتقنية وبين الجامعات التكنولوجية

لتشجيع الطالب عمى اللتحاق بمثل ىذه الدورات لتزيد من كفاءتيم ومياراتيم ،كما
* الشكل من تصميم الباحثة.
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يتولى عقد ندوات تعريفية فى المدارس الثانوية المينية لمطمبة حول طبيعة دورات
البكالوريوس لممين الفنية واليندسية ،كما يحرص عمى نشر ثقافة التعميم المينى
والتقنى ويبين مكانتو المرتفعة وأىميتو فى رفع القتصاد ودوره في رفع مستوى المعيشة
لألفراد أنفسيم عند تمكنيم من ميارة معينة.
ٕ -مساعد /نائب المدير العام (المدير التنفيذى لموحدة) :والذي تفوض إليو جميع
صالحيات المدير العام ويقوم بتنفيذ جميع التعميمات التى صدرت من اإلدارة العميا
ويكون مسئولً عن توزيع المقررات التى تدرس داخل األقسام فى الوحدات التدريبية ،مع
مراعاة ما مدى الخبرات السابقة لدى الطالب فى ىذا المجال ،ومحاولة استقطاب

أعضاء ىيئة التدريس الكفء والميرة ،كما ييتم بالتركيز عمى الناحية العممية
والتطبيقية أكثر من الناحية األ كاديمية.
ٖ -أعضاء ىيئة التدريس فى جميع التخصصات المينية (المدربين المؤىمين) :ويجب أن
يكون لدييم الحافز القوى لمتدريس فى مثل ىذه الدورات ومراعاتيم من الناحية المادية
والمعنوية ،وأن يكون لدييم قاعدة معمومات قوية كالً فى مجال تخصصو لكي يكون

قادرً عمى أن يزيد من ميارة الطمبة ،بحيث يتم إعداد الطمبة من الناحية المينية
ا

لألعمال التي تتطمب مسئوليات متغيرة عمى الدوام من حيث المعمومات والستراتيجيات
المعتمدة فى مجال العمل ،كما يقوموا بتقييم الطالب خالل الدورات لتأكدىم من تحقيق
أىداف الدورة.
ٗ -المتدربين (الطالب) :ويجب عمييم أن يؤمنوا بأىمية دورىم فى الحياة ،حيث يتم قبوليم
فى ىذه الدورات بناء عمى امتحان اجتياز لمقدرات لمتعرف عمى الميارة التى تميز كل
طالب لتوجيو نحو التخصص السميم.

زابعاً :متطلبات تيفير آليات التصوز املكرتح:
تشير الدراسة إلى بعض الجوانب التي يفضل األخذ بيا عند بداية العمل بيذا التصور
المقترح بشكل ييدف إلى تحسين وتطوير التعميم التقنى والمينى بعد الستفادة من خبرات
دول المقارنة في ىذا المجال ،وتتمثل ىذه المتطمبات التي يجب األخذ بيا فيما يمي:
 بناء ثقافة جماىيرية عريضة داعمة ليذا النوع من التعميم ،من خالل مشاركة القيادة
السياسية والتعميمية واإلعالمية في نشر ثقافة التعميم التقني والميني بين مختمف
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فئات المجتمع من خالل وضع الستراتيجيات اإلعالمية الالزمة إلحداث التغير
المطموب نحوه حت ى يتم تشجيع الطالب لاللتحاق بو سواء عمى مستوى التعميم قبل
الجامعي والتعميم الجامعي.
 أن تكون ليذه المناىج الدراسية المقدمة سواء بمراكز التدريب المدرسية أو الدورات
الجامعية المقترحة خاصة بيا ومختمفة عما يحصل عميو الطالب فى التعميم الفنى
والمينى التقميدي ،ويكمف بإدارتيا واإلشراف عمييا وزارتي التعميم والتعميم العالي
عمى نحو نظيرتيا بالبرازيل والمكسيك.
 يعد العت ارف األكاديمي متطمباً ىاماً في تطبيق ىذه البرامج المدرسية والدورات
بالجامعة ،إذ أن جودة مناىج وادارة ىذه الدورات تعكس جودة الخدمات والمنتجات
التى يقدميا خريجين ىذه الدورات ويكونوا قادرين عمى التنافس العالمى بيذه
المنتجات.
 إقرار نظام اعتماد موحد ومعايير واضحة معترف بيا لتقييم أداء الطالب بيذه البرامج
والدورات تحفزىم لمحصول عمى استمرار الدراسة بيا لموصول لمماجستير والدكتو اره
فى الدورات المينية والتقنية ،واصدار شيادات خاصو تكون معتمدة مثل مجمس
توحيد الكفاءات والشيادات فى المكسيك ،والييئة الوطنية لمتدريب الصناعى فى
البرازيل.
 وضع أطر وطنية لممؤىالت والعتراف بالتحصيل التعميمي السابق ،مع إيجاد آليات
واتاحة الفرص لالعتراف بعمميات التعمم التجريبية واقرار قيمتيا ،فضالً عن مكافأة
وتحفيز جميع العاممين في سياق التعمم مدى الحياة.

