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  ::مقدمــة مقدمــة 
  

باعتباره أحد ، یلعب التعلیم الفني والتدریب المھني دورًا مفصلیًا في الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة 
الكوادر البشریة وأھم أسلحة مكافحة الفقر ،  كونھ یشكل أحد أھم مدخالت  األدوات الرئیسیة في تكوین

النمو االقتصادي  ویؤثر بشكل كبیر في متغیرات التشغیل والبطالة ودخل الفرد ومستوى المعیشة 
و أن االھتمام بھذا النوع من التعلیم بكافة مستویاتھ وأنواعھ یشكل المحك الحقیقي الذي .للمواطن 
لیة ناتج التنمیة بمختلف مستویاتھا كون التدرج بھذه المستویات من التعلیم یتناسب وطبیعة تتمحور ع

فرص العمل التي تولدھا القطاعات االقتصادیة وتتغیر بتحول طبیعة العمل التي یفرزھا الواقع 
لموجھ االقتصادي سریع التكیف مع طبیعة التحوالت المصاحبة للتقنیة وثورة المعلومات مع التركیز ا

للفتیات ولذوي االحتیاجات الخاصة بمختلف أنواعھا وشرائحھم تمھیدا للتدرج في إدماجھم في عملیة 
  .التنمیة سعیا نحو إعادة التوازن  لھرم القوي العاملة   المرجح للمخرجات الجامعیة  

  

المھني وھذا الواقع یفرض على متخذي القرار أن یتعاطوا مع منظومة التعلیم الفني والتدریب 
لقیادة التغییر بما یواكب احتیاجات العمل الدءوب و المتواصل المستند على منطلقات اإلستراتیجیة 

من مخرجات مرحلتي % ١٥المستھدفة استیعاب (        ) الوطنیة للتعلیم الفني والتدریب المھني 
والتوسع في الجدید وتجھیزھا  التعلیم األساسي والثانویة بعد تھیئة المنشآت والمرافق التعلیمیة القائمة

وتأھیل ھیئاتھا التدریسیة والتدریبیة إلحداث تحول جذري في أنظمتھا اإلداریة والتشریعیة والتزام 
بالشفافیة نھج للعمل المجسد ألواصر العالقة بین قطاعات الوزارة ومكاتبھا وفق قانون السلطة المحلیة 

م والتدریب والقطاعات المجتمعیة من ناحیة أخرى مع والئحتھ التنفیذیة من ناحیة ومؤسسات التعلی
التأكید على مراعاة األنشطة واالحتیاجات اآلنیة والمستقبلیة وفق الخصوصیة و الممیزات النسبیة لكل 

لما من شأنھ تحقیق التوازن المطلوب إلحداث نقلة نوعیة في كفائیتھ وعملیاتھ ومساراتھ ، محافظة 
لمرتكزة على تفعیل آلیات التخطیط اإلستراتیجي المبني على المتابعة وتوجیھ أھدافھ وسیاساتھ ا

انطالقًا من اإلیمان الراسخ بأن االستثمار في البشر ھو غایة  ، والتقویم لمجمل عملیات المنظومة 
  . ووسیلة للنھوض الحضاري في المجتمع 

  
  
  
  

  

وق العمل ولذلك حظي باھتمام یشكل التعلیم الفني والتدریب المھني أحد أھم حلقات الوصل مع س
متزاید في الخطاب السیاسي وبرامج الحكومة عكس بخطط وبرامج تمثل آلیات تنفیذیة لترجمة 
اإلستراتیجیة إلى ورش عمل تتابع وتقییم من خالل األلیات المتبعة في دیوان الوزارة ومكاتبھافي 

ة والمعززة لقدرة المنظومة المواكبة المحافظات  والذي یتم من خاللھ یتم إجراء التعدیالت المناسب
لتطورات المتسارعة التي تنعكس آثارھا على التعلیم الفني والتدریب المھني قبل غیرة من أنواع ونظم 

  .التعلیم األخرى
  

وعلیـھ فأن من األھمیة بمكان اإلسراع في إدخال التجدیدات التربویة وبمشاركة قطاعات العمل 
ت جذریة قائمة على تشابك الجھود الرسمیة والمجتمعة تساعد على توفیر واإلنتاج المفظي إلى تحوال

نظم ومسارات وبرامج تعلیمیة وتدریبیة تستجیب الحتیاج الطلب الناشئ عن الحركة االقتصادیة من 
  .الناحیتین الكمیة والكیفیة 
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لمستقبل ، ألن التغییر وعلیـھ فإن االستثمار بالتعلیم الفني والتدریب المھني یعد استثمار من أجل ا  
أصبح السمةالبارزة في دینامیكیة الحیاة المعاصرة والثورة التقنیة الراھنة ، رغم أنھا مازالت في 
بدایتھا إال أنھا قد أكتسبت التغییر صفة التسارع تحت تأثیر ضخامة زخمھا وشمولیة تأثیرھا ، إنھ 

اه للتغییر فحسب بل قاعدة للھیمنة علي اإلیذان بعصرجدید یصبح فیھ التقدم التقني لیس مجرد أد
الصعید الدولي  ، ألن المعارف والمھارات تشكالن محركات النمو االقتصادي والتطور االجتماعي ، 
وھو ما نفتقد إلیھ في مخرجات النظام التعلیمي المتصف بتقلیدیھ برامجھ وضعف كفاءتھ الداخلیة 

احة ، وھذا الوضع غیر المواتي للتنمیة یتطلب التسریع والخارجیة ومحدودیة القدرة االستیعابیة المت
باتخاذ خطوات متسارعة لتقویة ، أر كان ھذا النوع من التعلیم ، و بما یمكنھ من التكامل بین مستویاتھ 
وأنواعھ أو تجسیره مع التعلیم الجامعي في الكلیات المتوافقة وطبیعة التخصص في ضوء معاییر تحدد 

لیة التجسیر ، أو فتح كلیات نوعیة توازي مستوى البكالوریوس تحت إشراف الشروط الالزمة لعم
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بما ال یكرر ما ھو قائم ألن الواقع یقتضي بناء اإلنتقال من حالة 
الركود إلى حالة الحركة التي ستضفي شيء من التحدید على مسار نظامنا التعلیمي ویؤسس لبناء 

وقنوات مفتوحة تتیح للشباب المتطلع خیارات رحبة لتجدید مداركھم المواكبة لمقتضیات  مسارات
  . العصر المتصف بالتحوالت المتسارعة 

  

   -:وھذا یستدعي تقویة مجموعة من العناصر المتداخلة تشكل في مجموعھا آلیات التطویر وھي 
. تأھیل وتدریب ھیئات تدریسیة كمیة ونوعیة معًا 

. ھج عصریة بناء منا
. تھیئة المرافق والتجھیزات المناسبة 

. بـناء جسور الشراكة بین التعلیم والعمل ومنظمات المجتمع 
  

وكون الیمن مصنفة بین الدول العشرین األقل نموًا فإنھا في الوقت الحاضر تشحذ الھمم باتجاه 
   -:تي تعزیز الھیكل االقتصادي واالجتماعي وتخطي عوائق الماضي بأتباع اآل

. م  ٢٠٠٥-٢٠٠١تقییم مستوى إنجاز الخطة الخمسیة الثانیة .١
 - ٢٠٠٣تقییم آلیات العمل والتقدم المحرز  باإلستراتیجیة الوطنیة للخفیف من الفقر .٢

