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 مقدمة
إن إمداد القوى العاملة بالمهارات الالزمة لدخول سوق العمل ومهارات المستقبل 
تعتبر قضية استراتيجية بالغة األهمية لنمو الدول االقتصادي. ويتطلب ذلك التزام 

بالعمل الجدي على تخطى تحديات النمو االقتصادي المخططين وصانعي السياسات 
المستدام. وقد أسهمت العولمة في تسارع انتشار التكنولوجيا واالبتكارات. وبدأت مهن 
جديدة في الظهور، واختفت مجموعة من المهن. وتتطلب كل مهنة تسلح العمال 

ثة عارف مستحدبمجموعة معينة من المهارات والكفايات. ويعنى ذلك إمداد التالميذ بم
عن عمليات اإلنتاج ومتطلبات تقديم الخدمات. والتحدي الرئيسي الذي يواجه دول العالم 
اآلن هو تحسين درجة استجابة النظم التعليمية ونظم التدريب لهذه التغييرات في المهارات 
وفى نفس الوقت تحسين معدالت االلتحاق بالنظم التعليمية والنظم التدريبية. وقد 

عادة التدريب في مواجهة تحديات استخد مت العديد من الدول المتقدمة التدريب وا 
. وحقيقة القول أن رفاهية 8002التوظيف الناتجة عن األزمة المالية العالمية في سنة 

كل دولة تعتمد بقوة على أعداد العمال الذين يستطيعون المساهمة بفعالية في العمليات 
 تاجيتهم. وهي متغيرات ترتبط بقوة بمهارات هؤالء العمالاإلنتاجية، وعلى حجم ونوعية إن
 وبكيفية توظيف هذه المهارات.

 مشكلة الدراسة
( 1’’يعاني التعليم الثانوي الصناعي في مصر من العديد من المشكالت مثل: 

عدم التكامل بين جهود الوزارات المختلفة للتغلب على النقص الكيفي في المعروض من 
( عدم تشجيع التالميذ على االستمرار في التعليم أو 8من التعليم.  خريجي هذا النوع

( عدم استجابة التعليم الثانوي الصناعي الحتياجات 3العودة للتعليم بعد فترة من العمل. 
 ,Cuddy, Natalia; and Leney, Tom)‘‘ ( انخفاض الجودة4سوق العمل. 

2005, pp. 65-66) من عدة إشكاليات ‘‘ رزقشحاتة، فوزي ’’. وقد حذرت دراسة
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ي أ( ارتفاع معدالت البطالة ف’’يعاني منها التعليم الثانوي الصناعي المصري مثل: 
خريجي المدارس الثانوية الصناعية. ب( وضعف كفاية مهارات تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت، ومهارات العمل الجماعي لدي خريجي التعليم الثانوي الصناعي. ج( 

والتنسيق والتكامل بين المدارس الثانوية الصناعية وقطاع الصناعة  ضعف التخطيط
 (.11-2، ص ص. 8014في مصر )شحاتة، فوزي رزق، 

ي غموض فلسفة التعليم الثانو ’’إلى ‘‘ عيد، عاشور إبراهيم الدسوقي’’وقد أشار 
لى قصور أهداف التعليم الثانوي العام عن تلبية  العام وأهدافه بصورته الراهنة، وا 
لى تركيز التعليم الثانوي  احتياجات المجتمع وبناء القدرة لمواجهة تحديات المستقبل، وا 
هماله إلعدادهم للمشاركة في سوق  العام على إعداد الطالب لاللتحاق بالتعليم العالي وا 
لى افتقاره للمرونة الالزمة لمواجهة متطلبات سوق العمل واالحتياجات والمهن  العمل، وا 

ى وفصله بين المعرفة النظرية والتطبيقات العملية لهذه المعرفة، باإلضافة إلالمستقبلية، 
دسوقي، )عيد، عاشور إبراهيم ال‘‘ ضعف ارتباط التعليم الثانوي العام بمؤسسات المجتمع

 ( . 10-9، ص ص. 8003
أن معظم برامج ’’من ‘‘ السيد، نبيل رمضان’’وباإلضافة إلى هذا، فقد حذر 

كلية، وعدم تتسم بالنمطية والش-المقدمة لمعلمي التعليم الثانوي الفني–التدريب الحالية 
)محمد، ‘ ‘االستمرارية، وأنها ال تتاح لجميع العاملين، وال تراعي احتياجاتهم التدريبية

الحبشي، محمد حسن ’’(. كما طالبت دراسة 7، ص8018جيهان كمال وآخرون، 
باحتياجات سوق العمل، وبتصميم  بربط مناهج التعليم الفني  في مصر‘‘ وآخرون

مناهج دراسية متكاملة ومتوازنة ومرنة ومتطورة تلبي احتياجات سوق العمل، وتتناغم 
مع متطلبات خطط التنمية الوطنية المستدامة وفقًا للمستويات العالمية. وشددت الدراسة 

رفة. لمععلى أهمية تكامل المواد الدراسية مع متطلبات عصر االقتصاد القائم على ا
وطالبت كذلك باالهتمام بتحليل احتياجات سوق العمل )الحبشي، محمد حسن وآخرون، 

 (. 77-71، ص ص. 8013
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أن التعليم الثانوي الصناعي المصري ‘‘ فرغلي، جميل السيد أحمد’’وأضاف 
تواضع التمويل المتاح لتطوير مدارس التعليم الثانوي ’’يعاني من عدة مشكالت مثل: 

عدم ارتباط بعض التخصصات بالبيئة المحلية وأسواق العمل، ومحدودية الصناعي، و 
التعاون بين مؤسسات التعليم الفني الصناعي والبيئة المحيطة، وضعف المشاركة 

، ص 8013)فرغلي، جميل السيد أحمد، ‘‘ المجتمعية في تطوير التعليم الصناعي
عوبات تحول دون أن هناك عدة ص‘‘ مسيحة، مجدي ماهر’’(. وأوضح 19-12ص. 

مشاركة وزارات الدولة وقطاع األعمال والنقابات المهنية المعينة في تطوير مدارس 
التعليم الفني الصناعي في جمهورية مصر العربية. وأن هذه الصعوبات تتمثل فيما 

عدم وجود تشريعات تلزم الجهات الداعمة بتطوير التعليم، وضعف التنسيق بين ’’يلي: 
وبين مدارس التعليم الفني، وضعف التواصل بين الجهات الداعمة  الجهات الداعمة

 (.99-93، ص ص. 8013)مسيحة، مجدي ماهر، ‘‘ والمدارس الصناعية
من كون معلمي التعليم الثانوي الصناعي ‘‘ عبد العال، إيمان محمد’’وقد حذرت 

ضافة إلى باإل يعتبرون أن هذا النوع من التعليم تعليمًا من الدرجة الثالثة،’’في مصر 
)عبد العال، ‘ ‘لنقص اإلمكانيات المادية والبشرية ووسائل التكنولوجيا الحديثة المتطورة

‘‘ حسين، عبد الكريم محمد أحمد حسين’’( . وأوضح 889، ص. 8009إيمان محمد، 
أن التعليم الثانوي الصناعي المصري يعاني من عدة عيوب مثل: قلة الوعي بأهمية 

تنمية مما أدي النخفاض معدالت االستثمار بالتعليم، وضعف ربط خطة ربط التعليم بال
مدارس التعليم الفني الصناعي بخطة تنمية المجتمع المحلي بمصر، وعدم التخطيط 
لتلبية احتياجات المجتمع الدولي من العمال المهرة، وانكماش الميزانية المخصصة لمواد 

الكريم محمد  )حسين، عبد‘‘  الفني الصناعي التدريب المستهلكة بمدارس التعليم الثانوي
 (.824-823، ص ص. 8002أحمد حسين، 

من ‘‘ حسين، عبد الكريم محمد أحمد حسين’’وباإلضافة إلى هذا، فقد حذر 
ضعف التنسيق بين اإلدارة المدرسية بمدارس التعليم الفني الصناعي وأصحاب ’’
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ة والنقص في التخصصات المصانع والمؤسسات الخاصة في تحديد مقدار الزياد
الصناعية المختلفة، وعدم التوازن بين العرض والطلب في عدد خريجي مؤسسات التعليم 
الصناعي، ومن ندرة وجود لجان استشارية من رجال األعمال والصناعة المحلية في 
مدارس التعليم الفني الصناعي بمصر للمساعدة في التخطيط، وهيمنة وزارة التربية 

لى إدارة وتنظيم التعليم المصري على كافة المستويات اإلقليمية والمحلية، ومن والتعليم ع
اتخاذ القرارات دون أن تتاح الفرصة لمناقشة هذه القرارات على نطاق واسع من قيادات 
مدارس التعليم الفني الصناعي، وعدم االستناد إلى نظام للمعلومات على درجة علية 

 (.827، ص. 8002ريم محمد أحمد حسين، )حسين، عبد الك‘‘ من الكفاءة
عدم االرتباط بين قطاع الصناعة وبين مدارس ‘‘ رفاعي، عقيل محمود’’وقد عزا 

ضعف تلبية المقررات الحتياجات البيئة ’’التعليم الثانوي الصناعي في مصر إلى 
المحلية، وانقطاع صلتها بحاجات الطالب؛ مما أدي إلى عدم قدرة المدارس على تحقيق 
وظائفها أو األدوار المنوطة بها. )وأشار( إلى أن المناهج الدراسية تعد متخلفة، وتتسم 
بالجمود. وعلى الرغم من محاوالت التجديد والتطور للمناهج الدراسية في بعض المراحل 
التعليمية، فإن مناهج التعليم الثانوي الفني لم تحظ بهذا القدر من االهتمام والتطوير، 

، ص 8013)رفاعي، عقيل محمود، ‘‘ خلفها وعدم مالءمتها لسوق العملمما زاد من ت
هذا ‘‘ رفاعي، عقيل محمود’’(. وباإلضافة إلى هذا، فقد أرجع 391-390ص. 

امات القصور في التجهيزات واألدوات والخ’’االنفصال بين عالم العمل وعالم التعليم إلى 
؛ الجودة النوعية للتعليم الثانوي الفنيومعدات الورش الالزمة للدراسة المهنية، وانعدام 

مما أدى إلى تدني مستوى التعليم به، وضعف الكفايات المكتسبة لدى طالب التعليم 
الفني كمًا وكيفًا، ووجود ازدواج بين ما هو نظري وما هو عملي؛ األمر الذي أدى إلى 

رفاعي، ‘‘)ةوجود انفصال وفجوة بين متطلبات سوق العمل ومستوى المخرجات التعليمي
 (.340، ص. 8013عقيل محمود، 
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افتقار سوق العمل إلى العمالة ’’على ‘‘ عبد الرازق، فاطمة زكريا محمد’’وأكدت 
لى كون قوة العمل المحتملة خاملة وغير مدربة وغير مستغلة،  الفنية الماهرة كماً وكيفًا، وا 

لى اضطرار أرباب العمل  ما إلى تخفيضإ -نتيجة لتدني مستوى مهارات العمال-وا 
طلبيات اإلنتاج على مستوى السوق المحلي وأسواق التصدير، أو إلى اإلحجام عن 
التوسع في أنشطتهم، )كما حذرت من وجود( نقص واضح في التخصصات الحديثة 

 (. 23-28، ص ص. 8013)عبد الرازق، فاطمة زكريا محمد، ‘‘ والمتقدمة
إلى نفس المشكالت ‘‘ د الغنيعمارة، سامي فتحي عب’’وفي هذا السياق أشار 

انفصال ’’التي يعاني منها التعليم الثانوي الصناعي المصري. ومن بين هذه المشكالت 
التعليم الثانوي الصناعي عن مؤسسات ومراكز اإلنتاج وعدم وفائه بمتطلبات االقتصاد 

قوى لالمصري، وعدم ارتباط تخطيط التعليم الثانوي الفني باالحتياجات الواقعية من ا
العاملة مما يجعل هناك نقصًا في األيدي العاملة في مجاالت وزيادة في تخصصات ال 
تتطلبها خطة التنمية، وعدم تدريب خريجي التعليم الفني على خطوط اإلنتاج في 

 (. 384، ص. 8018)عمارة، سامي فتحي عبد الغني، ‘‘ المصانع والشركات بالقدر الكافي
ات وجود فجوة بين مخرج’’التربوية قد أكدت على  ومما سبق يتضح أن األدبيات

التعليم الفني المصري بأنواعه المختلفة وبين االحتياجات الفعلية ألسواق العمال. 
)وأصدق دليل على ذلك( وجود بطالة بين خريجي نوعيات هذا التعليم قدرت بحوالي 

عديد من نفه المليون خريج. )وليس هذا فحسب( بل إن التعليم الفني مازال يكت 8.7
المشكالت مثل: عدم ارتباطه بسوق العمل، وانخفاض مستوى كفاية خريجيه، والقصور 
في إعدادهم للتكيف مع أنفسهم والمجتمع الذي يعيشون فيه. )وباإلضافة إلى هذا فقد 
أكدت الدراسات على احتياج( المجتمع المصري إلى اإلفادة من تجارب بعض الدول 

 )عمارة، سامي فتحي عبد الغني،‘‘ لتعليم الفني وسوق العمل في مجال الربط بين ا
 (.308-300، ص ص. 8018
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 ويمكن تلخيص مشكلة الدراسة في محاولة اإلجابة عن األسئلة البحثية التالية:
ما طبيعة التخطيط والتنظيم والتنسيق والتكامل بين قطاع الصناعة ومدارس التعليم .1

 المتحدة األمريكية؟الثانوي الصناعي في الواليات 
ما طبيعة التخطيط والتنظيم والتنسيق والتكامل بين قطاع الصناعة ومدارس التعليم .8

 الثانوي الصناعي في المملكة المتحدة؟
ما طبيعة التصور المقترح لتحقيق التخطيط والتنظيم والتنسيق والتكامل بين قطاع .3

 الصناعة ومدارس التعليم الثانوي الصناعي في مصر؟
 ية الدراسةأهم

يعتبر التعليم الثانوي الصناعي في الدول المتقدمة جسرًا بين عالم التعليم وعالم 
من خالل تنمية ميولهم -العمل. كما يعد أداة لزيادة دافعية التالميذ على التعلم 

اعد ، والستمرارهم في التعليم والحيلولة دون تسربهم. وبهذا، فهو يس-واستعداداتهم المهنية
على التكيف مع احتياجات سوق العمل، ويقلل من تكلفة تدريب التالميذ بعد  األفراد

 . (Institute for Public Policy Research, 2013, p. 7) تخرجهم من المدرسة الثانوية الصناعية
وتشير إحدى الدراسات الحديثة إلى أن التالميذ الذين يدرسون عددًا أكبر من 

المدارس الثانوية األمريكية يحصلون على رواتب أعلي  المواد الصناعية والمهنية في
من تلك التي يحصل عليها التالميذ الذين يدرسون تخصصات أكاديمية فقط. ويعني 
ذلك أن هناك عوائد قصيرة ومتوسطة المدي للتعليم الثانوي الصناعي األمريكي، وأن 

ذلك أن العوائد . ويعني (OECD, 2008, p. 13)هذه العوائد تتزايد بمرور الوقت 
االقتصادية للتعليم الثانوي الصناعي كبيرة في كل من الواليات المتحدة األمريكية 
والمملكة المتحدة. وال تقتصر العوائد على خريجي التعليم الثانوي الصناعي فقط، فهذا 
النوع من التعليم يحسن من إنتاجية العمال نتيجة لتعلمهم من أقرانهم في المصانع، 

 Institute for Public Policy)الكتساب مستوي أعلي من المهارات المهنية  ويؤهلهم
Research, 2013, p. 13). 
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ونظرًا للدور المحوري الذي يلعبه التعليم الثانوي الصناعي في تحقيق التنافسية 
االقتصادية والرفاه لألمم المتقدمة، يصبح من الضروري دراسة هذا النوع من التعليم في 

وفرنسا واستخالص عددًا من الدروس التي  ت المتحدة األمريكية والمملكة المتحدةالواليا
 تفيد في إصالح التعليم الثانوي الصناعي بمصر. 

 أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى صياغة تصور مقترح لتحقيق التخطيط والتنظيم والتنسيق 
والتكامل بين قطاع الصناعة ومدارس التعليم الثانوي الصناعي في مصر. وسوف 
يتحقق ذلك من خالل تحليل واقع التخطيط والتنظيم والتنسيق والتكامل بين قطاع 

دة ثالث دول متقدمة هي: الواليات المتحالصناعة ومدارس التعليم الثانوي الصناعي في 
 األمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا. 

 مصطلحات الدراسة
هو ذلك  :(Technical & Vocational Education)التعليم الثانوي الصناعي 

النوع من التعليم الذي ينمي لدي التالميذ كيفية القيام بالحرف اليدوية والخبرات العملية. 
يشير إلى جوانب العملية التعليمية والتي تشمل: دراسة بعض المواد  وهو مصطلح شامل

الدراسية األكاديمية، ودراسة التكنولوجيا والعلوم المرتبطة بها، واكتساب المهارات 
واالتجاهات والفهم والمعارف العملية المرتبطة بمهن محددة في كافة قطاعات الحياة 

 .(Education International, 2009, pp. 5-6)االقتصادية واالجتماعية 
 حدود الدراسة

سوف تقتصر الدراسة على دراسة بعض جوانب التعليم الثانوي الصناعي في 
الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا. وهذه الجوانب هي آليات تحقيق 

نوي االتخطيط والتنظيم والتنسيق والتكامل بين قطاع الصناعة ومدارس التعليم الث
الصناعي. ويعتقد الباحث أن االستفادة من هذه اآلليات بإمكانها أن تقدم حلواًل ناجحة 
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لكثير من مشكالت التعليم الثانوي الصناعي في مصر؛ حيث إن إحدى اإلشكاليات 
الكبرى التي تواجه التعليم الثانوي الفني المصري هي االنفصال التام بين ما يقدم داخل 

حتاجه قطاع الصناعة. وسوف يقدم الباحث تصورًا مقترحًا للربط المدارس وبين ما ي
 بين هذا النوع من التعليم وبين احتياجات سوق العمل. 

 منهجية الدراسة
سوف تستخدم الدراسة المنهج الوصفي. ويعمل المنهج الوصفي على توصيف 

ادة عالخصائص الرئيسة للظاهرة موضوع الدراسة من خالل تقديم ملخص للبيانات. و 
ما تتصف البيانات المستقاة من عينة عشوائية بنفس خصائص المجتمع األصلي. 

وتركز البحوث الوصفية على وصف وفهم ظاهرة بعينها من خالل تقديم وصف ’’
مفصل لسياق الظاهرة وأنشطتها وللعمليات المتصلة بها. وتعتمد الدراسة أيضًا على 

حدة عليم الثانوي الصناعي في الواليات المتالمدخل الكيفي في فهم طبيعة الظاهرة )الت
األمريكية والمملكة المتحدة(. وأعني بالمدخل الكيفي هو ذلك المدخل الذي يفترض 
ضرورة دراسة الظاهرة ككل، وأن النظم المعقدة ال يمكن اختزالها في مجرد متغيرات 

أكبر من  قدارمتعددة وعالقات خطية/سببية محضة. ومن مزايا البحوث الكيفية توجيه م
‘‘ االهتمام إلى السياقات، والعالقات المتداخلة ألجزاء الظاهرة، والطبيعة المعقدة لها

(www.nut.edu/wmoen/dissertation/ch3.pdf) . 
ة وتعتبر مقارن’’ وباإلضافة إلى هذا، سوف تستخدم الدراسة المدخل المقارن. 

د عليها يات التوليدية عمقًا، والتي تعتمالظواهر المتشابهة والمختلفة واحدة من أكثر العمل
قدرتنا على التفسير. وتعتبر المقارنة عملية عقلية أساسية لدرجة أن االعتقاد بإمكانية 
حدوث التفكير بدون إجراء المقارنة هو أمر غير منطقي. وفي نفس السياق فإن عدم 

وف نقدم غير علمية. وسالتزام المقارنة بمبادئ المنهج العلمي تجعل نتائج هذه المقارنة 
في هذا الجزء بعضاً من تأمالتنا وآرائنا حول أهمية المقارنة واألوضاع الضرورية الالزمة 
لضمان اتسام المقارنة والمعلومات الناجمة عنها باألسلوب العلمي. وبصفة عامة فإن 
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المقارنة هي أسلوب لتحديد أوجه التشابه واالختالف. وتهدف المقارنة إلى صياغة 
تصنيف ألوجه التشابه واالختالف بين الحاالت موضوع الظاهرة على الرغم من كون 

 (. Azarian, Reza, 2011, p. 115‘ )‘فهم الحاالت المنفردة يعد هدفًا مهمًا في حد ذاته
النظر إلى الدول األخرى والمجتمعات المختلفة ’’أن  (Kocka)‘‘كوكا’’ويعتقد 

إلى هذا ‘ ‘كوكا’’ن من فهمنا لتاريخ دولتنا. ويشير والقرى الواقعة في دول أخرى يحس
 Contrastive)‘‘ أسلوب المقارنة الموضح لنقاط االختالف’’النوع من المقارنة باسم 

Comparative Analysis)  باعتباره نوعًا من التحليل المقارن يتم إجراؤه بهدف ،
قدرة هائلة ’’ات المقارنة تحسين فهمنا لخصائصنا المميزة لنا. وبهذا تمتلك هذه الدراس

وباإلضافة إلى هذا، تفيد الدراسات المقارنة في تحديد طبيعة ‘‘. على التوضيح
المشكالت والقضايا. كما تفيد الدراسات المقارنة أيضًا في صياغة األسئلة المهمة، وفي 
وضع الظواهر المحلية في سياقها األوسع، وفي التحقق من صدق التفسيرات المقترحة 

(Azarian, Reza, 2011, p. 117). 
وأحد وظائف التربية المقارنة هي تحديد المفاهيم المشتركة بين الحاالت موضوع 
الدراسة. ويمكن لألفراد من ثقافات مختلفة أن يتأملوا في المفاهيم والمشكالت بطرق 

ن ممختلفة؛ فالمفهوم الواحد له عدة معاني تختلف باختالف الدول. ومن ثم، فإن العديد 
 Stylianidou, Fani)المفاهيم االجتماعية والتربوية المهمة يمكن تفسيرها بعدة طرق 

et al. 2012, p. 11). 
ويمكننا القول بأن الدراسات المقارنة تقع بين مدخلين شديدي االختالف والتباين. 
وأول هذه المداخل هو: مدخل التفكير في كيفية التحكم في العوامل المتصلة بالسياق 

لمجتمعي. والمدخل الثاني هو: مدخل ما بعد الوضعية المنطقية والخاص بعدم الكفاية ا
المطلقة؛ أي استحالة المقارنة نتيجة لخصوصية كل نظام تعليمي. وينظر المدخل الثاني 
إلى المقارنة باعتبارها مثاالً على النمط التحديثي الذي ينظم بصورة ويحكم رئيسة األفراد 

ادًا على تصورات تنويرية معينة تتصل بالعقالنية العالمية وتستخدم والمجتمعات اعتم
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في تصميم متصل من القيم والمعايير. وفي كل من هذين المدخلين يتم التركيز على 
دراسة السياسات التعليمية واإلصالحات التربوية أو عدد من المشكالت التعليمية مثل: 

، والتسرب، وتقويم الجودة المدرسية، كما يتم (Bullying)التنمر والعنف ضد األقران 
النظر إلى المقارنة باعتبارها موضوعًا غير مهم أو مجرد وصف بحت يقلل من قيمة 
الظاهرة موضوع الدراسة. وسوف تتبني الدراسة الراهنة رؤية تنظر إلى السياق التعليمي 

 & ;Sobe, Noah)باعتباره عاماًل بالغ األهمية في تقدم مجال التربية المقارنة 
Kowalczyk, Jamie, 2012, p. 56) . 

وتؤكد الدراسة الراهنة على أهمية أن نفكر بأسلوب جديد في عمليات نقل النظم 
التعليمية. وبداًل من أن ننظر إلى نقل السياسات التعليمية باعتبارها عملية خطية تسير 
في اتجاه واحد فقط، يجب أن ننظر إليها كعملية دائرية ذات طبيعة متبادلة؛ 

 لدول والمناطق المختلفة أخذًا وعطاًء. ويعني ذلك أنفاإلصالحات التعليمية تنتقل بين ا
التبادل التربوي واالستعارات التعليمية بين الدول تحدث ضمن شبكات مكثفة من 
العالقات. وبعبارة أخري، فإن تعدد وتعقد الشبكات التي ينتقل من خاللها األفراد واألفكار 

 ,Larsen)ة بين دولتين فقط تظهر أن اإلصالحات التعليمية غير محصورة على العالق
Marianne A., 2010, p. 8) . 

ويري الباحث أن مجال التربية المقارنة تتطلب خرائط معرفية ومنهجيات واستراتيجيات 
إلى ضرورة أن يصبح  (Paulston)‘ بولستون’جديدة في القرن الحادي والعشرين. وقد أشار 

ط دقيقة للتحوالت االجتماعية لكي المتخصصون في مجال التربية المقارنة راسمي خرائ
يستطيعوا االنتقال النقدي من الواقع المنظور إلى بني مختلفة لتحليل هذا الواقع. ومن ثم، فإن 
الباحث الحقيقي في مجال التربية المقارنة هو من يستطيع دراسة اآلفاق الجديدة للمعرفة، وهو 

سفة ما بعد مجااًل تفاعليًا يقوم على فلمن سوف تتاح له فرصًا غير مسبوقة للتخيل، ولتأسيس 
 ,Larsen)الحداثة في التربية المقارنة والتربية الدولية ويتجاوز فهمنا المعاصر لهذا المجال 

Marianne A., 2009, p. 1055). 
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وينطلق البحث الراهن من نفس وجهة النظر التي تبنتها الباحثة المرموقة 
‘ ‘باتريشيا برودفوت’’؛ حيث تعتقد (Patricia Broadfoot)‘‘ باتريشيا برودفوت’’

أن التربية المقارنة تحتاج إلى منظور أكثر نقدية، وأكثر اعتماد على النظريات، وأكثر 
ارتباطًا بالعلوم االجتماعية، وأكثر اشتمااًل على وعي نقدي بالذات بدرجة أكثر عمقًا 

تربوي مية وأساليب البحث الوأكثر إدراكًا لطبيعة القيم المؤثرة على المشكالت التعلي
أهمية مشاركة  على-‘‘باتريشيا برودفوت’’مثله مثل -ونتائجه. ويؤكد كاتب هذه الدراسة

الباحثين في مجال التربية المقارنة في مناقشات جوهرية تتصل بالقيم، وبطبيعة المجتمع 
جتمع المثالي مالمثالي، وباألدوار التي يلعبها النظام التعليمي في بناء القيم وتأسيس ال

(McLaughlin, Terence H., 2009, p. 1134) . 
 دراسات سابقة

 بعنوان وضع الرياضيات ضمن التعليم الثانوي‘‘ دالبي، دايان ونويز، أندرو’’دراسة 
(: واستهدفت الدراسة تحليل مناهج الرياضيات في 8019الصناعي في إنجلترا )

 وأوضحت الدراسة االختالفات بين مرحلة التعليم الثانوي الصناعي في إنجلترا.
مناهج الرياضيات في التعليم الثانوي العام والتعليم الثانوي الفني. وقد تناولت الدراسة 
مناهج الرياضيات وطرق تدريسها في تخصصين اثنين من تخصصات التعليم 
الثانوي الصناعي هما: تخصص التشييد، وتخصص تصفيف الشعر. واختتمت 

م التأثيرات المحتملة لهيمنة التعليم الثانوي العام على مستقبل التعليالدراسة بمناقشة 
 .( Dalby, Diane; & Noyes, Andrew, 2016, pp. 70-86) الثانوي الفني

 بعنوان التعليم الصناعي في سنغافورة: الجدارة الدراسية ‘‘ تشونج تيرنس’’دراسة
(: واستهدفت الدراسة تقديم رؤية شاملة للتعليم الصناعي 8014وقصص مخفية )

في سنغافورة. وأشارت الدراسة إلى أنه منذ االستقالل، نظرت الحكومة السنغافورية 
عداد القوي العاملة الماهرة الالزمة للنجاح إلى التعليم الصناعي باعتباره أداة إل

االقتصادي سواء في عصر العولمة الشركات متعددة الجنسيات أو عقد الستينيات 
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من القرن العشرين. وليس هذا فحسب، بل كان يعتبر أداة للحكم على درجة المشروع 
رن قالوطني في االستقالل والحكم الوطني الرشيد. وبحلول عقد السبعينيات من ال

العشرين وحدوث الثورة الصناعية الثانية، ازداد تأكيد الحكومة على أهمية إنشاء 
صناعات متقدمة أكثر اعتمادًا على المستويات العليا من المهارات. ومن ثم ازداد 
اهتمامها بالتعليم الثانوي الصناعي. وعلى الرغم من كل هذا، عانى التعليم الثانوي 

لمجتمعية له، وفشلت السياسات الحكومية حول الجدارة الصناعي من تدني النظرة ا
الدراسية في تغيير النظرة المجتمعية لهذا النوع من التعليم. وخلصت الدراسة إلى 
أن تأثر التعليم الصناعي بالسياقات التاريخية واالقتصادية والقيمية السائدة في 

  .(Chong, Terence, 2014, pp. 637-648)المجتمع السنغافوري 
 بعنوان إعداد المعلمين كمعلمين في ‘‘ مالكولم، بوني-باراباش، أنتيجة ووات’’دراسة

مكانية االستفادة من هذا النموذج في نظام التعليم  التعليم الثانوي الصناعي في ألمانيا: وا 
(: يتميز نظام التعليم الثانوي الصناعي األلماني بمزجه القوي بين التعليم 8013الكندي )
ويحدد القانون األلماني طبيعة األدوار المحددة التي تنفذها كل من: الشركات،  والعمل.

والنقابات، والمدارس الثانوية الصناعية، والمدارس، والمعلمين لتأهيل التالميذ الكتساب 
المهارات والمعارف المهنية المطلوبة. وقد اثار تخلي ألمانيا عن نظام الدبلومات التربوية 

التعليم الثانوي الصناعي، وتبنيها للنظام اإلنجليزي القائم على درجة  في إعداد معلمي
البكالوريوس ودرجة الماجستير عدة مخاوف في األوساط التربوية األلمانية. وقد حللت 
الدراسة المناقشات المختلفة التي درات في المجتمع األلماني، والتحديات المتنوعة التي 

مكانية االستفادة من الخبرة األلمانية تواجه نظام إعداد معلمي الثانو  ي الصناعي في كندا، وا 
 . (Barabasch, Antje; & Watt-Malcolm, Bonnie, 2013, pp. 155-183) في هذا الصدد

 عداد المعلمين كمعلمين في ‘‘ أفيز جيمس وزمالؤه’’دراسة بعنوان تدخل الدولة وا 
(: واستهدفت الدراسة إجراء 8018التعليم الثانوي الصناعي في إنجلترا واسكتلندا )

دراسة مقارنة توضح البيئة والسياق الخاصين بإعداد معلمي التعليم الثانوي الصناعي 
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في إنجلترا واسكتلندا في ضوء ما يجري في دول االتحاد األوروبي األخرى. وقد 
تناولت الدراسة الظروف االقتصادية واالجتماعية وتحديات التعلم مدى الحياة 

فسية والعدالة االجتماعية في الدولتين. وقد حللت الدراسة توجهات حكومة والتنا
التحالف في المملكة المتحدة نحو معلمي التعليم الثانوي الفني. وقد وظفت الدراسة 
أسلوب دراسة الحالة. واختتمت الدراسة بتحليل لعيوب ومزايا الممارسات اإلصالحية 

 ,Avis, James) بالتعليم الثانوي الصناعيالجذرية والممارسات النقدية المتصلة 
2012, pp. 187-197) . 

 بعنوان اختيار التعليم الصناعي: استطالع ‘‘ سويفت، جون وفيشر، روي’’دراسة
(: واستهدفت الدراسة 8018آلراء بعض الشباب من منطقة يوركشاير الغربية )

تيارهم مهن وراء اخ توضيح كيفية اختيار الشباب للمهن التي يعملون بها، والدوافع
مفحوصًا  197بعينها. واشتملت أدوات الدراسة على استطالع رأي تم تطبيقه على 

يدرسون في مدرستين شاملتين وكليتين للتعليم المستمر. وتقع هذه المؤسسات 
 47التعليمية األربعة في شمال إنجلترا. ثم تم اجراء مقابالت شخصية الحقة مع 

. وقد كانت اختيارات الطالب للمهن التي يرغبون في مفحوصًا من هؤالء الطالب
دراستها والتدريب عليها تعتمد على مقدار الدخل الذي تدره هذه المهن على العاملين 
بها. وخلصت الدراسة إلى فشل المؤسسات التعليمية في تبصير التالميذ بالعوائد 

لى  التالميذ  تأثر قراراتالحقيقية المتوقعة من االلتحاق بتخصصات دراسية محددة، وا 
 .Swift, John; & Fisher, Roy, 2012, pp) بالقيم واالتجاهات االجتماعية الراسخة

207-221) . 
 ند بعنوان مفهوم الكفايات ع‘‘ مولدر، مارتين وويجل، تانجة وكولينز، كيت’’دراسة

ة ستطوير التعليم الصناعي والتدريب في عدد مختار من دول االتحاد األوروبي: درا
(: واستهدفت الدراسة تحليل مفهوم الكفايات عند تطوير التعليم 8007تحليلية نقدية )

وهولندا. واعتمدت  الصناعي والتدريب في إنجلترا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة
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الدراسة على استخدم المدخل النقدي التحليلي. وتناولت الدراسة أهم النظريات 
. ويعتمد مفهوم (Competence)لة بمفهوم الكفاية والتحليالت الفلسفية المتص

ومدخل مجاالت  الكفايات في إنجلترا على تطبيق نموذج المؤهالت المهنية القومية،
التعلم في ألمانيا، ونموذج تحليل المهارات والقدرات المهنية وتقويمها، ونموذج التعليم 

 Competence-Based)الصناعي القائم على الكفايات في هولندا 
Vocational Education) ووجهت الدراسة عدة انتقادات لمفهوم الكفايات. ومن .

أهم هذه االنتقادات ما يلي: أ( عدم وجود تعريف واحد لمفهوم الكفاية. ب( وضعف 
العالقة بين الكفاية وبين األداء. ج( والتصور الخاطئ بكون توظيف مفهوم الكفايات 

بات المتصلة بصياغة مبادئ التعليم القائم على يقلل من قيمة المعرفة. د( والصعو 
الكفايات في المناهج الدراسية وفي طرق التدريس. ه( وتقليل قيمة الترتيبات 

 ,Mulder)التنظيمية للتعليم القائم على الكفايات وخاصة عند تقويم هذه الكفايات.  
Martin; Weigel, Tanja; & Collins, Kate, 2007, pp. 67-88) . 

 بعنوان دور التعليم الثانوي في تكوين رأس ‘‘ عمري، عاشور أحمد عاشور’’دراسة
(: وهي 8014المال المعرفي: دراسة استشرافية في ضوء متطلبات مجتمع المعرفة )

رسالة دكتوراه قدمت لقسم أصول التربية بجامعة عين شمس. واستهدفت الدراسة 
جاهات رأس المال المعرفي، وتحديد أهم ات تحليل واقع التعليم الثانوي العام في تكوين

وآراء الطالب والخبراء التربويين حول واقع مساهمة التعليم الثانوي العام في تكوين 
رأس المال المعرفي، ثم صياغة تصور مستقبلي لتفعيل مساهمة التعليم الثانوي العام 

انوي عليم الثفي تكوين رأس المال المعرفي لدى الطالب. وقد اختارت الدراسة الت
العام لكونه مرحلة أساسية وحاسمة للتكوين الفكري والمعرفي بالنسبة للطالب، وألنه 
يمثل نهاية مراحل التعليم قبل الجامعي كما أن مخرجاته هي مدخالت التعليم العالي 
بشقيه الجامعي والتقني. وخلصت الدراسة إلى وجود عدد من المعوقات التى تعوق 

 قترح. ومن بين هذه المعوقات:تنفيذ التصور الم



 

66 

   2061مجلة دراسات فى التعليم الجامعى                                                العدد الثالث والثالثون 

( ضعف الموازنة العامة للدولة، وقلة المخصصات المالية لتطوير وتحديث 1 
 التعليم بصفة عامة، والتعليم الثانوي بصفة خاصة.

( غياب التنسيق في وضع السياسات والخطط التي توجه لتحقيق األهداف التي 8 
 يتطلبها مجتمع المعرفة وسوق العمل.