 توسيع قاعدة تمويل التعميم التقني والميني لتكون قادرة عمى إعداد مثل ىذه البرامج
والدورات نظ ارً لتكمفتيا العالية لما تحتاجو من آلت ومعدات خاصة.

 ينبغي أن يكون لجميع الو ازرات واإلدارات (الو ازرات المسؤولة عن التعميم أو العمل أو
دورً ومسؤولية كبيرة في حشد الموارد الالزمة لمتعميم والتدريب في المجالين
العموم) ا
التقني والميني ألنيا أكثر الو ازرات إدراكاً لحتياجات سوق العمل.
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ومن خالل ما تقدم يمكن توضيح أىم متطمبات آليات تطوير التعميم التقنى والمينى
بمصر-التي تم عرضيا فيما سبق -وفقاً لما تقترحو الدراسة عمى ضوء الستفادة من خبرة
دول المقارنة (البرازيل-المكسيك-األرجنتين) من خالل:

 الوعي بأىمية التعميم التقني والميني فى النواحي القتصادية والجتماعية لمدولة.
 تشجيع الطالب عمى إكمال مسيرتيم التعميميو فى المجال التقني والميني ،فإن
التعميم فى ىذا المجال يكون مدى الحياة.
 لبد من وجود إدارة وتخطيط جيد لتطبيق ىذه الدورات فى الجامعات التكنولوجية.
 وجود دعم من جميع الو ازرات (وزارة التعميم العالى-البحث العممى-ووزارة العمل)
لتطبيق ىذه الدورات لتكون قادرة ىذه الجامعات عمى المنافسة دولياً.

 التقويم المستمر لمناىج وقاعدة المعمومات التى تقدم لمطمبة فى ىذه الدورات لمتعرف
عمى نقاط القوة بيا وتدعيميا ،والتعرف عمى المتغيرات التى تحدث باستمرار
لمواكبتيا.

خامطاً :بعض الصعوبات/املعوقات املتوقعة أماو تيفير التصوز املكرتح:
تتوقع الدراسة الحالية أن يكون ىناك العديد من الصعوبات أو المعوقات التي قد تحول دون
تحقيق الحد األقصى من أىداف ىذه البرامج المدرسية والدورات الجامعية المقترحة حديثة النشأة،
وبالتالي قد تقف حجر عثرة أمام تطوير التعميم التقنى والمينى في مصر ،وتصنف أىم المعوقات
التي قد تؤثر عمى تنفيذ التصور المقترح فيما يمي- :
 معوقات خاصة بطبيعة النظام وادارتو.
 معوقات خاصة بطبيعة المجتمع.
 معوقات مالية ومادية.
وفيما يمي تفصيل ذلك:

.1

املعوقات اخلاصة بطبيعة اليظاو وإدازتُ :وٍي تتنجل يف األتي:

 قد ترجع ىذه المعوقات إلى فكرة عدم وضوح اليدف والرؤية من تطبيق ىذا النوع من
التعميم فى قطاعي التعميم قبل الجامعي والتعميم الجامعي.
 نقصــاً فى المدربـيـن المؤىمـيـن فى بعــض التخصصــات الفنيــة مثــل :أقســام الفندقــة،
والفنـون التطبيقيـة ،والتربيـة الموسـيقية ،فضالً عـن افتقـار عـدد غيـر قميـل مــن المدربيــن
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إلى التأىيــل التربــوي ومعرفــة األســاليب الحديثــة فى التدريــس والتدريـب والطرائـق العمميـة
فى عمميـة التدريـس والقيـاس والتقويـم.
 تعد قضية المعايير المعتمدة من أكثر عوائق ىذا النوع من التعميم نظ ارً لمتطوير السريع
والمستمر ليذه المعايير مما يصعب معو سرعة مواكبتيا.

 غياب الحوافز المناسبة لممدربين المؤىمين مما يعيق تطور العمل بيذه البرامج والدورات،
لم يكن لدييم الدافع لتشجيع الطالب الخريجين لاللتحاق بمثل ىذا النوع من التعميم.
 تعتبــر بعــض المناىــج التــي تــدرس فى الكميــات التقنيــة مناىـج تقميديـة ،ول تتكيـف مــع
المتغي ــرات والمســتجدات التكنولوجيــة فى المجــالت المينيــة والتقنيــة ،إلى جانــب كونيــا
غــير مســتقرة ،وغـيـر مرتبطــة باحتياجــات ســوق العمــل ومتطمباتــو.
 قصـور واضـح فى تحديـد الحتياجـات التدريبيـة والسياسـات المتبعـة فى تدريــب العاممين.

املعوقات اخلاصة بطبيعة اجملتنع:

.2

 نظرة المجتمع الدونية إلى خريجى التعميم التقنى والمينى ولمكانتيم الجتماعية.
 عدم إدراك المجتمع ألىمية ىذا النوع من التعميم وأنو األساس فى الرتقاء بالمجتمع
وتقدمو من الناحية القتصادية ومنافستو عالمياً.

 صعوبة اعتراف المجتمع بشيادة ىذه البرامج والدورات وان كانت معتمدة من وزارتي
التعميم والتعميم العالي.

.3


املعوقات املالية واملادية:
تدريـب المينيـن والتقنيـن يحتـاج عـادة لتكمفـة عاليـة ل تقـل عـن تكمفـة الختصاصـات
العميـا ،وفى بعـض األحيـان تزيـد عمييـا لزديـاد نسـبة المتطمبـات العمميـة لمتدريـب مـن
معـدات وأخصائييـن ذوي خبـرة عمميـة ونظرية.



قمة كفايـة المبـاني والـورش والمختبـرات والمكتبات ،وضعف قــدرة المشــاغل
والمختــبرات عــمى اســتيعاب األعــداد المتناميــة مــن الطـالب؛ األمـر الـذي يجعميـا
عاجـزة عـن الوفـاء بحاجـة الطالب إلى تدريـب عممــي فاعــل داخــل الكميــة.



أن بعــض األجيــزة والمعــدات قــد أصبحــت قديمــة ،وفى حاجــة إلى تطويــر وتحديــث
لتتناســب مــع التطــورات التكنولوجيــة المتســارعة.
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ضادضاً :مكرتذات خاصة بالتغلب على املعوقات املتوقعة:
يمكن من خالل ا تباع اإلجراءات التالية التغمب عمى بعض المعوقات التي قد تعترض
تطبيق التصور المقترح لتطوير التعميم التقنى والمينى في مصر عمى أرض الواقع والتحاق
خريجين ىذه المرحمة بالتعميم العالى لمحصول عمى دورات تكنولوجية ،وىي عمى النحو
التالي:

ما يتصل بطبيعة اليظاو وإدازتُ:
 توفير أعضاء ىيئة التدريس والمدربين الميرة وذو الكفاءة ليكونوا مؤىمين إلدارة ىذه
البرامج والدورات.
 إعداد دورات تدريبية بشكل منتظم لممعممين أثناء الخدمة لمتعرف عمى كل ماىو جديد فى
مجال عمميم (مواكبة التغيرات التكنولوجية) ولرفع مستوى مياراتيم.
 مراقبة وتنظيم القطاع غير الرسمي الذي ينتج لنا معظم الحرفيين من خالل التممذة الصناعية.
 مراجعة المناىج التي تدرس في مؤسسات التعميم الميني لدينا لتمبية مطالب سوق العمل

ما يتعلل بطبيعة اجملتنع:
 إقامة عالقات وروابط بين ىذه المدارس والجامعات ومؤسسات مماثمة ليا بالخارج.
 أن يكون ىناك تعاون بين المؤسسات الفنية والصناعات والشركات والمصانع ،حيث تمكن
ىذه العالقة األفراد من تقدير وفيم احتياجاتيم وتقديم فوائد لممجتمع.

مايتعلل بالياذية املادية واملالية:


يجب تخصيص موارد كافية لمتعميم التقني والميني؛ فإن األموال غير الكافية تؤثر
جيدا وكتيبات
ًا
عمى توفير األساسيات مثل المختبرات وورش العمل المجيزة
تجييز ً
التدريب.



تشجيع القطاع الخاص لستثمار أمواليم فى مجال التعميم التقنى والمينى.
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املساجع:
أوالً :املساجع العسبية :
ٔ -إبراىيم عباس الزىيرى ،متطمبات تطوير نظام التعميم الفنى والتدريب المينى بمصر فى ضوء
بعض الخبرات األجنبية ،المؤتمر العربى الرابع "تطوير التعميم والبحث العممى فى مصر فى
ضوء رؤية مصر ٖٕٓٓم" ،كمية التربية بالغردقة ،جامعة جنوب الوادى ٕٚ-ٕٙ ،يونيو
ٕٜٓٔم.
ٕ -أحالم عبد اهلل ،لتعميم الفنى ..ودور محورى فى دفع مسيرة التنمية ،الثالثاء ٔٚ ،يناير ٕٓٔٚ
 ٕٓ:ٕٜ -م http://sis.gov.eg/Story/133433?lang=ar

ٖ -أحمد حسين عبد المعطى واخرون ،المدرسة اآلمنة كمدخل لإلصالح التربوى لمتعميم الفنى فى
مصر فى ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة  :دراسة مقارنة ،المجمة العممية لكمية التربية،

مج(ٖٔ)-ع(ٕ) ،كمية التربية -جامعة اسيوطٕٓٔ٘ ،م.

ٗ -أحمد سيد خميل ،ابراىيم عباس الزىيري ،المدرسة لمعمل نموذج لتطوير التعميم الفني في
مصر ،مجمة كمية التربية بأسيوط –مصر ،مج، ٔٚعٔ ،مصرٕٓٓٔ،م.

٘ -أحمد عطوان"،مدخل إلى التدريب الميني والتقني" ،معيد

تدريب المدربين :فمسطين،

ٕٔٓٓم.

 -ٙأحمد عمى عمي " ،دور منظمات أصحاب األعمال في تضييق الفجوة القائمة بين مخرجات
التدريب واحتياجات سوق العمل " ،منظمة العمل العربية ،القاىرةٕٜٓٓ،م.

 -ٚأحمد مصطفى"،مخرجات التدريب الميني وسوق العمل في األقطار العربية" ،المركز العربي
لمتدريب الميني كاعداد المدربين ،ليبيإٓٓٔ ،م.