. م ٢٠٠٥
م بعد أن قضت  ٢٠١٠ -٢٠٠٦إعداد الخطة الخمسیة الثالثة للتنمیة والتخفیف من الفقر .٣

بھدف  توحید ) الخطة وإستراتیجیة التخفیف من الفقر ( المراجعھ ضرورة دمج وثیقتي 
.الرؤى وتعزیز الیأت العمل واإلشراف والمتابعة والتقییم 

. تنفیذ اإلستراتیجیة الوطنیة لألجور .٤
. المضي قدمًا في تنفیذ ومتابعة برنامج اإلصالح االقتصادي الذي بدأت بھ الحكومة  .٥

  

ریع اإلستراتیجیة والمصاحبة للتخفیف من وطأة الحیاة وعلى الرغم من تنفیذ العدید من المشا
المعیشیة ألفراد المجتمع ، حضرًا وریفاً  ذكورًا وإناثًا ، إالأن سیر التنفیذ  رافقتھ جوانب سلبیة أبھتت 

بعدد % " ٣,٥" النتائج المرجوة خصوصًا وأن التحدي األكبر المتمثل في زیادة النمو السكاني البالغ 
"        ، " سنة  ١٥"على األقل منھم تحت سن "      % " ملیون نسمة یمثل "         "  سكان نحو 

م حقق معدل النمو السكاني انخفاضًا طفیفًا لیصل ٢٠٠٤م ، وفي عام ١٩٩٤في المناطق الریفیة % " 
% " "       سنة فما دون "  ١٥" ملیون نسمة مثل السكان بعمر "         " بعدد سكان % " ٣" إلى 

  % .یعـیش منھـم فـي الریف ومناطـق التشتت      
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وخـالل ھذه الفترة شھد االقتصاد الیمني انخفاض لمستوى معیشة الفرد وارتفاع مؤشر البطالة 
وأتساع شریحة الفقر في الحضر والریف معًا وتوطنھ بین أوساط  النساء بالریف ، المعزز باألداء 

. مما عكس إنتاجیھ ضعیفة ومستوى منخفض لدخل الفرد الضعیف للجھاز اإلداري للدولة ، 
  

وفي سیاق ھذه المتغیرات شھد سوق العمل ھو األخر ضغطًا متزایدًا حیث بلغ السكان في سن 
لنفس العام "       % " م شكلت نسبة البطالة نحو ٢٠٠٤ملیون نسمة عام "         " العمل نحو 

تعلیمي أو غیر مزودین بالتعلیم الكافي والنقص في  وھؤالء ال یحصل الكثیر منھم على مستوى
المھارات الالزمة والقصور الشدید في استخدام اللغات الحیة ومبادئ علوم الحاسوب مع غیاب 

  .العالقات والروابط بین مؤسسات التأھیل والتدریب وسوق العمل بقطاعاتھ المختلفة 
لتعلیم األساسي والثانوي وارتفاع معدل ویعود ذلك إلى قصور معدالت االلتحاق في مرحلتي ا 

أمي وأمیة اإلناث منھم ) ٥٤٨٤١١٤(التسرب وتزاید األعداد المطلقة لحجم األمیة لتصل إلي 
م   مع تزاید دخولھن لسوق العمل ، كما أوضحت  ٢٠٠٤في ضؤ تعداد السكان لعام ) ٣٦٧٨٥١٦(

سنویًا خالل "  ١٨٠"سیزداد وبمعدل  م ، إن عدد طالبي العمل٢٠١٠ – ٢٠٠٦الخطة الثالثة للدولة 
  . نفس الفترة 

  

التي یضطلع بھا التعلیم الفني والتدریب المھني إزاء األعداد  ةوھذه اإلطاللة عكست حجم المسؤولی
بتوسیع القدرة االستیعابیة :   األولـىالكبیرة ، التي یتوقع أن تشكل أداة ضغط مزدوج تمثل ، 

تحسین كفاءة المخرجات و موائمتھا :  والثانـیة. والتوازن و االنتشار المنخفضة والمحققة للإل نصاف 
  .  الحتیاجات القطاعات االقتصادیة التقلیدیة والحدیثة اآلنیة والمستقبلیة 

  

ومع بزوغ العام الثاني من إقرار اإلستراتیجیة التي شكلت منطلق البناء نحو التغییر اإلیجابي 
اءات المناقصة ألربعین معھد یتوزعون على المستوى المھني المخطط والھادف  وإستكمال  إجر

/   ٧/ ٧والتقني باإلضافة إلى معھد البولیتكنیك والذي یتوقع االنتھاء من أعمال التشیید والبناء في
م حسب العقود الموقعة بین الوزارة والمتعھدین بالبناء  وھذا الدفع الكبیر یتطلب أن یترافق معھ ٢٠٠٧

للمتابعة والتقییم ورصد التقدم المحقق على كافة المواقع ورفع تقاریر شھریة عن سیر عملیات فاعلة 
العمل من واقع عملیة اإلشراف المصاحبة للتنفیذ ورفعھاإلى قیادة الوزارة إلحاطتھا بما یجري على 

حددة األرض وإتخاذ اإلجراءت التي من شأنھا تكفل وتائر متسارعة في إنجاز األعمال في أوقاتھا الم
ودون أن یترتب علي ذلك أعباء إضافیة ، وھذا یستلزم معھ وتھیئة أداء إشرافي نشط وكفؤ  إلنجاز 

أن یتزامن  التأثیث والتجھیز مع اإلنتھاء من إنجاز أعمال البناء  ىاألعمال في أوقاتھا ، كما بمقتض
ة وتأمین توظیفھم بالتنسیق مع والتشیید ناھیك عن إعداد وتأھیل الھیئات التعلیمیة والتدریبیة واإلداری

الجھات ذات العالقة من وقت مبكر ، وھذه الخطوة شكلت باكورة تدشین البرنامج التنفیذي 
معھدًا "  ٨٢"معھد مھنیًا ، و "  ١٣٧" معھدًا یتوزعون بین "  ٢١٩" لإلستراتیجیة التي احتوت على 

  . تقنیًا 
  

عشرة معاھد وكلیات أخرى من الحكومة  وفـي الوقت الراھن تجري اتصاالت مكثفة بتمویل
الذي یوحي بأن المانحین سیتوجھون بتمویل عدد غیر قلیل  الیابانیھ الصدیقة إلى ما ھو جاري تنفیذه ،

من المشاریع طالما وأن اإلستراتیجیة وفرت إطار مدروس وواضح لإلحتیاجات المطلوبة نحو رفع 
رحلتي التعلیم األساسي والثانوي الذي من شأنھ أن من مخرجات م% " ١٥" الطاقة االستیعابیة إلى 

یعزز تعبئة الموارد و تكامل الجھود، وسیبقى دور القطاع الخاص والوطني الذي لم یتبلور دوره بعد 
الذي یوحي باستمرار فقر الصالت ومحدودیة مساحات التعاون التي التساعد في الوصول بھا إلي 

الذي ) صندوق تطویر المھارات (ني فاعلیة ھمزة الوصل  مستوي أفضل  وربما یعود ذلك إلي تد
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یتطلب  رفدة بالكوادر القادرة علي العطاء والتجدید من خأل ل تأسیس ألیات فاعلة مع توافر نوایا 
حقیقیة نابعة من المصلحة المشتركة لتجدید المعارف المواكبة لتجدید التطورات في حقل العمل مقابل 