روح المبادأة واالبتكار واإلبداع، وضعف القدرة على تحمل المسئولية، ( غياب 3 
 مستفيدة من األوضاع الراهنة. ومقاومة التجديد والتطوير لدى فئة 

وطالبت الدراسة بتطوير القوانين واللوائح الخاصة بمنظومة التعليم الثانوي العام في  
ا طالبت الدراسة بزيادة الوعي مصر بحيث تراعي متطلبات التحول لمجتمع المعرفة. كم

المجتمعي بأهمية المشاركة في تطوير وتحديث التعليم الثانوي العام )عمري، عاشور أحمد 
 (.301-12، ص ص. 8014عاشور، 

 بعنوان استراتيجية مقترحة لتحقيق التنظيم والتخطيط ‘‘ شحاتة، فوزي رزق’’دراسة
ؤية الصناعي وقطاع الصناعة في مصر: ر والتنسيق والتكامل بين مدارس التعليم الثانوي 

(: واستهدفت الدراسة صياغة استراتيجية مقترحة لتحقيق التخطيط 8014مستقبلية )
والتنظيم والتنسيق والتكامل بين نظام المدارس الثانوية الصناعية وبين نظام قطاع الصناعة 

صر، في م في مصر بحيث تكون مخرجات النظام التعليمي هي مدخالت لقطاع الصناعة
وذلك من خالل التعرف على رؤية وآراء ممثلي المدارس الثانوية الصناعية والقطاعات 
قامة  الصناعية في مصر. وطالبت الدراسة بإعادة هيكلة التعليم الثانوي الصناعي، وا 
عالقات تنظيمية فعالة بين المدارس الصناعية وبين النقابات والروابط المهنية لخريجي 

وية الصناعية والمصانع، وبتمثيل أصحاب المصانع والشركات والغرف المدارس الثان
التجارية والصناعية في مجالس إدارات المدارس الصناعية، وبتطوير برامج التنمية المهنية 
لمعلمي المدارس الثانوية الصناعية، وبتطبيق معايير الجودة الشاملة في المناهج الدراسية 

ر ة استراتيجية عشرية لكل مدرسة ثانوية صناعية، وبتقديواألنشطة التعليمية، وبوضع خط
، 8014احتياجات الصناعة من خريجي المدارس الثانوية الصناعية )شحاتة، فوزي رزق، 

 (. 838-123ص ص. 
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 بعنوان تفعيل الشراكة بين األسرة‘‘ الوكيل، نازي محمد فتحي محمد سالم’’دراسة 
فية لطالبها في ضوء تحديات العولمة والمدرسة الثانوية وتعزيز الهوية الثقا

(: وهي رسالة ماجستير قدمت لقسم أصول التربية بجامعة عين شمس. 8018)
واستهدفت الدراسة تحليل االتجاهات الفكرية المعاصرة المتصلة بتكوين الهوية 
الثقافية، وتحديد االتجاهات الفكرية المعاصرة المتصلة بتفعيل الشراكة بين األسرة 

ة الثانوية، وصياغة تصور مقترح لتفعيل الشراكة بين األسرة والمدرسة لتنمية والمدرس
الهوية الثقافية لدى طالب المرحلة الثانوية بمصر. وطالبت الدراسة بتعزيز اللغة 
العربية في نفوس الطالب، وبالمحافظة على العقيدة باعتبارها مرتكزًا أساسيًا للهوية 

زكاء مشاعر االعت زاز بالتاريخ والتراث والفخر بأمجاده، وبتضافر جهود الثقافية. وا 
المدرسة واألسرة للحفاظ على هوية الطالب )الوكيل، نازي محمد فتحي محمد سالم، 

 (. 192-194، ص ص. 8018
 بعنوان موجهات تطوير مناهج التعليم الفني في ‘‘ الحبشي، محمد حسن وآخرون’’دراسة

(:  8013واالجتماعية والتحول الديمقراطي في مصر )ضوء متطلبات التنمية االقتصادية 
واستهدفت الدراسة تقديم قائمة بالمتطلبات األساسية الالزمة لتحقيق التنمية المستدامة 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية القائمة على التحول الديمقراطي يمكن لمخططي مناهج 

لعامة نهج لكل من معلمي المواد الثقافية االتعليم الفني االسترشاد بها في إعداد وثيقة الم
ومعلمي المواد الفنية ومعلمي مواد التدريبات العملية بالتعليم الفني )الثانوي الزراعي، 
والثانوي الصناعي، والثانوي التجاري(. طالبت الدراسة بااللتزام بالتخطيط االستراتيجي في 

ثقافية التنمية المستدامة في المواد البناء وتطوير مناهج التعليم الفني، وتضمين مفاهيم 
والمواد الفنية ومواد التدريبات العملية، واألخذ بالمسئولية المشتركة للمؤسسات الصناعية 
والتجارية في بناء وتنفيذ مناهج التعليم الفني، واألخذ بمفهوم الجودة الشاملة في بناء 

رس، لية والمجتمع المحيط بالمداالمناهج وتطويرها، وبربط المنهج الدراسي بالبيئة المح
، 8013وبتدريب التالميذ على حل المشكالت المجتمعية )الحبشي، محمد حسن وآخرون، 

 (.147-148ص ص. 
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 بعنوان واقع جهود الجهات الداعمة للتعليم ‘‘ فرغلي، جميل السيد أحمد’’دراسة
عليم لت(: واستهدفت الدراسة توضيح جوانب القصور في ا8013الثانوي الصناعي)

الفني الصناعي في مصر. وقامت الدراسة بتوضيح أهمية مشاركة الجهات الداعمة 
للتعليم الثانوي الصناعي ومبررات هذه المشاركة. وتناولت الدراسة واقع مشاركة 
وزارة القوي العاملة ووزارة الكهرباء والطاقة والهيئة القومية لالتصاالت السلكية 

ووزارة الثقافة ووزارة اإلنتاج الحربي ووزارة الصحة ووزارة والالسلكية ووزارة الصناعة 
اإلعالم ووزارة البترول والهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية والشركة المصرية 
القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة المقاولون العرب والهيئة العامة 

مع المدارس الثانوية لتنمية بحيرة السد العالي وعدد من شركات القطاع الخاص 
 (. 47-17، ص ص. 8013الصناعية )فرغلي، جميل السيد أحمد، 

 بعنوان برنامج تدريبي في التنمية المهنية ‘‘ محمد، جيهان كمال وآخرون’’دراسة
(: 8018لمعلمي التعليم الثانوي الفني في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة )

انوي في التنمية المهنية لمعلمي التعليم الث واستهدفت الدراسة إعداد برنامج تدريبي
الفني في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة. وتناولت الدراسة المداخل المؤسسية 
لبرامج التنمية المهنية مثل: برنامج دعم المعلمين الجدد، ومدارس التنمية المهنية، 

تربوي. اإلرشاد الوالتعليم عن بعد، والتعلم اإللكتروني، وشبكات عمل المعلمين، و 
كما حللت الدراسة برامج التنمية المهنية للمعلمين في الواليات المتحدة األمريكية 
واليابان وانجلترا. وانتهت الدراسة بوضع برنامج تدريبي لمعلمي التعليم الثانوي الفني 

 (.178-118، ص ص. 8018)محمد، جيهان كمال وآخرون، 
 بعنوان تصور مستقبلي لتطوير نظام ‘‘ قيعيد، عاشور إبراهيم الدسو ’’دراسة

(: وهي رسالة 8003التعليم الثانوي العام في ضوء متطلبات التنمية البشرية )
ماجستير قدمت لقسم أصول التربية بكلية التربية بجامعة بنها. واستهدفت الدراسة 

بشرية لتحليل واقع نظام التعليم الثانوي العام في مصر تجاه تحقيق متطلبات التنمية ا
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للفرد والمجتمع، وصياغة سيناريوهات مستقبلية لتطوير التعليم الثانوي العام في 
مصر في متطلبات التنمية البشرية خالل العقد األول والثاني من القرن الحادي 
والعشرين. وطالبت الدراسة بتحقيق المرونة بين التعليم الثانوي العام وبين سوق 

حاق بهذه المرحلة الثانوية، وبإنشاء تخصصات جديدة العمل، وبزيادة معدالت االلت
بما يتناسب مع متطلبات التنمية خالل القرن الحادي والعشرين، وبزيادة مدة التعليم 

، 8003الثانوي لتصبح أربعة أعوام بداًل من ثالثة )عيد، عاشور إبراهيم الدسوقي، 
 (. 840-814ص ص. 

 تعليق عام على الدراسات السابقة:
مناهج الرياضيات في مرحلة ‘‘ دالبي، دايان ونويز، أندرو’’وقد تناولت دراسة 

جهود ‘‘ رنستشونج، تي’’التعليم الثانوي الصناعي في إنجلترا، في حين تناولت دراسة 
الحكومة السنغافورية في تطوير التعليم الثانوي الصناعي كأداة إلعداد القوي العاملة 

لبات التنمية االقتصادية. وقد ركزت بقية الدراسات األجنبية الماهرة الالزمة لتلبية متط
على تحليل التعليم الثانوي الصناعي في عدد من الدول المتقدمة مثل: كندا وألمانيا 
واسكتلندا وانجلترا وفرنسا وهولندا. وقد استفاد الباحث من هذه الدراسات في فهم السياقات 

لت ي الصناعي في الدول الغربية. وفي حين تناو التاريخية لنشأة وتطور التعليم الثانو 
‘‘ الوكيل، نازي محمد فتحي سالم’’ودراسة ‘‘ عمري، عاشور أحمد عاشور’’دراسة 
مرحلة التعليم الثانوي العام في مصر، ولم ‘‘ عيد، عاشور إبراهيم الدسوقي’’ودراسة 

 تتطرق بصورة مفصلة إلى التعليم الثانوي الصناعي. 
ي، الحبش’’ودراسة ‘‘ فرغلي، جميل السيد أحمد’’حث من دراسة وقد استفاد البا
في فهم واقع ومشكالت التعليم ‘‘ شحاتة، فوزي رزق’’ودراسة ‘‘ محمد حسن وآخرون

الثانوي الصناعي في مصر. ومما يعيب الدراسات العربية التي تناولت التعليم الثانوي 
ليه هذا لة بما ينبغي أن يكون عالصناعي فشلها في استعراض األدبيات العالمية المتص

النوع من التعليم في المستقبل. هذا باإلضافة إلى عجزها عن تقديم حلول جديدة 
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لمشكالت التعليم الصناعي، واتسام توصياتها بالتقليدية والتكرار. وهنا تبرز أهمية 
رورة ضالدراسة الراهنة؛ حيث تقدم إطارًا نظريًا لفهم أهمية تنمية رأس المال البشري و 

إمداد القوي العاملة بالمهارات والمعارف الالزمة للنجاح في القرن الحادي والعشرين. 
كما تتناول الدراسة الحالية أهمية مراعاة األبعاد العالمية للنظام االقتصادي الجديد، 
ثراء القيمة المضافة. وباإلضافة إلى  وضرورة التوظيف األمثل لمهارات القوي العاملة، وا 

وف تحلل الدراسة الراهنة مبادرات إصالح التعليم الثانوي الصناعي في دولتين هذا، س
متقدمتين هما: الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة. وتنتهي الدراسة الراهنة 

 بوضع تصور مقترح إلصالح التعليم الثانوي الصناعي في مصر بصورة جذرية. 
 يجي لتنمية مهارات األفرادنحو إطار عمل استرات: اإلطار النظري

إن هناك عدة أركان لسياسة تنمية مهارات القوى العاملة. وهذه األركان هي: ارتفاع 
معدالت االلتحاق بالتعليم عالي الجودة؛ فالتعليم عالي الجودة هو األساس ألي تدريب مستقبلي، 

تمكين واق العمل، و والتوافق الدقيق بين المعروض من المهارات وبين احتياجات المصانع وأس
العمال والمصانع من التوافق مع التغيرات التكنولوجية والتجارية، والتنبؤ باالحتياجات من 
عداد العمال الكتسابها. ويؤدى الوفاء بهذه األركان إلى خلق دائرة فعالة  مهارات المستقبل وا 

ادي والتنافسية التنوع االقتصمن التعليم والتدريب اللذان يؤديان بدورهما إلى التجديد واالستثمار و 
والذين يؤدون إلى الحراك االجتماعي والمهني. ويؤدى ذلك في النهاية إلى إيجاد وظائف أكثر 
إنتاجية وذات قيمة مضافة أعلى. ويؤدى التعليم االبتدائي والثانوي عاليا الجودة وفرص التدريب 

جاهزة للقيام بأدوارها اإلنتاجية المهني وتنمية المهارات الوظيفية إلى إعداد أجيال واعدة 
لى إمدادها بالمهارات المحورية التي تمكنها من التعلم المستمر.  المستقبلية، وا 

وتعتبر المعارف مصدرًا بالغ األهمية لتحقيق الميزة التنافسية في االقتصاد ”
الكوكبي الديناميكي المعاصر. ويتطلب اكتساب الميزة التنافسية إيجاد نظم للتعليم 
والتدريب تركز على إعداد الموظفين الذين يتمتعون بمهارات وقدرات وكفايات فائقة 

 .(Noe, Raymond; Sheng, Wang, 2010, pp.115-116)التميز “
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وبدون استثمار كاف في المهارات سوف يقبع األفراد على هوامش الفقر، ولن يتم 
جاراة ستطيع الدول النامية مترجمة التقدم التكنولوجي إلى نمو اقتصادي مستدام، ولن ت

الدول المتقدمة في ظل االقتصاد القائم على المعرفة. فافتقاد المهارات يؤدى إلى زيادة 
معدالت البطالة. وباختصار فإن المهارات قد أصبحت هي العملة الكوكبية القتصاد 
القرن الحادي والعشرين. ولكن قيمة هذه العملة يمكن أن تنخفض بشدة ما لم تلب 
احتياجات أسواق العمل، وما لم يتم صقل وتنمية هذه المهارات. ويتطلب الحصول على 
أكبر عائد من هذه المهارات القدرة على تقييم الجودة الكمية والنوعية لمهارات السكان، 
والتنبؤ بالمهارات الواجب اكتسابها، وتدريب األفراد على اكتسابها وتوظيفها. وهنا تقع 

ى كاهل الحكومات، وأرباب العمل، والعمال، وأولياء األمور، والتالميذ؛ هذه المسئولية عل
حيث يجب أن يشارك كل هؤالء في إيجاد ترتيبات فعالة وعادلة تتصل بالتخطيط 

 والتمويل لذلك.
وتؤثر المهارات على حياة األفراد ورفاهية األمم بطرق تتجاوز العوائد االقتصادية 

سلوك ؤثر المهارات على صحة األفراد بصورة كبيرة، كما ترتبط بالالصرفة. فعلى سبيل المثال، ت
االجتماعي والسياسي والمشاركة السياسية والعالقات التجارية. فبدون الثقة المؤسسية ال تزدهر 
الديمقراطيات، وبدون الثقة في حكم القانون تتصف العالقات التجارية بقلة الكفاءة. ويؤدى 

ت لدى األفراد إلى ضعف صحتهم، وضعف مشاركتهم في الحياة انخفاض مستوى هذه المهارا
السياسية واألنشطة التطوعية. ويشعر الراشدون الذين يتمتعون بمستويات عالية من المهارات 
باستطاعتهم التأثير في الحياتين االجتماعية والسياسية. ومن ثم، فإن للمهارات تأثير عميق 

ي المجتمع. وباإلضافة إلى ما سبق، فإن المهارات تعد على الجوانب االقتصادية والمؤسسية ف
مفتاحًا للتغلب على الالمساواة ولتعزيز الحراك االجتماعي. وعلى هذا، فإن االستثمار في رأس 
المال البشرى يعتبر أكثر السبل فاعلية ليس فقط لتحفيز النمو االقتصادي، بل لتوزيع عوائد 

 في تنمية مهارات األفراد أقل تكلفة على المدى البعيد من هذا النمو بعدالة. ويعتبر االستثمار
تحمل التكلفة الباهظة لضعف صحة األفراد، وانخفاض دخولهم، وارتفاع معدالت بطالتهم، 

 وتهميشهم االجتماعي؛ وهي آثار سلبية ترتبط جميعها بانخفاض مهارات األفراد.
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مل صاء من سوق العمل. فالعويفهم اإلقصاء االجتماعي أواًل وأخيرًا باعتباره إق”
ليس فقط هو األساس لالستقالل االقتصادي بل هو المحفز للقيم األخالقية مثل: احترام 
ذا نظرنا إلى اإلقصاء االجتماعي كمرادف  الذات، والرغبة في التطور والتحسن. وا 
لإلقصاء من سوق العمل، فإن التوظيف يعتبر شرطًا أساسيًا للدمج. ومن ثم، يعتبر 

عليم أحد اآلليات المهمة للدمج االجتماعي. وترتبط احتماالت التوظيف مع امتالك الت
 (. (Šućur, Zoran, 2006, pp.12-13 “المؤهالت الدراسية والمهارات

ويتم إعداد النساء والرجال الشباب الباحثين عن وظيفة ألول مرة لالنتقال بسالسة 
على تعليم مهني وفرص تدريبية  من مجال الدراسة إلى مجال العمل عندما يحصلون

ناثُا  متميزة تشمل التلمذة الصناعية والتدريب داخل المصانع. بل إن العمال ذكورًا وا 
يحتاجون من فترة ألخرى إلى فرص تدريبية تحدث مهاراتهم وتكسبهم مهارات أرقى 
وأحدث. وهنا يجب أن يكون التعلم مدى الحياة هو ركن الزاوية في أي سياسة للربط 
بين التعليم وبين سوق العمل. وقد تناول عدد كبير من الدراسات العالقة بين التعليم 
وبين سوق العمل. وعلى الرغم من االختالفات في نتائج هذه الدراسات، إال أنها تشترك 
في عدد من المشكالت واالهتمامات. وتجمع العديد من هذه الدراسات على أن هناك 

 وبين نواتج سوق العمل.  عالقة إيجابية بين التعليم
ويجب أن يتصف أي إطار عمل استراتيجي لتنمية مهارات األفراد بالشمول 
والعقالنية. وهنا يثور فى الذهن ثالثة أسئلة مهمة وهي: ما نوع المهارات التي يحتاجها 
المجتمع في ظل االقتصاد المتقدم؟ وكيف يمكن إعداد التالميذ والعمال لسوق عمل 

بشكله في المستقبل؟ كيف يمكن للدول أن تضمن استخدام المهارات  يصعب التنبؤ
 آلتية:مراعاة المعايير االمتاحة وفقًا ألفضل صورة؟ وتتطلب اإلجابة على هذه األسئلة 

 المساعدة في وضع األولويات االستثمارية في ظل ندرة الموارد:.1
إن تنمية مهارات السكان أمر مكلف، ولهذا يجب تصميم سياسات تنمية مهارات 
األفراد بحيث تحصد تلك االستثمارات أعلى العوائد االجتماعية واالقتصادية. وتواجه 
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جميع الحكومات اختيارات صعبة عند تخصيص الموارد النادرة، وقد فاقمت األزمة 
ؤدى تبنى مدخل لتنمية مهارات األفراد يراعى االقتصادية الدولية من هذه الصعوبة. وي

طبيعة الطلب عليها، وكيفية صقل واستخدام هذه المهارات بصورة فعالة، إلى تحسين 
كفاءة اإلنفاق الحكومي. ومن ثم، فمن الضروري وضع قواعد منظمة لكيفية وضع 

 أولويات استثمارية لإلنفاق على تنمية موارد الفرد طوال حياته. 
إلى أهمية  8011وقد أشار تقرير المنتدى االقتصادي الدولي الصادر في عام 

يواجه صانعي السياسات تحديات صعبة في إدارة االقتصاد. ”تحديد أولويات االستثمار. 
ومن ثم، فبدون التزام واضح للتحكم في اإلنفاق الحكومي على المدى المتوسط سوف 

 خصيص االستثمارات المالية في القطاعاتتضحى الدول بقدرتها المستقبلية على ت
المحفزة للنمو االقتصادي مثل: البنية التحتية، والصحة، والتعليم؛ وهى قطاعات بالغة 

 World) “األهمية لتحقيق التنمية المستدامة والتنافسية االقتصادية على المدى الطويل
Economic Forum, 2010, pp.3-9) . 

 الحياة:تدعيم سبل تطبيق التعلم مدى .2
إن اعتبار مهارات الفرد أداة يمكن صقلها طوال عمره يسمح الستراتيجية تنمية 
المهارات بتقييم التأثير النسبي للسياقات غير الرسمية والمؤسسية المختلفة على تنمية 
هذه المهارات، ويتيح تقويمها منذ فترة الطفولة المبكرة مروراً بالتعليم قبل الجامعي وصواًل 

علم النظامي والالنظامى مدى الحياة. ويهدف تقويم مهارات األفراد إلى الحكم إلى الت
على كيفية تخصيص الموارد بهدف تعظيم نواتج عمليات صقل هذه المهارات. ويتضح 

التعلم ”ذلك في العديد من الدول المتقدمة مثل: أستراليا. وتشير إحدى الدراسات إلى أن 
 ي سياسات التعليم والتدريب في أستراليا. ولعل الملمحمدى الحياة ليس مكونًا واضحًا ف

األكثر بروزًا هو أن التعلم يحسن من احتماالت التوظف في المستقبل. ولهذا تركز 
الدولة على عالقة التعلم بالعمل. ويتم توفير فرص التعلم مدى الحياة وفرص التوظف 

اسية ما تركز المؤهالت الدر  من خالل التعليم المهني والتدريب وتعليم الكبار. وغالباً 
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والتعليم النظامي على التعلم بهدف تحقيق التنمية االقتصادية، وزيادة إنتاجية المصانع 
والشركات، وبناء القدرات الفردية. وعلى الرغم من وجود عالقة إيجابية قوية ومباشرة 

ائص لخصبين مستوى المؤهالت الدراسية وبين فرص التوظف، إال أن هناك عددًا من ا
 ,Clemans)تميز العالقة بين التعلم مدى الحياة وسوق العمل في أستراليا “الفريدة التي

Allie; Newton, Anne; Guevara, Robbie; Thompson, Sally, 2012, pp.2-3) . 
 تشجيع مدخل حكومي شامل:.3

إن تنمية مهارات األفراد طول العمر يعنى ضرورة صياغة مدى واسع من مجاالت 
اسة. وتشمل هذه المجاالت: التعليم، والعلوم والتكنولوجيا، واألسرة، والتوظيف، السي

والتنمية الصناعية والتنمية االقتصادية، والرفاة االجتماعي، والتمويل الحكومي. ويعتبر 
تأسيس روابط بين مجاالت السياسة هذه أمرًا ضروريًا لضمان الكفاءة ولتجنب إهدار 

لمتناغم لسياسات تنمية مهارات األفراد لصانعي السياسات الجهود. ويسمح المدخل ا
بتحديد عوائد هذه السياسات، وبتقدير العالقات بين مكوناتها مثل العالقات بين اإلنفاق 
على برامج رعاية الطفولة المبكرة وبين اإلنفاق على برامج الرفاهية االجتماعية في 

 مراحل الحقة.
للتنمية االقتصادية القائمة على المعرفة، واالتجاهات وتخلق المطالب المتغيرة ”

االقتصادية الكبرى الكوكبية، ومتطلبات التنمية االجتماعية حاجة ملحة لالعتماد المتبادل 
وشبكات العمل التعاونية بحيث تتشكل هذه الشبكات من مقدمي الخدمات التعليمية والبرامج 

هارات. مية وكافة المستفيدين من التنمية الفعالة للمالتدريبية وأصحاب الشركات والهيئات الحكو 
ويشير عدد كبير من األدبيات إلى أهمية أدوار الحكومة في تأسيس نظام ناجح لتنمية المهارات 

. وتتصف الدول  (Schwalje, Wes, 2011, p.5)“في ظل االقتصاد القائم على المعرفة
ة لبشرى، وبقصور أسواق العمل بها عن تنميالنامية بقلة استثماراتها في تنمية رأس المال ا

وصقل مهارات األفراد، وبضعف مساهمة المؤسسات التعليمية والتدريبية وأرباب العمل واألفراد 
 في تنمية المهارات العليا للعمال.
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)البطالة والتغييرات الهيكلية االقتصادية   دمج االعتبارات قصيرة وطويلة المدى.4
 واالجتماعية(:
تنمية مهارات األفراد تشمل استجابات السياسات المؤقتة للتحديات الدورية  إن سياسات

أو الطارئة مثل: الزيادة السريعة ألعداد العاطلين عند االنكماش االقتصادي أو النقص الحاد 
في المهارات عند االزدهار االقتصادي، والتخطيط االستراتيجي طويل المدى لكيفية تطور 

يجب أن تراعى هذه السياسات التغيرات الهيكلية في االقتصاد والمجتمع. االقتصاد والمجتمع. و 
ويمكن للبعد االستراتيجي لسياسات تنمية مهارات األفراد أن يساعد على الحفاظ على رؤية 
طويلة المدى تراعى المتطلبات االستراتيجية وتعمل على االستجابة للتحديات الطارئة في نفس 

تخطيط االستراتيجي إلى إمداد )المؤسسات التعليمية( بنظرة وتؤدى عمليات ال”الوقت. 
مستقبلية، وبخارطة طريق لتحقيق الطموحات المأمولة بصورة تتجاوز األزمات االقتصادية 

 . (Cornell University. Strategic Planning    Advisory Council, 2010, pp.6-7) “الراهنة
مية ومخططي القوى العاملة أن يراعوا ولهذا يجب على صانعي السياسات التعلي

مكونات البيئة المتغيرة، وأن يعدلوا تخطيطهم للقوى العاملة واستراتيجياتهم التنموية بحيث 
تتناغم مع متطلبات مهارات المستقبل. وعلى هذا، فسوف يتوجب على المخططين 

الكتشاف وصقل  ةاالستراتيجيين للموارد البشرية أن يعيدوا النظر في األساليب التقليدي
المواهب بالغة األهمية. ويؤدى التحسب واالستعداد لألزمات التي يتوقع أن تؤثر بقوة 
على مستقبل األمم إلى تحسين قدرة المخططين على توفير هذه المهارات، والنجاح في 
تحقيق أهداف الخطط االقتصادية والتعليمية. ومن ثم، فإن وضع استراتيجية لربط النظام 

مي بالصناعة يعد أمراً بالغ األهمية لتحقيق النمو االقتصادي المستدام. وباإلضافة التعلي
إلى هذا، فإن على صانعي السياسات التعليمية التعاون مع الجامعات عند رسم هذه 

 االستراتيجية، ومراعاة األبعاد قريبة وبعيدة المدى لمهارات القوى العاملة.
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 المستويات المختلفة للحكومة:تحقيق التناغم والتكامل بين .7
إن استراتيجية تنمية مهارات األفراد تأخذ في االعتبار األبعاد القومية واإلقليمية 
والمحلية لسياسات صقل المهارات. وبهذا تراعى استراتيجية تنمية مهارات األفراد 

ل خالتنوعات المحلية المهمة في العرض والطلب على مهارات العمال. ويعنى ذلك أن تد
في اتفاقيات تهدف ”الوزارات المختلفة والحكومة الفيدرالية وحكومات األقاليم والواليات 

إلى تحقيق المصلحة المشتركة لكل منهم. وتنظم هذه االتفاقيات تبادل الموارد المالية 
لتحقيق أهداف مشتركة بطريقة تحقق الكلفة/الفاعلية، وتؤدى إلى تحسين الخدمات 

وتهدف هذه االتفاقيات االستراتيجية إلى: تبادل المعارف، وربط المقدمة للمجتمع. 
مستويات الحكومة لتعظيم االستفادة من الفرص المتاحة لتلبية احتياجات المجتمع 
بأفضل صورة ممكنة، وتقليل التكاليف من خالل تقليل االزدواجية في الجهود المبذولة، 

ي، وصياغة آلية فعالة لتعاون وتطبيق اقتصاديات الحجم لتقليل اإلنفاق الحكوم
 New South Wales) “المستويات المختلفة من الحكومة في تحقيق األهداف العامة

Department of Local Government, 2007, p.6). 
إشراك جميع األطراف المختصين والمعنيين بالتعليم في صياغة استراتيجية تنمية .9

 المهارات والكفايات المهنية:
اسات فعالة لتنمية مهارات األفراد يتطلب ما هو أكثر من مجرد إن تصميم سي

تنسيق القطاعات المختلفة لإلدارة العامة وتناغم اإلدارات الحكومية المختلفة. إن تصميم 
سياسات فعالة لتنمية مهارات األفراد يتطلب مشاركة أعداد كبيرة من الخبراء الحكوميين 

النقابات المهنية والصناعية والغرف التجارية  وغير الحكوميين وأرباب العمل وممثلي
ويجب ”وأعضاء الغرف الصناعية والمؤسسات التعليمية والتدريبية والمتدربين أنفسهم. 

على صانعي السياسات التعليمية أن يقدموا الحوافز ألرباب العمل لكى يشجعوهم على 
تطيع التالميذ ن حتى يستقديم فرص للتدريب العملي للتالميذ وللتنمية المهنية للمعلمي

والمعلمين مواكبة أحدث التجديدات في مجال التكنولوجيا الصناعية. كما يجب على 
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القادة التربويين عقد شراكات مع الشركات والمصانع والمنظمات الصناعية بهدف تصميم 
وتنفيذ برامج تعليمية مهنية وفنية عالية الجودة تجمع بين المواد الدراسية األكاديمية 
 “ومهارات القرن الحادي والعشرين، والمهارات والمعارف التخصصية المهنية

(Association for Career and Technical Education , National Association 
of State Directors of Career Technical Education Consortium & 

31)-Century Skills, 2010, pp.30 stPartnership for 21 . 
 مراعاة األبعاد العالمية )تنافسية بيئة العمل للنظام االقتصادي العالمي الجديد(:.7

أدى تزايد االعتماد المتبادل بين اقتصاديات الدول إلى ضرورة مراعاة األبعاد 
العالمية لصقل وتنمية المواهب والمهارات ولسبل االستفادة منها. ونظرًا لتعقد سياسات 

ستراتيجية شاملة لذلك يساعد على إدراك نقط القوة والضعف تنمية المهارات فإن وضع ا
في نظم التعليم والتدريب، وعلى تقويمها وفقًا للمعايير العالمية، وعلى صياغة سياسات 
تستطيع صقل تلك المهارات وتوظيفها التوظيف األمثل بما يؤدى في النهاية إلى تحقيق 

ة يجية األبعاد العالمية لصقل وتنميالنمو االقتصادي. ويجب أن تراعى تلك االسترات
وزير التعلم مدى الحياة والتعليم (Bill Rammell) مهارات األفراد. ويرى "بيل رامال" 

البعد العالمي أصبح ينظر إليه بصورة متزايدة باعتباره جزء ال ”العالي البريطاني أن 
قوية قط إلى تيتجزأ من عملية رفع مستوى مهارات المواطنين. فالمهارات ال تؤدى ف

المواطنين، بل إنها تضع األساس القوى لبناء اقتصاد ناجح، كما تمكن أرباب الصناعات 
من المنافسة بقوة في السوق العالمية، وترسى قواعد المجتمع العادل الذي يتيح الحراك 
االجتماعي لمواطنيه وتمنح فرصًا متكافئة أمام جميع المواطنين. ومن ثم، فإن علينا أن 

ر إلى المستقبل، ألننا إذا فشلنا فى القيام بذلك فإن منافسينا سوف ننظ
 .“ (Newell-Jones, Katy, 2006, p.4)ينجحون
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 صقل وتنمية المهارات المرغوبة:.2
إن ضمان توافر المعروض من المهارات بالصورة الكمية والكيفية الالزمة لتلبية 
االحتياجات الراهنة والطارئة هو بعد محوري في سياسات تنمية مهارات األفراد. ويمكن 
ضمان تلبية المعروض من خالل صقل المزيج المناسب من المهارات عن طريق نظم 

الوظائف المعقدة في مجتمعنا المعاصر القائم على  إن أداء”التعليم والتدريب الفعالة. 
المعارف والتكنولوجيا يلزم األفراد ليس فقط باكتساب مهارة أو اثنتين بل مجموعة كبيرة 
من المهارات المتنوعة. وتقع المهارات التكنولوجية، ومهارات حل المشكالت، ومهارات 

وفى  ات الواجب توافرها في العمالة.التواصل، والمهارات التحليلية على قمة قائمة المهار 
ظل سعى الشركات للعمل بأقصى درجة من الكفاءة، ولزيادة اإلنتاجية، تزايدت رغبتها 

 ;Smith, David)“في اكتساب العاملين بها ألكبر عدد من المهارات الوظيفية المتعددة
De Leon, Diego; Marshall, Breck; and Cantrell, Susan, 2012, pp.6-8). 

 تجديد وتنشيط عمليات صقل المعروض من المهارات:.9
أحياناً قد يقرر بعض األفراد ألسباب مختلفة أال يعرضوا مهاراتهم في سوق العمل. 
فقد يختار بعض األفراد البقاء خارج سوق العمل باختيارهم الشخصي نظرًا لظروفهم 

عمل. التي تشجعهم على الالشخصية أو األسرية أو نتيجة لعدم توافر الحوافز المادية 
ويؤدى دمج الجماعات المهمشة في القوى العاملة إلى زيادة القاعدة المهارية في 
عادة تدريبهم،  االقتصاد. ويتطلب تنفيذ هذا الدمج تحديد أعداد األفراد المهمشين، وا 
زالة العوائق التي تحول  وتقديم الحوافز المادية لهم لتشجيعهم على دخول سوق العمل، وا 

 دون توظيفهم.
تركيزًا متزايدًا على األفراد غير النشطين ”وقد شهدت السنوات األخيرة القليلة 

اقتصاديًا بهدف دمج األفراد غير العاملين، واألشخاص المعوقين الذين يستفيدون من 
الضمان االجتماعي، وكبار السن في سوق العمل. وهناك عدة عوامل تفسر هذا التحول. 

مل هو الرغبة في زيادة معدالت التوظف. وثانيها هو الرغبة في تقليل وأول هذه العوا
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اإلنفاق على المنح المالية والمزايا العينية المقدمة لألفراد غير النشطين اقتصاديًا. وثالثها 
هو تبنى مدخل العمل باعتباره أهم الحلول لعدد من المشكالت االجتماعية واالقتصادية 

 .“(Nigel, Meager, 2008, p.4)مثل اإلقصاء االجتماعي
ثراء القيمة المضافة:.10  التوظيف األمثل للمهارات وا 

إن االستثمار في تنمية مهارات األفراد هي مجرد الخطوة األول. ويتطلب صياغة 
سياسات فعالة وناجحة لتنمية المهارات ضمان التوظيف األمثل لهذه المهارات. ويعنى ذلك 

المهارات المعروضة وتلك المطلوبة في سوق العمل؛  صياغة سياسات تضمن التناغم بين
فالمهارات غير المستغلة تضمر، في حين تؤدى التحديات المهنية الجديدة إلى تشجيع نمو 
المهارات المستحدثة. وهناك أعداد كبيرة من البحوث التي تشير إلى أن مشكلة المهارات ال 

ستفادة ولكنها تتصل أيضًا بضعف اال تقتصر فقط على توفير العرض المطلوب من المهارات،
من المهارات. وسوف نتبنى في هذه الدراسة مفهومًا للتوظيف األمثل للمهارات يؤكد على 

مجلس التمويل ”اآلثار الفردية والمؤسسية والقومية للمهارات. وهو مفهوم تمت صياغته بواسطة 
 المختلفة للتوظيف األمثل للمهاراتمشروعًا بحثيًا لتقويم المداخل  18اإلسكتلندي الذى يمول 

Scottish Funding Council, 2012, pp.1-10)  “.) 
ويتمحور التوظيف األمثل للمهارات حول األفراد الواثقين بأنفسهم والمتصفين بالدافعية ”

والمتمتعين بالمهارات؛ أولئك األفراد الواعيين بالمهارات التي يمتلكونها، والذين يعرفون كيفية 
فها التوظيف األمثل داخل مقار عملهم. ويعمل هؤالء األفراد داخل مقار عمل تقدم لهم توظي

تشجيعاً مالئماً وفرصاً ذات مغزى الستخدام مهاراتهم بفعالية وذلك بهدف زيادة اإلنتاج وتحسين 
األداء، وتحسين الرضا عن العمل، ورفع مستوى رفاهية العاملين، وتحفيز االستثمارات، 

 ,Wright, Jonny; Sissons, Paul, 2012)“شركات والمصانع والتجديداتوتشجيع ال
p.4) . 