 -ٛأديب الزوبعي ،محفوظ الجنابي" ،تطوير مناىج التعميم والتدريب الميني والتقني"،المركز
العربي لتنمية الموارد البشرية ،ليبيإٖٓٓ ،م.

 -ٜأسامة حمدي ،بوابة أخبار اليوم ،األحد ٔٙ ،ديسمبر  ٕٔ:ٖٔ - ٕٓٔٛم،
/ https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2773632/1

ٓٔ -استراتيجية برنامج إصالح التعميم الفنى والتدريب المينى فى مصر (ٕٕٕٔٓٓٔٚ-م) ،اقتراح
اولى،برنامج إصالح التعميم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة

المصرية واإلتحاد األوروبى ،التنمية المستدامة والتوظيف من خالل قوى عاممة مؤىمة.
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ٔٔ -الجياز

لمتعبئة

المركزي

واالحصاء،

العامة

https://www.capmas.gov.eg/Pages/IndicatorsPage.aspx?Ind_id=4580

ٕٔ -الدراسة

الرجنتين،

فى

موقع

الطمبة،

يمكن

االطالع

عمى

الرابط

التالى،

http://tooolab.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D

8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D
) /9%8A%D9%86
ٖٔ -الدراسة

فى

المكسيك،

يمكن

االطالع

الرابط

عمى

التالى

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8

%B3%D9%8A%D9%83#%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%
B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
ٗٔ -الدراسة

فى

المكسيك،

موقع

طالب،

يمكن

االطالع

عمى

الرابط

التالى

http://tooolab.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D

8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83

٘ٔ -المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ،دورتو الثانية والتسعين ،التوصية ٘- ٜتوصية بشأن
تنمية الموارد البشرية :التعميم والتدريب والتعمم المتواصلٔ ،يونيوٕٗٓٓم ،جنيف

 -ٔٙالمؤتمر العربى األول لتشغيل الشباب ،منظمة العمل العربية ،وزارة العمل والتشغيل والضمان
الجتماعى ٔٚ -ٔ٘ ،نوفمبر ٕٜٓٓم ،الجزائر

 -ٔٚاميرة عبد الحكيم منصور ش اررة ،تطوير التعميم الثانوى الصناعى بمصر فى ضوء خبرة كوريا
الجنوبية ،مجمة البحث العممى فى التربية ،ع( ،)ٔٚجامعة عين شمس ،القاىرة ٕٓٔٙ،م.

 -ٔٛأمين الدنف ،واقع إدارة أمن نظم المعمومات فى الكميات التقنية بقطاع غزة وسبل تطويرة
(رسالة ماجستير غيرمنشورة) ،الجامعة إالسالمية ،غزةٕٖٓٔ ،م.

 -ٜٔأنس عباس " ،تخطيط و تنمية القوى العاممة" ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،عمان،
االردنٕٓٔٔ،م.
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ٕٓ -ايمان ذكى احمد رزق سالم ،تطوير التعميم الفنى الصناعى فى ضوء المتطمبات المتجددة
لعصر اقتصاد المعرفة ،مجمة البحث العممى فى التربية،ع،ٔٛجامعة عين شمس،

القاىرةٕٓٔٚ،م.

ٕٔ -تقرير تنمية الموارد البشرية المصرية ٕٓٔٓم  ،يصدره برنامج األمم المتحدة اإلمنائي ،عدد
خاص يف الذكرى العشرين.

ٕٕ -حسنى عبد الحافظ ،التعميم فى األرجنتين ،مجمة المعرفةٕٓٔ٘/ٛ/ٔٚ ،م ،تم االطالع
ٕٜ٘ٔٓٔ/ٔٔ/م،

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=431&Model

=M&SubModel=157&ID=2351&ShowAll=On

ٖٕ -جامعة جزر اليند الغربية /اليونسكو ،إعالن مونتيغو باي بشأن التعميم والتدريب في
المجالين التقني والميني في منطقة البحر الكاريبي ،الديباجةٕٕٓٔ ،م.