  تفعیل الیاتة ، 

    --::طور التعلیم الفني والتدریب المھني طور التعلیم الفني والتدریب المھني سمات تسمات ت
شھد التعلیم الفني والتدریب المھني خالل مراحل تطوره تشتت  تبعیاتھ بین عدة جھات إشرافیة ، 

م طلت الوزارة الولیدة لتجمع الشتات تلك الجھود تحت رایـة واحدة ، وتعـزز ذلك ٢٠٠١وفي عام 
  -:وكان من أبرز سمات ھذه الفترة اآلتـي   الدور بإخراج اإلستراتیجیة إلى حیز التنفیذ ،

. و التحیز للذكور دون اإلناث  ةضعف القدرة االستیعابی
. تركز معظم مؤسسات التعلیم الفني والتدریب المھني في الحضر على حساب الریف 

. قلة المخصصات الموجھة للتأھیل والتدریب في الموازنات المتعاقبة 
. ت التقنیة االستیعاب البطيء للتطورا

. حداثة التعلیم الفني والتدریب المھني األھلي ، وغیاب اإلشراف علیھ 
. نمطیة البرامج القائمة وضعف التنوع والتحدید 

. تدني كفاءة التخطیط للموائمة بین نسقي التعلیم والعمل 
 غیاب معاییر وشروط االعتماد واآللیات المتبعة في مصادقة الشھائد ومنح التراخیص

. وتجدیدھا للمعاھد األھلیة بما یضمن حدًا مقبوًال لنوعیة الخدمات التعلیمیة 
 المعرفـيغیاب المناھج وتقلیدیة طرق التدریس التي مازالت تعتمد على تغلیب الجانب 

، وتكریس الحفظ والتلقین الـذي أوجـد فجوة بین مخرجات المنظومة  المھـاريعلى 
. واحتیاجات التنمـیة 

. لتمیز في النظم والبرامج الدراسیة بین المعاھد المتناظرة غیاب ا
تدني مستوى التأھیل للھیئات التعلیمیة والتدریبیة مع ندرة اإلناث بالھیئات التدریسیة 

. ومراكز اإلدارة والتوجیھ 
.تدني إجور المدرسین والمدربین وغیاب التدرج في الترقي  الوظیفي علي أسس مھنیة  

مخصصات التشغیل للمؤسسات التعلیم والتدریب و القائمة علي حجم    غیاب/ ضألة 
. األنشطة والبرامج التي تؤدى في المؤسسة 

  
  
  

  

    --::اخـتـــالل التـــــوازن  اخـتـــالل التـــــوازن  
على الرغم من التوسع األفقي والرأسي الذي شھده ھذا النوع من التعلیم مع البدء بتنوع ھیاكلھ 

الذي لم تصاحبھ إجراءات موازیة إداریة وتنظیمیة تشرف وتوجھ  والمتزامن مع ولوج التعلیم األھلي
وتقیم األداء بعد منح التراخیص الذي یعكس األداء الضعیف للعاملین بالمواقع اإلشرافیة وضعف 
االھتمام  بالبیانات والمعلومات التي تشكل السند األساسي لعملیة التخطیط وتعین القیادیین علي بناء 

   - :ة أكبر  نتج عن ذلك قراراتھم بموثوقی
. اختالل التوازن بین الخدمات المتوفرة بالریف والحضر والذكور واإلناث 

اختالل التوازن بین مدخالت التعلیم المھني والتعلیم الثانوي من ناحیة ، والتعلیم الفني 
. والتعلیم الجامعي من ناحیة ثانیة 
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ي والتدریب المھني مع الغیاب الكلي تدني الثقة بالبیانات المتوفرة عن التعلیم الفن
.لمؤشرات التعلیم األھلي 

غلبة الدراسات النظریة على التطبیقیة الذي أدى على ضعف الكفاءة الخارجیة وعدم 
. الثقة بمخرجات المنظومة 

. التركیز على عدد من التخصصات وغیاب تخصصات أخرى حیویة 
. د توزیعھم على التخصصات في القبول عدم مراعاة المیول واالستعدادات لألفراد عن

الوفرة النسبیة لعدد مدرسي المواد النظریة مع قلة المدرسین للمواد التطبیقیة وتدني 
. مستوى تأھیلھم 

اختالل التوازن بین مخرجات التعلیم الجامعي والفني الذي أدى إلى قلب ھرم القوى 
. العاملة لصالح التعلیم الجامعي 

التعلیم الفني والمھني على أساس مواصفات الوظیفة التي یعدلھا  عدم بناء برامج
  . الخریج في میدان العمل وما ینبغي أن یكون علیھ واقع المجتمع وتصورات تطویره 

  

  ::ر التعلیم الفني والتدریب المھنير التعلیم الفني والتدریب المھنيتطوتطو
  

د إنشاء على الرغم من إرجاع البدایة األولى لبزوغ ھذا النوع من التعلیم إلى مطلع الخمسینات عن
المعھد الفني بالمعال إال أن التوسع لم یبدأ إال منذ مطلع السبعینات الذي تزامن مع البدایة الحقیقیة 

  . للتوجھ نحوبناء خطط التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة 
  

غیر أن االھتمام بھذا النوع من التعلیم لم یتبلور في إطار مؤسسي موحد وتحت مظلة قانونیة 
  . م ٢٠٠١یة واحدة إال مع  نشوءالوزارة في وإداریة ومال

  

ومع كل ذلك فقد تحققت مكاسب كبیرة سـواًء من حیث بناھا التحتیة و ھیئاتھا التعلیمیة علي 
مستوى دیوان الوزارة ومكاتبھا حتى تكللت تلك الجھود بإصدار اإلستراتیجیة الوطنیة للتعلیم الفني 

عمل اشترك في بناؤھا نخبة من األستاذة والمھتمین والقائمین والتدریب المھني التي شكلت إطار ودلیل 
على رأس العمل في مؤسسات التعلیم والتدریب ، أو قطاعات العمل واإلنتاج والمجتمعات المحلیة 
صبغة ھذه الجھود بخبرة دولیة وإقلیمیة ربطت البعد المعرفي وترجمت إلى برنامج عمل تنفیذي یقبل 

نوات التنفیذ لتصحیح ماقد یشوبعملیة التنفیذ من إختالالت التي قد تصاحب القیاس والتقییم خالل س
  . عملیة التنفیذ 

  

  ::الملـتحـقـونالملـتحـقـون
یتوزعون بحسب "  ٦٥٦٣" ارتفاع عدد الملتحقین من ) ١(أوضحت بیانات الطالب بالجدول رقم 

ة م لیصلوا في سنة المقارن٢٠٠٠/٢٠٠١إناث عام "  ٦٠" ذكور "   ٦٥٠٣" النوع إلى 
 ١٠٦٥١" إناث بزیادة صافیة "  ١٨٠٩" ذكور "  ١٥٤٠٥" منھم "  ١٧٢١٤" م إلى ٢٠٠٤/٢٠٠٥

وھذه البیانات تترجم حصاد السنوات "  ١٧٤٩" واإلناث "  ٨٩٠٢" للجنسین معا للذكور منھا " 
 م والشوط الذي قطعتھ الوزارة خالل فترة قیاسیة من تكوینھا ، ویوضح أرقام٢٠٠٤ -  ٢٠٠٠"البینیة 