وتأسيسًا على ما سبق عرضه في متن اإلطار النظري، سوف يتعرض الباحث لتقديم 
مكانية اإلفادة منها في مصر.   خبرات بعض الدول المتقدمة في هذا المجال، وا 
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 واليات المتحدة األمريكية:المحور األول: التعليم الثانوي الصناعي في ال
كان نظام التعليم الثانوي األمريكي حتى أوائل القرن العشرين حكرًا على األغنياء ال 

 %10كان  1910يراعى مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية أو مثل ديمقراطية التعليم. وبحلول عام 
ة أمريكية ة ثانويفقط من الشباب األمريكي مقيدين بالمدارس الثانوية. وقد تأسست أول مدرس

إلعداد التالميذ لاللتحاق  1937في عام  –مدرسة بوسطن الثانوية لدراسة العلوم الالتينية  –
بجامعة هارفارد أو للعمل في الدواوين الحكومية أو لدخول السلك الكنسي الكهنوتي. وقد كانت 

شار . وعلى الرغم من االنت(U.S. Department of Education, p.1)مدرسة خاصة 
السريع للتعليم االبتدائي بين األجيال الالحقة للمواطنين األمريكيين، إال أن ذلك التوجه لم 

عام  800ولم تظهر أول مدرسة ثانوية حكومية إال بعد مرور  ،ينطبق على التعليم الثانوي
درسة . وقد قامت الم1218عندما تم افتتاح المدرسة الثانوية لدراسة العلوم الكالسيكية في عام 

الثانوية لدراسة العلوم الكالسيكية بتدريس المناهج التي كان يعتقد أنها األفضل إلعداد عقول 
التالميذ آنذاك مثل: اإلنشاء والتعبير، والخطابة، والرياضيات، والتاريخ، والتربية الوطنية، 

ور الوقت ر والمنطق، ومسح األراضي، والمالحة، والفلسفة األخالقية، والفلسفة السياسية. وبم
ظهرت مدارس ثانوية حكومية أخرى في مدن نيو إنجلند، ونيو يورك، وزادت أعداد التالميذ 

ن ظلت تلك األعداد قليلة   .(U.S. Department of Education, p.1)المقيدين بها، وا 
وقد بدأت الحكومة األمريكية في تمويل التعليم الفني والمهني ألول مرة في عام 

إصدار "قانون سميث هيوز". وقد نص القانون على أن الهدف من عندما تم  1917
تدريب األفراد الذين يعملون بالزراعة أو الذين يستعدون للعمل ”التعليم الفني الزراعي هو 

. وقد كانت الحكومة األمريكية آنذاك تنظر “ (Appleby, Arnold, 2007, p.12)بها
  “حيويًا لصالح الدفاع  واألمن القومي والرفاهية أمراً ”إلى التعليم الفني والمهني باعتباره 

(Congress of the U.S.A. House of Representatives, 1917,various 
pages) وقد تم إلغاء "قانون سميث هيوز" بعد صدور "قانون الميزانية المتوازنة" في .

 . (Congress of the U.S.A,1997, p.403) 1997عام 
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. من القرن العشرين اتخذ التعليم الفني والمهني اتجاهاً جديداً  ومنذ عقد التسعينيات
فمنذ ذلك الوقت بدأ التالميذ يدرسون مناهج دراسية تؤكد على الطبيعة الكوكبية للصناعة 
بداًل من التركيز على مجموعة من المهارات المتصلة بمهنة واحدة فقط. وباإلضافة إلى 

هني تعد التالميذ للحصول على عمل بعد تخرجهم هذا، بدأت برامج التعليم الفني والم
وفى نفس الوقت لمواصلة تعليمهم العالي. وقد أدى هذا االتجاه الجديد إلى تأكيد برامج 
التعليم الفني والمهني على مهارات جديدة مثل: حل المشكالت، والتفكير اإلبداعي، 

علم ، وتعلم كيفية التوالتواصل الشفهي الفعال، ومهارات االستماع، والعمل الجماعي
(McLaughlin, Charles, 2007, p.1). 

ويتسم التعليم الفني والمهني في الواليات المتحدة األمريكية بالتنوع، ففي عام 
مركز إقليمي للتعليم  1800مدرسة ثانوية فنية، و 1400كان هناك حوالى  8010/8011

 National)ية ومهنية معهد فوق متوسط يقدمون مقررات دراسية فن 1700الفني، و
Association of State Directors of Career Technical Education 

Consortium, 2013, p.5) ويتم تقديم برامج التعليم الفني والمهني وفقًا لعدد من .
المستويات منها ما يقدم في المرحلة الثانوية، ومنها ما يقدم في المعاهد فوق المتوسطة، ومنها 

ي برامج تعليم الكبار في األكاديميات المهنية والمراكز اإلقليمية للتعليم الفني، ومنها ما يقدم ف
ما يقدم في المدارس الثانوية الشاملة. وعادة ما يدرس كل تلميذ في المرحلة الثانوية مقررا 

من تالميذ المرحلة الثانوية ثالثة  %32دراسيًا واحدًا على األقل ذي صبغة مهنية، ويدرس 
 ,U.S. Department of Education. Office of Planning)رات دراسية مهنية أو أكثر مقر 

Evaluation and Policy Development. Policy and Program Studies, 2013. 
pp.xi-xv). 

وبعد أن قدمنا نبذة سريعة عن تطور التعليم الثانوي الصناعي في الواليات المتحدة 
 ي الجزء التالي أهم المبادرات التي نفذتها وزارة التربية والتعليماألمريكية، سوف نستعرض ف

الفيدرالية إلصالح التعليم الثانوي. ويتناول هذا الجزء أهم المبادرات التي تم تنفيذها خالل العقد 
 األول من القرن الحادي والعشرين.
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 مبادرات إصالح التعليم الثانوي األمريكي:
حيث ”ومع انتخاب الرئيس األمريكي باراك أوباما شهد التعليم الثانوي دفعة قوية؛ 

شجع الرئيس جميع المواطنين األمريكيين على دراسة عام واحد على األقل في مؤسسات 
التعليم العالي أو في مؤسسات التدريب. وباإلضافة إلى هذا، وضع لألمة األمريكية 

يات المتحدة األمريكية الدولة األولى في العالم من حيث هدفًا طموحًا هو أن تصبح الوال
 Advisory Committee) “8080عدد خريجي مؤسسات التعليم العالي بحلول عام 

on Student Financial Assistance, 2012, p.1) وعلى الرغم من هذه .
الدافعية ون باألهداف الطموحة، إال أن هناك أعداد كبيرة من التالميذ األمريكيين ال يشعر 

أو الحماسة نحو إنهاء تعليمهم الثانوي أو ال يعتقدون أنهم مؤهلون لاللتحاق بالتعليم 
العالي أو لدخول سوق العمل. ولتحقيق تلك األهداف، وللتغلب على هذه المشكالت 

عدة مبادرات للمساعدة  8014اقترح الرئيس األمريكي تضمين الميزانية األمريكية لعام 
يكا هي الدولة األولى في العالم من حيث عدد خريجي المرحلتين الثانوية في جعل أمر 

 والجامعية المؤهلين للنجاح في سوق العمل.
 مليون دوالر أمريكي(: 033مبادرة إعادة هندسة المدرسة الثانوية )

وفي ظل سعي الحكومة الفيدرالية إلصالح المدرسة الثانوية تمول الميزانية الفيدرالية 
لشراكة اإلدارات التعليمية مع مؤسسات التعليم فوق المتوسط ومع الشركات والمصانع مبادرة 

والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المحلى بهدف إعادة هندسة المدارس الثانوية. 
وتهدف هذه المدارس المطورة إلى زيادة أعداد التالميذ الذين يتخرجون من المدرسة الثانوية 

لتحاق بالجامعات والمعاهد أو لدخول سوق العمل بنجاح. وباإلضافة إلى هذا، وهم مؤهلون لال
تركز المبادرة جهودها على الشراكات الهادفة إلى رعاية التالميذ المقيدين في مدارس ذات 
جودة تعليمية محدودة مثل األحياء عالية الفقر و المناطق الريفية، وعلى الشراكات مع أرباب 

 U.S. Department)ى إمداد التالميذ بالخبرات المهنية والمؤهالت الدراسية المهنية العمل الهادفة إل
of    Education, Fiscal Year 2014 Budget. Summary and Background Information, 2013, p.8) . 
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عادة إصدار برنامج بيركنز للتعليم المهني والمستقبل الوظيفي  مبادرة تعديل وا 
 ر أمريكي(:مليار دوال  1.1)

دراكًا من الحكومة األمريكية ألهمية التعليم المهني تمول الميزانية الفيدرالية العمليات  وا 
عادة إصدار قانون  ستقبل للتعليم المهني والم‘‘ كارل بيركنز’’واإلجراءات المتصلة بتعديل وا 

المهني  مالوظيفي والبرامج المرتبطة به. وتهدف هذه المبادرة إلى تقوية التناغم بين برامج التعلي
والمستقبل الوظيفي وبين الشركات والمصانع، وتأسيس نظامًا للمحاسبية بهدف تحسين نواتج 

مليار دوالر  1.1التعلم األكاديمية والمهارات الفنية ونواتج التوظف، وتوفير تمويٍل بمبلغ 
 .U.S)لتحسين التجديد واإلصالحات في برامج التعليم المهني والمستقبل الوظيفي 

Department of Education, Career Readiness For All,  2013, p.1). 
 مليون دوالر أمريكي(: 22مبادرة برنامج االلتحاق المزدوج )

ويوفر هذا البرنامج منحًا لتأسيس وللتوسع في برامج االلتحاق المزدوج في المدارس 
ين درجة رة إلى تحسالثانوية أو برامج تعليم الكبار. وليس هذا فحسب بل تهدف هذه المباد

نجاح برامج االلتحاق المزدوج في زيادة معدالت التخرج من المدارس الثانوية، وزيادة أعداد 
تالميذ المرحلة الثانوية الذين يلتحقون بمؤسسات التعليم العالي، وزيادة معدالت بقائهم في 

ليم العالي مؤسسات التع التعليم العالي، وزيادة أعداد المواد الدراسية التي يدرسونها بنجاح في
(U.S. Department of Education, Fiscal Year 2014 Budget. Summary 

and Background Information, 2013, p.8)  ويعد تعزيز العالقات بين المدارس
الثانوية وبين الكليات خطوة إصالحية تهدف لتقليل الفترة التي يقضيها الطالب في المرحلة 

لى الجامعية من خال ل دراسة بعض المقررات الجامعية أثناء التحاقهم بالمرحلة الثانوية، وا 
ويعمل ’’مساعدة طالب المرحلة الثانوية على التكيف مع المستوي المرتفع للتعليم العالي. 

تقليل الفترة التي يقضيها الطالب في الكليات والمعاهد فوق المتوسطة على تقليل تكلفة التعليم 
 انتقال التالميذ من المرحلة الثانوية إلى مرحلة التعليم العالي. وبهذا يتم تخفيف العالي، وتسهيل

 .(ACT, 2015, p.1)‘‘ التكلفة االقتصادية للتعليم العالي بالنسبة لألسر الفقيرة
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 مليون دوالر أمريكي(: 132مسارات االلتحاق بالكليات وتسريع التعلم )
 خرج الطالب والتحاقهم بمؤسسات التعليموتستهدف هذه المبادرة زيادة معدالت ت

العالي من خالل توفير المقررات الدراسية الجامعية العادية، وتسريع التعلم في المدارس 
اإلعدادية والثانوية الواقعة في األحياء الفقيرة، وتسريع التعلم في برامج رعاية الموهوبين 

 U.S. Department of Education. Education)وبرامج الشهادة الثانوية الدولية 
Improvement Programs. Fiscal Year 2014 Request. p.E37) . 

مبادرة زيادة معدالت التحاق تالميذ المرحلة اإلعدادية بالمرحلتين الثانوية 
 مليار دوالر(: 1.1والجامعية )

ية و وفي إطار اهتمام السلطات الفيدرالية بتحسين معدالت االلتحاق بالمرحلتين الثان
التطوير ’’مليار دوالر لتمويل برامج  1.1والجامعية خصصت الحكومة األمريكية 

 U.S. Department)  (TRIO)‘‘ المساعدة الثالثية’’و (GEAR UP)‘‘ السريع
of Education. Improving The Education of High School Students, 

2013, p.2)  يادة أعداد التالميذ الفقراء إلى ز ‘‘ التطوير السريع’’. ويهدف برنامج
سنوات  9المؤهلين لاللتحاق والنجاح بمؤسسات التعليم العالي. ويقدم البرنامج منح لمدة 

للواليات األمريكية لكي تقدم خدمات للتالميذ المقيدين في مدارس إعدادية وثانوية تقع 
الصف  الميذفي أحياء شديدة الفقر. ويضمن هذا البرنامج تقديم المساعدات ألفواج ت

األول اإلعدادي حتى انتهاء المرحلتين اإلعدادية والثانوية. كما يقدم البرنامج أيضاً منحًا 
يم الحكومة إلى تقد‘‘ المساعدة الثالثية’’لطالب التعليم العالي الفقراء. ويهدف برنامج 

 الفيدرالية مساعدات وخدمات للتالميذ الذين ينتمون لخلفيات محرومة. ويضم برنامج
برامج فرعية تهدف إلى مساعدة التالميذ الفقراء، والطالب  2‘‘ المساعدة الثالثية’’

المهاجرين الملتحقين بالجامعة، وأصحاب االحتياجات الخاصة على االستمرار في التعلم 
والدراسة منذ المرحلة اإلعدادية وصواًل إلى ما بعد المرحلة الثانوية. ويتضمن برنامج 
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  (Upward Bound)‘‘ تقدم إلى األمام’’برامج فرعية مثل: ‘‘ يةالمساعدة الثالث’’
وهو برنامج يقدم مساعدات كبيرة إلى الطالب لتأهيلهم لاللتحاق بمؤسسات التعليم 

ثانوية تالميذ المرحلة ال‘‘ تقدم إلى األمام’’العالي، وللنجاح في دراستهم. ويخدم برنامج 
لى الديهم بالتعليم الجامعي. وهو برنامج يهدف إالفقراء، وأبناء األسر الذين لم يلتحق و 

زيادة معدالت إكمال تالميذ المدارس الثانوية للمرحلة الثانوية، وزيادة معدالت التحاقهم 
نهائهم له بنجاح. وباإلضافة إلى برنامج  ‘‘ م إلى األمامتقد’’بمؤسسات التعليم العالي وا 

؛ ‘‘بالبحث عن المواه’’آخر هو برنامج برنامجاً ‘‘ المساعدة الثالثية’’يتضمن برنامج 
وهو عبارة عن برنامج لتقديم الدعم التعليمي من خالل عدة آليات مثل فرص التعلم 

 إلى مساعدة تالميذ المرحلة الثانوية‘‘ البحث عن المواهب’’الصيفية. ويهدف برنامج 
 South Mountain) الفقراء والمهاجرين على االلتحاق بالتعليم العالي والنجاح فيه 

Community College, 2011, p.1). 
 مليون دوالر أمريكي(: 956مبادرة منح تطوير المدارس )

وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم المنح المالية إلى الواليات األمريكية على أن تقدم 
الواليات هذه المنح لإلدارات التعليمية لمساعدة المدارس التي يضعف بها التحصيل 

ى تنفيذ إصالحات صارمة تحسن من تحصيل التالميذ الدراسي بصورة الدراسي عل
مدرسة على هذه المنح، وبلغت نسبة المدارس  1400حصلت  8009جذرية. ومنذ عام 

 8014في ميزانية عام ‘‘ باراك أوباما’’منها. وقد طلب الرئيس األمريكي  %40الثانوية 
مليون دوالر  187ر المدارس بمبلغ زيادة المبالغ المالية المخصصة لمبادرة منح تطوي

أمريكي. وسوف تستخدم هذه الزيادة في تدعيم قدرة اإلدارات التعليمية على إصالح 
مليون دوالر  84المدارس التي يضعف بها التحصيل الدراسي. وسوف يتم تخصيص 

 أمريكي من ميزانية هذه المبادرة إلصالح المدارس التي يلتحق بها جنود الجيش األمريكي
(U.S. Department of Education, Fiscal Year 2014 Budget. 

Summary and Background Information, Op.Cit. 2013, p.7) . 
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 مليون دوالر أمريكي(: 033مبادرة تدعيم األطفال المولودين في األحياء الفقيرة )
في  لمولودينوتهدف هذه المبادرة إلى تمويل المبادرات الهادفة إلى تدعيم األطفال ا

األحياء الفقيرة ومساعدتهم على تحسين نواتج تعلمهم عن طريق تقديم خدمات لهم منذ الوالدة 
حتى دخول سوق العمل. وتشمل هذه الخدمات: إمدادهم بتعليم عالي الجودة، وتوفير نظم قوية 

شباب لللدعم األسرى لهم ولألحياء التي يعيشون فيها. وسوف تساعد هذه الخدمات الشاملة ا
المحرومين على االستمرار في التعلم حتى إنهاء المدرسة الثانوية. وقد اقترح الرئيس األمريكي 

 840زيادة ميزانية مبادرة تدعيم األطفال المولودين في األحياء الفقيرة بمبلغ إضافي مقداره 
 .U.S)درة مليون دوالر أمريكي بهدف زيادة أعداد المدارس واألحياء المستفيدة من هذه المبا

Department of Education. Improving The Education of High School Students, 
Op.Cit., 2013, p.2). 

 مليون دوالر أمريكي(: 215مبادرة االستثمار في التجديد )
وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم منح مالية يتم التنافس عليها بهدف تنمية وتقويم وتحسين 
الخدمات والبرامج واالستراتيجيات التعليمية الهادفة إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي وتقليل 

في  نالفجوة في التحصيل الدراسي بين التالميذ األغنياء والتالميذ الفقراء وبين التالميذ المقيدي
مدارس تقع في مناطق ريفية ومدارس تقع في مناطق حضرية. وقد ركزت المبادرة في سنواتها 
الثالث األولى على تنفيذ مشروعات إصالحية بهدف إصالح المدارس الفاشلة وتقليل معدالت 
التسرب بها. وقد حصل برنامج "تنمية المواهب في المدرسة الثانوية" والذي تنفذه جامعة جون 

إدارة تعليمية  14مليون دوالر أمريكي بهدف إصالح المدارس في  30نز على مبلغ هوبك
وتقديم خدمات اإلرشاد الطالبي بها. وفى عام حصل "مركز أفيد" في سان دييجو على مبلغ 

مليون دوالر للمساعدة في تصميم آلية قوية لتحسين التعاون والتآزر بين المدارس اإلعدادية  3
ات الجامعية، ولزيادة معدالت التحاق التالميذ بالمدارس التي تقدم تعليمًا عالي والثانوية والكلي

الجودة، ولزيادة معدالت إنهاء التعليم الثانوي بنجاح، وإلعداد تالميذ المرحلة الثانوية لاللتحاق 
 U.S. Department of Education. Improving The)بمؤسسات التعليم العالي 

Education of High School Students, 2013, p.2) . 
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المحور الثاني: التخطيط إلصالح التعليم الثانوي الصناعي في الواليات 
 المتحدة األمريكية وربطه بالصناعة:

إن التخطيط للتعليم الثانوي الصناعي هو عملية أساسية لتطويره، فالتعليم الفني 
ميذ فرصًا الثانوي الصناعي للتالاستثمار شديد األهمية لمستقبل أي دولة. ويقدم التعليم 

لزيادة وعيهم المهني، وإلعدادهم الوظيفي من خالل إمدادهم بالمعارف الفنية واألكاديمية 
وبالمهارات المرتبطة بالصناعات والمهن المختلفة الالزمة لنجاحهم في التعليم العالي أو 

لعمل إلى ة وأرباب الدخول سوق العمل. ولهذا يجب أن ينتبه صانعو السياسات التعليمي
التعليم الثانوي الصناعي، وأن ينظروا إليه باعتباره مصدرًا مهمًا لتنمية وصقل المواهب 

 الالزمة إلدارة االقتصاد القومي. 
وال يجب االهتمام بجودة برامج التعليم الثانوي الصناعي فحسب بل يجب التخطيط 

قيق والمهن المختلفة. ويتطلب تحلها بحيث تلبى احتياجات أرباب العمل والصناعات 
ذلك تصميم مناهج دراسية تربط بين المحتوى األكاديمي والمحتوى الفني وبين المهارات 
الوظيفية/المهنية المختلفة. ويعنى هذا، أن توفر برامج التعليم الثانوي الصناعي فرصًا 

 لية.للتعلم تمكن التالميذ من ربط ما يتعلمونه داخل المدارس بالحياة العم
وقد وضعت وزارة التربية والتعليم الفيدرالية في الواليات المتحدة األمريكية خطة 

. و يتعلق الهدف الثاني للخطة االستراتيجية 8014حتى  8011استراتيجية لألعوام من 
الهدف الثاني: التعليم االبتدائي ”لوزارة التربية والتعليم بالتعليم االبتدائي والثانوي قائاًل: 

انوي: إعداد وتأهيل كل التالميذ والطالب بالتعليم االبتدائي والثانوي للتعليم الجامعي والث
ولسوق العمل وذلك بتحسين قدرة النظام التعليمي على تقديم خدمة تعليمية متميزة طبقًا 

 .U.S) “لمعايير أكاديمية صارمة جنبًا إلى جنب مع توفير الخدمات المساندة الفعالة
Department of Education, 2011)  وفى نفس السياق تؤكد الخطة االستراتيجية .

على أهمية التعليم االبتدائي  8012حتى  8014لوزارة التربية والتعليم لألعوام من 
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تحسين قدرة نظام التعليمين االبتدائي والثانوي على تقديم تعليم ”والثانوي، وعلى ضرورة 
ع توفير الخدمات المساندة الفعالة للقضاء يواكب أشد المعايير األكاديمية صرامة، م

على الفجوات في التحصيل الدراسي وفى الفرص التعليمية ولضمان تخرج جميع التالميذ 
من المرحلة الثانوية وهم مؤهلين لاللتحاق بمؤسسات التعليم العالي أو لدخول سوق 

 . (U.S. Department of Education, 2013)  “العمل
رة التربية والتعليم الفيدرالية تسعى إلى زيادة أعداد مديريات ويعنى ذلك أن وزا

التربية والتعليم التي تطبق معايير علمية دقيقة لربط التعليم قبل الجامعي بصفة عامة 
بمتطلبات دخول بسوق العمل ومتطلبات االلتحاق -والتعليم الثانوي بصفة خاصة-

كما تؤكد الوزارة على ضرورة زيادة بمؤسسات التعليم العالي والنجاح في كل منهما. 
أعداد مديريات التربية والتعليم التي تطبق أحدث أساليب التقويم لقياس مدى نجاح 
المدارس في إعداد التالميذ لدخول سوق العمل ولاللتحاق بمؤسسات التعليم العالي. 

 8014 حتى 8011حيث تؤكد الخطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم لألعوام من 
إلزام الواليات المختلفة بتقديم شواهد وبراهين على أن معاييرها التي تتبناها تؤدى ”على 

لى إعدادهم لدخول سوق العمل،  إلى تهيئة التالميذ لاللتحاق بمؤسسات التعليم العالي وا 
وعلى تشجيع الجهود التي تقوم بها الواليات لصياغة أو تبنى معايير عالمية في هذا 

دعم الواليات المختلفة في تصميم وتنفيذ نظم عالمية وعالية الجودة للتقويم الشأن. و 
 .U.S) “بحيث تتفق مع المعايير العالمية للتعليم العالي ومع اإلعداد لسوق العمل

Department of Education, 2011, p.21) 
ولتفعيل ربط التعليم باحتياجات سوق العمل أكدت الخطة االستراتيجية لألعوام 

قدرة الدولة على تناول القضايا الرئيسية مثل: البحث ”على أن  8014حتى  8011من 
عن بدائل نظيفة للطاقة، وابتكار صناعات جديدة أكثر حفاظًا على البيئة، واختراع 
أدوات جديدة لتحسين الصحة والطب ولتطوير االقتصاد األمريكي، تعتمد في المستقبل 

ة ميذ األمريكيين في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسعلى تفوق أعداد كبيرة من التال
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ذا علمنا “ (U.S.  Department of Education, 2011, p.29)والرياضيات . وا 
أن المنافسة الدولية مرتبطة بارتفاع تحصيل التالميذ في الرياضيات والعلوم، ألدركنا أن 

ن تدهورمكانة الدول سوف تتأثر بإتقان طالبها لهذه التخصصين ا تحصيل  لعلميين. وا 
التالميذ في هذين التخصصين بالذات يعنى أن الدولة سوف تفقد أعداد كبيرة من 
الوظائف عالية الجودة، وسوف تنخفض مستويات معيشة أفرادها، وسوف تقل عوائدها 
الضريبية، وسوف يؤدى ذلك إلى صعوبة استعادة الصدارة التكنولوجية واالقتصادية مرة 

ترتبط مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بالعديد من التخصصات ثانية. و 
الوظيفية والصناعات المهمة. ومن بين هذه التخصصات: الصناعة المتقدمة، 
والتكنولوجيا الحيوية، والهندسة الكيميائية، والطاقة، والعلوم الصحية. وال تقتصر أهمية 

دسة والرياضيات على التخصصات السابق ذكرها، بل مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهن
إنها تشمل أيضاً بصورة غير مباشرة تخصصات التشييد والعمارة، وتجارة التجزئة، والنقل 
والمواصالت، والفندقة. وعلى سبيل المثال، يجب أن يتعامل تخصص الميكانيكا في 

المعقدة سواء عند مجال صناعة الشاحنات الثقيلة مع تكنولوجيا الحاسبات اآللية 
تشخيص العيوب أو عند إصالحها. وفى مجال التشييد والعمارة تتزايد أهمية المعارف 
الرياضية والفنية في مواقع البناء وفى إدارة الشركات الهندسية بصورة تعوق غير المؤهلين 

 للعمل في هذا المجال.
حتى  8014عوام من ولهذا أشارت الخطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم لأل

في خطاب حالة االتحاد السنوي ‘‘ باراك أوباما’’إلى إعالن الرئيس األمريكي  8012
عن السعي إلعداد مائة ألف معلم ممتاز في تخصصات العلوم والتكنولوجيا  8011عام 

والهندسة والرياضيات خالل العشر سنوات القادمة، وعن تشجيع شركاء وزارة التربية 
عاون معها في جميع أنحاء البالد لتحسين عمليتي التعلم والتدريس في والتعليم للت

المدارس. وقد أصدر مجلس مستشاري الرئيس األمريكي لشئون العلوم والتكنولوجيا في 
تقريرًا بعنوان "اإلعداد واإللهام: التعليم قبل الجامعي في مجاالت العلوم  8010عام 
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أجل مستقبل الواليات المتحدة األمريكية". وقد والرياضيات والتكنولوجيا والهندسة من 
أن أهم العناصر لضمان تميز الدولة هو معلمو العلوم والرياضيات ”أوضح التقرير 

والتكنولوجيا والهندسة؛ على أن يحظى هؤالء المعلمون بمعارف متعمقة في هذه 
 “كفاءةدراسية بالمجاالت، وأن يتقنوا المهارات التربوية الالزمة لتدريس هذه المواد ال

(President's Council of Advisors on Science and Technology, 2010, p.viii) . 
حتى  8014وقد أكدت الخطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم لألعوام من 

على أهمية تقديم مزيد من التدريب عالي الجودة للمعلمين قبل الخدمة وأثناء  8012
برامج تدريب المعلمين في زيادة فاعلية معلمي العلوم والرياضيات الخدمة، وعلى دور 

والتكنولوجيا والهندسة، وزيادة احتماالت بقائهم في مهنة التدريس. ويعد إعداد المعلمين 
الجدد في تخصصات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا والهندسة، وتنفيذ الطرق الجديدة 

بالغة األهمية في نجاح مساعي وزارة التربية  لالحتفاظ بهم في مهنة التدريس عوامل
ومع ازدياد الحاجة إلى ”والتعليم الفيدرالية في تحسين تدريس وتعلم هذه التخصصات.  

المقررات الدراسية عالية الجودة في هذه التخصصات سوف تزداد احتماالت توظيف 
فضل لتوظيف أالمعلمين الذين يتمتعون بجودة عالية. ويجب أن تركز جهود الحكومة 

المعلمين على تمتعهم بأرقى المعارف التخصصية والتربوية في التخصصات التي 
يدرسونها، وعلى تقديم برامج التنمية المهنية لهم، وعلى توزيعهم بعدالة في جميع أنحاء 

 U.S. Department) “الدولة حتى يتسنى لجميع التالميذ االستفادة من خبراتهم الثرية
of Education, 2013, p.20) . 

وفى ظل اهتمام الحكومة األمريكية بالتخطيط إلصالح التعليم الثانوي الصناعي 
وربطه بالصناعة تقوم مديرية التربية والتعليم في كل والية أمريكية بوضع خطة لتحقيق 
ذلك. وتهدف هذه الخطة إلى ضمان االرتباط بين التعليم الصناعي وبين المتطلبات 

لى  إعداد خريجي التعليم الثانوي الصناعي للنجاح في مواصلة تعليمهم التعليمية، وا 
لى المنافسة الكوكبية في القرن الحادي والعشرين.  العالي أو في دخول سوق العمل، وا 
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وعلى سبيل المثال تقوم خطة إصالح التعليم الثانوي الصناعي في والية "نورث كارولينا" 
قيمة محورية واحدة. وتعتبر القيم المحورية  على عدد من األهداف، ويقف وراء كل هدف

جزءًا ال يتجزأ من الخطة االستراتيجية إلصالح التعليم الفني الصناعي. وتتناغم كل 
عناصر الخطة االستراتيجية مع القيم المحورية والمهام والرؤية الواردة فيها. وتهدف 

لينا" إلى "نورث كارو  خطة إصالح التعليم الثانوي الصناعي وربطه بالصناعة في والية
 األهداف التالية:”تحقيق 

الجودة: سوف تلتزم مؤسسات التعليم الفني والمهني بتطبيق مؤشرات الجودة لضمان .1
تلبية توقعات التالميذ وأرباب العمل والحكومة. وسوف يكون شعار المدارس الثانوية 

 الصناعية هو االلتزام باالمتياز فى كل شيء تفعله.
يدرك جميع المشاركين في العمليات التخطيطية قيمة واحترام جميع المهن. الكرامة: .8

وسوف يكون شعار المدارس الثانوية الصناعية يجب احترام جميع أنواع العمل 
مادام له عائد ومغزى بالنسبة للفرد وأرباب العمل والمجتمع، وبصرف النظر عن 

 قيمة الراتب.
ات التعليم الثانوي الصناعي متمتعين بمهار التوقعات العالية: سوف يتخرج تالميذ .3

أكاديمية وفنية عالية. وسوف يكون شعار المدارس الثانوية الصناعية هو اإلصرار 
 الدائم على الوصل إلى أفضل أداء.

التجديد: سوف تصيغ الهيئات المسئولة عن التخطيط للمدارس الثانوية الصناعية .4
ت سائل تعليمية متميزة من خالل التحالفابرامج تعليمية ومقررات ومناهج دراسية وو 

والشراكة. وسوف يكون شعار الهيئات المسئولة عن التخطيط للمدارس الثانوية 
الصناعية هو تآزر القيادة اإلبداعية، وتصميم مناهج دراسية بالغة الحداثة والتطور، 

القتصاد لوابتكار وتوظيف وسائل تعليمية متميزة بما يتالءم مع المتطلبات المتغيرة 
 الكوكبي.
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التعلم مدى الحياة: سوف يتم إعادة التركيز على قيمة التعلم مدى الحياة. وسوف .7
يكون شعار المدارس الثانوية الصناعية هو القدرة على تطوير وتحديث المهارات 

 .State Board of Education) “الفردية في ظل عالم سريع التغير
Department of Public Instruction, 2009, p.2) . 

مما سبق يتضح أن ضمان تخرج جميع تالميذ المرحلة الثانوية وهم مؤهلون 
ومسلحون بالمهارات والمعارف الالزمة للنجاح في االلتحاق بالتعليم العالي أو في دخول 
سوق العمل هو الهدف المحوري لنظام التعليم الثانوي األمريكي في جميع الواليات. 

 حثيثة والتعليم الفيدرالية ومديريات التعليم في الواليات المختلفة جهوداً  وتبذل وزارة التربية
لمساعدة تالميذ المرحلة الثانوية على اكتساب وتعميق وصقل هذه المعارف والمهارات 
المطلوبة. وبعد أن قمنا بشرح الدور الذي تلعبه وزارة التربية والتعليم الفيدرالية في 

ثانوي الصناعي وربطه بقطاع الصناعة، سوف نحلل في التخطيط إلصالح التعليم ال
 الجزء التالي كيفية التنظيم إلصالح التعليم الثانوي الصناعي وربطه بقطاع الصناعة.
المحور الثالث: التنظيم إلصالح التعليم الثانوي الصناعي في الواليات 

 المتحدة األمريكية وربطه بالصناعة:
ايير تلفة إلى تنظيم نظمها التعليمية وفقًا للمعفي ظل سعى مديريات التعليم المخ

التربوية المشتركة بين الواليات، تبرز أهمية السعي لتخريج تالميذ لديهم المهارات 
والمعارف التي تمكنهم من دخول سوق العمل أو االلتحاق بمؤسسات التعليم العالي.  

لتعليمية ات واإلدارات اولهذا يجب على صانعي السياسات التعليمية على مستوى المديري
بذل قصارى جهدهم لكسر الحواجز بين النظم التعليمية وبين متطلبات الصناعة 
واحتياجات سوق العمل. وباإلضافة على هذا، فإن عليهم البحث عن طرائق جديدة 
لضمان إثارة المعايير الجديدة للربط بين النظم التعليمية وبين الصناعة لدافعية التالميذ 

ن في المرحلة الثانوية بشقيها العام والفني. ويؤكد الباحث على ضرورة صياغة المقيدي
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برامج تعليمية في المدرسة الثانوية الصناعية تضمن التفاعل البناء بين القادة المحليين 
 وبين أرباب العمل بصورة تجعل هذه البرامج التعليمية تلبى احتياجات سوق العمل.

 نظم التعليمية وبين الصناعة توافر إرادة اإلصالحويتطلب تجسير الفجوة بين ال
والبصيرة لدى صانعي السياسات ومنفذي البرامج التعليمية. وما تزال حتى اآلن توجد 
داريى التعليم الثانوي الصناعي في صنع  فجوة بين المستوى المأمول لمشاركة معلمي وا 

سياسات ين نظرة صانعي الالسياسات التعليمية وبين الواقع الفعلي. كما توجد فجوة ب
داريى التعليم  التعليمية للمعايير التربوية المشتركة بين الواليات وبين نظرة معلمي وا 
الثانوي الصناعي لها. ويهدف هذا الجزء إلى تحليل اآلليات التنظيمية التي استخدمتها 

ت سوق االسلطات التعليمية لتوطيد العالقة بين التعليم الثانوي الصناعي وبين متطلب
العمل. ولعل من أبرز معالم اآلليات التنظيمية لهذه العالقة سعى وزارة التربية والتعليم 
الفيدرالية إللزام الواليات بالتعاون مع هيئات التنمية االقتصادية والمنظمات العمالية 
بهدف استشراف طبيعة المهن التي سوف يكثر عليها الطلب في المستقبل، والقطاعات 

 التي سوف تزدهر في المستقبل. الصناعية
وتوفر برامج التعليم الثانوي الصناعي عالية الجودة تعليمًا متميزًا يعد التالميذ 
لدخول سوق العمل ولاللتحاق بمؤسسات التعليم العالي. وتؤكد الحكومة األمريكية على 

لثانوية ا ضرورة تقديم المدارس الثانوية الصناعية لمقررات دراسية تربط بين المرحلتين
والجامعية وتؤدى إلى إصدار رخصة لمزاولة األعمال الصناعية في نهاية المرحلة 
الثانوية، كما تؤدى إلى إصدار مؤهل فوق متوسط لمن يرغب في مواصلة الدراسة 
األكاديمية. وبهذا تمكن برامج التعليم الثانوي الصناعي عالية الجودة خريقيها من العمل 

تقويمات ”ة الواعدة. وقد طورت السلطات التعليمية في القطاعات الصناعي
(Evaluation Scales)  للمؤهالت الدراسية لتوضح ألرباب العمل أن األفراد

الحاصلين على رخص مهنية معينة يمتلكون مجموعة من الخصائص الالزمة للنجاح 
عاملين لفي أماكن العمل. وتتضمن هذه التقويمات شرحًا للمهارات والصفات التي تميز ا
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الفعالين مثل: االلتزام بالمواعيد، وأخالقيات العمل، ومهارات التواصل الفعال، 
واالنضباط الذاتي، والمهارات التنظيمية، والمهارات األكاديمية العامة والخاصة المتصلة 
بتخصصات الرياضيات والقراءة والحاسب اآللي، ومهارات تخزين واستعادة المعلومات. 