ٕٗ -خوسيو أنطونيو أوكامبو ،امريكا الالتينية العودة الى سابق عيدىا ،مجمة التمويل والتنمية
،مجمة فصمية تصدر عن صندوق النقد الدولي ،ع(ٕ٘)ٕٓٔ٘،م.

ٕ٘ -رؤية مصر ٖٕٓٓ،المحور السابع التعميم والتدريب

 -ٕٙزياد جويمس"،أنموذج مقترح لبناء شراكة بين مؤسسات التعميم المينى والتقنى وسوق العمل
فى ضوء الواقع والتجارب العالمية المعاصرة" ،رسالة دكتوراة غير منشورة،جامعة عمان

العربية ،االردنٕٓٔٔ،م.

 -ٕٚعاطف عبد الستار ،التعميم الفنى والتدريب االحترافى بوابة النيضة الصناعية وتصدير العمالة
لمخارج ،يمكن االطالع عمى الرابط التالى http://etufegypt.com/archives/33016

 -ٕٛعامر خالد مساد ،ورقة عمل بعنوان المشكالت التى تواجو التعميم المينى والتقنى فى فمسطين

وكيفية التغمب عمييا ،المؤتمر الوطنى الرابع لمتعميم والتدريب المينى والتقنى ،كمية ىشام

حجاوى التكنولوجية ،فمسطينٕٓٔ٘ ،م.

 -ٕٜعبد الرحيم حمدان،وعاطف الشويخ" ،التدريب العممي في الكميات التقنية في فمسطين" ،مجمة
الجامعة اإلسالمية – غزة ،المجمد ٕٔ  ،العدد األول ،فمسطينٕٓٓٗ ،م.

ٖٓ -عبد العزيز عبد الصمد" ،التعميم الفني ودوره في تحقيق متطمبات سوق العمل في جميورية
مصر العربية " (رسالة دكتوراه غير منشورة) ،كمية التربية -جامعة اإلسكندرية ،مصر،

ٕٓٓٓم.
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ٖٔ -عبد اهلل مرشد" ،واقع التعميم الفني والتدريب الميني" ،األمانة العامة لممجمس األعمى لتخطيط
التعميم ،الجميورية اليمنيةٕٓٓٙ،م.

ٕٖ -عصام المقرمي" ،إمكانية تطبيق نظام إدارة الجودة الشاممة في التعميم الفني والتدريب

الميني دراسة ميدانية لعينة من العاممين في المعاىد التقنية والمينية بمحافظة عدن"(

رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة عدن :الجميورية اليمنيةٕٜٓٓ ،م.

ٖٖ -عال عمر الزير ،دور التدريب التقني والميني في خمق فرص عمل لممتدربين حالة دراسية:
كمية مجتمع غزة – األونروا (رسالة ماجستير غير منشورة) ،كمية التجارة -الجامعة
االسالمية ،غزةٕٜٓٓ ،م.

ٖٗ -سعد الدقميرى ،التعميم الفنى وخدماتو الطالبية من منظور عالمى ،العمم وااليمان لمنشر
والتوزيع ،سوريإٓٓٚ ،م.
ٖ٘ -سعدية منصور محمد عمى ،تقييم عممية التدريب لمعاممين بالكميات التقنية فى محافظات غزة
من وجية نظر المتدربين (رسالة ماجستير غير منشورة) ،الجامعة االسالمية ،غزة،

ٕ٘ٓٓم.

 -ٖٙشادى حمبى ،واقع التعميم المينى والتقنى ومشكالتو فى الوطن العربى دراسة حالة (الجميورية
العربية السورية) ،مجمة جامعة القدس المفتوحة لالبحاث والدراسات ،ع ،ٕٛفمسطين،

ٕٕٔٓم.