  : م إرتفاعا متنامیا ألعداد الملتحقین ألسباب منھا ٢٠٠٠/٢٠٠١الملتحقین لعام 
دخول كلیات المجتمع إلشراف الوزارة عوضًا عن تبعیتھا لوزارة التعلیم العالي والبحث 

في ضوء قرار المجلس األعلى لتخطیط التعلیم (           ) العلمي بداء بالعام الدراسي 
.م    عام     (    ) رقم 
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 خور مكسر عدن الذي توقف القبول بھ مؤقتا في / إعادة نشاط المعھد التقني التجاري
  .المستوى التقني 

 سنوات بعد األساسي من وزارة التربیة  ٣اإلجراء التحویلي للمعاھد المھنیة التجاریة
  . والتعلیم إلى وزارة التعلیم الفني 

صبرلحج ودخولھ إلي الخدمة بعد فترة توقف / اعي إعادة تأھیلھ وتجھیز المعھد التقني الزر
  .دام عدة سنوات 

 دخول معاھد جدید ة  إلى جانب فتح تخصصات مھنیة بالمعاھد التقنیة والعكس أدت إلى
 ٨٢م إلى ٢٠٠٠/٢٠٠١معھد وكلیة عام  ٢٦تكرار أسماء المعاھد ومضاعفة أعدادھا من 

  .م  ٢٠٠٤/٢٠٠٥معھد وكلیة عام 
  

أن ھذه الفترة شھدت نشاطًا موسعًا مثلت محور االرتكاز لوقوف التعلیم الفني باإلضافة إلى 
والمھني جمباإلي جمب مع مستویات التعلیم األخرى ، وكان ذلك نتاج ثمار تعاون وتشابك جھود 
وطنیة وإقلیمیة ودولیة ، باعتبار أن ھذا النوع من التعلیم أصبح یحتل مركزًا متقدمًا في أولویات 

تجددت في برامجھا المتعاقبة ومسترشدین بتوجیھات القیادة السیاسیة ممثلة بباني نھضة الیمن  الحكومة
  .علي عبداهللا صالح ، رئیس الجمھوریة / وقائد مسیرة التنمیة الشاملة فخامة المشیر

  

وبذلك تھیأت ظروف أفضل للتوسع في الجدید أو ترمیم وتعزیز القائم من خالل صیانة المعاھد 
ھا  أو تحدیث وتجھیز عدد من األقسام في معاھد مختارة ناھیك عن  إعادة تأھیل تلك الخارجة وترمیم

و تعزز ھذا التالحم بإجراءات إداریة عملت على فتح . عن الخدمة أو إدخال توسعات بالمعاھد المھیأة 
نظیمیة ساعدت المسارات بین مستویات وأنواع التعلیم الفني والتدریب المھني وفق إجراءت إداریة وت

علي فك  عقدة القید الذي كان مفروضًا على أي خریج البقاء بمستواه دون تغییر طول حیاتھ ،  بینما 
الیوم أصبح المسار مفتوحًا للقادرین على الخلق واإلبداع والمساھمة اإلیجابیة في الوصول إلى رأس 

  . ات  الھرم الفني من خالل الصعود المتدرج في ا لمراتب بین  المستوی
  

ومن العوامل التي عززت رفع عدد الملتحقین فتح أقسام مھنیة بالمعاھد التقنیة والعكس أدت إلى 
معھد وكلیة  ٨٢م إلى ٢٠٠٠/٢٠٠١معھد وكلیة عام  ٢٦تكرار أسماء المعاھد ومضاعفة أعدادھا من 

"   ر فإنھم لم یتجاوزا م وإذا ما أخذنا عدد المعاھد والكلیات في العام الثاني دون تكرا٢٠٠٤/٢٠٠٥عام 
معھد وكلیة ، ھذا التكرار كان نتاج تشغیل المعھد في أكثر من مستوى بوقت واحد دون اعتبار "    ٥٤

المعھد مؤسسة ثابتة مع تغیر مستوى برامج األداء الذي ضخم عدد المعاھد من الناحیة االسمیة دون 
رم من خدمات التعلیم المھني والتقني حتي محافظات مازالت تح) ٦(مع العلم أن ھناك عدد .الفعلیة 

محافظات الیوجد بھا سوي من معھد واحد بعد األساسي سنتین ، كما أن ) ٥(الیوم ناھیك عن وجود 
ھذه المعاھد لم تھیأ بنفس المستوي التي تحتوي علیھا أمانة العاصمة أوعدن باإلضافة تدني مستوي 

  .  مالت العملیة التعلیمیة تأھیل ھیأت التدریس وقصور التجھیزات  ومشت
  

وعلیھ فإن الحاجة تفرض توسیع خیارات التعلیم التقني أفقیًا ورأسیًا مع تنویع تخصصاتھ بحسب 
البیئات االقتصادیة المحیطة بالتركیز على النوعیة والنادرة والحرف التقلیدیة المولدة للدخل مع إعادة 

م  وأصبح سوق العمل شبھ مشبع من ھذه المھارات ھیكلة المعاھد التي تقادمت تجھیزاتھم وتخصصاتھ
دون تقدیم الجدید الذي أوجد نوع من التوا كل والركون الذي ینتظر أن یأتي  من الغیر وھذابد وره ال 
یحفز الھیئات التعلیمیة والتدریبیة علي تجدید معارفھم ومتابعة المستجدات التي تضفي علي طبیعة 

  .مواكب لحركة المجتمع  معارفھم  التجدید والتغییر ال
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و ھذه التجربة التي تحاول الوزارة من خاللھا توسیع التعلیم المھني والتقني ولم یصاحب ذلك 
وتأمین التجھیزات المالئمة التي تختلف كثیرًا عما ھو متوفر ) كمًا ونوعًا ( تأھیل ھیئات تعلیمیة كافیة 

واج من مخرجات التعلیم التقني إلى سوق العمل وھم وھذا الخلط سیؤدي إلى تدفق أف، بالمعاھد المھنیة 
ال یملكون المھارات الالزمة للتكیف مع بیئات الحراك المھني  الذي یفقد المصداقیة بمخرجات تلك 
المؤسسات من قبل القطاعین العام والخاص ویعزفون عن تشغیل مخرجاتھا مفضلین العمالة الوافدة 

وعلیھ فإن الضرورة تحتم فصل التعلیم التقني عن المھني ، لفةعلى الوطنیة بالرغم من ارتفاع الك
واالستمرار في التأھیل والتدریب للمستویین معًا داخلیًا وخارجیًا وتقویة أواصر الشراكة والتشابك بین 
المراتب  من خالل بناء المناھج القائمة على التتابع في التخصصات المتناظرة لتتدرج من السھل إلى 

  .ضوء معاییر تبنى لھذا الغرض دون التضحیة بالنوعیة ماأمكن  المركب في 
  

عام ) المھني والتقني ( وعلى الرغم من الزیادة الملحوظة في أعداد الملتحقین للمستویین 
م إال أن مستوى التمثیل قیاسًا بالتعلیم الثانوي العام والتعلیم الجامعي أیضًا مازال ضعیفًا ٢٠٠٤/٢٠٠٥

من إجمالي الملتحقین % "   ١.٧"    م ما یوازي ٢٠٠٤/٢٠٠٥م المھني عام ، حیث مثل التعلی
بالتعلیم الثانوي ، ورغم تواضع ھذه النسبةإال أنھا تنحد ر عند قیاسھا علي مستوي النوع لتصل إلي 