رخص مزاولة المهنة وتقويمات المؤهالت الدراسية أصبح مفهوم درجة ونتيجة ألهمية 
االستعداد لممارسة العمل مفهومًا سائدًا وبالغ األهمية للقوى العاملة في القرن الحادي 

 . (Muller, Robert and Beatty,   Alexandra,pp.1-2) “والعشرين
دة األمريكية واليات المتحولتنظيم الشئون الخاصة بالتعليم الثانوي الصناعي في ال

‘‘ لمهنيقانون كارل بيركنز للتعليم الفني وا’’قام الرئيس األمريكي بالموافقة على إصدار 
. ويؤكد القانون على ضرورة االهتمام بالتحصيل الدراسي 8009أغسطس  18في 

لعالي ا لتالميذ التعليم الفني والمهني، وعلى تقوية العالقات بين التعليم الثانوي والتعليم
وعلى تحسين المحاسبية على مستوى المديريات واإلدارات التعليمية. ويهدف القانون 
إلى تنمية المهارات الفنية والمهنية واألكاديمية لتالميذ المرحلة الثانوية ومرحلة التعليم 
العالي الذين اختاروا االلتحاق بالتعليم الفني والمهني وخاصة في تلك البرامج التي تعد 

تالميذ للمهارات العليا، وللوظائف ذات األجر المرتفع، وللمهن التي يزداد عليها الطلب ال
وأحيانًا ”في الوقت الحاضر، وللمهن التي يتوقع أن يزداد عليها الطلب في المستقبل. 

يشار إلى التعليم الفني والوظيفي على أنه تعليم مهني يقدم إعدادًا مهنيًا وغير مهني 
  “مرحلة الثانوية، ومرحلة التعليم العالي، وفى برامج تعليم الكبارللتالميذ في ال

(Levesque, K.; Laird, J.; Hensley, E.; Choy, S.P.; Cataldi, E.F.; 
and Hudson, L., 2008, pp.1-2) وتشير مطبوعات المركز القومي .

لفني والمهني يعد التعليم ا”لإلحصاءات التربوية التابع لوزارة التربية والتعليم إلى أن 
التالميذ ألدوار خارج المدرسة يكافئهم سوق العمل عليها في صورة أجور. وهو بهذا 
يعلمهم المهارات العامة الالزمة للحصول على وظيفة، والمهارات الالزمة للعمل في 

 ;.Levesque, K.; Laird, J.; Hensley, E.; Choy, S.P) “مهن معينة
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Cataldi, E.F.; and Hudson, L., 2008, pp.1-2) ويقدم التعليم الفني إعدادًا .
للتالميذ في عدد من المهن مثل: صيانة السيارات، وبرامج الحاسب اآللي، والهندسة 

 التكنولوجية وغيرها. 
مجاالت أساسية  7على ‘‘ قانون كارل بيركنز للتعليم الفني والمهني’’ويركز 

 اسية المقدمة للواليات، وبرنامج منح اإلعدادللبرامج التعليمية وهى: برنامج المنح األس
التكنولوجي، وبرنامج المنح المقدمة للسكان األصليين الملتحقين ببرامج التعليم فوق 
المتوسط ومؤسسات التعليم الفني، والبرامج القومية، وبرامج المعلومات المهنية وفرص 

 . (Congress of the U.S.A., 2006, pp.1-10)العمل 
وتقدم برنامج المنح األساسية المقدمة للواليات تموياًل يتناسب مع عدد سكان كل والية 

على األقل من قيمة هذه المنح  %27ومع نصيب الفرد من الدخل بها. وتقوم كل والية بتوزيع 
على المؤسسات التعليمية المحلية، والمدارس الثانوية المهنية والفنية، والمعاهد فوق المتوسطة، 

لمنظمات غير الهادفة للربح الحكومية والخاصة التي تقدم برامج تعليمية فنية ومهنية. وتحدد وا
كل والية نصيب مؤسسات التعليم الثانوي والتعليم فوق المتوسط من هذه المنح. وعادة ما يتم 

من قيمة هذه المنح لتمويل المرحلة الثانوية الفنية ومرحلة التعليم  %39و %94تخصيص 
من قيمة المنحة  %7متوسط على الترتيب. وال يجوز للوالية أن تخصص أكثر من فوق ال

من قيمة المنحة  %10لتمويل األنشطة اإلدارية، كما ال يجوز لها أن تخصص أكثر من 
لتمويل األنشطة المتصلة بتنمية القيادات التربوية. وبالمثل ال يجوز للمؤسسة التعليمية الحاصلة 

 .U.S)من قيمتها لتمويل األنشطة اإلدارية  %7أكثر من على المنحة أن تخصص 
Department of Education. Office of Vocational and Adult Education. 

Division of Academic and Technical Education, pp.1-2) . 
يم الثانوي أكبر تمويل للتعل‘‘ قانون كارل بيركنز للتعليم الفني والمهني’’ويقدم 

ليم فوق المتوسط الفني والمهني؛ حيث تقدم الحكومة الفيدرالية إلى حكومات الواليات والتع
مليار دوالر سنويًا. وتقدم منح الحكومة الفيدرالية لإلعداد التكنولوجي  1.1المختلفة مبلغ 

تموياًل يتناسب مع عدد سكان كل والية ومع نصيب الفرد من الدخل بها. ويتم توزيع 



 

606 

   2061مجلة دراسات فى التعليم الجامعى                                                العدد الثالث والثالثون 

خالل لجنة محلية تضم ممثلين عن اإلدارات التعليمية، ومؤسسات هذه األموال من 
التعليم العالي، وأرباب العمل، وممثلي الشركات والنقابات المهنية. وبرامج اإلعداد 

سنوات دراسية؛ اثنتان منها في المرحلة الثانوية، واثنتان في  4التكنولوجي عبارة عن 
ية اإلعداد التكنولوجي بين الجوانب التعليممرحلة التعليم فوق المتوسط. وتمزج برامج 

األكاديمية والمهنية والفنية، وتقدم للتالميذ تأهياًل فنيًا في المهارات العليا والمهن التي 
تدر رواتب أعلى والتي يوجد عليها طلب كبير من خالل إمداد التالميذ بمعارف متكاملة 

ة اكتساب الملتحقين بها لدرج مرتبطة بالمهن وسوق العمل. وتؤدى هذه البرامج إلى
عالية من االتقان. ويحصل الناجحون فيها على دبلوم مهني أو شهادة فوق متوسطة. 
وتمكن هذه البرامج التالميذ من الحصول على وظائف تدر راتبًا أعلى أو االلتحاق 

 U.S. Department of Education. Office of Vocational and Adult)بالجامعة 
Education. Division of Academic and Technical Education.p.1-3). 

طبيعة  ‘‘قانون كارل بيركنز للتعليم الفني والمهني’’من  117ويفصل الجزء رقم 
برنامج المنح المقدمة للسكان األصليين الملتحقين ببرامج التعليم فوق المتوسط 
ومؤسسات التعليم الفني في المرحلة الثانوية. ويوفر القانون منحاً مالية للسكان األصليين 

قانون الكليات والجامعات الخاص بالسكان ’’مالي في ضوء الذين ال يحصلون على دعم 
ذه المنح وتستخدم ه‘‘. قانون نافاجو للتعليم فوق المتوسط’’أو في ضوء ‘‘ األصليين

المالية لتمويل اإلنفاق الرأسمالي، وتكلفة إجراء عمليات الصيانة، وتكلفة إدارة البرامج 
سي ية والخدمات الطالبية، والدعم المؤسالتعليمية، والتوسع في تقديم الخدمات التعليم

لبرامج التعليم الفني والمهني التي تخدم التالميذ الهنود )السكان األصليين( 
(Congress of the U.S.A., 2006, pp.28-31). 

عقدت اللجنة الفرعية حول الطفولة المبكرة والتعليم  8013نوفمبر  19وفى 
ليم واب األمريكي جلسة استماع لدراسة فوائد التعاالبتدائي والتعليم الثانوي بمجلس الن

الفني والوظيفي. وباإلضافة إلى التأكيد على أهمية التجديد في برامج التعليم الفني 
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والوظيفي ودوره في مساعدة التالميذ على الحصول على الوظائف التي عليها طلب 
م الفني اجه التعليكبير، ساعدت جلسة االستماع على تحديد عدد من التحديات التي تو 

والوظيفي، وعلى دراسة الفوائد المتوقعة من تعديل قانون التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي 
وقانون التعليم العالي. وقد أكدت جلسة االستماع على أهمية تقديم التدريبات العملية 

 Congress of the U.S.A., 13)المرتبطة بواقع كل تخصص مهني لجميع التالميذ 
Nov. 2013)  . 

 مما سبق يتضح أن أبرز معالم اآلليات التنظيمية لهذه العالقة ما يلي:
سعى وزارة التربية والتعليم الفيدرالية إللزام الواليات بالتعاون مع هيئات التنمية االقتصادية .1

والمنظمات العمالية بهدف استشراف طبيعة المهن التي سوف يكثر عليها الطلب في 
 دة، والقطاعات الصناعية التي سوف تزدهر في المستقبل.العقود القا

تطوير السلطات التعليمية لتقويمات للمؤهالت الدراسية لتوضح ألرباب العمل أن األفراد .8
الحاصلين على رخص مهنية معينة يمتلكون مجموعة من الخصائص الالزمة للنجاح في 

 أماكن العمل.
 .8009أغسطس  18في ‘‘ ي والمهنيقانون كارل بيركنز للتعليم الفن’’إصدار .3

وبعد أن حللنا األدوات التي استخدمتها وزارة التربية والتعليم الفيدرالية لتنظيم عمليات 
إلصالح التعليم الثانوي الصناعي في الواليات المتحدة األمريكية وربطه بالصناعة، سوف 

واليات المتحدة الصناعي في النتناول في الجزء التالي طبيعة التنسيق إلصالح التعليم الثانوي 
 األمريكية وربطه بالصناعة.

المحور الرابع: التنسيق إلصالح التعليم الثانوي الصناعي في الواليات 
 المتحدة األمريكية وربطه بالصناعة:

عادة ما تنسق المدارس الثانوية المهنية والفنية والمعاهد فوق المتوسطة مع 
المصانع والشركات لضمان تمتع خريجيها بالمعارف والمهارات التي تيسر حصولهم 
على فرص عمل. وعلى سبيل المثال تقدم المعاهد فوق المتوسطة تدريباً خاصاً ومحتوى 
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متطلبات العمل في تلك الشركات. وتقوم  معرفيًا للعاملين في الشركات بناء على
الشركات بإعارة موظفيها لتدريس بعض المقررات الدراسية في المؤسسات التعليمية، كما 
تعير المصانع بعض معداتها للمدارس والكليات. وتوظف المؤسسات التعليمية بعض 

المناهج  رالعاملين في القطاعات الصناعية كمستشارين لها يساعدونها في تصميم وتطوي
الدراسية. وباإلضافة إلى ما سبق، توفر المصانع والشركات فرصًا تدريبية وفرص عمل 

 لطالب وخريجي المؤسسات التعليمية.
وعلى سبيل المثال قام أصحاب المصانع في مدينة سان أنطونيو بعقد شراكة ”

الثانوية ة و مع المعاهد فوق المتوسطة في حي أالمو لتعريف تالميذ المرحلتين اإلعدادي
بالمهن الصناعية وبفرص التعليم العالي. وتعتمد هذا الشراكة على إكمال التالميذ لتعلم 
مقررات دراسية ذات طابع صناعي بهدف غرس وتنمية المهارات المهنية الصناعية 
لديهم. ويدمج برنامج التعليم المزدوج التعلم داخل المدارس مع التدريب العملي على 

 37ي المصانع، ويمكن تالميذ المدرسة الثانوية من التخرج بعد دراسة أحدث اآلالت ف
وحدة دراسية فقط وبعد الحصول على الشهادة القومية لالستعداد المهني وشهادة فني 
إنتاج من مجلس معايير المهارات التصنيعية. ويشارك أصحاب المصانع بقوة في تصميم 

 الدراسية، في حين تقدم المصانع فرصاً برنامج التعليم المزدوج والتخطيط لمناهجه 
للتدريب العملي مدفوعة األجر. وباإلضافة إلى هذا، يوظف أصحاب المصانع في مدينة 
سان أنطونيو خريجي المدارس الثانوية الصناعية للعمل في وظائف إدارة اإلنتاج 

 Deloitte Development LLC and The) “التصنيعي وصيانة اآلالت والمعدات
Manufacturing  Institute, 2011,p.6)    . 

وأحد نتائج التنسيق بين التعليم الثانوي الصناعي وبين المصانع والشركات هو 
 Industry-recognized) تصميم مؤهالت دراسية معتمدة من قطاع الصناعة

credentials)  وتتكون هذه المؤهالت الدراسية من مجموعة من الكفايات والمهارات .
ف الضرورية أو المرغوب فيها في مهنة معينة أو في صناعة محددة. وفى سياق والمعار 
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التعليم وتنمية مهارات القوى العاملة والتوظيف والتدريب للتأهيل لسوق العمل تعرف 
المؤهالت الدراسية المعتمدة من قطاع الصناعة على أنها التثبت ”وزارة العمل األمريكية 

معينة اكتسبها فرد بواسطة طرف ثالث له صالحيات من صحة مؤهل دراسي أو كفاية 
أو سلطة إصدار مثل هذا المؤهل مثل: مؤسسة تعليمية معتمدة أو اتحاد معتمد 

 ,U.S. Department of Labor) “للصناعات أو نقابة مهنية أو هيئة وظيفية مهنية
Employment and Training Administration, 2010, p. Attachment.p.1) . 

بعض هذه المؤهالت الدراسية المعتمدة من قطاع الصناعة تعد شرطًا ضروريًا و 
للعمل في مهنة معينة، في حين أن البعض اآلخر يفيد في زيادة دخل الفرد أو فرص 

 توظف الحاصل عليها.
ولتيسير التنسيق بين المدارس الثانوية الصناعية وبين قطاع الصناعة تم 

 The National Career)‘‘ ستعداد المهنيإصدار الشهادة القومية لال’’
Readiness Certificate) وتلتزم هذه الشهادة بالمواصفات التي وضعتها وزارة .

عداد الشهادة القومية لالست’’العمل األمريكية لتعريف مصطلح مؤهل دراسي. وتعتبر 
عارف لممؤهاًل دراسيًا معتمدًا من قبل قطاع الصناعة، ويعتمد على تراكم ا‘‘ المهني

والمهارات، ويمكن نقله من قطاع آلخر ومن وظيفة ألخرى. وتؤكد هذه الشهادة على 
تمتع صاحبها بالكفايات المهنية األساسية الدالة على االستعداد المهني والالزمة للترقي 

م المركز القومي لتعلي’’، و‘‘االتحاد القومي ألرباب الصناعات’’الوظيفي. ويعترف 
بصورة رسمية ‘‘ مركز تنمية القوى العاملة في قطاع الطاقة’’و، ‘‘وبحوث البناء

بالشهادة القومية لالستعداد المهني، وهى تشكل جزءًا من نظم المؤهالت الدراسية 
 . (ACT, Inc., 2011, p.2)المعتمدة من قطاع الصناعة بها

س ر مما سبق يتضح أن الحكومة الفيدرالية وحكومات الواليات المختلفة تشجع المدا
الثانوية الصناعية والمعاهد فوق المتوسطة على التنسيق مع الشركات والمصانع 
إلصالح التعليم الفني والمهني. ويعد هذا التنسيق أمرًا بالغ األهمية لضمان ارتباط 
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المناهج والمهارات الفنية التي يتم تدريسها للتالميذ باالحتياجات الفعلية لسوق العمل 
قانون كارل ’’مؤسسات التعليم العالي. ومن الناحية القانونية يلزم وبمتطلبات االلتحاق ب

باب الواليات واإلدارات التعليمية والمدارس باستشارة أر ‘‘ بيركنز للتعليم الفني والمهني
العمل وممثلي الصناعات المختلفة، وبالتنسيق معهم عند تصميم وتنفيذ برامج التعليم 

واليات واإلدارات لل‘‘ رل بيركنز للتعليم الفني والمهنيقانون كا’’الفني والمهني. ويسمح 
التعليمية والمدارس بتخصيص جزء من ميزانيتها لتشجيع مبادرات الشراكة بين 
المؤسسات والتعليمية وبين قطاع الصناعة. وتهدف مبادرات الشراكة هذه إلى توفير 

هدف التنسيق خرجهم. ويفرص تدريبية وفرص للتوظف أمام التالميذ أثناء دراستهم وبعد ت
مع قطاع الصناعة إلى تلبية احتياجات االقتصاد، ومواكبة متطلبات سوق العمل. ولهذا 
تقوم بعض هذه المبادرات باستشراف المهارات المطلوبة في سوق العمل في المستقبل، 
وبتعديل الممارسات والسياسات التعليمية بهدف تلبية النقص في المعروض من القوى 

ة. ويعنى ذلك أن على المدارس الثانوية الفنية والمهنية أن تطور رؤاها بحيث العامل
 تركز بدرجة أكبر على تلبية احتياجات سوق العمل.

وبعد أن قمنا بتحليل اآلليات التي تم اتباعها للتنسيق إلصالح التعليم الثانوي 
كيفية  ضالصناعي في الواليات المتحدة األمريكية وربطه بالصناعة، سوف نستعر 

 التكامل لتحقيق ذلك.
المحور الخامس: التكامل إلصالح التعليم الثانوي الصناعي في الواليات 

 المتحدة األمريكية وربطه بالصناعة:
يعد التكامل بين جهود وزارة التربية والتعليم الفيدرالية، وبين جهود الوزارات 
والهيئات الفيدرالية األخرى، واألكاديميات المهنية القائمة داخل المدارس الثانوية الشاملة، 
والمدارس الثانوية الفنية والمهنية المتخصصة، والمدارس الثانوية الفنية والمهنية التي 

د األكاديمية بعمق، والبرامج التعاونية التي تقدمها المعاهد فوق المتوسطة تدرس الموا
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هو الوسيلة الناجحة لربط التعليم الثانوي الصناعي باحتياجات سوق العمل ومتطلبات 
الصناعة. ويعد هذا التكامل شرطًا الزمًا لتأسيس برامج تعليمية عالية الجودة؛ حيث 

يم الفني والمهني أكثر ارتباطًا وتناغمًا مع المهارات يؤدى هذا التكامل إلى جعل التعل
المطلوبة في سوق العمل. ومن خالل هذا التكامل يستطيع التالميذ الحصول على 
وحدات دراسية جامعية أثناء دراستهم في المرحلة الثانوية أو أثناء حصولهم على تدريب 

ة زيادة فهم تالميذ المرحل داخل المصانع. وباإلضافة إلى هذا، يعمل هذا التكامل على
الثانوية لمتطلبات االلتحاق بمؤسسات التعليم العالي. كما يعمل التكامل بين جهود 
الوزارات والمؤسسات التعليمية السابق ذكرها على تيسير شراء المدارس الثانوية 
 الصناعية للوسائل التعليمية واآلالت والمعدات، وعلى توفير الفرص للتدرب عليها داخل
المدارس والمصانع. وأخيرًا يسهم هذا التكامل في توفير فرص تعلم تتحدى قدرات 
التالميذ، وترتبط بواقع سوق العمل، وتؤهل التالميذ للتخرج من المدارس الفنية والمهنية 
وهم حاصلون على مؤهل دراسي أو رخصة لمزاولة المهنة، وهم جاهزون أيضًا لمتابعة 

ا باختصار أن ذلك التكامل يؤهل التالميذ في نهاية المطاف تعليمهم العالي. ويعنى هذ
 للعمل في المهن التي يوجد عليها طلب كبير وفى الصناعات سريعة النمو.

قانون ’’وترجع جذور التعاون بين قطاع التعليم وبين وزارة العمل األمريكية إلى 
القانون يهدف إلى  . وقد كان هذا1998الصادر في عام ‘‘ تنمية وتدريب القوى العاملة

إعداد األفراد للتوظف وخاصة أولئك الذين ال يستطيعون الحصول على فرصة عمل 
دف إلى يه‘‘ قانون تنمية وتدريب القوى العاملة’’بدون خضوعهم للتدريب. وقد كان 

حل مشكلة ارتفاع معدالت البطالة عن طريق تدريب العمال أصحاب المهارات العتيقة 
 U.S. Congress, Senate)ات التكنولوجية الحديثة سريعة التغير على اكتساب المهار 

Committee on Agriculture and Forestry, Subcommittee on Rural 
Development, 1973, p.2) . 
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 44ويشير مكتب المحاسبية األمريكية إلى زيادة أعداد البرامج الفيدرالية من 
تقدم تدريبًا مهنيًا أو  8009برنامجًا فيدراليًا في عام  47إلى  8003برنامج في عام 
مليار دوالر أمريكي في  12هيئات فيدرالية. وقد أنفقت هذه البرامج  9وظيفيًا بواسطة 

لبرامج التي تقدم تعليمًا أو تدريبًا يرتبط بالتوظيف قد ازداد . ويعنى ذلك أن ا8009عام 
ذا أخذنا معدل التضخم في االعتبار سوف نجد أن ميزانية هذه البرامج قد  عددها. وا 

مليار دوالر أمريكي  8زيادة صافية تقدر بــ  8009حتى عام  8008زادت من عام 
(U.S. Government Accountability Office, 2011, pp.3-5 & pp.64-

 . وتشمل هذه البرامج:(67
‘‘ مهنيلقانون كارل بيركنز للتعليم الفني وال’’البرامج التدريبية المصرح بها وفقًا .1

 ، والتي يتم إدارتها بواسطة وزارة التربية والتعليم الفيدرالية.8009الصادر في عام 
عمل اسطة وزارة البرنامج مساعدة األفراد على التأهيل المهني الذى يتم إدارته بو .8

 .(Collins, B., 2012, p.1)الفيدرالية
والموجهة للعمال ‘‘ بقانون االستثمار في القوى العاملة’’البرامج المرتبطة .3

المفصولين والشباب المسرحين من وظائفهم والتي يتم إدارتها بواسطة وزارة العمل 
 .(Bradley, David; Collins, Benjamin, 2013, p.1)الفيدرالية 

برامج مساعدة السكان األصليين )الهنود الحمر( على التوظف والتي يتم إدارتها .4
 U.S. Department of Interior. Indian)بواسطة وزارة الداخلية الفيدرالية

Affairs, 2013, pp. IA-GS- 1- IA-GS-3). 
ة يبرامج مساعدة الالجئين والتي يتم إدارتها بواسطة وزارة الصحة والخدمات البشر .7

 .U.S. Department of Health and Human Services)الفيدرالية 
Administration for Children and Families. 2013, pp.169-183). 

ولتحقيق التكامل بين جهود الوزارات المختلفة قامت وزارة التربية والتعليم األمريكية 
مليون دوالر  47.7تقديم بهدف  8013بتوقيع اتفاقية شراكة مع وزارة العمل في عام 
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أمريكي لتعزيز التعاون القائم بين المعاهد فوق المتوسطة وبين الشركات والمصانع 
لتعليم وتدريب العمال على اكتساب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. وتعد هذه 

 ت. وقد تم توقيع هذه االتفاقيا8009االتفاقية هي االتفاقية الثالثة بين الطرفين منذ عام 
‘ ‘برنامج المنح المالية للتدريب المهني ولمساعدة المعاهد فوق المتوسطة’’في ظل 

(Trade Adjustment Assistance Community College and Career 
Training grant Program)  "إن ”. وكما أكد وزير التربية والتعليم "أرنية دانكان

مارات يحتاجونها يعد واحداً من أفضل االستثتزويد تالميذ األمة األمريكية بالمهارات التي 
التي تحافظ على نمو اقتصادنا. وسوف تعمل هذه االتفاقيات على تدعيم أواصر الشراكة 
بين المؤسسات وبين أرباب العمل بحيث يكتسب التالميذ المهارات التي تؤهلهم للعمل 

 .“قبل المستبنجاح في المهن التي يوجد عليها طلب كبير في الوقت الراهن وفى 
(U.S. Department of Education, 2013, p.1.) 

مليون  440وباإلضافة إلى هذا، قامت وزارة العمل الفيدرالية بتخصيص أكثر من 
دوالر أمريكي في صورة منح تقدم للواليات لتحفيز النمو االقتصادي وللبدء في تحقيق 

 190درالية مبلغًا يقدر بـ االستقالل في مجال الطاقة. كما خصصت وزارة العمل الفي
مليون دوالر أمريكي لمبادرة الشراكة في مجال الطاقة وللمنح التدريبية. وسوف يتم 

مليون دوالر من هذا المبلغ لتمويل المشروعات الهادفة إلى إعادة تأهيل  87استقطاع 
صناعة السيارات. وسوف تساعد هذه المنح جميعها العمال على االلتحاق بوظائف تدر 
عليهم دخاًل أعلى، وفى نفس الوقت تسهم في بناء اقتصاد وطني قوى يعتمد على 
الطاقة النظيفة. ويعنى هذا، أن هذه المبالغ المالية سوف تخلق نظمًا تعليمية وتدريبية 
وخدمات مساندة ومسارات وظيفية متميزة يستفيد منها العمال الفقراء منخفضي الدخل 

 ,U.S. Department of Labor)لمهارات وأصحاب المستوى المتدني من ا
Secretary of Labor Speech, p.1.) 
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وقد وقعت وزارة التربية والتعليم الفيدرالية عدة مذكرات تفاهم مع وزارة العمل 
الفيدرالية ووزارة الطاقة الفيدرالية للتعاون سويًا في ربط سوق العمل بالنظام التعليمي 

من  قانون التعافي’’تمويل هذا التعاون من خالل  والمؤسسات التدريبية. وسوف يتم
عادة االستثمار  American Recovery and)‘‘ األزمة االقتصادية وا 

Reinvestment Act)  .” عادة ويهدف قانون التعافي من األزمة االقتصادية وا 
إلى تقدم منح مالية بهدف الحفاظ على الوظائف  8009االستثمار الصادر في عام 

لى زيادة فاعلية العلوم القائمة و  لى االستثمار في البنية التحتية، وا  زيادة أعدادها، وا 
لى تحقيق االنضباط واإلصالح المالي  والطاقة، وتقديم المساعدات المالية للعاطلين، وا 

 .(Congress of U.S.A., 2009. p.1) “ في الواليات والمحليات
عادة االستثمارقانون التعافي من األزمة االقتصادية ’’وقد مثل  مينة فرصة ث‘‘ وا 

للواليات األمريكية وللحكومة الفيدرالية لتحسين نظم المعلومات المرتبطة بسوق العمل؛ 
حيث وفر القانون مبالغ مالية كبيرة لتحديث قواعد البيانات المتصلة بأسواق العمل في 

قويم فرص لية لتعدد كبير من الواليات األمريكية. وقد أجرت هذه الواليات بحوثًا تحلي
العمل والتدريب وخاصة تلك المرتبطة باالقتصاد القائم على حماية البيئة والبحث عن 

أن  -على سيبل المثال  –وقد أتاح القانون لوالية بنسلفانيا ”مصادر متجددة للطاقة. 
تصبح أكثر توظيفًا للتخطيط االستراتيجي في توجيه االستثمارات المخصصة لتنمية 

ارف القوى العاملة. وقد سمحت المنح المالية التي وفرها القانون للوالية مهارات ومع
بتطوير نظم التدريب بها بصورة تتسم بدرجة أكبر من الكفاءة والعدالة. كما خصصت 

من المنح المالية التي حصلت عليها لتمويل -%37بداًل من - %70والية ويسكونسن 
ساعدت تلك النسبة المرتفعة من األموال  برامج التدريب وتحديث مهارات العمال. وقد

عادة تدريب العمال والعاطلين على تقليل نسبة العاطلين الذين  المخصصة للتدريب وا 
 ,Hobbie, Richard; Barnow, Burt, Jan. 2011)يحصلون على إعانات بطالة

p.155) “. 
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وباإلضافة إلى جهود الواليات لتحسين نظم المعلومات المرتبطة بسوق العمل بها، وقعت 
وزارة التربية والتعليم الفيدرالية عدة مذكرات تفاهم مع وزارة العمل الفيدرالية ووزارة الطاقة 
الفيدرالية للتعاون سويًا في ربط سوق العمل بالنظام التعليمي والمؤسسات التدريبية. وسوف 

عمل وزارة التربية والتعليم من خالل برامج المنح المالية المقدمة للواليات والمساعدات الفنية ت
التي تقدمها للمديريات واإلدارات التعليمية والمعاهد فوق المتوسطة على تشجيع ومساندة 

هولة سمسارات التنمية الوظيفية والبرامج الدراسية التي تيسر انتقال تالميذ المرحلة الثانوية ب
من  –إلى مرحلة التعليم العالي وتتيح لهم دخول سوق العمل بنجاح. وسوف تدعم وزارة العمل 

 األنشطة المحلية واإلقليمية لربط الباحثين عن وظائف –خالل برامج المنح المالية التي تقدمها 
 بفرص العمل والتدريب، كما سوف تشارك في إعداد العمال لاللتحاق بالصناعات الناشئة
والصناعات سريعة النمو. وسوف تدعم وزارة الطاقة الفيدرالية البحوث والتطوير واألنشطة 
الهادفة إلى مساعدة الواليات المتحدة األمريكية على أن تصبح دولة تعتمد بدرجة أكبر على 
الطاقة المتجددة، وتطبق أحدث تقنيات تخفيض استخدام الطاقة في المنازل والشركات ووسائل 

الت والصناعة. كما سوف تبذل قصارى جهدها لتوليد طاقة كهربية نظيفة. ولتحقيق المواص
ذلك، سوف تركز وزارة الطاقة على تطوير المعارف العلمية األساسية والتكنولوجيا الصناعية 
والمناهج الدراسية والمؤهالت والمعايير الدراسية، كما سوف توفر المساعدات الفنية لضمان 

يمية وتدريبية تواكب أحدث متطلبات العصر. وسوف تشجع وزارة الطاقة تقديم برامج تعل
 U.S. Department)التنسيق مع الصناعة لتحسين فرص التدريب العملي داخل المصانع 

of Education, Memorandum of Understanding Among The United 
States Departments of Education, Energy and Labor, p.1.) 

وف تسعى الوزارات الثالث إلى تطوير برامج التعليم والتدريب القائمة والمستقبلية، وس
لى تجنب ازدواجية الجهود، والتغلب على النقص الموجود في  وتحسين كفاءتها وفعاليتها، وا 
مهارات األفراد، وتحقيق التناغم األمثل بين برامج التدريب وبين متطلبات سوق العمل، وتوفير 

نية متعددة ومسارات وظيفية متنوعة أمام العمال األمريكيين، وسوف تمد القوى خيارات مه
العاملة بالمهارات الالزمة للعمل في مجاالت إنتاج الطاقة النظيفة وقطاعات الطاقة المتجددة. 
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ويهدف هذا التعاون إلى تقدم االقتصاد األمريكي، وتطور القوى العاملة األمريكية على المديين 
لى ضمان صقل معارف ومهارات القوى العاملة لتصير عالية التأهيل القريب و  البعيد، وا 

واإلعداد تستطيع إدارة التكنولوجيا المتقدمة لتوليد الطاقة النظيفة بكفاءة. ومن ثم، تسهم الواليات 
 .U.S)المتحدة األمريكية في الحفاظ على المناخ، وتنجح في حماية أمنها القومي 

Department of Education, Memorandum of Understanding Among The 
United States Departments of Education, Energy and Labor, p.1; see 

also U.S. Department of Education, 2013, various pages). 
وقعت وزارة التربية والتعليم الفيدرالية ووزارة الصحة والشئون  8018إبريل  4وفى 

الفيدرالية ووزارة العمل الفيدرالية مذكرة تفاهم لتشجيع استخدام مداخل المسارات المهنية  اإلنسانية
كاستراتيجية واعدة لمساعدة الكبار على اكتساب المهارات التي يكثر عليها الطلب في سوق 
العمل والمؤهالت المعتمدة من قبل الصناعة. ولتحقيق ذلك سوف تتعاون الوزارات الثالث 

ناغم أكبر بين المؤسسات التعليمية والتدريبية والمصانع والشركات والهيئات الحكومية لتحقيق ت
التي تقدم خدمات اجتماعية. وسوف تشجع الوزارات الثالث الواليات المختلفة على ربط مواردها 

جال سواء العاملة في م –المحلية مع الموارد الفيدرالية لضمان التزام الهيئات الموجودة بها 
توحيد ب –عليم أو مجال تنمية مهارات القوى العاملة أو مجال الخدمات اإلنسانية والبشرية الت

 U.S. Department of)جهودها لتحقيق التنسيق والتكامل بين البرامج التي تقدمها 
Education, 4 April, 2012, p.1). 

ة نسانيوقد قامت إدارة رعاية األطفال والعائالت في وزارة الصحة والخدمات اإل
الفيدرالية بتمويل إجراء دراسة تقويمية واسعة النطاق لبرامج المسارات المهنية والوظيفية 
بهدف اكتشاف االستراتيجيات التجديدية لزيادة كفاءة تلك البرامج.  كما قامت وزارة 

سارات مالعمل الفيدرالية ووزارة التربية والتعليم الفيدرالية بتدشين مبادرة لعام واحد بعنوان ال
واليات وفى  9، وتمول هذه المبادرة األنشطة الجارية في 8010المهنية في يونيو 

محميتين من محميات السكان األصليين بهدف تصميم مسارات مهنية مستدامة، وتقوية 
الصالت بين المشاركين في هذه المسارات. ونتيجة لهذه المبادرة أنتجت إدارة التوظيف 
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الفيدرالية مجموعة من أدوات الدعم الفني لمساعدة صانعي والتدريب بوزارة العمل 
السياسات على مستوى المدن والواليات على التنفيذ الناجح لمداخل المسارات الوظيفية. 
 وباإلضافة إلى هذا، قام قسم التعليم المهني وتعليم الكبار بوزارة التربية والتعليم الفيدرالية

مي يس في مسارات التعلم المهني بهدف مساعدة مقدبتمويل تصميم مبادرة لتحسين التدر 
 U.S. Department)برامج تعليم الكبار في الواليات والمدن على تمهين هذه البرامج 

of Education, 4 April, 2012, pp.1-3). 
مما سبق يتضح أن عدداً من الوزارات قد تعاونت مع وزارة التربية والتعليم األمريكية 

ام التعليم الثانوي الصناعي مع قطاعات الصناعة.  وقد كان هذا لتحسين ارتباط نظ
التكامل إلصالح التعليم الثانوي الصناعي في الواليات المتحدة األمريكية وربطه 
بالصناعة مدعومًا بالتمويل الكافي وباألسس القانونية التي تشجعه. وقد شجع "قانون 

عادة االستثما ر" وزارة التربية والتعليم وغيرها من التعافي من األزمة االقتصادية وا 
الوزارات على صياغة استراتيجيات واتفاقيات تربط التعليم بقطاع الصناعة، وتتيح مزيدًا 

 من فرص التعلم والتدريب أمام التالميذ والعمال الكتساب معارف ومهارات جديدة.
 المحور السادس: التعليم الثانوي الصناعي في المملكة المتحدة:

عندما تم إنشاء  1907تاريخ التعليم الصناعي في المملكة المتحدة إلى عام يعود 
مدرسة إعدادية صناعية في عدد من المدن في شمال البالد. وكانت تكلفة هذه  88

المدارس اإلعدادية الصناعية مرتفعة، وكانت تقدم تعليمًا صناعيًا في مجاالت مثل: 
جة صصات الهندسية، والبناء للذكور. ونتيصناعة المالبس، والتطريز للفتيات، والتخ
تم إدخال تخصصات مهنية وصناعية  1913لإلصالحات التعليمية التي جرت في عام 

 Butler 1944)‘‘ قانون باتلر للتعليم’’وصدور  1944جديدة. وبحلول عام 
Education Act) نية في مختلف المدن البريطا  تم السماح بإنشاء المدارس الثانوية الصناعية

(Richardson, William; & Wiborg, Susanne, 2010, pp. 6-8) . 
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وقد شهد عقد الستينيات من القرن العشرين تقديم مقررات مهنية في المعاهد فوق 
 The 1964) 1994المتوسطة نتيجة إلصدار قانون التدريب الصناعي في عام 

Industrial Training Act)ت مثل: حرفة . وكانت هذه المقررات تغطي تخصصا
البناء والتشييد، والتخصصات الهندسية، وتخصصات التصنيع. وبحلول السبعينيات من 

تدريس هذه ب‘‘ مجلس التعليم الفني’’و‘‘ مجلس التعليم التجاري’’القرن العشرين قام 
تم دمج هذين المجلسين ليصبحا مجلسًا واحدًا  1923التخصصات المهنية. وفي عام 

تمل ومنذ ذلك التاريخ أصبحت هذه المقررات تش‘‘. م التجاري والفنيمجلس التعلي’’باسم 
على تعليم عام غير متخصص، وتعليم مهني صناعي يتمحور حول مهنة واحدة. 