 -ٖٚشادى حمس" ،أثر مدخالت النظام التدريبي عمى مخرجات العممية التدريبية في مراكز
التدريب الميني التابعة لورة العمل"( رسالة ماجستير غير منشورة) ،الجامعة اإلسالمية:

غزةٕٓٔٔ ،م.

 -ٖٛشيرين عيد مرسى مشرف ،دالل محمد الجرايدة ،استراتيجية مقترحة لمتعميم الفني الصناعي
في مصر لتمبية احتياجات سوق العمل ،المنيل ،جنوب الوادىٕٓٔٗ،م.

 -ٖٜعدنان الجادري ،التعميم الميني والتقني  :قيود الحاضر وتحديات المستقبل ،جامعة عمان
العربية ٗ،سبتمبر .ٕٜٓٔ

ٓٗ -لميس ابو نحمة ،التعميم والتدريب المينى والتقنى فى فمسطين من منظور تخطيط ودمج
النوع الجتماعى ،مركز الدراسات النسوية ،القدس ،فمسطينٜٜٔٙ ،م.

ٔٗ -ماجد تمراز ٔٚ ،أزمة تعرقل "التعميم الفنى"..أبرزىا :قمة اإلقبال عمى المدارس..وضعف

ميزانية التطوير ..وانحراف مشروع رأس المال عن مساره الخدمى وتحقير نظرة المجتمع
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لمطالب..وخبراء :القوانين واضحة واألزمة فى عدم تطبيقيا،السبت ٕ٘ ،أبريل ٕ٘ٔٓ

 ٓٗ:ٜٓص

https://www.youm7.com/story/2015/4/25/17%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-

%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%89-

%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3/21

55098
ٕٗ -ماريان سعيد ،التعميم الفني ٕٕٓٓ ،مدارس تكنولوجية ومسابقات تحفيزية وطريق لمجامعة،
اخر تحديث  ٕٔ:ٓٚم | األربعاء ٗٓ سبتمبر ٕٜٓٔم ،تم االطالع ٕٓ أكتوبر ٕٜٓٔم،

.https://www.elwatannews.com/news/details/4324580
ٖٗ -مجمع المغة العربية ،المعجم الوجيز ،الييئة العامة لشئون المطابع األميرية ،القاىرةٕٓٓٔ ،م.

ٗٗ -مجمع المغة العربية ،المعجم الوسيط ،الطبعة الرابعة ،مكتبة الشروق الدولية ،القاىرة،
ٕٗٓٓم.

٘ٗ -محمد ابراىيم الخطيب ،دور التدريب الميني في تحسين جودة المشاريع اإلنشائية بقطاع
غزة (رسالة ماجستير غير منشورة) ،اكاديمية االدارة والسياسة لمدراسات العميا -جامعة
األقصى ،غزةٕٓٔٚ،م.

 -ٗٙمحمد الخطيب"،األصول العامة لمتعميم الفني والميني" ،دراسة في استراتيجيات التعميم الفني
والميني ومشكالتو ،ج ٔ ،األصول الفمسفية واالجتماعية وأصول المناىج ،مكتب التربية
العربي لدول الخميج ،الرياض ،السعوديةٜٜٔ٘ ،م.
 -ٗٚمحمد حسن إسماعيل حسانين "،دراسة مقارنة لمتعميم والتدريب التقني والميني الثانوي في
مصر وفنمندا "(رسالة دكتوراة غير منشورة) ،جامعة حموان -كمية التربيةٕٓٔٛ ،م.

 -ٗٛمحمد محمود الحيمة ،التربية المينية وأساليب تدريسيا ،دار الميسرة ،عمانٜٜٔٛ ،م.
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 -ٜٗمحمد مصطفى عبد الغنى ،من مشكالت التعميم الفني فى مصر ( المعمم ) ٕٔ،مارس
ٕٓٔٙم،

https://www.egymoe.com/35242/%D9%85%D9%86%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%89%D9%85%D8%B5%D8%B1-

/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85
ٓ٘ -مركز اليونسكو-يونيفوك الدولي لمتعميم والتدريب التقني والميني ،قاعدة البيانات العالمية حول
التعميم والتدريب التقنى والمينى مصر ،ألمانيا ،اغسطس ٕٕٔٓم .