إناث ، كما شھد التعلیم التقني ھو اآلخر نموًا متزایدًا مقارنة بما تحقق . % "  ٣"  ذكور  ، و % ٢.٣
"         % " ذكور ، و "    % " من إجمالي النوع ویتوزع إلى "   % " ي التعلیم الجامعي بلغ ف

  .  إناث لنفس العام 
  : الملتحقات اإلناث

علي الرغم من ھامشیة تمثیل اإلناث بالتعلیم المھني والتقني معا الذي یوحي بعدم            
ب تذلیل المعوقات اإلجتماعیة التي تحول دون اإلرتقاء اإلنصاف والال توازن بین الجنسین الذي یتطل

الصناعات : بمستوي إدماج اإلناث بھذالتعلیم والتوسع بالتخصصات المالئمة لبنیتھا األنثویة كا 
وغیرھامن التخصصات الحدیثة التي تستند  ....الكترونیة وتقانة المعلومات واإلتصاالت والحاسوب 

مع اإلرتقاء بھذالنوع من التعلیم باعتباره األداة الفاعلة في تحقیق إلیھا إحتیاجات سوق العمل ، 
متطلبات التنمیة ومعالجة ظاھرة النقص في مشاركة المرأة في التنمیة ا اشاملة وفق القیم والمعاییر 
والثقافة السائدة ،  وتظھر الثغرة المتعلقة  أن  التمایز بین الجنسین واضحة نتیجة لعدد من العوائق 

  .رتبطة بالعادات والتقالید وكذالك ضعف الوعي بالدور المستقبلي للمرأة في تحقیق التنمیة   الم
ولمعرفة موقعنا بین دول منظومة الوطن العربي في التعلیم المھني والتقني فإننا سنورد بعض 

  :المؤشرات علي سبیل القیاس 
میذ في المرحلة الثانویة بحدود بلغت نسبة التعلیم المھني في الوطن العربي إلي إجمالي التال

  .وتتصدر مصر بقیة الدول العربیة %٣٥
 في %٤٠تبلغ نسبة اإلناث الملتحقات بالتعلیم المھني إلي إجمالي التالمیذ الملتحقین نحو

في األردن وتونس والجزائر والكویت % ٣٦و%٣٣سوریا ومصر والمغرب ومابین 
في السعودیة % ٢ن وأقل من في البحرین والسودا%  ٢٦و % ٢٣ولبنان وبین 

.وموریتانیا 
 كمابلغت نسبة الطلبة في التعلیم التقني إلي إجمالي الطلبة الملتحقین بالتعلیم العالي في

 – ٢٠(في تونس والعراق وعمان وبین % ) ٣٥ – ٣٠(الوطن العربي التي تراوحت بین 
وریا وفلسطین في اإلمارات وس% )  ١٧ – ١٥(في األردن والجزائر ومصر  % )  ٢٦

.في البحرین %  ١٠في لیباء و %  ١٣و
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  ٤٤في أمریكا : بینما تراوحت النسبة المقابلة في بعض الدول المتقدمة علي سبیل المثال 
%.   ٢٥وفي فرنساء %  ٥٢وفي كندا % 

  
 ھـذا یؤكد أننا مازلنا نحتاج إلى مضاعفة الجھود والعمل بوتائر عالیة من حیث التخطیط

والمتابعة والتقییم لبرامج االستراتیجیة من وحي  البرنامج التنفیذي المصاحب لھا  والتنفیذ
بحسب المكونات واألنشطة وتقییمھا دوریاًً لتصحیح االختالالت أو متابعة المستجدات ذات 
االرتباط بد ینمیكیة سوق العمل ، حتي نستطیع اللحاق بركب الدول العربیة ودول المجلس 

.بوجھ خاص  
  

   أما تصنیف الملتحقین حسب المستوى ومجال التخصص واألھمیة النسبیة لكل مجال فنالحظ في عام
من إجمالي الملتحقین % " ٨٢,٥" سنوات بعد األساسي حاز على ) ٣، ٢(م أن التعلیم الصناعي ٢٠٠٠/٢٠٠١

لصالح التعلیم % " ٨,٣"للتعلیم الثانوي التجاري ، و% " ٩,٢" بنفس المستوى وباقي النسبة توزعت بواقع 
الثانوي الزراعي ، مع مالحظة عدم إتاحة فرص االلتحاق بالنسبة لإلناث أو أن إصدارات الوزارة لم تشمل على 

 ٣، ٢" م انخفضت األھمیة النسبیة للتعلیم المھني الصناعي ٢٠٠٤/٢٠٠٥بیانات النوع االجتماعي ، بینما في عام 
"  

  
  

درجة عن العام األول ، مع ظھور بوادر مشجعة  " ١,٩" بخفض % " ٨٠,٦" سنوات إلى 
من ھذا التخصص ، بینما ارتفع مستوى تمثیل التعلیم الثانوي % " ١,٧" النخراط اإلناث مثلت بواقع 

نقطة عن عام المقارنة ، وھذه الزیادة ناجمة عن "  ٣,٩" بزیادة % " ١٣,١" التجاري إلى ما نسبتھ 
تقرار أوضاعھا بعد نقلھا من وزارة التربیة باإلضافة إلى دخول تشغیل جمیع المعاھد التجاریة واس

معاھد جدیدة إلى الخدمة ناھیك عن  البد أ في تخصیص معاھد مستقلة لإلناث ، أو إفراد فصول مستقلة  
لھن في إطار المعاھد المشتركة الذي شجع إنخراط عدد ال بأس بھ من اإلناث  بھذا النوع من التعلیم ، 

ة الظاھریة التي تحققت للتعلیم الثانوي الزراعي بأعداده المطلقة، إال أن نسبت تمثیلھ أما الزیاد
  .    عما كان علیھ الحال % " ٢" بنقص % " ٦,٣" انخفضت إلى 

  

 
  

سنوات بعد الثانویة كان مقصورًا على التعلیم الصناعي دون "  ٣، ٢" وبالمقابل فإن التعلیم التقني 
خور مكسر والمعھد / ما یناظره في التعلیم التجاري والزراعي بسبب توقف المعھد التقني التجاري 

"        ٦٩٢"  ي الصناعي التقني الزراعي  مؤقتًا إلعادة تأھیلھا حیث بلغ عدد الملتحقین بالتعلیم التقن
إناث عام "     ٣٤"   ذكور"      ٦٥٨"     طالب وطالبة یتوزعون بحسب النوع إلى 

طالب "      ٧١٠٣"  م لیصل إلى ٢٠٠٤/٢٠٠٥م لیرتفع ذلك العدد في العام الدراسي ٢٠٠٠/٢٠٠١
مثلت " ریة ، زراعیة صناعیة ، تجا" بجمیع المجاالت الثالثة "   ١٢٢٦"      وطالبة اإلناث منھم 

حاز الجانب الصناعي % " ٧,٤" و % " ١١,٤" ، % " ٨١,٢" نسبة كل واحد منھم على التوالي 
على المرتبة األولى ثم التجاري ویأتي الزراعي في أدنى سلم االھتمامات ، وھذا االتجاه بھذا المستوى 