(West, John; & Steedman, Hilary, 2003, p.7) . 
ونظرًا إلدراك الحكومة البريطانية ألهمية القوى العاملة عالية التدريب في تحقيق 

االقتصادي، فقد تزايد االهتمام بالتعليم الثانوي الصناعي منذ عقد التسعينيات من  النمو
القرن العشرين. وازدادت أعداد الباحثين المهتمين بتأهيل القوي العاملة وتقديم تعليم فني 
عالي الجودة لها. ولهذا أشار عدد متزايد من الباحثين إلى أهمية إمداد التالميذ بالمهارات 

الالزمة للعمل في مجال الصناعة الثقيلة، واألجهزة االلكترونية، والخدمات،  المهنية
والصناعات القائمة على القيمة المضافة. ومنذ بداية القرن الحادي والعشرين، أصبحت 
مهارات القدرة على التعلم، والقدرة على تطبيق المعارف والتكنولوجيا بين المجاالت 

 في االقتصاد الكوكبي. المختلفة هي األساس لالندماج 
ولكي تستطيع المملكة المتحدة مواجهة تحديات االقتصاد الكوكبي، ولكي تنجح ’’

في  8004في إعداد قوي عاملة مرتفعة المهارات بدأت الحكومة البريطانية منذ عام 
تخصيص ميزانيات كبيرة لإلنفاق على الموارد البشرية. وأشار أحد التقارير الصادرة عن 

لى  %7.4لتربية والتعليم إلى أن االتفاق على قطاع التعليم قد وصل إلى وزارة ا وا 
والعام المالي  8007-8004من الناتج المحلي اإلجمالي في العام المالي  7.9%

لى أن مخصصات قطاع التعليم سوف تصل إلى  8007-8002  110على الترتيب، وا 
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 ,Cuddy, Natalia; & Leney, Tom, 2005)‘‘ 8002-8007مليار يورو في العام 
p.12). 

 مبادرات إصالح التعليم الثانوي الصناعي في المملكة المتحدة:
تتنوع المبادرات التي نفذتها الحكومة في المملكة المتحدة إلصالح التعليم الثانوي 

إلى  14الصناعي. ومن أهم هذه المبادرات: مبادرة الفرص التعليمية واالمتياز من سن 
ومبادرة مهارات القرن الحادي والعشرين: تنمية استعداداتنا الكامنة، ومبادرة عامًا،  19

وزارة قطاع األعمال واالبتكار والمهارات، ومبادرة المهمة المزدوجة للتعليم الصناعي 
 للكبار. وسوف نتناول هذه المبادرات بشيء من التفصيل في الجزء التالي.

 عامًا:  16إلى  12الميذ من سن مبادرة الفرص التعليمية واالمتياز للت
الفرص ’ ’قيام وزارة التعليم والمهارات بنشر تقرير بعنوان  8003شهد أوائل عام 

وقد تضمن هذا التقرير عدة ‘‘. عاماً  19إلى  14التعليمية واالمتياز للتالميذ من سن 
ى المرحلة لمقترحات إلصالح التعليم الثانوي في المملكة المتحدة. وقد نظر هذا التقرير إ

الثانوية باعتبارها مرحلة تعليمية مستقلة، واقترح تنفيذ عدد من اإلصالحات في المناهج 
الدراسية والمؤهالت التعليمية بهدف تشجيع التالميذ على االستمرار في التعلم بعد سن 
السادسة عشرة. وباإلضافة إلى هذا، فقد طالب التقرير بتنفيذ إصالحات طويلة المدي 

التعليم الثانوي الفني. ولتقويم آليات اإلصالح طويل المدي قامت وزارة التعليم  لتحسين
المفتش  (Mike Tomlinson)‘‘ مايك توميلنسون’’والمهارات بتأسيس لجنة برئاسة 
 األول بمدارس المملكة المتحدة.

مواد دراسية  2ولزيادة عدد الخيارات المتاحة أمام التالميذ سوف يتم تدريس ’’
اد شهادة الثانوية العامة في المدارس الثانوية الصناعية. ويمكن لتالميذ المرحلة من مو 

دراسة هذه المواد الثمانية في المدرسة الثانوية العامة أو في المدرسة  (GCSE)الثانوية 
الثانوية الصناعية. وسوف تحسن وزارة التعليم والمهارات من معايير برامج التلمذة 

من خريجي  %82من أعداد التالميذ المقيدين بها بحيث تمثل  الصناعية، وسوف تزيد
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المدراس اإلعدادية. وكان الهدف من هذه اإلصالحات تقليل الفروق بين المدرسة الثانوية 
 Department for Education and)‘‘  العامة والمدرسة الثانوية الصناعية

Skills, 2003, p.5) . 
كات قوية بين المؤسسات التعليمية وبين الشر  ويدعو التقرير إلى صياغة شراكات’’

والمصانع في غضون فترة زمنية قصيرة. وتعتبر هذه الشراكات الراسخة بين المدارس 
وبين الكليات وبين أرباب العمل أمر حيوي لتدعيم التأكيد على تعلم المهارات المتصلة 

اب ية تقبل أصحبسوق العمل وبممارسة األنشطة التجارية. ويؤكد التقرير على أهم
المصانع والشركات للمؤهالت التعليمية التي يحصل عليها التالميذ. وبالمثل، يجب أن 
يلعب أرباب العمل دورًا مهمًا في إكساب التالميذ لهذه المهارات المهنية والعملية. 

‘ ‘ويطالب التقرير بقيام الشركات وممثليها بتقديم مقترحات لترسيخ هذه الشراكة
(Department for Education and Skills, 2003, p. 6). 

 مبادرة مهارات القرن الحادي والعشرين: تنمية استعداداتنا الكامنة: 
 مهارات’’بنشر تقرير بعنوان  8003وقد قامت الحكومة البريطانية في شهر يوليو 
ناعة صوقد قامت وزارة التجارة وال‘‘. القرن الحادي والعشرين: تنمية استعداداتنا الكامنة

ووزارة الخزانة ووزارة القوي العاملة والمعاشات ووزارة التعليم والمهارات باالشتراك في 
صياغة هذا التقرير، وبوضع االستراتيجية العامة للحكومة البريطانية تجاه اكتساب 

خالل تأكيد الحكومة البريطانية على أهمية  المهارات المهنية والوظيفية في الدولة. ومن
تياجات أرباب العمل من المهارات تناول التقرير السياسات التعليمية والمتطلبات تلبية اح

الالزمة الكتساب هذه المهارات في مختلف المراحل التعليمية بداية من مرحلة التعليم 
 األساسي وصواًل إلى مرحلة تعليم الكبار.

فة عامة ة بصوقد كانت قضية اإلنتاجية هي الدافع وراء اهتمام الحكومة البريطاني
ووزارة التعليم والمهارات بصفة خاصة بالتعليم ودوره في تحقيق التنمية االقتصادية. 

الطريقة التي تغرس بها مدارسنا المهارات لدي التالميذ، ’’وأشار التقرير إلى أن 
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ومساهمة التالميذ في اإلنتاجية يمثالن نقطة ضعف خطيرة. فالعمال الفرنسيون واأللمان 
ون ينتجون أكثر من العمال البريطانيون بنسبة تتراوح بين الربع والثلث في كل واألمريكي

 %31و %19ساعة يعملونها. وترتفع إنتاجية العامل الفرنسي والعامل األمريكي بنسبة 
عن إنتاجية العامل البريطاني. ويعتبر تحسين مستوي مهارات التالميذ وخاصة التالميذ 

هو محور جدول أعمال الحكومة البريطانية من أجل  أصحاب المهارات األكثر تدنياً 
 Department for Education and)‘‘  تحسين مرونة االقتصاد البريطاني

Skills, Department for Trade and Industry, HM Treasury, & 
Department for Work and Pensions, 2003, p.18). 

لقد عبرنا ’ ’النظام التعليمي البريطاني.  وقد حدد التقرير المشكالت التي يعاني منها
عن المشكالت الرئيسة التي تسعي حكومتنا لحلها؛ وهذه  8003في شهر مارس 

المشكالت هي: أ( عبر أرباب العمل عن عدم رضاهم نتيجة لعدم توافر العمالة ذات 
المهارات األساسية  I)المهارات المطلوبة. ب( يوجد عاجز صارخ في المهارات التالية: 

)مثل القرائية، واللغة اإلنجليزية، والمهارات الحسابية، ومهارات الحاسب اآللي(؛ وهي 
أعداد العمال أصحاب  II)مهارات تمثل األساس لحدوث التعلم في مراحل الحقة. 

المهارات المتوسطة )الفنيين، ومساعدي المهندسين( ؛ وهي مهارات تمثل األساس 
الرياضيات؛ وهي مهارات أساسية  III)من التدريب على النواحي الفنية. لحدوث المزيد 

المهارات القيادية واإلدارية. ج(  IV)لحدوث المزيد من التدريب على النواحي الفنية. 
ويوجد في أغلب األحيان عدم تناغم بين ما يريده أرباب العمل وبين ما يريده األفراد 

الممكن دراستها في الكليات ومراكز التدريب  وبين المقررات والمؤهالت الدراسية
 Department for Education and Skills, Department for )‘‘ الحكومية

Trade and Industry, HM Treasury, & Department for Work and 
Pensions, 2003, p. 19). 
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صالح مها إوللتغلب على أوجه القصور هذه اقترح التقرير عددًا من اإلصالحات من أه
المؤهالت الدراسية بحيث تصبح أكثر مرونة وأكثر استجابة الحتياجات أرباب العمل 

أ( ’’والمتعلمين. وأوصي التقرير بإصالح المؤهالت الدراسية من خالل تنفيذ الخطوات التالية: 
مة ز تقويم أنماط التعليم الثانوي الصناعي القائمة بالفعل، وزيادة تركيزها على المهارات الال

للتوظف ولممارسة األنشطة التجارية. ب( تصميم درجات علمية متنوعة للتعليم الصناعي في 
الكليات والجامعات، وزيادة أعداد تالميذ المدارس الثانوية الصناعية الذين يلتحقون بالتعليم 

ت لمؤهالهيئة ا’’العالي. ج( جعل البرامج الدراسية المتاحة للكبار أكثر مرونة. وسوف تسعي 
، بالتعاون  (The Qualifications and Curriculum Authority)‘‘ والمناهج الدراسية

وكالة ’’، ومع  (The Learning and Skills Council)‘‘ مجلس التعلم والمهارات’’مع 
إلى تصميم برامج دراسية أكثر مرونة. وسوف يتحقق ذلك من ‘‘ تنمية المهارات القطاعية
دراسي إلى مراحل، وتسريع عملية معادلة المؤهالت الدراسية الجديدة، خالل: تقسيم المؤهل ال

 ,Department for Education and Skills )‘‘والتقويم األفضل لمهارات ومعارف األفراد
Department for Trade and Industry, HM Treasury, & Department for 

Work and Pensions, 2003, p. 26). 
 اع األعمال واالبتكار والمهارات:مبادرة وزارة قط

ومن أهم المبادرات إلصالح التعليم الصناعي مبادرة وزارة قطاع األعمال واالبتكار 
والمهارات. وتقوم هذه المبادرة على تعاون وزارة قطاع األعمال واالبتكار والمهارات مع 

دارة جمع الضرا جمارك ئب والشركة منح القروض الطالبية ومع هيئة تمويل المهارات وا 
في تقديم قروض للطالب الراغبين في االلتحاق بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة. وقد تم 

. وباإلضافة إلى هذا، سوف تقدم 8014-8013البدء في تطبيق هذه المبادرة منذ عام 
هذه المبادرة قروضًا لبعض تالميذ برامج التلمذة الصناعية الراغبين في إكمال تعليمهم 

. وقد خططت الحكومة البريطانية (A Level)لى العام الدراسي الثاني عشر الصناعي إ
، ولزيادة هذه 8011ألف متعلم في برامج التلمذة الصناعية في عام  390لتمويل تعليم 

 . (Torjus, Abusland, 2012, p. 36)األعداد في األعوام التالية 
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 مبادرة المهمة المزدوجة للتعليم الصناعي للكبار:
تقريرًا  8017أصدرت وزارة قطاع األعمال واالبتكار والمهارات في مارس  حيث

وقد أكد التقرير على أهمية ‘‘. المهمة المزدوجة للتعليم الصناعي للكبار’’بعنوان 
التنافسية في قطاع التعليم وعلى دورها في نجاح االقتصاد البريطاني. أشار التقرير إلى 

ؤسسات التي تقدم التعليم الصناعي في المملكة وجود تباينات في مستوي جودة الم
لى ضرورة إصالح التعليم  لى انخفاض جودة بعض هذه المؤسسات، وا  المتحدة، وا 
الصناعي وتطويره. وقد استهدف التقرير رسم خارطة طريق لكيفية إصالح هذا القطاع 

دول المتقدمة لالتعليمي لكي ينجح في توفير العمالة عالية التأهيل والقادرة في منافسة ا
األخرى. وأوضح التقرير أن قدرة االقتصاد البريطاني على البقاء قويًا يعتمد على نجاح 
الدولة في إعادة هيكلة النظام التعليمي وفق رؤية استراتيجية طويلة المدي بحيث يلبي 
احتياجات االقتصاد في القرن الحادي والعشرين. وأكد التقرير على أهمية التعاون مع 

 ركات والمصانع إلصالح التعليم الصناعي، ولتطوير النظام االقتصادي في الدولة.الش
وحلل التقرير أهم التحديات التي تواجه سوق العمل في المملكة المتحدة، وخاصة 

 التحديات التالية:’’
أشارت األكاديمية الملكية الهندسية البريطانية إلى أن االقتصاد البريطاني سوف .1

من المهندسين يفوق ما تخرجه المؤسسات التعليمية الراهنة بمقدار يحتاج إلى عدد 
 .8080ألف مهندس بحلول عام  230

سنويًا، ومن  %8سوف ينمو الطلب على أخصائي تكنولوجيا المعلومات بمعدل .8
المتوقع أن يتم توظيف مليون أخصائي في تكنولوجيا المعلومات خالل العشر سنين 
القادمة. وسوف يزداد الطلب بصفة خاصة على المتخصصين في أمن شبكات 

رنت، والتجارة اإلنترنت، وتطوير الهواتف المحمولة، وتصميم شبكات اإلنت
 اإللكترونية، والحوسبة السحابية. 
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تقدر استثمارات الحكومة البريطانية خالل العقود الماضية في مجال الطاقة النووية .3
مليار جنية إسترليني. وعلى الرغم من عظم هذه االستثمارات، إال أن  100بمبلغ 
. ولهذا سوف 8087من العاملين في هذا القطاع سوق يتقاعدون بحلول عام  70%

 Department)‘‘ العاملين المؤهلين يعاني هذا القطاع في نقص شديد في أعداد
for Business, Innovation & Skills, 2015, p. 29). 

ألف عامل بحلول عام  42سوف يحتاج قطاع صناعة السيارات إلى توظيف ’’.4
8080. 

من العاملين في صناعة النفط والغاز في المملكة المتحدة.  %80يشكل األجانب .7
ا القطاع أحد المشكالت التي تعوق نمو ويعتمد االعتماد على األجانب في هذ

 من الشركات العاملة في هذا القطاع. %73وازدهار هذه الصناعة وفقًا آلراء 
سوف يحتاج قطاع صناعة الطيران إلى عدد من المديرين والفنيين ومهندسي الطيران .9

ألف فني  20يزيد عما تخرجه المؤسسات التعليمية في الوقت الراهن بمقدار 
 . 8080ومدير بحلول عام ومهندسي 

سوف يحتاج قطاع التكنولوجيا الزراعية إلى عدد من الفنيين والمهندسين الزراعيين .7
ألف فني  48يزيد عما تخرجه المؤسسات التعليمية في الوقت الراهن بمقدار 

 Department for)‘‘ 8080إلى  8010ومهندسي زراعي في الفترة من 
Business, Innovation & Skills, 2015, p. 29). 

وللتغلب على هذه التحديات قام التقرير بوضع رؤية مستقبلية لإلصالح التعليمي. 
 وتعتمد على الرؤية اإلصالحية على الجوانب التالية: 

سوف تعمل برامج التعليم الصناعي والتعليم العام على إعداد متعلمين يتميزون ’’.1
 لتغيير.باإلصرار ونقد الذات والقدرة على التكيف مع ا

سوف تقوم المعاهد فوق المتوسطة والمعاهد العليا الفنية بعقد شراكات مع أرباب .8
العمل لتصميم المناهج الدراسية، وتقديم فرص التلمذة الصناعية، وتقديم فرص 
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للتدريب أثناء الدراسة، وتحديد متطلبات التخرج في التخصصات المختلفة، وتقويم 
دارة وتمو   يل هذه المعاهد التعليمية. مهارات المتعلمين، وا 

يجب أن تتمتع مؤسسات التعليم العالي الصناعي بنفس درجة االحترام الذي تتمتع .3
به المؤسسات التعليم العالي العام. ويتطلب ذلك رفع جودة التعليم المقدم في 

 Department for Business, Innovation)‘‘  مؤسسات التعليم العالي الصناعي
& Skills, 2015, p. 18) . 

يجب فتح قنوات االتصال واالنتقال بين التعليم الثانوي الصناعي والتعليم الثانوي ’’.4
العام، وبين مؤسسات التعليم العالي الصناعي ومؤسسات التعليم العالي العام بحيث 

 يستطيع الطالب االنتقال من نوع إلى نوع آخر من التعليم بسهولة.
ى إنشاء المعاهد فوق المتوسطة والمعاهد العليا يجب تشجيع الشركات والمصانع عل.7

 الفنية، وعلى تقديم تخصصات جديدة ومستحدثة فيها.
يجب تنويع التخصصات في المدارس الثانوية الصناعية، ويجب التأكيد على تدريس .9

 & Department for Business, innovation )‘‘ المهارات العقلية العليا بها
Skills, 2015, p. 18). 

وبعد أن تناولنا أهم المبادرات التي نفذتها الحكومة البريطانية إلصالح التعليم 
الثانوي الصناعي خالل العقد األول من القرن الحادي والعشرين، سوف نتناول بالتحليل 

كما   كيف قامت المملكة المتحدة بالتخطيط لربط هذا النوع من التعليم بقطاع الصناعة.
 بذلتها الحكومة البريطانية لربط التعليم بعالم العمل، ولتشجيعسوف نحلل الجهود التي 

خريجي المدارس الثانوية الفنية على مواصلة التعلم وااللتحاق بمؤسسات التعليم العالي 
الفنية، ولتحسين درجة نضوج التالميذ من خالل تعريضهم لخبرات مهنية وعملية حقيقية 

 في المصانع والشركات. 
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التخطيط إلصالح التعليم الثانوي الصناعي في المملكة المحور السابع: 
 المتحدة وربطه بالصناعة:

وعلى الرغم من المبادرات الحكومية المتعددة خالل األربعين سنة األخيرة من القرن 
العشرين لرفع المعايير التعليمية وتحسين التنافسية لخريجيه وتعزيز التفوق االقتصادي 

من –التعليم الثانوي الصناعي في المملكة المتحدة ينظر إليه الدولة من خالله، إال أن 
باعتباره تعليمًا منخفض الجودة، وقليل العائد االقتصادي، -داخل وخارج الحكومة

 ,Atkins)ومخصص للشباب الذين ينتمون لعائالت فقيرة وأسر تنتمي للطبقة العاملة 
Liz; & Flint, Kevin, 2015, p. 38). 

ومن بين األسباب التي تقف وراء انخفاض جودة التعليم الثانوي الصناعي في المملكة 
وفي محاولة للتغلب على تعدد الهيئات ’’المتحدة تعدد الجهات المانحة للمؤهالت الدراسية. 

لقومي المجلس ا’’المانحة للمؤهالت الدراسية في مرحلة التعليم الثانوي الصناعي تم انشاء 
في عام  (National Council for Vocational Qualifications)‘‘ صناعيةللمؤهالت ال

‘‘ هيئة المؤهالت الدراسية والمناهج التعليمية’’تم إنشاء  1997. وفي عام 1929
(Qualifications and Curriculum Authority) المجلس ’’، وتم منحها صالحيات

‘‘ ةالمجلس القومي للمؤسسات التدريبي’’، ثم تلي ذلك تأسيس ‘‘القومي للمؤهالت الصناعية
(National Training Organisations)  وأسند إلى هذا المجلس مسئولية صياغة وتطوير

رات مجالس المها’’معايير المناهج في المدارس الثانوية الصناعية. وقد شهد عام   تأسيس 
ر ياغة وتطوير معايي، وعهد إليها بتولي مسئولية ص(Sector Skills Councils)‘‘ القطاعية

 . (Wolf, Alison, 2011, p. 57)‘‘ مناهج المرحلة الثانوية الصناعية
ضرورة قيام كل من وزارة التربية والتعليم وزارة ’’إلى ‘ تقرير وولف’ولهذا، دعا 

قطاع األعمال واالبتكار والمهارات بقياس وتقويم درجة كفاءة وفاعلية المواد الدراسية 
في التعليم الثانوي الصناعي، وتحديد مدى كفاءتها ونجاحها في إعداد الثقافية العامة 

التالميذ لاللتحاق بالمعاهد فوق المتوسطة والمعاهد العليا والجامعات. وال يجب أن يتم 



 

621 

 د. احمد محمد نبوى حسب النبى                                    الصناعة وقطاع الصناعي الثانوي التعليم

في تحديد األطر العامة للمناهج ‘ مجالس المهارات القطاعية’االعتماد فقط على 
ع نظراً ألن هذه المجالس تركز فقط على استطال الدراسية في المرحلة الثانوية الصناعية

آراء أرباب العمل الحاليين، وتقوم بالتخطيط لتلبية االحتياجات الراهنة للوظائف القائمة 
حاليًا. وبالتالي، ينبغي أن تأخذ األطر العامة للمناهج الدراسية في االعتبار آليات زيادة 

 ,Wolf, Alison)‘‘ ات سوق العملمرونة هذه المناهج وتحسين استجابتها الحتياج
2011, p. 118) . 

المحور الثامن: التنظيم إلصالح التعليم الثانوي الصناعي في المملكة 
 المتحدة وربطه بالصناعة:

يعتبر وضع خطط طويلة المدي إلصالح التعليم الثانوي الصناعي وتحسين 
. ويتطلب لصناعية المختلفةجودته أمرًا ضروريًا لربط هذا النوع من التعليم بالقطاعات ا

تحقيق التنظيم بين المرحلة الثانوية الفنية وبين الصناعة تنفيذ عملية جذرية إلعادة 
‘ شاردريت’الهيكلة الشاملة لنظام التعليم الثانوي الصناعي. ونتيجة لذلك، طالب 

(Richard) في أحد الدراسات التي نشرتها وزارة قطاع األعمال واالبتكار والمهارات 
باالنتقال من التفصيالت الدقيقة والكثيرة للمعايير المهنية الراهنة ’’ 8018في عام 

وللمؤهالت الدراسية الحالية في المرحلة الثانوية الصناعية إلى مدخل أكثر شمواًل 
وعمومية. وباإلضافة إلى هذا، فقد طالبت الدراسة بالتحول من االهتمام بالمستوي 

، ومن التركيز على (Macro)مام بالمستوي المكبر إلى االهت (Micro)المصغر 
وهي مهارات تحول دون تحقيق األهداف بالغة –المهارات فائقة الدقة وشديدة التفصيل 

إلى التركيز على تدريس مهارات ومعارف أوسع -األهمية للتعليم الثانوي الصناعي
 .( Richard, D., 2012, p.7)‘‘ وأشمل وأحدث

بضرورة تنفيذ الحكومة بسرع أكبر  8017وقد طالبت دراسة تم نشرها في أكتوبر 
 8018ي عام المنشور ف‘ تقرير ريتشارد لتقويم التدريب المهني’للتوصيات الواردة في 
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. 8013المنشور في عام ‘ تقرير وولف لتقويم المؤهالت الدراسية الفنية والمهنية’و
س الدراسة بتوحيد النظام الحالي لمنح المؤهالت وباإلضافة إلى هذا، فقد طالبت نف

الدراسية، وبتسهيل فهم أرباب العمل وأولياء األمور والمعلمين والتالميذ لطبيعة النظام 
. وليس هذا فحسب، بل أكدت الدراسة على (Kirby, Philip, 2015, p. 2)التعليمي 

ريب المهني من أجل أهمية تعاون الحكومة مع أرباب العمل ومع مقدمي برامج التد
تقديم برامج تدريبية ذات مستوى أعلى من الجودة وأرقي من حيث المستوي التعليمي. 

ماليين فرصة للتدريب  3وأشارت الدراسة إلى سعي الحكومة البريطانية إلى توفير 
ألف فرصة فقط للتدريب المهني تقع  30. ويشمل هذا العدد 8080المهني بحلول عام 
 . (Kirby, Philip, 2015, p. 2)األرقي من التعليم ضمن المستويات 
قامت وزارة التربية والتعليم بنشر تقرير يهدف إلى تقويم ما تم  8017وفي فبراير 

ضرورة تقويم ’’وقد أكد التقرير على ‘. 8011تقرير وولف لعام ’تنفيذه من توصيات 
 19العمرية من  لية في المرحلةوزارة التربية والتعليم لنماذج توفير الخبرات الوظيفية العم

عامًا والمقدمة للتالميذ النظاميين، ولكيفية تمويل هذه الخبرات المهنية بالتعاون  12إلى 
مع أرباب العمل بطريقة مرنة. ويجب تشجيع المدارس والكليات على تحديد أولويات 

 .(DfE, 2015, p. 19)‘‘ فرص التدريب العملي المقدمة للتالميذ
تنظيم بين النظام التعليمي وبين الصناعة قامت الحكومة اإلسكتلندية ولتحقيق ال

 Commission)‘‘ لجنة لتنمية مهارات القوي العاملة الشابة في اسكتلندا’’بتشكيل 
for Developing Scotland’s Young Workforce) واستهدفت هذه اللجنة .

 تحقيق األهداف التالية: 
ث للتعليم الثانوي الصناعي وللتدريب المهني؛ بحيكيفية تطوير نظام عالي الجودة .1

يتكامل هذا النظام التعليمي مع نظام التعليم العالي ذي الجودة العالمية، وبحيث 
 يعمل نظام التعليم الثانوي الصناعي على زيادة معدالت النمو االقتصادي المستدام.
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مان فهم الشباب مل لضكيفية تحقيق ارتباط أفضل وتعاون أوثق بين التعليم وعالم الع.8
في جميع المراحل التعليمية لتوقعات أرباب العمل منهم، ولضمان مشاركة أرباب 

 العمل في تحسين العملية التعليمية.
كيفية تفعيل ثقافة الشراكة الحقيقية بين أصحاب المصانع والشركات وبين المؤسسات .3

وفي  ل المدارسالتعليمية بحيث يصبح أرباب العمل مشاركين فاعلين في تموي
 .(The Scottish Government (a), 2014, p. 4)‘ ‘صياغة المناهج الدراسية

ريرها تق‘‘ لجنة تنمية مهارات القوي العاملة الشابة في اسكتلندا’’وقد نشرت 
. وقد دعا تقرير 8014في يونيو ‘‘ التعليم الناجح من أجل الجميع’’النهائي بعنوان 

إلى تنفيذ برنامج قومي لسبع سنوات بهدف تطوير ‘‘ لجميعالتعليم الناجح من أجل ا’’
ضرورة ’’القوي العاملة الشابة في اسكتلندا. وباإلضافة إلى هذا، أكد التقرير على أن 

 Curriculum for)أن تتصف مبادرة المناهج الدراسية من االمتياز التعليمي 
Excellence) لم قليدية ومداخل التعبتصميم مناهج مرنة تمزج بين مداخل التعلم الت

اإللكترونية والتعلم عن بعد، وتشجع التعاون بين المدارس وبين أرباب العمل في تصميم 
تخصصات صناعية ومهنية متنوعة تتناسب مع احتياجات سوق العمل ومع احتياجات 

 The Scottish Government (b),  2014, p.35; The)‘‘ المتعلمين
Scottish Government, n.d., p. 259 & p. 304). 

وليس هذا فحسب، فقد دعا التقرير إلى تعاون جماعي بين الحكومة المركزية 
والحكومة المحلية والهيئات القومية مثل: الهيئة اإلسكتلندية لتنمية المهارات، والمجلس 
اإلسكتلندي لتمويل التعليم، والمجلس اإلسكتلندي للتعليم، والهيئة اإلسكتلندية للمؤهالت 

دراسية، واإلطار العام العتماد الوحدات والمؤهالت الدراسية. وسوف تتعاون الحكومة ال
اإلسكتلندية مع قطاع الصناعة وغيره لضمان تنفيذ الشراكة مع هذا القطاع بصورة دورية 

 National)‘‘ صندوق االستثمار في الشباب’’منتظمة. وفي هذا السياق سوف يعمل 
Invest in Young People Group)  على تأسيس صناديق لالستثمار في الشباب
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في المحافظات المختلفة. وتهدف هذه الصناديق إلى تجسير الفجوة بين أرباب العمل 
لى تشجيع أرباب العمل على تدريب الشباب وتوظيفهم  وبين المؤسسات التعليمية، وا 

(The Scottish Government, .n.d., p.1 ). 
ة إلى التركيز على حل مشكلة بطالة الشباب، وعلى وقد دعت الحكومة اإلسكتلندي

تفعيل قنوات االتصال بين المدارس الثانوية وبين الصناعة عند صياغة الخطط 
المستقبلية لالستثمار في المهارات الصناعية، وعند تقويم المهارات المهنية والفنية 

   ى هذا. وباإلضافة إل(The Scottish Government, 2015, p. 37)للتالميذ 
أصحاب المصانع والشركات وجهات االعتماد  بمشاركة‘ تقرير وولف’فقد طالب 

التعليمي في تقويم أداء التالميذ المقيدين في المدارس الثانوية الصناعية وفي المعاهد 
المتوسطة والمعاهد العليا بصورة دورية منتظمة. كما طالب جهات االعتماد األكاديمي 

ليمية لمناهج التعبأن تسجل بصورة مكتوبة آليات مشاركة أرباب العمل في تصميم ا
 . (Wolf, Alison, 2011, p. 139)والمؤهالت الدراسية 

ة بأن تقوم وزارة التربية والتعليم في المملكة المتحدة بصياغ‘ تقرير ولف’وقد نادي 
مؤشرات لقياس األداء تركز على التحصيل الدراسي للتالميذ في المدرسة الواحدة بصورة 

ية الجودة والمدارس منخفضة الجودة وتوضيح إجمالية، وعلى تصنيف المدارس عال
 . (Wolf, Alison, 2011, p. 137)خصائص كل منها 

المحور التاسع: التنسيق إلصالح التعليم الثانوي الصناعي في المملكة 
 المتحدة وربطه بالصناعة:

لسجالت مكتب ’’ألف مؤهاًل دراسيًا وفقًا  12منظمة تقوم بمنح  170إن هناك 
 Ofqual Register of Regulated)‘‘ ت واالختبارات الدراسيةإدارة المؤهال

Qualifications)  8011 /8010في عام   (Torjus, Abusland, 2012, p. 
 The UK)‘‘ لجنة التوظيف والمهارات في المملكة المتحدة’’وتعتبر  .(13
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Commission for Employment and Skills)  واحدة من الهيئات القليلة التي
ير التعليم الثانوي الصناعي على المستوي القومي. وهذه اللجنة عبارة عن شراكة تد

اجتماعية تضم أرباب العمل والنقابات المهنية وممثلين عن السلطات التعليمية المحلية 
بهدف زيادة االستثمارات المالية المخصصة إلكساب التالميذ المهارات الصناعية 

شركات البريطانية على االزدهار، وتقوية االقتصاد والمهنية، ومساعدة المصانع وال
 The Learning and)‘‘ مؤسسة تحسين التعلم والمهارات’’البريطاني. وتتعاون 

Skills Improvement Service)  مع قطاع التعلم والمهارات في إنجلترا بهدف زيادة
مية على ت التعليالموارد المالية وتصميم الوسائط التعليمية الموجهة لمساعدة المؤسسا

 ,Torjus, Abusland)تنفيذ المبادرات اإلصالحية وتحسين الجودة التعليمية بها 
2012, p. 15) . 

على أهمية تحسين الجودة ‘‘ مؤسسة تحسين التعلم والمهارات’’وتنص رؤية 
اكتساب كل متعلم للمهارات والمعارف والدافعية الالزمة للتعلم ’’التعليمية، وعلى ضرورة 

عيش والعمل، وعلى تقدير المجتمع وأرباب العمل للمؤسسات التعليمية وللدور الذي وال
 ,LSIS)‘‘ يلعبه التعليم في تحقيق األولويات االقتصادية واالجتماعية المستدامة

2012, p. 4).   من خالل التعاون مع ‘‘ مؤسسة تحسين التعلم والمهارات’’وتقوم
لتحسين إمكانات قطاع التعليم على االبتكار  المؤسسات األخرى بتصميم مداخل جديدة

وتقدم خدمات تعليمية عالية الجودة، وتشجع المدارس على التطوير االستراتيجي. 
وباإلضافة إلى هذا، تقوم بإجراء البحوث ونشر التقارير عن أفضل الممارسات التعليمية، 

ر العاملين هدف تبصيوتنظم ورش العمل والمؤتمرات، وتقدم مصادر التعلم اإللكترونية ب
 . (LSIS, n.d., p.1) في المؤسسات التعليمية بآليات اإلصالح التعليمي

ة مؤسس’’و‘‘ لجنة التوظيف والمهارات في المملكة المتحدة’’وباإلضافة إلى 
أكاديميات تنمية المهارات ’’أنشئت الحكومة اإلنجليزية   ‘‘تحسين التعلم والمهارات

أكاديميات تنمية المهارات ’’. وتعتبر (National Skills Academies)‘‘ القومية
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مؤسسات يديرها أرباب العمل بهدف تنمية البنية التحتية وتصميم الوسائط ‘‘ القومية
التعليمية والمعدات الالزمة إلكساب التالميذ المهارات الصناعية المتخصصة لمختلف 

على ‘ ‘لمهارات القوميةأكاديميات تنمية ا’’الصناعات. وليس هذا فحسب؛ حيث تعمل 
تحديث اآلالت والمعدات والوسائط التعليمية المستخدمة في برامج التدريب المهني 

 ,Torjus, Abusland) المختلفة، وعلى ربطها باالحتياجات الحديثة لسوق العمل
2012, p. 15) . 

لول مرنة بتوفير ح‘‘ ’’أكاديميات تنمية المهارات القومية’’ولتحقيق أهدافها تقوم 
وحديثة وعالية الجودة وتحقق مبدأ الكلفة/الفاعلية لتنمية مهارات التالميذ. ويتم ذلك من 
خالل قيام هذه األكاديميات ببناء عالقات وثيقة بين أرباب العمل وبين المؤسسات 

كاديميات المؤسسات التعليمية على أن تكون أكثر استجابة التعليمية. وتشجع األ
الحتياجات سوق العمل، وتساعد أصحاب المصانع والشركات على المشاركة في تصميم 
المناهج الدراسية وفي تقديم التدريب المهني وفي تصميم مجموعات عمل مشتركة. وقد 

ن المؤسسات التعليمية معبر غالبية أرباب العمل الذين دخلوا في عالقات شراكة مع 
‘ ‘خالل أكاديميات تنمية المهارات القومية عن رضاهم عن ارتفاع جودة هذه الشراكات
(Department for Business, Innovation and Skills, 2011, p. 63). 

 Education)‘‘ الشراكات بين التعليم وبين المؤسسات التجارية’’وتوجد أيضًا 
Business Partnerships)  في مختلف مدن المملكة المتحدة. وتعمل هذه الشراكات

 Institute for Education)‘‘ معهد االمتياز في التعليم التجاري’’بالتعاون مع 
Business Excellence) وتهدف هذه الشراكات إلى توفير فرص التعلم والتوظف .

برامج للتنمية مية، و والخبرات المهنية للشباب. وتوفر هذه الشراكات للتالميذ رعاية تعلي
المهنية، وأنشطة تدريبية بهدف إعدادهم للحياة العملية. وتمد هذه الشراكات التالميذ 
بالمعارف والمهارات المهنية، وتعرفهم بكيفية عمل المؤسسات التجارية والمصانع، وتقدم 
لهم خدمات اإلرشاد المهني، وترفع من مستوي طموحاتهم الوظيفية، وتقدم للتالميذ 
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نصائح مستقاة من توجيهات أرباب العمل، وتسهل انتقال التالميذ إلى عالم العمل أو 
لى ربط التعليم إ‘‘ معهد االمتياز في التعليم التجاري’’االلتحاق بالتعليم العالي. ويهدف 

بالشركات، وتقديم سياقات عملية للتعلم، ولمساعدة التالميذ والشباب على ممارسة 
 أو االلتحاق بمؤسسات التعلم المستمر. وباختصار فإنه يستهدف وظائفهم في المستقبل

إمداد الشباب بالمستوي المرغوب فيه من المعارف والمهارات والخبرات المهنية 
 Buckinghamshire Education)والصناعية الالزمة للنجاح في سوق العمل 

Partnership, 2014, p. 5, Institute for Education Business Excellence, 
2015, p.1)  . 