ٔ٘ -مركزاليونسكو-يونيفوك الدولي لمتعميم والتدريب في المجالين التقني والميني ،قاعدة البيانات
العالمية حول التعميم والتدريب التقنى والمينى مصر ،ألمانيإٖٓٔ،م.

ٕ٘ -مصطفى فالتو"،إعداد معمم التعميم التقني والميني في دول الخميج العربية"،مكتب التربية
العربي لدول الخميج ،الرياض ،السعوديةٜٜٔٗ ،م.

ٖ٘ -منى عالم ،التعميم الفني في مصر :بين إىمال الدولة ونظرة المجتمع المتعالية -ٕ -٘ ،
ٕٗٔٓم.

http://assafirarabi.com/ar/2840/2014/02/05/%D8%A7%D9%84%D8%
AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A5%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84/ %D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88
ٗ٘ -منظمة التعاون والتنمية فى الميدان االقتصادى والبنك الدولىٕٓٔٓ،م ،اخر تحديث فى مارس
ٖٕٔٓم

http://aaunews.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D
98A%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A- ٛٓٗ -
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%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%AA/
٘٘ -مؤتمر-ندوة يونيفوك شبو إقميمية ،في مابوتو ،الموزمبيق ،إصالح وتطوير التعميم والتدريب
التقني والميني ٔٚ -ٔ٘ ،يوليو ،اليونسكو يونيفورك العدد ()ٔٙ

ِ
الميني ،مؤشر المعرفة العربىٕٓٔ٘،م.
 -٘ٙمؤ ّشر التّعميم التِّ ْقني والتدريب ْ
 -٘ٚمي فتحي حسين أبو عصبة ،مشكالت التعميم الميني في المدارس الثانوية المينية
الفمسطينية من وجية نظر المعممين المينيين والطمبة (رسالة ماجستير غير منشورة) ،كمية

الدراسات العميا -جامعة النجاح الوطنية ،فمسطينٕٓٓ٘ ،م.

 -٘ٛنو ار شھاب احمد ،واقع التعميم الميني في محافظة ديالى من وجية نظر الييأة التدريسية،
مجمة الفتح –نيسان ،عٖ٘ ،كمية التربية االساسية -جامعة ديالى ،العرقٕٖٓٔ ،م.

 -ٜ٘ىاشم محمد سعيد عبد الوىاب ،التعميم التقني في الوطن العربي ،دراسات تربوية في التربية
والثقافة ٛ ،مارسٕٓٔٛ ،

.) http://al3loom.com/?p=22259

ٓ -ٙىبة جيتاوى ،تحميل واقع التعميم ،والتدريب الميني ،والتقني في فمسطين من منظور النوع
االجتماعي ،المجمة الدولية التربوية المتخصصة ،المجمد ،ٙالعددٔ  ،عمان -االردن

ٕٓٔٚ،م.

ٔ -ٙوسام عبد العميم ،خريطة التعميم الفني في مصر..خمل تكشفو األرقام ..مدخالت بال دراسات
جدوى لحتياجات سوق العمل والمحصمة صفر ،بوابة االىرامٜٓ:ٓٓ | ٕٓٔٚ-ٔٔ-ٕٗ ،

http://gate.ahram.org.eg/News/1645972.aspx

ٕ-ٙ

اليونسكو ،تقرير اليونسكو لمتعميم نحو عام ٖٕٓٓ ،أكاديمية البحث العممى

والتكنولوجى،

االطالع

تاريخ

ٕٜٓٔ/ٔٔ/ٜٔم،

&https://books.google.com.eg/books?id=nPaGDwAAQBAJ&pg=PA213
lpg=PA213&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%
A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1
%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7
%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%
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