  . ساسي سنوات بعد األ"  ٣، ٢" یتوافق مع ما ھو قائم بالتعلیم المھني 
  

و تبین مؤشرات الجدول أن التحاق اإلناث یتوزع بحسب األھمیة النسبیة لتركزھن لیحتل التعلیم 
خصوصًا تلك المعاھد والكلیات التي ھیأت إلستقبال اإلناث بتخصصات محدودة  % " ٧٠" الصناعي 

خصصي تقني مازالت بالمستوى التقني ، بینما المعاھد التي تعمل بالمستوى المھني وفتح في إطارھا ت
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وأتى التعلیم الزراعي في % " ٢٤,٣" تغلق القبول ، كما احتل التعلیم التجاري المرتبة الثانیة بواقع 
  % " . ٥,٧" نھایة القائمة لیشكل 

  

وعلى الرغم من أھمیة التعلیم الزراعي الذي غالبًا ما یصاحب النشاط الصناعي ویتداخل مع 
ا زالت تقلیدیة دون تجدید مما أفقد عالقتھ بسوق العمل وعزوف أنشطة أخرى ، إال أن برامجھ م

  . الطالب من اإللتحاق بھ  
  

ومع التسلیم بأن ھذا النوع من التعلیم یتصف بضعف بناه التحتیة وتواضع تجھیزاتھ وتقادم البعض 
إلنجلیزیة منھا ومحدودیة مستوى التأھیل لھیئاتھ التعلیمیة مع عدم االھتمام الكاف بتدریس اللغة ا

وإعتبارھا من المتطلبات إلي جانب ضعف تملك مھارات الحاسوب وإتقان أعمال  السكرتاریة 
العصریة عدي  كلیة المجتمع صنعاء ، ومن ثم عدن اللتین انفردتا بتھیئة بیئة تعلیمیة وبرامج نوعیة 

میة شكلت مصدر قوة تحفیزیة عززت بتجھیزات مناسبة للتطبیقات المعملیة رافق ذلك توفر ھیئات تعلی
في حیویة برامجھا وكفاءة مخرجاتھا مدعمة بإدارة رشیدة متمیزة توائم وتخطط للتكیف مع حراك 

، كونھا تقدم شكال جدیدا نسبیا من التعلیم العالي وتتجھ ھذه الكلیات نحو تعزیز و مالئمة التنمیة
تعلیم یتسم بالمرونة  وقابل  مخرجات نظامھا التعلیمي مع اإلحتیاجات المتجددة عن طریق تقدیم 

  .للتكیف مع ھذه الحاجات 
وھذالنوع من التعلیم یمثل أحدا ألسلحة للتخفیف من الفقر إذاماوضعت الخیارات والسیاسات 
المالئمة بتملیك األفراد مھارات نوعیة یتطلبھا سوق العمل باتباع أسالیب جدیدة إل ستكشاف 

صد وطني لمتابعة متغیرات السوق وعكسھا ببرامج التدریب  اإلحتیاجات المتولدة من خالل إنشاء مر
، ألن الفقر غالبا ماتصاحبھ األمیة وسؤ األحوال الصحیة وتدني مكانة المرأة والتعرض للمخاطر 

  . البیئیة 
  :التدریب التعاوني 

  
ذین تقادمت معارفھم یعتبر التدریب أداة للتغییر البنیوي ، كونھ یقدم مسارا  تكاملیا من المھارات للعما ل ال

أوتركواوظائفھم  ، ویعتبر التعلیم التعاوني إسلوبا فعاال في مجال الربط بین نظم التعلیم والتدریب ومتطلبات 
كونھ ینطلق من المعارف األساسیة البسیطة ثم التطبیق والتحلیل ، وقد . عملیات التنمیة من العمالة المدربة 

ور ھذالنوع من التدریب كستجابة ضروریة لتجسید الجانب المعرفي م البدایة األولي لظھ ١٩٩٦شكل عام 
موقع إنتاجي بلغ عدد المشاركین )  ٧( محافظات ضمت ) ١(بالتطبیقي وقد شمل التنسیق في  البدایة األولي 

)   ٣( وأرتفع عدد المحافظات التي تم تنفیذ  التدریب بھا إلي )   ٤١(  في التدریب من قطاعات اإلنتاج 
م ،  ٢٠٠٠/٢٠٠١موظف عام )   ٣٦٢( موقع إنتاجي شمل التدریب نحو )   ٩٦( فظات أحتوت علي محا

(  مؤسسة ضمت ) ٧(م وصلت عدد المحافظات  التي تم فیھا التنفیذ  ٢٠٠٤/٢٠٠٥بینما في السنة األخیرة 
اجیة ینم عن موظف  وھذا التباطؤ في زیادة عدد المؤسسات اإلنت)    ٩٣٢( موقع إنتاجي لعدد )   ٢١٩

ضعف الكفایات األساسیة وغیاب التقییم ألثر البرامج ومدي مالئمتھا لإلحتیاجات التي یتطلبھا قطاعات اإلنتاج 
، كمالم یصبح التعلیم التعاوني محط إھتمام المؤسسات اإلنتاجیة الكبیرة نتیجة لضعف الثقة مع مجتمع المال 

  .ین الجانبین واألعمال مما یعرقل تنشیط التعاون المزدوج ب
الطالب ، جھة ( فالتعلیم التعاوني یتیح الحصول علي فوائدمتعددة في  مجاالت رحبة لألطراف المستھدفة 

بحیث أن كل عنصر من ھذه العناصر یكمل األخر فنجاح أوفشل البرامج یرجع ) العمل ، المؤسسات التعلیمیة 
  :ن تلك الفوائد  في الغالب إلي حسن الترتیب والتنسیق بین ھذه اطراف وم

 التعریف بوظائف ومستوي ونوع التعلیم التي تقدمھ تلك المؤسسات التعلیمیة والتدریبیةلتشكل
جسور في بناء الثقة مع القطاعات اإلنتاجیة والتعریف بالقدرات المتاحة 

 یساعد الطالب علي إختیار المھنة المفضلة التي یرغب أن یزاولھا في المستقبل ویكون بعد
.رج قادر علي التكیف مع بیئات العمل التخ
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 اإلشراف المزدوج علي المتدرب من قبل المشرف علي التدریب منجھة العمل والمؤسسة
.التعلیمیة ، الذي بدوره یولد قناعة بأھمیة إستقطاب المتمیزین قبل تخرجھم 

 الطلبة ببیئات  من خالل إدماج: توثیق الصلة بین المؤسسات التعلیمیة والتدریبیة وجھات العمل
.وتقدیم التغذیة الراجعة ) ربط التعلیم بتاإلحتیاجات الوطنیة ( العمل كستجابة للھدف التعلیمي 

 تعمیق الفھم لدي الطالب بالمواد التي درسھا.
 الموائمة بین المناھج والوظائف الموجودة بسوق العمل.
صانع والورش وتحد ید المھارات التي قیام أعضاء ھیئات التدریس المعنیون بزیارة الطلبة في الم

.یحتاجون إلیھا بالتنسیق المشترك مع أرباب العمل 
 یتعلم الطالب كیف یعمل مع األخرین ، وكیف یستقبل األوامر من المشرفین ویتعامل معھا.
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  التحدیات التحدیات 
مھني من خالل المراجعة واإلطالع علي التقاریر والدراسات للتعلیم الفني والتدریب ال