، يوجد ‘‘الشراكات بين التعليم وبين المؤسسات التجارية’’وباإلضافة إلى برنامج 
 Enterprise Champions)‘‘ برنامج الشركات الرائدة’’برنامجان آخران هما: 

Programme)برنامج المجتمعات التجارية’’، و ‘‘(Enterprise Societies) ويهدف .
إلى دمج المؤسسات التجارية والصناعية في األنشطة التعليمية في المدارس هذان البرنامجان 

. ويمكننا (Torjus, Abusland, 2012, p. 16)والمعاهد فوق المتوسطة والمعاهد العليا 
بداعًا، وقدرة ‘‘ برنامج الشركات الرائدة’’القول بأن  يهدف إلى جعل التالميذ أكثر تجديدًا وا 

دارة ا لمخاطر، واكتساب اتجاهات إيجابية نحو الذات، وتحفيزهم على تنفيذ على المخاطرة وا 
أفكارهم. ويتحقق ذلك من خالل إكسابهم القدرات المالية المتصلة بكيفية إدارة شؤونهم المالية، 
وتدريبهم على اتخاذ القرارات المالية الرشيدة وعلى تقويم الخدمات المالية التي تقدمها المؤسسات 

يتحقق أيضًا من خالل تدريبهم على استيعاب الشؤون االقتصادية والتجارية  التجارية. كما
كسابهم القدرات المتصلة بفهم السياقات التجارية، وتأهيلهم التخاذ قرارات رشيدة وصائبة،  وا 
وتعليمهم كيفية االختيار بين البدائل المتعددة في حالة ندرة الموارد المالية. ويعني هذا، أن 

يزيد من ثقة التالميذ بأنفسهم، ويجعلهم أكثر نضجًا فيما يتصل ‘‘ ركات الرائدةبرنامج الش’’
باألمور المالية وأكثر قدرة على االعتماد على أنفسهم، كما يجعلهم أكثر قدرة على إدراك 

 ,Department for Children)الفرص التجارية المتاحة وعلى استغاللها االستغالل األمثل 
Schools and Families, 2010 , p.6) إلى ‘‘ برنامج المجتمعات التجارية’’.  ويهدف
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إمداد التالميذ في المدارس والكليات بالمهارات العملية الالزمة لتحسين فرص حصولهم على 
وظائف، وتأهيلهم على كيفية تأسيس الشركات والمشروعات الخاصة بهم. وبهذا يدرك التالميذ 

 لمدارس وبين الحياة المهنية بعد التخرج. ويقوم هذا البرنامجقوة االرتباط بين ما يتعلموه في ا
على مدخل شامل يدرب التالميذ على المهارات الالزمة للنجاح في مجال ممارسة األنشطة 

فإن المدارس في هذا البرنامج تقدم للتالميذ فرصًا الكتساب مهارات ’’التجارية. وبعبارة أخري 
 توظيف الذاتي، كما تقدم لهم االستشارات المهنية والتجاريةتأسيس الشركات الخاصة ومهارات ال

‘ ‘الالزمة لذلك، وتوضح لهم عقبات ممارسة األنشطة التجارية وكيفية التغلب على هذه العقبات
(Lord Young, 2014, p. 26). 

حتى  8010مما سبق يتضح أن المملكة المتحدة قد نفذت عددًا من البرامج في الفترة من 
بهدف تنمية قدرات التالميذ على األداء بصورة أفضل في أماكن عملهم، وتحسين  8017

فرص ممارستهم لوظائفهم أو لاللتحاق بالمراحل التعليمية األعلى. وقد كانت جميع هذه البرامج 
اإلصالحية تقدم للتالميذ مسارات عالية الجودة لدخول سوق العمل والنجاح فيه، وللتدريب 

تغير المهنة والعمل في مهنة جديدة. كما كانت هذه البرامج تهدف إلى رفع أثناء الخدمة، ول
 معدالت االلتحاق بالمعاهد فوق المتوسطة والمعاهد العليا، وزيادة معدالت النمو االقتصادي.
المحور العاشر: التكامل إلصالح التعليم الثانوي الصناعي في المملكة 

 المتحدة وربطه بالصناعة:
ل إلصالح التعليم الثانوي الصناعي وربطة بالصناعة من خالل ويتحقق التكام

تقويم الخصائص الفريدة والمالمح المميزة لبرامج التعليم الصناعي. كما يتحقق أيضًا 
من خالل تصميم استراتيجية قوية لقياس مقدار التقدم في تأسيس نظام للتعليم الثانوي 

للمؤهالت الدراسية واالمتحانات  الصناعي عالي الجودة ويعتمد على إطار نموذجي
ومداخل التعلم وطرق التدريس وقياس نواتج التعلم. ويقوم هذا التكامل من خالل تعاون 

 وزارة التربية والتعليم مع الوزارات األخرى.
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ة تتناقش وتتشاور وزارة التربية والتعليم في المملك’’بأن ‘ تقرير ولف’وقد نادي 
ال واالبتكار والمهارات حول المستقبل المناسب واألدوار المتحدة مع وزارة قطاع األعم

المالئمة للمعايير المهنية القومية للتعليم والتدريب، وحول كيفية التكامل بين مهام 
منظمات رجال األعمال وأرباب الصناعات، وبين مهام مجالس المهارات القطاعية 

ليمية عند تصميم المناهج التع ومهام أرباب العمل، وآليات التكامل بين كل هذه الهيئات
 . (Wolf, Alison, 2011, p. 137)‘‘ والمؤهالت الدراسية

وعلى الرغم من كل هذه الجهود لربط التعليم الثانوي الفني بالصناعة، إال أن 
قد عبر عن قلقه من األوضاع التالية:  (Lord Baker of Dorking)‘‘ اللورد بيكر’’
( إن هناك 8( إن هناك عجز شديد في خريجي التخصصات الجامعية الهندسية. 1’’

عجز شديد في خريجي المدارس الثانوية الصناعية في مجاالت العلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات وفي العاملين القادرين على العمل في المهن المتصلة بهذه 

 Lord Baker)‘‘ ( إن هذا العجز سوف يستمر في المستقبل المنظور3تخصصات. ال
of Dorking, 2014, p. 2).  ونتيجة لذلك احتلت المملكة المتحدة المرتبة السابعة

من حيث نسبة مجموع مقدار الصادرات والواردات إلى الناتج  37والعشرين من بين 
 ,Department for Business, Innovation) 8013المحلي اإلجمالي في عام 

and Skills, 2015, p. 2)  . 
 في فرنسا: المحور الحادي عشر: التعليم الثانوي الصناعي

كان الرأي العام في فرنسا حتى منتصف ثمانينيات القرن العشرين ينظر إلى 
التعليم باعتباره عملية ال تحدث سوي داخل المدارس، كما كانت المصانع والشركات 

 ,Méhaut)يها باعتبارها أماكن لتدمير المعارف وليس لتنميتها والكتسابها ينظر إل
Philippe, 2006, p. 6)  :ونتيجة لذلك كان التعليم الثانوي مقسمًا إلى نوعين .

‘ عامةشهادة إتمام المرحلة الثانوية ال’التعليم الثانوي العام الذي ينتهي بالحصول على 
(baccalauréat) لتحاق بالجامعات، والتعليم الثانوي الفني المكون ويؤهل خريجيه لال
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 CAP, Certificat d’aptitude)‘ شهادة االستعداد المهني’من مسارين اثنين هما: 
professionnelle)  والتي تعتبر شهادة منتهية ال تؤهل الحاصلين عليها لمواصلة ،
 BEP, Brevet d’études)‘ شهادة المدرسة الفنية’تعليمهم العالي، و
professionnelles)  والتي تركز على دراسة التخصصات الفنية األرقي ومن ثم ،

 1927تؤهل الحاصلين عليها لاللتحاق بالكليات. وقد استمر هذا الوضع حتى عام 
 Vocational)‘ شهادة إتمام المرحلة الثانوية الفنية’عندما تم إنشاء مسار ثالث هو 

baccalauréat)من هذا المسار تحقيق درجة  رنسية تستهدف. وكانت الحكومة الف
 ,Gendron)أعلى من التنسيق والتخطيط بين التعليم الثانوي الفني وبين سوق العمل  

Bénédicte, 2005, pp. 35-37).  
وكانت األهداف المرجوة من هذا المسار الجديد هي: إعادة االعتبار والتقدير 

لصناعة لنقص في أعداد الفنيين في قطاعات االمجتمعي للتعليم الثانوي الفني، وتلبية ا
والصيانة، وتوفير العاملين في القطاعات التكنولوجية الجديدة مثل: الرسم الهندسي 

، وأتمتة أماكن (Robotics)باستخدام الحاسب اآللي، والتصنيع، وهندسة الرجل اآللي 
بات اآللية، ة الحاسالعمل، وتقنيات استخدام األتمتة في عمليات اإلنتاج، وتصنيع وصيان

 ,Gendron, Bénédicte) واستخدام الحاسبات اآللية في التطبيقات الصناعية واإلدارية
2005, p. 36) . 

تم تجميع جميع القوانين الحاكمة للتعليم في فرنسا في قانون  8000وفي يونية من عام 
يل من عام إبر واحد بهدف تنظيم العملية التعليمية في مختلف المراحل الدراسية. وفي 

 تم إصدار قانون لتنظيم مستقبل التعليم الفرنسي، ولتحقيق األهداف التالية: 8007
تقليل التفاوتات في المستوى التعليمي من خالل اكتساب كفايات محورية مشتركة، .1

 وضمان زيادة أعداد التخصصات الدراسية.
ات أفضل عن إعداد الشباب لدخول سوق العمل بنجاح من خالل إمدادهم بمعلوم.8

 الشركان وسوق العمل.
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جعل المدارس أكثر فاعلية من خالل تدريس لغة أجنبية في المدرسة االبتدائية، .3
 وتدريس تكنولوجيا المعلومات واإلنترنت في المرحلتين اإلعدادية والثانوية. 

 European Centre For The)زيادة معدالت االلتحاق بمؤسسات التعليم .4
Development of Vocational Training/ReferNet, 2010, p. 33). 

 ‘شهادة إتمام المرحلة الثانوية الفنية’تم تغيير مسمي  8009وفي سبتمبر من عام 
 (Le baccalauréat professionnel)‘ شهادة إتمام المرحلة الثانوية المهنية’إلى 

ق العمل و وتم تطوير المناهج الدراسية بهدف تهيئة التالميذ بدرجة أفضل لدخول س
 ,Ministry of National Education)ولمواصلة التعلم في مؤسسات التعليم العالي

2013, p. 16)  ات، ثالث سنو ‘ بشهادة إتمام المرحلة الثانوية المهنية’. ومدة الدراسة
سنتان بعد المرحلة اإلعدادية ‘ بشهادة االستعداد المهني’في حين أن مدة الدراسة 

(European Centre For The Development of Vocational Training, 
2014, p. 2) . 

ومن أبرز مزايا التعليم الثانوي الصناعي الفرنسي طول مدة التدريب العملي. 
تدريب لمدة بال‘ بشهادة االستعداد المهني’وأصدق دليل على ذلك إلزام التالميذ المقيدين 

 19أسبوعًا إلى  18ما بين  ساعة وهو ما يعادل 490ساعة إلى  480تتراوح بين 
لزام التالميذ المقيدين  وية بشهادة إتمام المرحلة الثان’أسبوعًا طوال فترة دراستهم، وا 

أسبوعًا طوال فترة دراستهم  88ساعة وهي تعادل  770بالتدريب لمدة ‘ المهنية
(Ministry of National Education, 2010, p. 10) . 

 ي الصناعي في فرنسا:مبادرات إصالح التعليم الثانو 
 مبادرة برنامج جعل المدارس االبتدائية واإلعدادية والثانوية أماكن لتنمية الطموح

 واالبتكار والنجاح:
مبادرة برنامج جعل المدارس االبتدائية واإلعدادية والثانوية أماكن لتنمية ’وتهدف 

 ,Primary and Secondary Schools for Ambition)‘ الطموح واالبتكار والنجاح
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Innovation and Success Programme)  إلى تحسين المناخ المدرسي وتقليل
مدرسة يشيع فيها السلوك العدواني للتالميذ. ونظرًا لهذا السلوك  387العنف في 

ت بين االعدواني، ال يركز بقية التالميذ على استيعاب وفهم الدروس، وتزداد المشاحن
التالميذ؛ األمر الذي يخلق مناخًا عدائيًا مضطربًا ال يشجع على التعلم داخل الصف 
(Vors, Olivier; Gal-Petitfaux, Nathalie; & Potdeyin, Francois, 2015, pp. 

343-349). 
 8013مبادرة تشجيع التالميذ على ممارسة األنشطة التجارية في أكتوبر: 

 Student)‘ مبادرة تشجيع التالميذ على ممارسة األنشطة التجارية’وتهدف 
Entrepreneurship)  إلى نشر الممارسات التجارية في النظام التعليمي، ونشر

االبتكارات في كافة القطاعات التعليمية بداية من مرحلة البكالوريوس وصواًل إلى مرحلة 
. وتهدف خطة 8013شهر أكتوبر من عام  الدراسات العليا. وقد بدأت المبادرة في

مركزًا طالبيًا للتجديد ولنقل الممارسات والخبرات  30إلى إنشاء  8019المبادرة في عام 
قيام وزارة التعليم القومي بتدشين  8013وقد شهد شهر أكتوبر من عام ’’التجارية. 

 Plan d’action)‘ الخطة التنفيذية لتشجيع التالميذ على ممارسة األنشطة التجارية’
en faveur de l’entrepreneuriat étudiant) وتهدف هذه الخطة التنفيذية إلى .

تحقيق األهداف التالية: أ( دمج برامج التدريب المتصلة بممارسة األنشطة التجارية 
. ب( إنشاء ‘نظام نقل الوحدات الدراسية بين الدول األوروبية’واالبتكار، وتضمينها في 

 Pôles)مح لتالميذ بالتدريب على االبتكار وممارسة األنشطة التجارية مركزًا يس 89
Etudiants Pour l’Innovation, le Transfer et l’Entrepreneuriat)  بحلول

. ج( منح التالميذ المقيدين بهذه المبادرة شهادة باجتيازهم لألنشطة 8014مارس 
 ‘ب ممارس لألنشطة التجاريةجائزة أفضل طال’المتصلة بها. د( تأسيس جائزة باسم 

(Tremplin Entrepreneuriat Etudiant) ومنحها للطالب المتميزين في هذه ،
 . (Ministry of National Education, 2016, p.5)‘‘ المبادرة
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أما على مستوى التعليم قبل الجامعي، فتهدف هذه المبادرة إلى إكساب التالميذ للمعارف 
ة على التعبير عن الذات، والتعاون مع اآلخرين، وممارسة والمهارات المتصلة بالقدر 

اإلبداع منذ سن مبكرة. ويتم تطبيق هذه المبادرة بداية من المرحلة اإلعدادية. ففي شهر 
دشنت وزارة التعليم القومي الفرنسية بالتعاون مع عدد من  8017سبتمبر من عام 

بهدف مساعدة تالميذ  (Parcours Avenir)‘ برنامج المستقبل’الشركات والمصانع 
المرحلة اإلعدادية على اكتساب الكفايات المهنية بالغة األهمية المتصلة بممارسة 

 . (Ministry of National Education, 2016, p. 4)األنشطة التجارية واالبتكار 
 8012-8013مبادرة إنشاء مراكز التنافسية : 

 Competitiveness)‘ 8012-8013مبادرة إنشاء مراكز للتنافسية ’وتهدف 
Hubs 2013-2018)  إلى تحويل البحوث والتطوير إلى منتجات ابتكارية وعمليات

وتهدف ’’ إبداعية وخدمات. وتركز هذه المراكز على النواتج االقتصادية وعلى التوظف.
هذه المبادرة إلى تحقيق األهداف التالية: أ( تشجيع االبتكار والمشروعات التعاونية 

درات الشبكية. ب( دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية الكفايات، وزيادة والمبا
التنافسية على المستويين القومي والدولي. ج( توفير شركاء جديرين بالثقة يمثلون 
الحكومة وقادرين على تنمية األقاليم واالقتصاد وسوق العمل في فرنسا. د( ضمان 

لطيران مع اللجان المهنية القومية واتحادات تعاون القطاعات المختلفة لصناعة ا
الصناعة والنقابات العمالية. ه( نشر التكنولوجيا المتصلة بهندسة الطيران وعلوم الفضاء 
واألنظمة المدمجة لمعالجة المعلومات في الشركات الفرنسية والدولية. و( تنفيذ 

ى التنمية المشروعات التعلمية واألنشطة الصناعية ضمن إطار عمل قائم عل
 .  (Aerospace Valley, 2014, p. 12)‘‘ المستدامة

وبعبارة أخرى سوف تصبح مراكز التنافسية مصانع لمنتجات المستقبل، كما سوف 
تغير من جهودها التعاونية في مجاالت البحث والتطوير لكي تنتج منتجات وخدمات 

لمستقبلية االستثمارات اابتكارية يمكن تسويقها. وباإلضافة إلى هذا، سوف يتم تعبئة 
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 DGCIS and)لمساندة تدويل المشروعات التي تنفذها المجمعات الصناعية 
DATAR, 2013, p. 2) تم عقد  8013.  وفي الثامن من شهر يوليو من عام

والوزير  بحضور وزير التجديد الصناعي‘ المؤتمر الثاني عشر للمراكز التنافسية القومية’
ة والمتوسطة واالبتكار واالقتصاد الرقمي. وقد أكد الوزيران المفوض لمشروعات الصغير 

الفرنسيان على أهمية الدور الذي تلعبه هذه المراكز التنافسية الواحدة والسبعين في قطاع 
المجلس القومي ’’الصناعة، كما طالبا بتقوية العالقات بين هذه المراكز وبين 

بتحفيز مساهمة هذه المراكز في ، و  (National Industrial Council)‘‘ للصناعة
 .  (DGCIS and DATAR, 2013, p. 2) تشجيع مختلف القطاعات الصناعية

:مبادرة تأسيس مراكز حكومية إقليمية لإلرشاد المهني 
 The)‘ مبادرة تأسيس مراكز حكومية إقليمية لإلرشاد المهني’وتهدف 

Establishment of Public Regional Career Guidance Service)   إلى
إمداد التالميذ بمعلومات عن البرامج التدريبية المتاحة لتحسين مهاراتهم وتأهيلهم لدخول 

واإلرشاد المهني هو عملية مستمرة تمكن المواطنين في أي سن ’’سوق العمل بنجاح. 
وفي أية مرحلة من حياتهم من تحديد قدراتهم وكفاياتهم وميولهم، ومن اتخاذ قرارات 

تدريبية ومهنية، ومن إدارة مساراتهم الحياتية في التعلم والعمل وغيرهما تعليمية و 
الكتساب مزيد من القدرات والكفايات. ويغطي اإلرشاد المهني مجموعة متنوعة من 
األنشطة مثل: تقديم المعلومات، واإلرشاد النفسي، وتقويم الكفايات، واإلرشاد المهني، 

 Boscato, Graziana et)‘‘ رات إدارة العملوتدريس مهارات اتخاذ القرارات ومها
al., 2015, p. 2; Sultana, R. :& Watts, A., 2005, pp. 71-72) . 

المراكز الحكومية اإلقليمية ’تم تأسيس  8017وفي األول من شهر يناير من عام 
لتلبية احتياجات  (service public régional de l’orientation)‘ لإلرشاد المهني

ذ من ناحية واالحتياجات االقتصادية لألقاليم المختلفة من ناحية أخرى. وقد التالمي
أصبحت األقاليم هي المسئولة عن التنسيق بين األطراف المختلفة لتحسين اإلرشاد 
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والصادر في الخامس من مارس من  8014لسنة  822المهني. وينص القانون رقم 
سياسات اإلرشاد -مستوى القوميعلى ال-كون الدولة هي من تحدد’’على  8014عام 

المهني المقدمة للتالميذ في مراحل التعليم قبل الجامعي وللطالب في مؤسسات التعليم 
العالي، في حين أن األقاليم تنسق أفعال المنظمات األخرى المتصلة بتقديم اإلرشاد 

مجلس ’المهني في نطاقها الجغرافي. ويعني ذلك، أن األقاليم مسئولة أيضًا عن تأسيس 
، وتقديم المعلومات للتالميذ فيما يتصل بطبيعة برامج التدريب المهني ‘التنمية المهنية

‘ ‘المتاحة، وآليات االعتراف بالتعليم المتحصل عليه من برامج دراسية أو مهنية سابقة
(Boscato, Graziana et al., 2015, p.3)  . 

 مركزًا للمهن والمؤهالت الدراسية 14مبادرة تأسيس: 
 The Creation)‘ مركزاً للمهن والمؤهالت الدراسية 14مبادرة تأسيس ’وتهدف 

of 14 Initial Campuses of Professions and Qualifications)  بحيث ،
تجمع هذه المراكز جميع األطراف المتصلة بتقديم البرامج التدريبية المهنية/الفنية  

ل عام وبحلو ’’قة جغرافية سويًا. والمتصلة بكل نشاط اقتصادي رئيس في كل منط
مركزًا للمهن والمؤهالت الدراسية. ومن  71كانت الحكومة الفرنسية قد أسست  8017

خالل التعاون بين كافة المؤسسات التعليمية العاملة في مجال التعليم الفني ومراكز 
‘‘ زمرك 100األبحاث والشركات تستهدف الحكومة زيادة أعداد هذه المراكز لتصل إلى 

(European Union, 2015, p. 10) . 
ومن فوائد هذه المراكز: زيادة أعداد التالميذ الذين يحصلون على عمل بعد 
التحاقهم بهذه المراكز أثناء دراستهم الثانوية، وزيادة أعداد التالميذ الذين يلتحقون 

. (Ministry of National Education, 2016, p. 4)بمؤسسات التعليم العالي 
ويتم إنشاء هذه المراكز من اتفاقيات رسمية بين المدارس الثانوية الصناعية، والمعاهد 
فوق المتوسطة، والجامعات، ومراكز التدريب المهني، والمراكز البحثية، ومؤسسات 
التعلم المستمر، والشركات والمصانع، والجهات التطوعية العاملة في مجاالت الرياضة 
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ات المحلية. وتشترك الحكومة المركزية والحكومة المحلية في والثقافة وتنمية المجتمع
 مناهج دراسية متنوعة‘ مراكز المهن والمؤهالت الدراسية’تمويل هذه المراكز. وتقدم 

تشمل مناهج المدارس الثانوية الصناعية والمدارس الثانوية التكنولوجية العامة والمدارس 
لعالي في القطاعات ذات األولوية االقتصادية الثانوية العامة ومناهج مؤسسات التعليم ا

والصناعية على المستوى القومي. وتهدف الحكومة الفرنسية إلى إنشاء مراكز جديدة 
للمهن والمؤهالت الدراسية في القطاعات االقتصادية والصناعية الواعدة في المستقبل 

قل حية، وقطاع نمثل: قطاع االتصاالت الرقمية، واالقتصاد القائم على الخدمات الص
 European Centre For The)الطاقة، وقطاع صناعات الطيران. 

Development of Vocational Training/ReferNet, 2014, pp. 6-11). 
 :مبادرة تأسيس المجلس القومي لالقتصاد والتربية 

 The)‘ مبادرة تأسيس المجلس القومي لالقتصاد والتربية’وتهدف 
Establishment of National Economy Education Council)  إلى إقامة

لى تقوية الشراكة بينها  عالقات قوية بين المدارس والجامعات والمؤسسات االقتصادية، وا 
-Gay, Eve) بهدف تقوية العالقة بين التعليم والتدريب وعالم األنشطة االقتصادية

Laure; Lopez, David; Palanchon, Isabelle; Roden, Julie, 2015, p. 
. وباإلضافة إلى هذا، تهدف هذه المبادرة إلى زيادة أعداد خريجي التعليم الفني  (4

 . (European Commission, 2014, p.5)الذين يلتحقون بالتعليم العالي 
:مبادرة خفض الضرائب على الشركات 

وفي سعيها لتشجيع االستثمار وخلق المزيد من فرص العمل وزيادة تنافسية 
مليار يورو  80الشركات، قررت الحكومة الفرنسية تقليل تكلفة توظيف العمالة بمبلغ 

رائب بمبادرة خفض الض’سنويًا. وهي مبادرة شاملة وغير مسبوقة. وتسمي هذه المبادرة 
 Crédit d’impôt pour la compétitivité)‘ عند توظيف العمالة وزيادة التنافسية

et l’emploi) 10. وسوف تخفض الحكومة الضرائب المفروضة على الشركات بمبلغ 
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مليار يورو في كل عام من العامين  7، ثم بمبلغ 8013مليار يويو في العام المالي 
تي لالماليين التاليين. ويجب على الشركات أن تستخدم هذا التخفيض في الضرائب ا

تدفعها للحكومة في االستثمارات، وتدريب العمالة، وتحسين جودة أنشطتها، وتوظيف 
جراء البحوث، واإلنفاق على االبتكارات   France’s Prime)العمالة الجديدة، وا 

Minister Office, 2012, p.2) . 
المحور الثاني عشر: التخطيط إلصالح التعليم الثانوي الصناعي في 

 : بالصناعةفرنسا وربطه 
لى تسهيل  سعت فرنسا في السنوات األخيرة إلى تطوير التعليم الثانوي الصناعي، وا 
االنتقال بين التعليم الثانوي الفني والتعليم الثانوي العام. ولتحقيق هذين الهدفين قامت 

 فرنسا بتنفيذ االستراتيجيات الخمس التالية:
 اصلة تعليمهم العالي.منح خريجي التعليم الثانوي الفني فرصًا لمو ’’.1
 تحسين جودة المناهج الدراسية في تخصصات التعليم الفني..8
توفير فرصًا متعددة لتالميذ التعليم الثانوي الفني للتدريب العملي داخل المصانع .3

 والشركات.
 تبسيط درجة تعقيد المؤهالت الدراسية في التعليم الثانوي العام والفني..4
 The Further Education)‘‘ يم واالختباراتزيادة فاعلية التدريس والتقو .7

Funding Council, 1995, p. 19). 
وفي إطار سعي الحكومة الفرنسية لتحسين نظام التعليم الفني قامت وزارة التعليم 
القومي بإصالح بعض جوانب التعليم النظامي وغير النظامي والالنظامي الفني. وعلى 

 Loi de    Refondation de)‘ المدرسة قانون إعادة بناء’سبيل المثال يهدف 
l’École de la République)  إلى تحقيق األهداف التالية:  8013والصادر في عام 

مساعدة التالميذ من خالل اإلرشاد المهني داخل المدارس الثانوية الفنية. ب( تطوير .1
برامج التعليم الفني بحيث تتناسب مع احتياجات سوق العمل. ج( تطبيق الالمركزية داخل 
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قطاع التعليم الفني. د( تشجيع التالميذ غير الحاصلين على أي تعليم ثانوي على االلتحاق 
الفني. ه( جعل الدولة مسئولة عن تمكين جميع التالميذ من مواصلة ببرامج التعليم 

م )عامين من التعلي‘ شهادة االستعداد المهني’تعليمهم حتى الحصول على األقل على 
 Direction des services départementaux de)‘‘ الفني بعد الشهادة اإلعدادية(

l’Education nationale de Haute-Loire, 2014, pp. 1-3 & p. 30) . 
وعلى الرغم من كون التعليم في فرنسا مركزيًا، إال أن اإلصالحات األخيرة قد سمحت 
لحكومات األقاليم بإنشاء برامج للتعليم الفني بحيث تكون أكثر تناغمًا مع احتياجات سوق 

ر خطة إقليمية لتطوي’العمل. وقد أكدت هذه اإلصالحات على أهمية قيام كل منطقة بصياغة 
 Plan Régional de Développement de la Formation)‘ التدريب الفني

Professionnelle).  ’’ والصادر في  8099/1437وفي هذا السياق يهدف القانون رقم
إلى إعادة تجديد نظام التدريب الفني/المهني من خالل تحسين  8009نوفمبر من سنة  84

فاوتات في معدالت االلتحاق ببرامج التدريب كفاءته. ويسعي هذا القانون إلى تقليل الت
من الئحة  814/3من هذا القانون والمعدلة للمادة )ل(  77الفني/المهني. وتنص المادة رقم 

التعليم على ضرورة زيادة صالحيات حكومات األقاليم في تقديم التدريب الفني/المهني. ويجب 
بصياغة األهداف المشتركة لعقد ‘ يممجلس اإلقل’أن تقوم الحكومة المركزية بالتعاون مع 

تطوير التدريب الفني/المهني في اإلقليم؛ وذلك بناء على تحليل لالحتياجات من الوظائف 
 ,Région des Pays de la Loire, 2012)‘‘والمهارات المهنية في كل إقليم بالتعاون مع الشركاء

P. 7 & pp. 27-37) . 
 المدى المتوسط لتقديم التدريب الفني ويجب أن تنص الخطة على جدول زمني على

المهني للتالميذ وللكبار، ولضمان تقديم مقررات دراسية مترابطة ومتوازنة تلبي احتياجات 
الرجال والنساء على حد سواء، وأن تشرك رجال األعمال وأصحاب المصانع وأعضاء المجتمع 

 دد هذه الخطة: األولوياتالمحلي في تقديم هذا التدريب. وباإلضافة إلى هذا، يجب أن تح
المتصلة بالمعلومات، واإلرشاد المهني، وتقويم المعارف والمهارات المهنية المكتسبة. وتقوم 

 Regional Coordinating)‘ اللجنة التنسيقية اإلقليمية للتوظيف والتدريب المهني’
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Committee for Employment and Vocational Training)  بناء على الوثائق
ي يقدمها رئيس مجلس اإلقليم، وممثل الدولة في هذه اللجنة، وممثلي المؤسسات الت

التعليمية في اإلقليم، وأرباب العمل، والنقابات المهنية والعمالية بوضع هذه الخطة 
(Région des Pays de la Loire, 2012, P. 7) . 

-8009نة نوفمبر من س 84والصادر في  8099/1437وباإلضافة إلى القانون رقم 
، 8013الصادر في عام ‘ قانون إعادة بناء المدرسة’والخاص بتطوير التدريب الفني/المهني و
ثم  8018ديسمبر من عام  89في  8018/1710قامت الحكومة الفرنسية بإصدار القانون 

وتعديالته  8018/1710ويهدف القانون ’’من القانون األخير.  844قامت بتعديل المادة رقم 
لزامها إلى تحسي ن تنافسية الشركات والمصانع الفرنسية من خالل منحها تخفيضات ضريبية، وا 

باستخدام هذه الفوائض الضريبية في تحسين تنافسيتها وتوظيف عمال جدد. وليس هذا فحسب، 
بل يمكن استخدام هذه التخفيضات الضريبية في إعداد العاملين للحياة المهنية، واكتساب 

فنية، واكتساب مؤهالت دراسية أعلي، والتدريب للتغلب على أوجه القصور المهارات المهنية/ال
في األداء المهني، وترقية المهارات المهنية، وتحويل الخبرات السابقة إلى مؤهالت 

 ,Centre Pluridiscplinaire De Gestion Pour Les Professions Liberales, 2015)‘‘دراسية
pp. 1-2).  

حكومة الفرنسية قد أصدرت عددًا من القوانين بهدف تحسين ومما سبق يتضح أن ال
االرتباط بين التعليم الثانوي الفني وبين متطلبات سوق العمل، ومنح خريجي التعليم الثانوي 
الفني فرصًا متنوعة إلكمال تعلميهم العالي، وتوفير برامج تدريبية لتالميذ التعليم الثانوي الفني 

تمكين جميع التالميذ من مواصلة تعليمهم حتى الحصول على داخل المصانع والشركات، و 
، وزيادة صالحيات حكومات األقاليم في تقديم التدريب ‘شهادة االستعداد المهني’األقل على 

شراك أرباب العمل والنقابات المهنية والعمالية في صياغة المناهج  والتعليم الفني/المهني، وا 
 الدراسية وأساليب التقويم.
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المحور الثالث عشر: التنظيم إلصالح التعليم الثانوي الصناعي في فرنسا 
 وربطه بالصناعة:

ومن أجل تنظيم إصالح التعليم الثانوي الصناعي وربطه بفعالية بالصناعة تقوم 
وزارة التعليم القومي الفرنسية بالتنسيق مع المصانع في صياغة محتويات المناهج 

لتعليم اللجان االستشارية ل’هج. ويتم ذلك التنظيم من خالل الدراسية ومعايير هذه المنا
اللجان ’. وتضم (Commissions Professionnelles Consultatives)‘ الفني

ممثلين عن وزارة التعليم القومي، وأرباب العمل، وأعضاء ‘ االستشارية للتعليم الفني
اللجان ’ة. ويتعاون أعضاء النقابات المهنية، والمعلمين في المدارس الثانوية الصناعي

 في تصميم المناهج الدراسية، وتطويرها، وتحديث متطلبات‘ االستشارية للتعليم الفني
ى عل‘ اللجان االستشارية للتعليم الفني’من  14المؤهالت الدراسية. ويوجد في فرنسا 

المستوى القومي. وتقوم هذه اللجان بتحديد معايير اإلصالح التعليمي في كل تخصص 
من تخصصات التعليم الفني، وتحديد نوعية المهارات والكفايات والمعارف الواجب على 

 Scottish)التالميذ في كل تخصص إتقانها، وتنظيم منح المؤهالت الدراسية 
Executive, 2007, p. 5) . 

وتتميز مبادرات ربط التعليم باحتياجات الصناعة في فرنسا بالنظر إلى التعلم 
إنساني يمكن العمال من التكيف مع االحتياجات المتغيرة لسوق  مدى الحياة كحق

العمل، من خالل توفير اآلليات التي تسهل تعلم العمال وانتقالهم من مهنة ألخرى أو 
من وظيفة ألخرى. وبنفس الطريقة، فإن توجه وزارة التعليم القومي الفرنسية لتطبيق 

زاء الجامدة لسفة الوزارة بضرورة تغيير األجمفهوم التعلم القائم على الكفايات ينبثق من ف
 .Brockmann, Michaela et al., 2011, pp)في النظام التعليمي وتطويرها 

17-21) . 



 

661 

 د. احمد محمد نبوى حسب النبى                                    الصناعة وقطاع الصناعي الثانوي التعليم

ويتميز التنظيم إلصالح التعليم الثانوي الصناعي في فرنسا وربطه بالصناعة 
عاملين على ع البالسمات التالية: أ( تسهيل االنتقال من المدرسة إلى عالم العالم، وتشجي

مواصلة التعلم في أثناء العمل، والمزج بين العمل والتدريب. ب( تشجيع المصانع على 
تحويل التدريب العملي إلى تعاقد رسمي دائم لتوظيف التالميذ بعد تخرجهم من المدرسة 
الثانوية الفنية. ج( تحسين برامج اإلرشاد المهني داخل المدارس الثانوية. د( تقليل 

ت تسرب تالميذ المدارس الثانوية الفنية قبل التخرج. ه( تشجيع تالميذ التعليم معدال
نتاجية   International)الثانوي الفني على أن يصبحوا مواطنين أكثر انتماء وا 

Labour Organization, 2010, p. 30) . 
ولتشجيع الحوار االجتماعي والتعاون بين الدولة ومجالس األقاليم والشركاء 

د المجلس القومي للتعلم مدى الحياة والتعليم الممت’تصاديين واالجتماعيين تم إنشاء االق
 Conseil national de la formation professionnelle)‘ والتعليم المستمر

tout au long de la vie)   8099/1437. وبصدور القانون رقم 8004في عام 
ادة قانون إع’دريب الفني/المهني ووالخاص بتطوير الت-8009نوفمبر من سنة  84في 

المجلس القومي للتعلم مدى الحياة والتعليم الممتد ’تم دمج  8013في عام ‘بناء المدرسة
 Conseil national de)‘ المجلس القومي للتوظيف’مع ‘ والتعليم المستمر

l’emploi) المجلس القومي للتوظيف ’. وبعد هذا الدمج أطلق على المجلس الجديد اسم
 Conseil national de)‘ التعليم الفني والتدريب المهني واإلرشاد الوظيفيو 

l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles) وقد .
مهام وتكوين  8014أغسطس من عام  88الصادر في  8014/997أوضح القرار رقم 

 ‘هني واإلرشاد الوظيفيالمجلس القومي للتوظيف والتعليم الفني والتدريب الم’
(Schreiber-Barsch, Silke, 2015, p. 28) . 