نقص : تبین أن ھناك عدد من المشكالت الھیكلیة تحد من دور وفاعلیة ھذالنظام كا 
التجھیزات وتھالك الكثیر منھا ناھیك عن تقادم البرامج وتكرارھا بین عدد من المعاھد 
المتناظرة مع مالخظة محدودیة مساھمة القطاع الخاص وعدم فاعلیتھ المتزامن مع النقص 

یب للكادر وسؤ توزیعھ إلي جانب شحة الموارد المخصصة للتدریب في التأھیل والتدر
وإعادة التدریب مع اإلفتقار لكادر إشرافي وتوجیھي مھیأ لتقدیم التغذیة الراجعة وتجدید 

البرامج ، كماالیوجد سجالت وطنیة تحدد مستویات ومراتب المدربین ومساھماتھم العلمیة  
ا لمعھد الوطني لتد ریب المدربین من قدرات بحسب التخصص والنوع ، عدي مایتوفر ب

  .محدودة وأھم ھذه التحدیات مایلي 
  

  : : الكفاءة الداخلیة الكفاءة الداخلیة   --١١
  

إن تطویر الكفاءة الداخلیة تعد من أبرز التحدیات التي یواجھھا التعلیم الفني والتدریب المھني ، 
قبولین  تؤثر بشكل كبیر فتجاوز عدد السنوات المقررة للتخرج ، وانخفاض نسبة الخریجین إلى الم

للنیل من قدرة ھذا النظام ، وال شك أن كفاءة أعضاء ھیئة التدریس والمدربین واإلشراف والتوجیھ 
ومستوى البرامج الدراسـیة ، وفاعلیة الجھاز اإلداري لتلك المؤسسات تعد من أبرز العوامل المؤثرة 

م الفنـي فـوق طاقتھا المعیاریة سیكون من على الكفاءة الداخلیة ،  كما أن تحمیل منظومـة التعلی
  . األسباب المؤدیة لخفض الكفـاءة أیضـًا 

  

معاھد سنتین وثالث سنوات بعد األساسي وستة ) ٦،  ١٧، ١٠(ومن خالل تتبع فوج ظاھري لعدد 
،  ٩٩٤،  ٨٨٢(على الترتیب حیث تخرج ) ١٤٣٥، ٢١١٣، ١٨٩٩(معاھد بعد الثانوي حیث تم قبول 

أي أن نسبة %) ٦٤.٤، % ٤٧، % ٤٦.٤(معدل التخرج من إجمالي القبول بالترتیب شكل ) ٩٢٤
سنتین (على التوالي أي أن الھدر في المعاھد المھنیة %) ٣٥.٦، % ٥٣، % ٥٣.٦(الھدر شكلت نحو 

نقطة وكذلك المعاھد ثالث سنوات بعد ) ٣.٦(فاقت النصف بزیادة %) ٥٣.٦(بلغت ) بعد األساسي
، أما التعلیم التقني سنتین بعد %) ٥٣(بأحسن حال من سابقتھا حیث مثل الھدر بھا  األساسي لم تكن

وتوجھت النسبة لصالح المخرجات الذي %) ٣٥.٦(الثانوي عكست الصورة حیث بلغ معدل الھدر بھا 
یوحي بأن الفائدة التي تعود على الطالب من المستوى التقني تكون أفضل باإلضافة إلى تھیئة عملیتي 

  .تعلیم والتعلم بالمعاھد التقنیةال
وعلى الرغم من انخفاض عدد الملتحقین بھذا المستوى من التعلیم المتالزم  ارتفاع معدل الھدر 
الذي یـؤدي إلى زیادة تكالیفھ وانخفاض كفاءتھ الداخلیة الذي یقود إلى وجود عدد من السكان في سن 

دخول إلى سوق العمل تساعد في تمكینھم العمل ممن ال یتملكون مھارات ومعارف تؤھلھم بال
بالحصول على أجور مناسبة تنجیھم مثالب الفاقة والفقر ألن االفراد غیر المؤھلین ینتشر في أوساطھم 

  .الفقر واألمیة واإلعتالل الصحي لتشكل عقبات تحد من قدرة التنمیة 
   
  

میة النسبیة التي یولیھا الطالب إن التفاوت في الھدر بین المستوى المھني والتقني یرجع إلى األھ
للمستوى الذي ینتمي إلیھ باإلضافة إلى أن المعاھد التقنیة التي تم تتبع الفوج بھا مھیآت بصورة أفضل 

سنوات ال تحظى بنفس "  ٣،  ٢" من حیث المباني والتجھیزات وھیئات التدریس بینما المعاھد المھنیة 
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النظام ترجع على مجموعة العوامل تغذي  بعضھا بعضًا منھا  القدر من األھمیة وھذا التدني في كفاءة
 .  

  

  . تدني مخصصات التشغیل إن لم یكن انعدامھا 
.غیاب المناھج 

" . المھاریة " على التطبیقیة " المعرفیة " تغلیب الدراسات النظریة 
. ضعف التجھیزات وتقاوم الكثیر منھا 

.متوسط رواتب المدرسین 
.لي الطالب الواحد مستوي اإلنفاق ع

.عدد الطالب لكل مدرس من حملة الدكتورة والماجستیر 
. قلة التطبیقات العملیة 

. قصور التأھیل والتدریب للمدرسین والمدربین مع تالزم النقص في تخصصات 
. غیاب المكتبات في مؤسسات التعلیم الفني والمھني 
. جدید ضعف التوجیھ واإلدارة واإلشراف القادر علي الت

.محدودیة المواد األولیة  التي یستخدمھا الطالب للتطبیقات المعملیة 
  

  : : المعلـــــم المعلـــــم   --  ٢٢

في ظل قصور الموارد وقیود " أفقیًا ورأسیًا " إن التوسع السریع الذي حصل لھذا النوع من التعلیم 
نوعیة والكافیة بحسب   اإلنفاق على التمویل المتاح في أبواب الموازنة  لبناء القدرات البشریة ال

مستوي التأھیل والتخصص والنوع ، إذ تشیر تقاریر المراجعة السنویة أن ھناك قصور كمي وكیفي 
في أعداد المھنیین والتقنیین بشكل عام والندرة في توافر العنصر النسائي في حقل التدریس وغیابھن 

لھن في إطار تكامل األدوار بین مكونات في مواقع اإلدارة ومراكز إتخاذ القرار  لتولى مھام مناسبة 
المجتمع رجاًال ونساًء ، حتى أصبحت العملیة التدریسیة تتصف بالجمود وغیاب التفاعل المتبادل بین 

وغیاب اإلشراف والتقییم " مدراء ووكالء " األستاذ والطالب الناتج عن ضعف القادة اإلداریین 
عمل على تكریس الحواجز النفسیة واإلداریة والروتین الدوري ألداء ھیئات التدریس الذي من شأنھ 

الطویل بین الھیئات التدریسیة والطلبة ، ویرجع ذلك في كثیر من األحیان إلى أن ھناك حاالت 
  . اضطراریة یتم فیھا تكلیف مدرسین یؤھلون في دورات قصیرة وعلى عجل 

  

ة العلیا أنھا بیدھا جزء كبیر من الحل فالدراسات الحدیثة تنظر إلى كلیات التربیة والمعاھد الفنی
لقضیة المعلم ، ولكن في وضعھا الحالي تقف عاجزة عن تقدیم الجدید بسبب تقادم برامجھا ، وعدم 
مواكبتھا لحركة التغییر الذي أفقدھا مصداقیة إعداد معلم للتعلیم العام ناھیك عن إعداد مدرسي التعلیم 