المجلس القومي للتوظيف والتعليم الفني والتدريب المهني واإلرشاد ’وتتمركز مهام 
تحديد األولويات واالستراتيجية العامة كل ثالث سنوات على ’’فيما يلي: أ( ‘ الوظيفي
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يف المجتمع المحلي والهيئات المختصة بالتوظالمستوي القومي ، وتنفيذها بالتعاون مع 
والتدريب اإلرشاد المهني. ب( إجراء دراسة تقويمية كل ثالث سنوات عن برامج اإلرشاد 
الوظيفي وبرامج التدريب المهني وبرامج التعليم المهني المستمر من خالل االعتماد 

ة والهيئات اإلقليمي على الدراسات النظرية والمالحظة الميدانية التي أجرتها الدولة
والقطاعات المهنية والمراكز اإلقليمية لدراسات التوظيف والتدريب المهني. ج( التعاون 

في صياغة إطار ‘ القومية الفرنسية في االتحاد األوروبي منظمة الجودة’مع ممثلي 
ظيف المجلس القومي للتو ’عمل أوروبي لتوكيد الجودة  في التعليم والتدريب. ويقدم 

شرات هذه المبادئ والمعايير والمؤ ‘ عليم الفني والتدريب المهني واإلرشاد الوظيفيوالت
 Journal)‘‘ لجميع الجهات المانحة والهيئات التي تقدم التدريب الوظيفي والمهني

Official De La République Francaise, 2014, p. 1) . 
قابات مصانع والنوتتميز التجربة الفرنسية بمشاركة ممثلين عن الشركات وال

ة للتعليم اللجان االستشاري’العمالية في ربط التعليم الثانوي الفني بالصناعة. وتضم 
ممثلين عن هذه الجهات باإلضافة إلى ممثلين عن وزارات الدولة. وتقوم هذه ‘ الفني

اللجان بتقويم برامج التعليم الثانوي الفني، وتأسيس برامج وتخصصات جديدة، وتحديد 
ي المعرفي للمناهج، واختيار أساليب التدريب المهني/الوظيفي، وصياغة متطلبات المحتو 

التخرج. وقد أكدت هذه اللجان على أهمية توظيف معلمين في التعليم الفني من أصحاب 
الخبرات المهنية/الفنية العميقة. وليس هذا فحسب، حيث سمحت الحكومة الفرنسية 

 Powell, Justin)الشهادة الثانوية الفنية  للمصانع بإصدار مؤهالت دراسية تمثل
J.W. et al, 2009, p.26). 
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المحور الرابع عشر: التنسيق إلصالح التعليم الثانوي الصناعي في 
 فرنسا وربطه بالصناعة:

يمكن صياغة شراكة استراتيجية بين المدارس الثانوية الصناعية وبين أرباب 
المصانع والشركات على عدة مستويات مثل: المستوى الكلي، والمستوي الوسيط، 
والمستوي المصغر. وتؤكد الشراكة على المستوى الكلي على التعاون بين الهيئات 

جاح وبين قطاع الصناعة. ويستلزم نالحكومية المسئولة عن صنع السياسات التعليمية 
هذا النوع من الشراكة وجود دعم سياسي قوى لها. وتركز الشراكة على المستوى الكلي 
صدار التشريعات التعليمية من  على صياغة السياسات القومية للتعليم الفني، وتعديل وا 

هنية، أو لمخالل التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية وبين أرباب العمل والنقابات ا
بين الجهات الحكومية على المستوى القومي ونظرائها على المستوى المحلي. وتشير 
الشراكة على المستوى الوسيط إلى التعاون في قطاعات بعينها مثل: تقديم أصحاب 
المصانع لتبرعات عينية )آالت ومعدات( للمدارس الصناعية، وتقديم مصانع السيارات 

لتخصص السيارات في المدارس الثانوية الصناعية. وتركز  للدعم المالي أو العيني
الشراكة على المستوى المصغر على التعاون بين شركات فردية بعينها وبين عدد محدود 
من المدارس الثانوية الفنية، وعلى التعاون بين الحكومة المحلية وبين منظمات خيرية 

 ,Frank)كة أو مصنع بعينه بعينها، وعلى التعاون بين الحكومة المحلية وبين شر 
Bünning ; & Alexander, Schnarr, 2007, pp. 12-13) . 

ولتنسيق عملية إصالح التعليم الثانوي الصناعي وربطه بقطاع الصناعة يشترك ’’
أرباب العمل والنقابات المهنية في تصميم المناهج الدراسية والتخصصات المهنية وفقًا 

ا أن يتعاون أصحاب المصانع وممثلي النقابات في تحديد للمعايير األوروبية. ويعني هذ
طبيعة المهن، واألنشطة التعليمية، والمهارات والمعارف المطلوب من التالميذ اكتسابها، 
ومتطلبات التخرج. وباإلضافة إلى هذا، يشترك ممثلون عن االتحادات الصناعية 
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 The French Ministry)عليم المختلفة في تحديد المعايير القومية لهذا النوع من الت
of Foreign and European Affairs -Directorate-General of Global 

Affairs, Development and Partnerships, 2011, p. 3) . 
تخصص الدبلوم الفني ’ومن األمثلة على ذلك أيضًا إنشاء تخصص جديد هو 

 .(Nuclear Environment Vocational Baccalaureate)‘  في الصناعة النووية
ويشارك في تصميم مناهج هذا التخصص وتحديد ومخرجاته التعليمية ممثلين عن 
المؤسسات التالية: هيئة المفاعالت النووية الفرنسية، وهيئة مصانع تدوير الوقود النووي، 

شركة ’و (Areva)‘ شركة أريفا’والشركات العاملة في مجال بحوث الطاقة النووية مثل 
 ‘هيئة الطاقة النووية توليد الطاقة من المصادر المتجددة’، و(EDF)‘ اء الفرنسيةالكهرب

(CEA)الهيئة القومية الفرنسية إلدارة المخلفات اإلشعاعية’، و ‘(ANDRA)اللجنة ’، و
. وقد (COPSAR)‘ المهنية لمقدمي الخدمات في مجال الصحة من النشاط اإلشعاعي

المناهج الدراسية، وتوفير المعدات واآلالت، أسهمت كل هذه المؤسسات في صياغة 
 European Centre For The)وتقديم فرص التدريب العملي للتالميذ 

Development of Vocational Training/ReferNet, 2008, p. 28) . 
وباإلضافة إلى هذا، تسمح وزارة التعليم القومي الفرنسية للمصانع والشركات بتقديم 

 12وفي ’’ناء العمل تنتهي بحصول العاملين على مؤهالت دراسية. برامج تعليمية أث
زادت وزارة التعليم القومي من أعداد التخصصات التي يمكن  8019يناير من عام 

للمصانع والشركات أن تمنح مؤهالت دراسية فيها، كما سمحت للعمال بالدراسة في أي 
 ‘التعلم في أثناء العمل برامج’وقت من العام، وزادت من مستويات التعاون بين 

(Apprenticeships)  وبين برامج التعلم النظامي في المدارس الثانوية الفنية. وقد بلغ
ألف عامل في العام الدراسي  400عدد العمال الملتحقين ببرامج التعلم في أثناء العمل 

ألف عامل في  700. وتهدف الحكومة إلى رفع هذا العدد ليصل إلى 8014/8017
 .(European Commission, 2016, p. 71)‘‘ 8017عام 
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ومن بين آليات التنسيق بين التعليم الثانوي الصناعي وقطاع الصناعة تقديم منح 
تدريبية لتالميذ المدارس. وتتيح هذه المنح التدريبية للتالميذ العمل مع العمال الدائمين 

ية مدفوعة األجر أو مجانعلى خطوط اإلنتاج. وتفيد هذه المنح التدريبية سواء كانت 
في تحسين جودة التعليم الثانوي الفني، وتطويره، وتعميق الشراكة بين التعليم وعالم 
العمل، وتحسين فاعلية التدريب العملي المهني، وزيادة إنتاجية القطاعات الصناعية 

(Chan , Jenny; Pun, Ngai; & Selden, Mark,  2015, pp. 71-87). 
نح التدريبية يطبق التالميذ ما تعلموه في بيئات عمل حقيقية، ومن خالل هذه الم

ويتعرفون على طبيعة الثقافة السائدة داخل المصانع والشركات، ويعملون في شركات 
 Erickson, Lars)كبيرة. وبعد تخرجهم يستطيعون الحصول على وظائف بسهولة 

O. , 2013, p. 65) من حكومات . وتحصل المصانع والشركات على دعم مادي
األقاليم لتغطية جزء من تكلفة البرامج التدريبية التي تقدمها لتالميذ المدارس الثانوية 

 . (Biavaschi, Costanza et al. 2012, p. 46)الفنية 
ادرة تأسيس مب’ولربط التعليم الفني بعالم العمل قامت الحكومة الفرنسية بإطالق  

 Campus des métiers et des)‘ مراكز للمهن والمؤهالت الدراسية
qualifications) وتقوم هذه المراكز على الشراكة بين المدارس الثانوية الفنية وبين .

المدارس الثانوية العامة، ومراكز التدريب الفني/المهني، ومؤسسات التعليم العالي، 
‘ راسيةدمراكز المهن والمؤهالت ال’ومراكز البحث العلمي، والمصانع والشركات. وتقدم 

تعليماً فنياً على مستوي المدارس الثانوية الفنية، والمعاهد وفق المتوسطة، وكليات التعليم 
 European Centre for the Development of Vocational) الفني

Training, 2015, p. 3) ’’  . وتهدف هذه المراكز إلى توفير المعلومات المتصلة
ؤ الفرص الثانوي الفني وألولياء أمورهم، وتطبيق مبدأ تكاف بالتعليم العالي لتالميذ التعليم

التعليمية عن االلتحاق بالمعاهد فوق المتوسطة والكليات التكنولوجية، وتقديم تدريب 
فني/مهني راق لتالميذ التعليم الثانوي الفني، وتبصير التالميذ بطبيعة التخصصات في 
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 Ministère de l'éducation)‘ ‘لعملمؤسسات التعليم العالي الفني، وبطبيعة سوق ا
Nationale et de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, 2016, p. 1) . 

ولتفعيل التنسيق بين التعليم الثانوي الفني وسوق العمل، ولمواكبة التطورات  
التكنولوجية تقوم عدة مؤسسات حكومية فرنسية بالتنبؤ باحتياجات سوق العمل 

ومن أمثلة المؤسسات الحكومية التي تجري الدراسات العلمية الستشراف ’’قبلية. المست
 The)‘ مركز التحليل االستراتيجي’المهن المطلوبة في سوق العمل ما يلي: 

Strategic Analysis Centre) إدارة تنسيق البحوث ’التابع لرئيس الوزراء، و
 Directorate for The Coordination of)‘ والدراسات واإلحصاءات

Research, Studies and Studies) مركز ’التابعة لوزارة القوي العاملة، و
 Centre of Studies and)‘ الدراسات والبحوث حول التوظف والمؤهالت الدراسية

Research on Employment and Qualifications)  التابع لوزارة التعليم القومي
‘  نيخطط تطوير برامج التدريب المه’ي األقاليم تعتمد ووزارة القوي العاملة. وعلى مستو 

(Training Development Plans) خطط تطوير برامج التعلم’و ‘
(Apprenticeship Plans)  أثناء العمل على إجراء دراسات للتنبؤ باحتياجات

قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات من الخريجين في المستقبل، ولتحديد أفضل سبل 
برامج التدريب المهني. وتعتمد خطط التطوير اإلقليمية هذه على مشاركة أرباب إصالح 

العمل وممثلي مؤسسات التدريب المهني والمدارس الثانوية الفنية في تحديد طبيعة سوق 
 European Centre For The)‘‘ العمل الراهنة واحتياجاته المستقبلية

Development of Vocational Training/ReferNet, 2008, p. 22) . 
مما سبق يتضح أن التنسيق إلصالح التعليم الثانوي الصناعي في فرنسا وربطه 
بالصناعة يستهدف تسريع التنمية الصناعية، وتحديث القطاعات الصناعية، وتحسين 
جودة التعليم الثانوي الفني. وفي ظل سعي فرنسا لتطوير اقتصادها وزيادة حجم صادراتها 

ها في االقتصاد العالمي، أكدت وزارة التعليم القومي على أهمية ربط وتعزيز تنافسيت
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التعليم الثانوي الصناعي باحتياجات سوق العمل الكمية والكيفية. وباختصار فإن فلسفة 
تتمحور حول تحقيق أهداف التنمية االجتماعية ’’التعليم الثانوي الفني الفرنسي 

ية، وتوليد فرص عمل جديدة، ومساعدة واالقتصادية، وتحسين جودة الموارد البشر 
الخريجين على تأسيس مشروعاتهم الصناعية الخاصة بهم، والتناغم مع متطلبات سوق 
العمل، وتلبية طموحات العاملين في التعلم مدى الحياة، وتسريع إعادة هيكلة القطاعات 

 .(Tien, Mac Van, 2007, p. 8)‘‘ االقتصادية والقطاعات المرتبطة بالقوي العاملة
المحور الخامس عشر: التكامل إلصالح التعليم الثانوي الصناعي في 

 فرنسا وربطه بالصناعة:
تتعاون عدة وزارات وعدة هيئات في إصالح التعليم الثانوي الصناعي وربطه بالصناعة. 

 ‘االتحاد القومي للتدريب الفني/المهني المقدم للكبار’ومن بين هذه الهيئات ما يلي: أ( 
(Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes) .

تخصص.  400ويقدم هذا االتحاد القومي مقررات دراسية فنية/مهنية معتمدة في أكثر من 
 Délégation générale à l’emploi et à)‘ قسم التوظيف والتدريب الفني/المهني’ب( 

la formation professionnelle) . هو و  –‘قسم التوظيف والتدريب الفني/المهني’ويقدم
ركز تطوير م’التدريب الفني/المهني في مختلف األقاليم والمدن الفرنسية. ج(  -إدارة حكومية

 Centre de développement de l’information)‘ معلومات التدريب الفني/المهني
sur la formation professionnelle)ي الرئيس المسئول عن تقديم . وهو المركز الفرنس

 European Commission-Lifelong)المعلومات واإلرشاد المهني للتالميذ في فرنسا 
Learning Programme, n.d., p. 8) . 

وزارة القوي العاملة والتوظيف والتدريب الفني/المهني والحوار ’وباإلضافة إلى هذا، تقوم 
 The Ministry of Labour, Employment, Vocational Training)‘ االجتماعي

and Social Dialogue)  بصياغة وتنفيذ السياسات الحكومية المتصلة بالقوي العاملة
والتوظيف والتدريب الفني/المهني والحوار االجتماعي ومنع الحوادث في أماكن العمل والوقاية 
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 European Commission-Lifelong)من األمراض المهنية المرتبطة بالعمل 
Learning Programme, 2013, p. 24). 

وقد أدى التكامل بين الوزارات المختلفة والهيئات المتعددة في فرنسا إلى تشجيع تبني 
لى زيادة مساهمة أرباب العمل والنقابات المهنية  نموذج التعلم القائم على الكفايات، وا 

سلطات لتأثير من المعلمين والواالتحادات العمالية في التعليم الثانوي الفني. وانتقل محور ا
التعليمية إلى أصحاب المصانع والشركات وهيئات تأكيد الجودة واالعتماد التعليمي 

(Méhaut, Philippe; & Winch, Christopher, 2012, p. 378). 
وفي ظل سعي الحكومة الفرنسية لتحقيق التكامل بين التعليم النظامي والتعليم الالنظامي قررت 

 ‘االعتراف بالتعليم المسبق القائم على الخبرات المكتسبة في أثناء العمل’وزارة التعليم القومي 
(Accreditation of Prior Experiential Learning) تم تشكيل لجنة  8009. وفي عام

 االعتراف بالتعليم المسبق القائم على الخبرات’عدد من الوزارات بهدف التخطيط لتنفيذ من 
، ومتابعة تنفيذ هذه السياسة. وقد قامت هذه اللجنة متعددة األطراف ‘المكتسبة في أثناء العمل

بصياغة سياسة عامة وخطة تنفيذية للتطبيق. وقامت اللجنة بتدشين حملة قومية لتبصير الرأي 
ام الفرنسي بهذه السياسة التعليمية المقترحة، وتشجيع واألفراد والشركات على المشاركة فيها الع

(Méhaut, Philippe; & Lecourt, Anne-Juliette , 2009, p. 55) . 
المحور السادس عشر: أوجه الشبة واالختالف بين ربط التعليم الثانوي 

حدة األمريكية وقطاع الصناعة في كل من الواليات المت الصناعي
 والمملكة المتحدة:

 أوجه الشبة بين الدول الثالث: (أ
هناك خطط استراتيجية لربط التعليم الثانوي الصناعي بقطاع الصناعة في .1

 الدول الثالث.
تتعاون وزارة التربية والتعليم في الدول الثالث مع أرباب العمل وهيئات التنمية .8

 العمالية. االقتصادية والنقابات المهنية واالتحادات
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تقوم الدول الثالث بالربط بين المدارس الثانوية الصناعية وبين مؤسسات التعليم .3
 العالي.

 هناك رخص لمزاولة المهنة في الدول الثالث..4
تقدم المصانع والشركات منح للتدريب العملي لتالميذ المدارس الثانوية الصناعية .7

 في الدول الثالث. 
م مع الوزارات األخرى في كل دولة من الدول الثالث تتعاون وزارة التربية والتعلي.9

بهدف ربط المدارس الثانوية الصناعية بقطاع الصناعة، وتحسين االرتباط بين 
 المدارس وبين سوق العمل.

قامت كل دولة من الدول الثالث موضوع المقارنة بإصدار قانون أو عدة قوانين .7
 إلصالح التعليم الثانوي الفني بها. 

سات متخصصة في كل فرنسا والواليات المتحدة األمريكية تقومي هناك مؤس.2
باستشراف طبيعة سوق العمل في المستقبل، وبالتنبؤ باحتياجات الدولة 

مركز الدراسات ’المستقبلية من القوي العاملة. ومن أمثلة هذه المؤسسات 
المركز القومي ’في فرنسا و ‘ والبحوث حول التوظف والمؤهالت الدراسية

 The National Research Center for)‘ والتعليم الفني وث التوظفلبح
Career and Technical Education)        في الواليات المتحدة

 . (Hoeckel, Kathrin, 2009, pp. 35-36) األمريكية 
تنفذ الدول الثالث آليات لالعتراف بالتعلم المسبق كآلية لتشجيع الكبار على .9

 ;Kuczera, Małgorzata)حصول على مؤهالت دراسية العودة للتعلم وال
and Field, Simon, 2013, p. 101)  . 

حدثت تحوالت في سوق العمل في الدول الثالث. وتؤكد هذه التحوالت على .10
أهمية قطاع الخدمات، والتغيير التكنولوجي السريع، واالستخدام المتزايد 

ة يرات المتسارعة في بنيللحاسبات اآللية في المصانع والشركات، والتغي
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القطاعين الصناعي والتجاري، وأولوية مهارات العمل الجماعي واإلنتاج المرن 
وتعدد مهارات العمال، وزيادة المنافسة بين المصانع، وازدياد الطلب على األفراد 
أصحاب التفكير األشمل واألعمق وأصحاب مهارات التواصل االجتماعي 

 & ;Thorn, William)في مجال التخصص  والمهارات والمعارف الفنية
Schleicher, Andreas, , pp. 144-145) . 

 أوجه االختالف بين الدول الثالث: (ب
يتم منح المؤهالت الدراسية في فرنسا من خالل التعاون بين وزارة التعليم القومي .1

 ةوأرباب العمل والكليات الفنية، في حين يتم منحها في الواليات المتحدة األمريكي
من خالل وزارة التربية والتعليم بالوالية بالتعاون مع النقابات المهنية والشركات، 
أما في اسكتلندا فيتم منحها من خالل التعاون بين وزارة التربية والتعليم 
والمتخصصين التربويين وأرباب العمل. وتلعب المؤهالت الدراسية في التعليم 

ليم في تصنيف أرباب العمل لخريجي التعالثانوي الفني الفرنسي دورًا كبيرًا 
الثانوي الفني، وفي اختيار من يتم توظيفهم، وفي الحصول على فرص للتوظف 
(Unwin, Lorna; Fuller, Alison; Turbin, Jill; Young, Michael, 

2004, p. 29). 
بتفوقه   الفرنسي (Apprenticeship)‘ نظام التعلم في أثناء العمل’يتصف .8

ومن عيوب نظام التعلم أثناء العمل في المملكة المتحدة ’’اإلنجليزي. على مثيله 
قصر المدة الزمنية مقارنة بالدول األوروبية المتقدمة، وانخفاض جودة معايير 

 . (Heyes, Jason, 2014, p. 28)‘‘ هذا النظام
تقوم المصانع والشركات في فرنسا والواليات المتحدة األمريكية بمنح العاملين .3

 مؤهالت دراسية. بها
يتفوق النظام الفرنسي والنظام األمريكي على النظام اإلنجليزي في معيار .4

نسا ففي فر ’’مشاركة أرباب العمل في تصميم المؤهالت والمناهج الدراسية. 
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تتعاون الدولة بقوة أكبر مع أصحاب المصانع والشركات في صياغة المناهج 
الدراسية، وفي الواليات المتحدة األمريكية تقوم وزارة التربية والتعليم في كل والية 
بصياغة شراكة أقوي تعليمية مع أصحاب الشركات والنقابات لتصميم مناهج 

 Musset, Pauline; and)  ‘‘دراسية أكثر ارتباطًا باحتياجات سوق العمل
Field, Simon, 2013, p. 68). 

تتفوق جودة التدريب العملي في أثناء الدراسة بالمدارس الثانوية الصناعية في .7
 فرنسا وفي الواليات المتحدة األمريكية على جودة نظيره في المملكة المتحدة

(Musset, Pauline; and Field, Simon, 2013, pp. 78-82) . 
المجلس القومي للتوظيف والتعليم الفني والتدريب المهني واإلرشاد ’يقوم .9

أكثر  بدور إلزامي‘ مبادرة تأسيس مراكز للمهن والمؤهالت الدراسية’و‘ الوظيفي
فاعلية في تحديد األولويات واالستراتيجية العامة كل ثالث سنوات على المستوي 

ظيف لهيئات المختصة بالتو القومي ، وتنفيذها بالتعاون مع المجتمع المحلي وا
هذه  أنه في حين يكون دور’’والتدريب اإلرشاد المهني في فرنسا. ويعني ذلك 

المجالس والهيئات إلزاميًا في فرنسا، فإن أدوار مثيالتها األمريكية اختيارية 
على سبيل المثال يتم تأسيس  (Maryland)‘ والية ميرالند’واستشارية. ففي 

مثلين عن أصحاب المصانع والشركات. وتهدف هذه مجالس استشارية تضم م
المجالس االستشارية إلى تحقيق التناغم بين مخرجات النظام التعليمي وبين 
مدخالت سوق العمل، وتحديد احتياجات قطاع الصناعة المستقبلي من 
المهارات، وتقديم التوصيات حول تحسين آليات تمويل التعليم الثانوي الفني، 

تدريب الفني/المهني للتالميذ في أثناء الدراسة، والمشاركة في وتوفير فرص ال
 ,Kuczera, Małgorzata; and Field) ‘‘ تطوير المناهج الدراسية

Simon,2013, pp. 31-32) . 
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يتفوق نظام التعليم الثانوي الصناعي األمريكي على النظام الفرنسي والنظام .7
صياغة السياسات التعليمية، ’’اإلنجليزي في عدد من المؤشرات مثل: 

واالبتكار. ويرجع هذا التفوق إلى الحرية المتاحة لكل والية أمريكية في اختبار 
لىاإلصالحات الجديدة وتنفيذ البرامج التعليمية المست العدد  حدثة المقترحة، وا 

الضخم من المؤسسات التعليمية والخيرية التي تقدم منحًا مالية كبيرة لوزارات 
التربية والتعليم والمدارس في كل والية، والدور الفعال التي تلعبه المراكز البحثية 

في تشكيل السياسات التعليمية. وتتيح كل  (Think-tanks)وخزانات الفكر 
فرصًا غير مسبوقة لصياغة المبادرات اإلصالحية، وتطبيقها  هذه العوامل

بصورة تدريبية، ثم تقويم نتائجها. وتعد قدرة المؤسسات البحثية األمريكية على 
إجراء البحوث الرصينة وتحليلها وتقويم السياسات التعليمية هي األفضل على 

 ,Kuczera, Małgorzata; and Field, Simon)‘‘ مستوي العالم بأسره
2013, p. 38) . 

 المحور السابع عشر: تصور مقترح إلصالح التعليم الثانوي الصناعي في مصر:
 منطلقات هذا التصور:

 المساعدة في وضع األولويات االستثمارية في ظل ندرة الموارد..1
 تدعيم سبل تطبيق التعلم مدى الحياة..8
 تشجيع مدخل حكومي شامل..3
)البطالة والتغييرات الهيكلية االقتصادية  ىدمج االعتبارات قصيرة وطويلة المد.4

 واالجتماعية(.
 تحقيق التناغم والتكامل بين المستويات المختلفة للحكومة..7
إشراك جميع األطراف المختصين والمعنيين بالتعليم في صياغة استراتيجية تنمية .9

 المهارات والكفايات المهنية.
 .للنظام االقتصادي العالمي الجديد(مراعاة األبعاد العالمية )تنافسية بيئة العمل .7
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 صقل وتنمية المهارات المرغوبة..2
 تجديد وتنشيط عمليات صقل المعروض من المهارات..9
ثراء القيمة المضافة..10  التوظيف األمثل للمهارات وا 

 إجراءات التنفيذ التصور المقترح:
 فلسفة التعليم الثانوي الصناعي: -أ

كي الصناعي في مصر إعداد الشباب ليجب أن تستهدف فلسفة التعليم الثانوي 
يكونوا مواطنين نشطين اقتصادياً وأصحاب تفكير ناقد، وقادرين على المساهمة بإيجابية 
وحماسة في تشكيل بيئاتهم االقتصادية والسياسية، وقادرين على التفاعل مع الثقافات 

بية نحو التعلم خارجه، وتنمية ميولهم اإليجا الفرعية في وطنهم ومع الثقافات األجنبية
 Queensland Government. Department of Education)مدى الحياة 

and Training, 1999, p. 4) وباإلضافة إلى هذا، يجب أن تمد برامج التعليم .
الثانوي الصناعي التالميذ بالمهارات الالزمة للتفوق في المجاالت الصناعية المستقبلية 

، وقطاع الطاقة من المصادر المتجددة، ومجاالت سريعة النمو مثل: القطاع الصحي
 ,Conneely, Nancy; & Hyslop) 1العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

Alisha, n.d., p. 2 ) . 
وتقوم فلسفة التعليم الثانوي الصناعي على فتح قنوات االتصال بين مختلف أنواع 

كما تقوم  انوي الصناعي والتعليم العالي.التعليم الثانوي الفني والعام، وبين التعليم الث
على تأسيس شراكة استراتيجية بين التعليم الثانوي الصناعي وبين مختلف المؤسسات 
التعليمية والصناعية والتجارية بما يلبي احتياجات االقتصاد القومي ومتطلبات سوق 

                                                           
مليون فرصة عمل يف  43تريليون دوالر أمريكي، وأن يوفر أكثر من  3.4يدر قطاع الطاقة من املصادر املتجددة دخاًل يقدر حبوايل يتوقع أن  1

من فرص العمل  %13. ويعين ذلك أن قطاع الطاقة من املصادر املتجددة سوف يوفر أكثر من 0242الواليات املتحدة األمريكية وحدها حبلول عام 
ميذ املتحدة األمريكية حبلول نفس العام. باإلضافة إىل هذا، سوف ييسر دراسة جماالت العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات دراسة التالبالواليات 

 & ;Conneely, Nancy)لتخصصات العلوم اهلندسية وعلوم احلاسب اآليل. وهي ختصصات بالغة األمهية لنمو االقتصاد يف املستقبل 
Hyslop, Alisha, n.d., p. 2) . 
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د أهداف تحدي العمل. وتعتمد هذه الشراكة على مشاركة رجال الصناعة وأرباب العمل في
 Advance CTE: State Leaders)  وغايات التعليم الثانوي الصناعي

Connecting Learning To Work, 2013, pp. 3-4) . 
أي فلسفة للتعليم الثانوي الصناعي يجب أال تهمل تأسيس بيئة ’’ويعتقد الباحث أن 

صات قائمة على التخصتشجع اإلبداع والتفكير الناقد والقدرة على تقويم وجهات النظر ال
المتعددة. إن نجاح اإلصالحات التعليمية المستقبلية مرهون بقدرتها على إعداد التالميذ للنجاح 
في المستقبل، واكسابهم لقدرات مثل: اإلبداع، واالبتكار، واإلضافة إلى المعرفة القائمة. وتعتبر 

 ,Landford, Michael; Maruco)‘‘ هذه القدرات هي أكثر مهارات القوي العاملة قيمة
Tattiya; & Tierney, William G., 2015, p. 9). 

 أهداف التعليم الثانوي الصناعي: -ب
زيادة معدالت االلتحاق بالتعليم الثانوي الصناعي، وتحسين جودته بحيث يعد ’’.1

التالميذ للتعلم مدى الحياة وللتوظيف من خالل إكسابهم المهارات والمعارف 
 األساسية الالزمة.

 مان حصول كل تلميذ على إرشاد مهني شامل.ض.8
اإلعداد الشامل للمعلمين ومديري ووكالء المدارس بحيث يستطيعون أداء أدوارهم .3

 كقادة تربويين. 
تحويل نظام التعليم بحيث يصبح قائمًا على نواتج التعلم، وعلى أن يكون له عائد .4

 .(McNeely, Timothy , 2012, p. 5)‘‘ إيجابي كبير
ل التالميذ لدخول سوق العمل، وتلبية احتياجات التالميذ والصناعة وسوق تأهي’’.7

 العمل والمجتمع المحلي باإلضافة إلى تحقيق التنمية االقتصادية. 
إعداد التالميذ إلتقان المهارات الصناعية، واألكاديمية، والمهنية، ومهارات صناعة .9

في سوق العمل ولمواصلة القرار، ومهارات التواصل االجتماعي الالزمة للنجاح 
 الدراسة بمؤسسات التعليم العالي. 
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توفير فرص للتالميذ الكتساب وتطبيق المهارات الالزمة للتخطيط الوظيفي وإلدارة .7
 . ( California Department of Education, 2007, p. xi)‘‘ مسارهم المهني

المعرفة، وتأهيلهم إعداد التالميذ للعمل في ظل اقتصاد كوكبي قائم على ’’.2
 للمنافسة مع خريجي التعليم الثانوي في الدول األخرى.

إمداد التالميذ بالمهارات األساسية الالزمة للتوظف، ولالنتقال من وظيفة ألخرى، .9
ومن تخصص صناعي لتخصص آخر. ونظرًا الستيعاب الصناعات الصغيرة 

ناعات إلى عمالة ذات والمتوسطة ألعداد كبيرة من العاملين، والحتياج هذه الص
لى االستجابة السريعة لمتطلبات سوق  مهارات قابلة للتطبيق من مجال آلخر، وا 
العمل، فإن هذه الصناعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى قوي عاملة تستطيع 
تطبيق المعارف والمهارات في مواقف جديدة. وباإلضافة إلى االنتقال من العمل 

ص آخر، سوف تزداد مرات قيام الفرد بتغيير في تخصص ما للعمل إلى تخص
مهنته تمامًا. ومن ثم، يجب أن يكون خريجي التعليم الثانوي الصناعي قادرين 
على نقل ما تعلموه بين الوظائف والمهن والصناعات، ومتمكنين من التفكير بصورة 
مفاهيمية؛ أي قادرين على تحديد األنماط المتشابهة، وعلى ربط المعلومات 

فكار التي تبدو غير مترابطة للوهلة األولي لتكوين شيء جديد. وتساعد واأل
التكنولوجيا التعليمية المعلمين على تدريس المعارف والمهارات بصورة تمكن 
التالميذ من نقل المعلومات والمعارف المفاهيمية وتطبيقها في مواقف واقعية 

 .  (California Department of Education, 2007, pp. xiii-p. xv)‘‘  جديدة
االلتزام بالحضور إلى العمل في المواعيد ’’إكساب التالميذ أخالقيات العمل مثل: .10

المحددة دون تأخير، وارتداء المالبس المناسبة والتي تراعي قواعد الصحة العامة 
في مقر العمل، وقبول التوجيهات والنقد البناء من زمالئه، وطرح األسئلة المناسبة 

ظهار مستويات مرتفعة من عند اس تيضاحه عن األمور الغامضة من رؤسائه، وا 
الدافعية والمبادرة، واحترام ثقافة وسياسات المؤسسة التي يعمل بها، والتعامل 
بصورة الئقة مع زمالئه، والتركيز على المهام الموكلة إليه، وتجنب إضاعة الوقت 
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الشخصية مع الزمالء في المحادثات الشخصية، والبحث عن حلول للمشكالت 
 Massachusetts Department of)‘‘ وللمشكالت المتصلة بالعمل

Elementary & Secondary Education. Office for 
Career/Vocational Technical Education, 2014, pp. 15-16) . 

 بنية التعليم الثانوي الصناعي:  -ت
صالحات من خالل تنفيذ اإليمكن تطوير بنية التعليم الثانوي الصناعي في مصر 

 التالية:
 إنشاء وزارة مستقلة للتعليم الثانوي الفني..1
من المدارس الثانوية الصناعية ذات نظام الثالث سنوات إلى نظام  %70تحويل .8

بحيث تقدم مناهج السنتين الرابعة والخامسة نفس مناهج ’’الخمس سنوات؛ 
 السنوات الثالث األولي بدرجة أكبرالمعاهد فوق المتوسطة، وبحيث تركز مناهج 

على التدريب العملي، وبرامج الرعاية المهنية التي تقدمها المصانع للتالميذ، وعلى 
 ,Deil-Amen, Regina; & DeLuca, Stefanie)‘‘تحسين الجودة التعليمية

2010, pp. 36-37). 
تعليم العالي. الفتح قنوات االتصال بين المدارس الثانوية الصناعية وبين مؤسسات .3

ويتحقق ذلك من خالل السماح لخريجي المدارس الثانوية الصناعية نظام الثالث ’’
سنوات بااللتحاق بمؤسسات التعليم العالي، والسماح لخريجي المدارس الثانوية 
الصناعية نظام الخمس سنوات بااللتحاق بالجامعات. وبهذا يتمكن خريجو 

 Association for)‘‘واصلة تعليمهم العاليالمدارس الثانوية الصناعية من م
Career & Technical Education, 2007, pp. 5-6)   . 

فتح قنوات االتصال بين التعليم الثانوي الصناعي والتعليم الثانوي التجاري والتعليم .4
الثانوي الزراعي والتعليم الثانوي العام بما يحقق التكامل بين هذه األنواع المختلفة 

ليم وفقاً لمعايير أكاديمية شديدة الصرامة، وبما يؤكد على الجوانب المهنية من التع
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المرتبطة بسوق العمل. ويتطلب ذلك وضع قاعدة مشتركة من المناهج الدراسية 
بين هذه األنواع المختلفة من التعليم، والسماح لهم باالنتقال من نوع إلى آخر من 

 . (Dortch, Cassandria, 2012, p. 2)أنواع التعليم 
يجب تبني معايير جديدة للمناهج الدراسية تعد التالميذ لتلبية احتياجات القرن .7

ويجب أن تشتمل هذه المعايير على القدرة على تحليل ’’الحادي والعشرين. 
وتطبيق المعارف المتصلة بالعمل في القطاعات الصناعية، والمعارف المرتبطة 

 العالي، والمعارف المتصلة بسوق العمل.بمواصلة التعليم في مؤسسات التعليم 
وليس هذا فحسب، بل تشمل المعايير المتصلة بالكتابة التخصصية والتعبير عنها 
مثل: استخدام التكنولوجيا وشبكة اإلنترنت في التعبير الكتابي عما يمتلكه التلميذ 
من معلومات ومعارف، وتحديث هذه المعارف، ونشرها، واالستجابة للتغذية 

اجعة، وتحليل وجهات النظر المختلفة. كما يجب أن تشمل أيضًا القدرة على الر 
تطبيق المعارف والمهارات المتصلة بالعمل في القطاعات الصناعية المختلفة، 

 California State)‘‘ وفي المعامل، وفي التخصصات الصناعية المتنوعة
Board of Education, 2013, p. 6) . ’’لثانوي الصناعي وما يميز التعليم ا

؛ حيث ‘التعلم العملي في السياقات الواقعية’المستقبلي هو التأكيد الشديد على 
تتم دراسة جميع المناهج الدراسية بما فيها التخصصات النظرية في صورة 
مشروعات تعليمية أو داخل المصانع والشركات أو من خالل مدخل التعلم القائم 

واتصاف المناهج  (Community-based Learning)على خدمة المجتمع  
 ;Holzer, Harry J.; Linn, Dane)الدراسية بمستو عال من الجودة التعليمية 

& Monthey, Wanda, 2013, p. 10) . 
وتشمل هذه ’’إنشاء تخصصات جديدة في المدارس الثانوية الصناعية. .9

باستخدام  مالتخصصات هندسة الطيران، والتصنيع المتقدم، وعلوم الحاسب، واللحا
 .Stone, James R., 2014, p)‘‘ التكنولوجيا الفائقة، وتوليد الطاقة النظيفة
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دارة الموانئ، ولوجستيات النقل، ونظم البنية التحتية، وتصنيع وصيانة  (10 ، وا 
 Colorado)الهواتف المحمولة، وعمليات مراكز تخزين وتوزيع البضائع 

Succeeds, 2007, p. 3). 
بين المدارس الثانوية الصناعية وبين المصانع والشركات من خالل  تفعيل الشراكة.7

إصدار قانون يحدد طبيعة هذه الشراكة، وآليات مساهمة أرباب العمل في تصميم 
المناهج الدراسية وتمويل المدارس وبرامج التدريب الصناعي وتحديد مواصفات 

 ,Holzer, Harry J.; Linne, Dane; & Monthey, Wanda)الخريج
2013, p. 19)  . 

ففي والية ’’يجب تدريس مواد تتصل بالتعليم الفني في مرحلة التعليم األساسي. .2
يدرس التالميذ في المرحلة اإلعدادية مقررًا دراسيًا لمدة عام كامل  (Utah)يوتا 

تخصصًا  90عن كيفية صناعة القرار بخصوص المستقبل المهني/الدراسي وعن 
. ومن خالل التدريب العملي واألنشطة العملية يقوم من تخصصات التعليم الفني

المعلمون والمرشدين الدراسيين بتدريس المهارات الحياتية، والتطبيقات الصناعية 
للتكنولوجيا بهدف تنمية الوعي المهني لتالميذ المرحلة اإلعدادية. وباإلضافة إلى 

لمهني، والمستقبل ا هذا، يفهم التالميذ أهمية اتخاذ القرارات المتصلة بالتعليم
ويتعلمون المسارات التعليمية والتدريبية المتصلة بكل تخصص في التعليم الفني، 
ويتدربون على التخطيط لمستقبلهم المهني بالتعاون مع أولياء أمورهم ومعلميهم 
والمرشدين المهنيين. وتوظف المدارس اإلعدادية أنشطة تعليمية داخل المصانع، 

المهن والتخصصات المختلفة، وندوات تدعو فيها وورش عمل للتعريف ب
 Association for Career)‘‘ المتخصصين لمخاطبة التالميذ وزيادة دافعيتهم

and Technical Education, National Association of State Directors 
of Career Technical Education Consortium and Partnership for 

21st Century Skills, 2010, p. 28)  . 
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 المناهج الدراسية بالتعليم الثانوي الصناعي: -ث
يجب أن تعد المناهج الدراسية التالميذ للمهن المتصلة بالعلوم والتكنولوجيا .1

والتخصصات الهندسية والرياضيات. وباإلضافة إلى هذا، يجب أن تؤهل 
لقرن ات االمناهج الدراسية تالميذ التعليم الثانوي الصناعي الكتساب مهار 

الحادي والعشرين. ويعني ذلك، أن تعد المناهج الدراسية التالميذ للنجاح في 
 Association for)العمل في التخصصات المستقبلية ولمواصلة التعلم

Career and Technical Education, National Association of 
State Directors of Career Technical Education Consortium 

and Partnership for 21st Century Skills, 2010, p. 18)  . 
يجب أن تؤهل المناهج الدراسية التالميذ للحصول على مؤهالت دراسية ذات .8

قيمة.  ويعني ذلك أن تعكس هذه المؤهالت الدراسية امتالك التالميذ للمعارف 
إلضافة اوالمهارات التي يرغب فيها أرباب العمل ومؤسسات التعليم العالي. وب

إلى هذا، ينبغي أن تكون المناهج الدراسية متدرجة الصعوبة، وأن تتصف 
بالتناسب مع احتياجات الصناعة. وليس هذا فحسب بل يجب أن تحتوي مناهج 
المدارس الثانوية ذات نظام السنوات الخمس على نفس مناهج المعاهد فوق 

ذات نظام الثالث المتوسطة، وأن تتيح مناهج المدارس الثانوية الصناعية 
سنوات الفرصة امام للتالميذ لاللتحاق بمؤسسات التعليم العالي 

 ,Association for Career and Technical Education)المختلفة
National Association of State Directors of Career Technical 
Education Consortium and Partnership for 21st Century 

Skills, 2010, p. 18)  . 
يجب أن تتصف مناهج التعليم الثانوي الصناعي بمراعاة التوازن بين النواحي .3

 . (Bangser, Michael, 2008, p. 10)األكاديمية والنواحي المهنية الصناعية 
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يجب أن يشارك أرباب العمل والهيئات المسئولة عن تحقيق التنمية االقتصادية .4
لمناهج الدراسية، وتحديد كفايات الخريجين، والنقابات المهنية في صياغة ا

وتحديد المهارات والمعارف المتصلة بكل تخصص، وتحديد طبيعة التدريب 
ففي والية . ’’(Bangser, Michael, 2008, p.12)المهني أثناء الدراسة 

نمية مجلس ت’كولورادو على سبيل المثال ينسق اتحاد الصناعات بالوالية مع 
ية بوالية هيئة التنمية االقتصاد’ع وزارة التعليم العالي بالوالية ووم‘ القوي العاملة

 ,Zinth)‘‘ لتصميم المناهج الدراسية الخاصة بالصناعات الرئيسة‘ كولورادو
Jennifer, 2015, p. 2). 

 استراتيجيات التدريس بالتعليم الثانوي الصناعي: -ج
متنوع من يجب على معلمي المدارس الثانوية الصناعية استخدام مزيج .1

صرة الوسائط التعليمية، والشروح التوضيحية المخت’’استراتيجيات التدريس مثل: 
المصورة والمطبوعة، والعروض التقديمية، والمشروعات التعليمية، وتجزئة 
المفاهيم الفنية الصعبة إلى عدة مكونات، والرسوم البيانية، والخرائط المفاهيمية، 

يع التالميذ على عدة مجموعات عمل، والتعلم من وتقنيات التعلم التعاوني، وتوز 
 Fletcher, Edward)‘‘ خالل التجريب داخل المعامل، والتدريب العملي

C. Jr.; Djajalaksana, Yenni; & Eison, James, 2012, p. 71) . 
البد وأن يستخدم المعلمون استراتيجيات التدريس الحديثة األكثر ديناميكية بهدف .8

لعميق، وتعلم مهارات التفكير الناقد لدى التالميذ، وضمان اكتساب تنمية التعلم ا
التالميذ لمهارات القرن الحادي والعشرين مثل: مهارات التواصل االجتماعي، 
واإلبداع، واالبتكار، ومهارات حل المشكالت، ومهارات العمل الجماعي. ومن 

األدوار  أمثلة هذه االستراتيجيات: المناظرات، ودراسة الحالة، ولعب
(Fletcher, Edward C. Jr.; Djajalaksana, Yenni; & Eison, 

James, 2012, p. 81)  . 
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زيادة مدة التدريب العملي داخل المصانع؛ حيث يؤدى التدريب العملي إلى .3
زيادة مشاركة التالميذ في إتقان ما يتعلمونه نظراً لمشاركتهم الفعالة في األنشطة 
الواقعية داخل المصانع، والكتسابهم مهارة المثابرة من خالل العمل المستقل 

عمل لحل المشكالت التي تواجههم، والعمل التعاوني مع اآلخرين داخل أمكان ال
ولتنمية قدرتهم على االختيار من بين البدائل، وقيامهم بتطبيق المعارف 
األكاديمية والفنية، وزيادة مستويات ثقتهم بأنفسهم، وزيادة دافعيتهم على التعلم. 
وليس هذا فحسب، حيث أن للتدريب العملي داخل المصانع فوائد أخرى مثل: 

ميذ الناقد لطبيعة بيئة العمل، وزيادة درجة استعدادهم لممارسة تنمية فهم التال
وظائفهم، وتحسين جودة معارفهم ومهاراتهم المهنية، وزيادة معدالت حضورهم 

 ;Alfeld, Corinne; Charner, Ivan)بالمدارس، وتقليل معدالت تسربهم 
Johnson, Lisa; Watts, Eric, 2013, p. 4) . 

 Interdisciplinary)من تخصصات بينية  استخدام فرق المعلمين.4
Teaching Teams) ويمكن على سبيل المثال أن يتعاون معلمو الهندسة .

مع معلمي مادة التشييد، ومعلمو التاريخ ومعلمو اللغة اإلنجليزية مع معلمي 
الوسائط المتعددة، ومعلمو تخصص الطهي مع معلمي مادة الدراما المسرحية، 

ض مع معلمي اللغة اإلنجليزية في تدريس بعض ومعلمو تخصص التمري
 ,Castellano)الدروس المشتركة وفي تنفيذ بعض المشروعات التعليمية 

Marisa et al., 2014, p. 156) وباإلضافة إلى هذا، يمكن أن يتعاون .
معلمو إدارة وتصنيع السفن البحرية مع معلمي الموسيقي، ومعلمو الهندسة 

غة اإلنجليزية في تدريس بعض التخصصات الصناعية مع معلمي الل
(Jacoby, Tamar; & Dougherty, Shaun M., 2016, p. 18) . 
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 تقويم التحصيل الدراسي للتالميذ بالتعليم الثانوي الصناعي: -ح
يجب إعادة النظر في أساليب تقويم التالميذ للتأكد من امتالك خريجي التعليم .1

رغوبة. ويتحقق ذلك من خالل إشراك الثانوي الصناعي للمهارات الفنية الم
 Florida)أرباب الصناعات في تقويم مهارات التالميذ الصناعية والمهنية 

department of Education, 2015, p. 21) . 
يجب أن تقيس اختبارات نهاية المرحلة الثانوية الصناعية مدي استعداد التالميذ .8

كينتاكي ’ففي واليات ’’وتهيؤهم الدراسي لاللتحاق بمؤسسات التعليم العالي. 
 (Kentucky, North Carolina and Ohio)‘ وكارولينا الشمالية وأوهايو

ية راجعة انوي الصناعي تغذتقدم اختبارات الرياضيات لتالميذ الصف الثالث الث
حول ما إذا كانوا سوف يستطيعون اجتياز اختبارات الرياضيات في الكليات 
والمعاهد فوق المتوسطة. وفي والية كاليفورنيا ووالية تكساس يتم استخدام نتائج 

‘ فورنيابرنامج التقويم المبكر بوالية كالي’التالميذ في الصف الثاني الثانوي في 
(California’s Early Assessment Program)  اختبارات والية ’وفي

 Texas Assessment of)‘ تكساس لتقويم المعارف والمهارات
Knowledge & Skills)  .كأحد معايير قبول طالب العام األول الجامعي

‘ نتاكيكي’و‘ إيداهو’و‘ إيلينوي’و‘ كولورادو’وباإلضافة إلى هذا، تدمج واليات 
 ,Colorado, Idaho, Illinois, Kentucky) ‘ميتشيجان’و‘ مين’و

Maine, & Michigan) ’ اختبار الكفاءة الدراسية للقبول الموحد بالكليات
اختبار قياس التحصيل الدراسي واالستعداد للنجاح في ’و (SAT)‘ والجامعات

ضمن معايير اجتياز المرحلة الثانوية. وتستخدم  (ACT)‘ الكليات والجامعات
اختبارات نهاية الصف الثالث الثانوي في قياس  (New York)‘ كنيويور ’والية 

درجة التزام المدارس الثانوية بمعايير المحاسبية، وفي تحديد المقبولين 
 . (Bangser, Michael, 2008, p. 11)‘‘ بمؤسسات التعليم العالي
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جعل نتائج التالميذ في االختبارات أحد معايير الجودة واالعتماد األكاديمي .3
(Castellano, Marisa; Harrison, Linda; Schneider, Sherrie, 2007, 

p. 49).  
‘‘ مسارات الكفايات التعليمية’’أن يتم تقويم التالميذ وفقًا لمدخل .4

(Competency-based Pathways) مسارات الكفايات ’’. ويعتمد مدخل
 على المبادئ التالية:‘‘ التعليمية

 لم.دراسية إلى السنة التي تليها بناء على إتقان التعأن يتم نقل التلميذ من سنة ’’.1
 أن تتضمن الكفايات أهداف تعلم واضحة وقابلة للقياس..8
 إن التقويم هو خبرة تعلم إيجابية ذات مغزى بالنسبة للتالميذ..3
أن يحصل كل تلميذ على دعم سريع ويختلف مقداره وفقًا لالحتياجات التعليمية .4

 الخاصة به. 
التعلم على الكفايات المرتبطة بابتكار معارف جديدة وبتطبيق  أن تؤكد نواتج.7

 المعارف القائمة.
أن تشجع عملية إكساب التالميذ لنواتج التعلم المرغوبة التالميذ على تنمية .9

المهارات والميول المهمة للنجاح عند مواصلة تعليميهم العالي أو للنجاح في 
 Achieve & National Association of State Directors)‘‘  وظائفهم

of Career Technical Education Consortium, 2015, p. 2) . 
 (Performance-based Assessments)زيادة أعداد االختبارات العملية .7

وزيادة أعداد المشروعات التعليمية التي ينفذها التالميذ باعتبارها أدوات أكثر 
‘ رود أيالند’ففي والية ’’صدقًا في قياس التحصيل الدراسي للتالميذ. 

(Rhode Island)  ،تعتمد المدارس الثانوية الفنية على االختبارات العملية
صيل نتجاتهم، في تقويم التحوملف اإلنجاز، والمعارض التي ينظمها التالميذ لم

الدراسي للتالميذ. وتنظر وزارة التربية والتعليم في الوالية إلى التقويم باعتباره 
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خبرات واقعية تتطلب إظهار التالميذ المتالكهم مهارات متقدمة مثل: مهارات 
التواصل، ومهارات حل المشكالت، والمهارات المكونة لإلبداع، ومهارات العمل 

تكلف المدارس الثانوية الصناعية في الوالية التالميذ بتصميم الجماعي. و 
 Achieve)‘‘ مشروع تعليمي، وتنفيذه وعرضه أمام لجنة من المعلمين لتقويمه

& National Association of State Directors of Career 
Technical Education Consortium, 2015, p. 8 ). 

 للتالميذ بالتعليم الثانوي الصناعي:نظام اإلرشاد والتوجيه المهني  -خ
تقديم االستشارات الدراسية والتوجيه المهنية للتالميذ منذ الصف الثاني اإلعدادي؛ .1

حيث يساعد ذلك التالميذ على تكوين تصورات أكثر وضوحًا عن مستقبلهم 
الدراسي والوظيفي، كما يوضح لهم الخيارات الدراسية المتاحة أمامهم ومزايا 

خيار. وباإلضافة إلى هذا، فإن حوارات التالميذ مع المشرفين  وعيوب كل
األكاديميين يساعد التالميذ على اختيار التخصص المناسب لهم في المدرسة 

 .  (WestEd, 2006, p. 230)الثانوية الصناعية 
ة األمريكي‘ يوتا’تلميذًا كما هو الحال في والية  370أن يوجد مرشد طالبي لكل .8

(Utah State Office of Education, 2005, p. 87) . 
تأسيس مركز لإلرشاد األكاديمي بكل مديرية تعليمية يكون مسئواًل عن تقديم .3

االستشارات الطالبية بخصوص المناهج الدراسية والمسارات المهنية، وتقديم 
النصح للمعلمين عن فرص التنمية المهنية المتاحة لهم. ويجب أن يكون لهذا 

إلكتروني على شبكة اإلنترنت يقدم االستشارات عن بعد، ويحتوي المركز موقع 
هذا الموقع على مواد تعليمية للمرشدين األكاديميين في كل صف دراسي. 
وباإلضافة إلى هذا، يجب أن يحتوي هذا الموقع على معلومات عن المسارات 

التعليم  رحلةالمهنية في المرحلة الثانوية العامة، والمرحلة الثانوية الصناعية، وم
هذا النموذج؛ بحيث يتيح  (Missouri)‘ ميسورى ’العالي. وقد طبقت والية 
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للتالميذ من الصف األول اإلعدادي حتى الصف الرابع من الجامعة االطالع 
على المعلومات المتصلة بالبرامج الدراسية المختلفة، ومتطلبات االلتحاق بالكليات 

 ;Conneely, Nancy)ي سوق العملالمختلفة، وأكثر التخصصات أهمية ف
Cook, Jill; Fitzgerald, Amanda; & Vrbka, Donna, 2009, p. 2) 

نفس  (Nebraska)‘ نبراسكا’طبقت والية ‘ ميسورى’. وباإلضافة إلى والية 
التجربة بهدف تقديم االستشارات للتالميذ منذ بداية المرحلة اإلعدادية وحتي نهاية 

فوق المتوسطة. ويقدم مركز اإلرشاد األكاديمي في  الصف الثاني من المعاهد
استشارات تتصل بكل مسار من المسارات الستة عشر في التعليم ‘ نبراسكا’والية 

الفني، ويدرب التالميذ على كيفية صياغة خطة فردية لمستقبلهم التعليمي/المهني 
(Conneely, Nancy; Cook, Jill; Fitzgerald, Amanda; & Vrbka, 

Donna, 2009, p. 3) . 
تدريب المرشدين األكاديميين في المدارس الثانوية الصناعية المصرية على .4

مقياس التهيؤ لممارسة العمل المهني ومدى امتالك مهارات التوظف ’’استخدام 
 Nevada Employability Skills For Career)‘‘ بوالية نيفادا

Readiness) عين على ثالثة مجاالت معيارًا موز  81. ويتضمن هذا المقياس
هي: المهارات المتصلة بالصفات الشخصية والتعامل مع اآلخرين، والمهارات 
والمعارف المهنية المتصلة بالتخصص، والمهارات والمعارف التكنولوجية. وقد تم 
تصميم هذه المعايير لضمان تخرج تالميذ المدرسة الثانوية وهم مكتسبين للمهارات 

هة نظر أرباب العمل. وباإلضافة إلى هذا، تؤكد هذه المعايير بالغة األهمية من وج
 Nevada Department of)على ضرورة اكتساب المهارات القيادية 

Education, 2012, p. 14) . 
ربط مخرجات التعليم الثانوي الصناعي باحتياجات سوق العمل المصري واإلقليمي  -د

 والدولي:
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راعي لفني بأنواعه المختلفة الصناعي والز إصدار قانون مستقل للتعليم الثانوي ا.1
 والتجاري.

عقد اتفاقيات شراكة تتيح لمعلمي وتالميذ المدارس الثانوية الصناعية التدريب ’’.8
 في المصانع.

مشاركة أرباب العمل ورجاالت الصناعة في تحديد طبيعة مخرجات التعليم .3
 الثانوي الصناعي. 

تحديد مكونات التخصصات  مشاركة رجال األعمال وأصحاب المصانع في.4
المختلفة بالمدارس الثانوية الصناعية، وفي صياغة آليات لربط هذه 

‘‘ التخصصات باحتياجات سوق العمل المصري واإلقليمي والدولي
(California Community Colleges Chancellor’s Office, 2013, 

p. 10). 
التنسيق مقترح إنشاؤها تختص بإنشاء إدارة داخل وزارة التعليم الفني المستحدثة ال.7

بين المصانع والشركات ورجال األعمال والنقابات المهنية والمؤسسات 
ه وتشير الدراسات إلى أن هذ’’االقتصادية وبين المدارس الثانوية الصناعية. 

اإلدارة الوسيطة تعتبر استراتيجية ناجحة لتحسين جودة البرامج التعليمية، ولتلبية 
مل. وباإلضافة إلى هذا، تلعب هذه اإلدارة الوسيطة دورًا احتياجات سوق الع

‘ ‘مهمًا في تحقيق الكفاءة االقتصادية لهذه المؤسسات وللمدارس الصناعية
(WestEd, 2006, pp. 232-233) . 

عقد اتفاقيات مع رجال األعمال وأرباب الصناعة لتمويل التعاقد مع معلمي .9
ية م، ولتمويل تكلفة برامج التنمية المهنالمدارس الثانوية الصناعية ودفع أجوره

لمعلمي هذا النوع من التعليم. وتفيد هذه االتفاقيات في توفير تكلفة تحسين 
المهارات التربوية والصناعية/المهنية للمعلمين، كما تتيح للمتخصصين العاملين 
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في المصانع التدريس داخل المدارس الصناعية وتقديم التدريب العملي للمعلمين 
(WestEd, 2006, p. 233). 

صياغة كفايات للتوصيف المهني الخاصة بكل تخصص من تخصصات .7
المدرسة الثانوية الصناعية بحيث تراعي هذه الكفايات متطلبات سوق العمل 
المصري واإلقليمي والدولي. ويجب االستفادة في هذا الصدد من التجربة 

بنشر  (.Achieve Inc) ‘مؤسسة التحصيل الدراسي’حيث تقوم ’’األمريكية؛ 
بيانات عن السياسات التعليمية، ومعدالت التخرج، وأساليب التقويم، وآليات 
تنفيذ المحاسبية، ودرجة استعداد التالميذ لدخول سوق العمل أو االلتحاق 
بمؤسسات التعليم العالي في المدارس الثانوية األمريكية في الخمسين والية. 

داد ليمية الراشدة والفعالة أمرًا ضروريًا لضمان اإلعويعتبر تنفيذ السياسات التع
األكاديمي الكافي لتأهيل التالميذ لدخول سوق العمل أو لمواصلة تعليمهم 
العالي. وعلى الرغم من أهمية السياسات التعليمية، إال أن األكثر أهمية هو 

‘‘ ستنفيذ هذه السياسات على مستوي المديريات واإلدارات التعليمية والمدار 
(Achieve Inc., 2016, pp. 1-5; Achieve Inc., 2015, pp. 2-

5; Achieve Inc., 2016, pp. 4-9) . 
 إنشاء قاعدة بيانات عن خصائص العرض والطلب في سوق العمل المصري.2

والعائد االقتصادي لدراسة التخصصات المختلفة. ومن فوائد قاعدة البيانات هذه 
خريجي تخصصات  عجز والزيادة في المعروض من إمكانية التنبؤ المستقبلي بال

 . (Achieve Inc., 2012, p. 20)بعينها 
عقد اتفاقيات تعاون بين المدارس الثانوية الصناعية وبين المعاهد الصناعية ’’.9

 فوق المتوسطة ومؤسسات التعليم العالي لتطوير المناهج الدراسية.
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برامج التنمية المهنية مساهمة أصحاب المصانع ورجال األعمال في تمويل .10
 ,Jacoby, Tamar; & Dougherty)‘‘ لمعلمي المدارس الثانوية الصناعية
Shaun M., 2016, p. 17 ) . 

 آليات تنفيذ التصور المقترح:
ويقوم هذا التصور على ضرورة إنشاء تخصصات جديدة في المدارس الثانوية 
الصناعية. وتشمل هذه التخصصات المستحدثة: توليد الكهرباء من الرياح، والصناعات 
دارة النقل الجوي، وتخصصات  دارة الموانئ، وا  البحرية، وعلم اللوجستيات وا 

كلية ’’عقد اتفاقيات توأمة مع  الميكاترونيكس. وفي مجال الصناعات البحرية يمكن
 Schleswig-Holstein Nautical)‘‘ شلوزفيج هوليشتين للدراسات البحرية

School)  في مجال بناء وصيانة القوارب الصغيرة والمتوسطة الحجم، والمجاالت
ات البحرية معهد الدراس’’المتصلة بالمهن البحرية المختلفة، وعقد اتفاقيات للتعاون مع 

 (The Naval Institute at the University of Kiel) األلمانية‘‘ كيل في جامعة
إلعداد مهندسي النقل البحري والمتخصصين في بناء وصيانة السفن الضخمة، وشراكة 

في مجال إعداد قبطاني السفن ‘‘ الغرفة التجارية بمدينة هامبورج’’أكاديمية مع 
خصص تكنولوجيا هندسة ومساعديهم. وباإلضافة إلى ما سبق يجب إنشاء ت

، وتخصص (Mechatronics Engineering Technology)الميكاترونيكس 
 Advanced Manufacturing and)تكنولوجيا التصنيع المتقدم والنظم المتكاملة 
Integrated System Technology) (Pullen, Charlynne; Varley-

Winter, Olivia; and Melaniphy, Philippa, 2012, pp. 6-7) . 
نشاء تخصصات أخرى مستحدثة  كما يجب تحديث تخصصات اإللكترونيات، وا 
مثل: تخصص الوسائط المتعددة، وهندسة النقل، والهندسة الكيميائية، والتخصصات 
دارة الموانئ، والمصادر المتجددة لتوليد الطاقة، ومعالجة المياه  الطبية، واللوجستيات وا 

عادة استخدام مياه الصرف ال دارة وا  صحي والصرف الزراعي وتحلية مياه البحر، وا 
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 Pullen, Charlynne; Varley-Winter, Olivia; and)الموارد البيئية 
Melaniphy, Philippa, 2012, pp. 10-11 ). 

وباإلضافة إلى هذا، يجب أن تشمل التخصصات الجديدة في التعليم الثاني 
 جب انشاء التخصصات اآلتية: تخصصففي مجال العلوم الطبية ي’’الصناعي ما يلي. 

أخصائي معمل العلم الجينية، وتخصص الخبراء في دراسة الطفرات الجينية، ومندوب 
مبيعات للمعدات المتصلة بالهندسة الوراثية، والتمريض القائم على استنساخ األعضاء، 
 نوفني التمريض عن بعد، وفي مرحلة التعليم الجامعي تخصص الجراحين الذين يقومو 

بزراعة األعضاء. وفي مجال التصميم والجرافيكس: تخصص مصمم في مجال الطيران 
وعلوم الفضاء، وتخصص اإلخصائيين في علم المحاكاة، والمتخصصين في الرسم 
الهندسي باستخدام الحاسب اآللي. وتخصص المبرمجين. وفي مجال النقل: تخصص 

، وتخصص (Space Traffic Control Officer)مراقبي النقل الجوي في الفضاء 
مشغلي سفن الفضاء، وتخصص مديري تشغيل القطارات فائقة السرعة، وتخصص 

، وتخصص فني (Magnetic Train Developer)مطوري القطارات فائقة السرعة 
. وفي مجال التكنولوجيا: (Space Shuttle Repair Person)إصالح سفن الفضاء 

 ,Walleisa, Julie; Gardner)‘‘ يالمتخصصين في مجال الذكاء االصطناع
Benjamin; & Parks, Shannon, n.d., p. 27) . 

في  ومن بين التخصصات الفنية التي يجب تأسيسها في المستقبل في مجال التكنولوجيا
المدارس الثانوية الصناعية: تخصص أخصائيي حماية الحاسبات اآللية من الفيروسات، 

، (Software Coding Experts)ويد لبرامج الحاسب اآللي والفنيين الرقميين، وخبراء التك
 Voice-Activated)وفنيي إصالح وصيانة الحاسبات التي تدار باألوامر الصوتية 

Computer Repairperson) وفي مجال التعليم العالي الفني تخصص مهندسي الحاسبات ،
تخصص منسقي  :م. وفي مجال اإلعال(Organic Computer Engineer)اآللية العضوية 

تشغيل الفيديو كونفرانس. وفي مجال الموارد الطبيعية: تخصص مستكشفي حفر اآلبار العميقة، 
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وتخصص خبراء الزراعة الحيوية الخالية من األسمدة والمبيدات الحشرية، وتخصص فني 
إعادة تدوير الموارد، وتخصص النقيب عن المعادن، وتخصص المؤرخين البيولوجيين، 

 ;Walleisa, Julie)غرافي تضاريس الكواكب واألقمار واألجسام الفضائية وتخصص ج
Gardner, Benjamin; & Parks, Shannon, n.d., p. 27) . 

كما يقوم هذا التصور على ربط المناهج الدراسية في التعليم الثانوي الفني باحتياجات 
بات العملية الدراسية، وزيادة التدريسوق العمل الراهنة والمستقبلية. ويتطلب ذلك تطوير المناهج 

بها، والسماح ألعضاء النقابات المهنية والغرف التجارية والصناعية وأصحاب المصانع 
والشركات بالمشاركة في تصميم هذه المناهج. ولن يتحقق ذلك إال من خالل هياكل مؤسسية 

ثانوية ن المدارس التنظم مشاركة شبكات رجال األعمال وأرباب الصناعات، وتنسق بينهم وبي
 الصناعية.

ولتحسين النظرة المجتمعية إلى التعليم الفني يجب فتح قنوات االتصال بين مختلف 
. أنواع التعليم الفني، وبين التعليم الفني والتعليم الثانوي العام، وبين التعليم الفني وبين الجامعات

تفاقيات التدريبات العملية، وأن تعقد ا كما يجب أن تقوم وزارة التربية والتعليم بزيادة حجم ومدة
يتدرب التالميذ بمقتضاها لمدد طويلة في المصانع والشركات. ويجب أن تواكب هذه التدريبات 
التكنولوجيا المستحدثة، والتغييرات في سوق العمل، ومتطلبات سوق العمل اإلقليمي والدولي. 

يب عمال وية الفنية بعقد اتفاقيات لتدر وليس هذا فحسب، بل يجب أن يتم السماح للمدارس الثان
المؤسسات الصناعية داخل ورش المدارس مقابل رسوم تستخدمها المدرسة في شراء آالت 

 ومعدات جديدة. 
وباإلضافة إلى ما سبق يجب أن تتصف المناهج الدراسية بالمواصفات التي اهتم بها 

؛ حيث أشار إلى ضرورة  (Arne Duncan)‘‘ أرنية دانكان’’وزير التربية والتعليم األمريكي 
امتالك تالميذ التعليم الثانوي الصناعي لمهارات التفكير الناقد، ومهارات حل المشكالت، ’’

والقدرة على دمج المعلومات والخروج بتصور جديد من هذا الدمج، ومهارات التواصل 
 ,Walleisa, Julie; Gardner)‘‘ االجتماعي، والقدرة على العمل التعاوني الجماعي

Benjamin; & Parks, Shannon, n.d., p.16). 
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 التوصيات:
 إصدار قانون مستقل للتعليم الثانوي الفني بأنواعه الصناعي والزراعي والتجاري

والمهني والبرامج المرتبطة بهم. وذلك على أن يقوى القانون الجديد التناغم بين 
س نظامًا كات والمصانع، ويؤسبرامج التعليم الفني والمستقبل الوظيفي وبين الشر 

للمحاسبية بهدف تحسين نواتج التعلم األكاديمية والمهارات الفنية ونواتج التوظف، 
ويوفر تموياًل يهدف إلى تحسين التجديد واإلصالحات في برامج التعليم الفني 

 والمستقبل الوظيفي.
 تعليم الثانوي ون الإنشاء وزارة مستقلة للتعليم الفني تكون مسئولة تمامًا عن كافة شؤ

الفني بأنواعه الصناعي والزراعي والتجاري والمهني، كما يتم نقل البرامج الفنية التي 
 تقدمها وزارات أخرى إلى الوزارة الجديدة المستحدثة.

 إنشاء إدارة داخل وزارة التعليم الفني المستحدثة المقترح إنشاؤها تختص بالتنسيق
عمال والنقابات المهنية والمؤسسات االقتصادية بين المصانع والشركات ورجال األ

نشاء فروع فهذه اإلدارة بكل مديرية من مديريات  وبين المدارس الثانوية الصناعية، وا 
 التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية.

والعائد  إنشاء قاعدة بيانات عن خصائص العرض والطلب في سوق العمل المصري
 ت المختلفة.االقتصادي لدراسة التخصصا

 صياغة كفايات للتوصيف المهني الخاصة بكل تخصص من تخصصات المدرسة
الثانوية الصناعية بحيث تراعي هذه الكفايات متطلبات سوق العمل المصري 

 واإلقليمي والدولي.
.زيادة الميزانية المخصصة لتمويل المدارس الثانوية الصناعية 
تقويمات ”اغة قيام وزارة التعليم الفني المستحدثة بصي(Evaluation Scales) 

لتوضح ألرباب العمل أن األفراد الحاصلين على رخص مهنية ‘‘ للمؤهالت الدراسية
 معينة يمتلكون مجموعة من الخصائص الالزمة للنجاح في أماكن العمل.
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 تفعيل الشراكة الحقيقية بين أصحاب المصانع والشركات وبين المؤسسات التعليمية
اب العمل مشاركين فاعلين في تمويل المدارس وفي صياغة المناهج بحيث يصبح أرب

 الدراسية.
 مجالس المهارات القطاعية’’تأسيس ‘‘(Sector Skills Councils) ويعهد إليها ،

 بتولي مسئولية صياغة وتطوير معايير مناهج المرحلة الثانوية الصناعية. 
 صندوق االستثمار في الشباب’’إنشاء ‘‘(National Invest in Young 

People Group)  على أن يكون تابعاً لوزارة التعليم الفني المستحدثة. ويسمح لهذا
الصندوق بتأسيس صناديق لالستثمار في الشباب في المحافظات المختلفة. وتهدف 
لى  هذه الصناديق إلى تجسير الفجوة بين أرباب العمل وبين المؤسسات التعليمية، وا 

 على تدريب الشباب وتوظيفهم. تشجيع أرباب العمل 
 عقد شراكة بين المدارس الثانوية الصناعية وبين المعاهد الفنية فوق المتوسطة وبين

 الجامعات لتطوير المناهج الدراسية بالمدارس الثانوية.
 تنفيذ آليات فعالة لضمان الجودة في المدارس الثانوية الصناعية. ويعني ذلك قيام

جراءات للتحقق من الجودة لضمان التزام وزارة التعليم الفني  بصياغة مؤشرات وا 
كافة مدارس التعليم الثانوي الفني بهذه المعايير المشتركة، وللتأكد من التزام 

 بالمدارس بالحد األدنى من معايير الجودة في إطار من الشفافية والمصارحة.
 ميةمسارات الكفايات التعلي’’أن يتم تقويم التالميذ وفقًا لمدخل.‘‘ 
 إنشاء تخصصات جديدة في المدارس الثانوية الصناعية مثل: توليد الكهرباء من

دارة النقل الجوي،  دارة الموانئ، وا  الرياح، والصناعات البحرية، وعلم اللوجستيات وا 
وتخصصات الميكاترونيكس، وتخصص الوسائط المتعددة، وهندسة النقل، والهندسة 

دارة الموانئ، والمصادر المتجددة  الكيميائية، والتخصصات الطبية، واللوجستيات وا 
عادة استخدام مياه الصرف الصحي والصرف  لتوليد الطاقة، ومعالجة المياه وا 
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دارة الموارد البيئية، وغيرها من التخصصات الوارد  الزراعي وتحلية مياه البحر، وا 
 ذكرها في التصور المقترح في هذه الدراسة.

 األكاديمي بكل مديرية تعليمية يكون مسئواًل عن تقديم تأسيس مركز لإلرشاد
االستشارات الطالبية بخصوص المناهج الدراسية والمسارات المهنية، وتقديم النصح 

 للمعلمين عن فرص التنمية المهنية المتاحة لهم.
 االستفادة من التجربة الفرنسية لتحقيق التكامل بين التعليم النظامي والتعليم

بق لالعتراف بالتعليم المس’ن خالل صياغة آلية على المستوي القومي الالنظامي م
 ‘.القائم على الخبرات المكتسبة في أثناء العمل

 الخالصة
تناولت هذه الدراسة المبادرات اإلصالحية الهادفة إلى تطوير التعليم الثانوي 

 تحدةالمالصناعي وربطه بقطاع الصناعة في الواليات المتحدة األمريكية والمملكة 
وفرنسا. وقد قدمت الدراسة إطاراً نظرياً استراتيجياً لتنمية مهارات األفراد، وقامت بصياغة 
تصور مقترح لتحقيق التخطيط والتنظيم والتنسيق والتكامل بين قطاع الصناعة ومدارس 
التعليم الثانوي الصناعي في مصر. واختتمت الدراسة بتقديم عدداً من التوصيات الهادفة 

إصالح التعليم الثانوي الصناعي في المدارس المصرية. وقد طالبت الدراسة الراهنة  إلى
بتشجيع خريجي المدارس الثانوية الفنية على مواصلة التعلم وااللتحاق بمؤسسات التعليم 
العالي الفنية، وبتحسين درجة نضوج التالميذ من خالل تعريضهم لخبرات مهنية وعملية 

 لشركات. حقيقية في المصانع وا
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