ھذه الكلیات بعد بالتفكیر بإعداد البرامج المناسبة التي  تجمع بین  الفني والتدریب المھني التي لم تبدأ
والتطبیقي ، فضًال عن القصور البین في إعداد المدرسین للمواد النظریة الذي یصل " الجانب المعرفي 

كثیرًا منھم إلي مناصب اإلدارة على رأس تلك المؤسسات ، وھؤالء ال یحظون بنفس الصفات القیادیة 
ة ، كماال یتحلى كثیر منھم  بفن االتصال مع الزمالء من المعلمین والموظفین ، و ال یؤمن والتربوی

بعمل الفریق الواحد باإلضافة إلي أن  المدیر  أالبد مایمتلك صفة الریادة  للمشاركة  في الندوات 
  . والبرامج اإلداریة ویكون بمثابة المرشد أو الدلیل لقیادة عملیة التغییر بمؤسستھ 

  

وعلى الرغم من األھمیة النسبیة التي یحتلھا ھذا المستوى من التعلیم إال أنھ ما زال بعیدًا نوعًا ما 
   - :عن دائرة الضوء في رحاب كلیات التربیة وقد عزز ذلك الضعف 
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قلة األجور والرواتب ،  وتأكلھا بفعل التضخم التي قد تؤدي إلي تأكل معنویات 
. أدنى على األقل المعلمین أیضا دون تحدید حد 

. ضعف الترقیات على أسس مھنیة 
. كثرة األعباء الملقاة على المعلم المدرب 

.قلة الفرص المتاحة للتأھیل والتدریب 
إن المدرسین والمدربین المؤھلین ھم العنصر األساسي لتوفیر تعلیم جید النوعیة لمساعدة الشباب 

ات المھنیة والتقنیة ، ویشكل توظیفھم ورواتبھم والكبار علي بلوغ مستویات عالیة في التخصص
.وإستمرار تدریبھم عناصر حیویة ألي نظام تعلیمي ناجح 

  

یتوزعون بحسب مستوى التأھیل "  ٢٤١١" م ٢٠٠٤/٢٠٠٥إذ بلغ عدد المدرسین والمدربین عام 
لوریوس إلي ماجستیر ، بینما أرتفعت حصت حاملي الباكا% " ٤,٨" دكتوراه ، و % " ٠,٦" بواقـع 

، وھذه النسبة التي حازت علي أكثر من نصف ھم في الغالب یدرسون الماد الثقافیة  % ٥١,٦" 
تتوزع بین معاھد مھنیة ، % " ٢٠" ، وباقي النسبة البالغة % " ٢٣"كماحاز المستوي التقني علي  

، أماعدد الطلبة إلى وثانویة عامة ، وتدریب مھني دون الثانـویة ، وإعدادیة وابتدائیة وبدن مؤھل 
:   ١ومن حملة الماجستیر  " ١١٤١: ١" عضو ھیئة التدریس من حملة شھادة الدكتـوراه فقد مثلوا 

وعلى الرغم من ذلك فإن معظم ھیئة التدریس من حملة اللقبین  یغلب على أنشطتھم الجانب    ١٤٨
عظمھا من قبل مستویات دنیا  اإلداري أكثر من المھني  مع  عدد محدود من الحصص التي قد تغطي م

.  
  
  
  

  

  : : الكتاب المدرسي الكتاب المدرسي   --  ٣٣

كان التعلیم الفني والتدریب المھني إلى وقت فرید محدودًا في قاعدتھ ویشكل حالة استثنائیة رغـم 
أھمیتھ ، إذ كان المدرسون یعتمدون مقررات المالزم أو التصویر من صفحات مختارة لعدد من 

ي تركیب المادة العلمیة وعدم التوافق البنائي في المقررات الدراسیة أدت المراجع ، الذي أوجد خلًال ف
إلى عدم التوازن بین الجوانب النظریة والتطبیقیة مع شیوع األخطاء اللغویة والمطبعیة وعدم وضوح 

، الوسائل والتطبیقات المعملیة الذي أوجد ضبابیة في المادة التدریسیة غیر المجسدة للتطبیقات المعملیة 
ھذا الوضع عكس نفسھ على تدني نوعیة المخرجات وضعف قدرتھا على التكیف مع الفرص المحددة 

  . التي یولدھا سوق العمل 
  

ویرى التربویون أن أفضل طریقة إلصالح التعلیم ھو العنایة بالمناھج وتحسینھا وتطویرھا ، وفي 
تكاملة وتم إعدادھا من قبل لجان م قامت الوزارة بتبني منھجیة الوحدات التدریسیة الم٢٠٠١عام 

متخصصة وبمشاركة ممثلین عن أصحاب العمل والجھات ذات العالقة لدراسة وتحلیل المھن في سوق 
، وإیمانًا من القناعة الراسخة  بأھمیة توافر ) اإلستراتیجیة الوطنیة للتعلیم الفني ٤ص. ( ..... العمل 

غم التكلفة الكبیرة إال أن الوزارة رأت  ضرورة ذلك و المناھج للطالب بكافة المستویات واألنواع ر
عملت على مضاعفة الجھود في السنوات األخیرة إلعداد مناھج عصریة تم حشد عدد من األكادیمیین 
في رحاب الجامعات ومركز البحوث والتطویر التربوي والمھتمین في حقل العمل تمثل مبادرة جادة 

ریب المھني التي بدورھا ستشكل نقطة التحول المبني على مضمون إلنعاش واقع التعلیم الفني والتد
علمي موثق وواضح وسھل تشمل أسئلة وتطبیقات عملیة تحفز الطالب على البحث واإلطالع ، وكون 
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بناء المناھج الجاري إعدادھا قائمة على التتابع والتكامل والتوازن والشمول یمثل المدخل الحقیقي إلى 
طلب االستمرار في تطویر المناھج وتنقیحھا باإلضافة إلى استیعاب الجدید بین فترة سوق العمل الذي یت

وأخرى ، وھي عملیة ال تقـل أھمیة عن عملیة البناء نفسھا ، ألن عملیة التطویر تنبثق من معطیات 
جعل التربیة التنمیة وسوق العمل ، إذ أن المناھج المرنة والمواكبة لعملیات التغییر الجزئیة أو الكلیة ، ت

  . في خدمة التنمیة تمشیًا مع روح العصر ویسایر ركب الحضارة 
  

ولتأمین عملیة استمرار التجدید یتطلب تكوین لجنة أو ھیئة في إطار الوزارة تتألف من ذوي 
الخبرة والكفاءات العالیة ، تكون مھمتھم اإلطالع على التجارب الدولیة واإلقلیمیة ویشرفون على إعداد 

  .تدریبیة وتأھیلیة للعاملین في المیدان في الدراسات النظریة أو التطبیقیة  برامج
  
  
  
  

  :التعلیم الفني والمھني وعالقتھ بسوق العمل  -  ٤
عال لھ لتعلیم لقد أن األوان لمؤسساتناالتعلیمیةخصوصا التقنیة منھا ، أن تسعي 

الفرد القادر علي المساھمة في شتي وظائف وأھداف تمكنھ من مواجة تحدیات العصر ، من خالل إعداد 
المیادین ویستوعب التقنیات ، كما علي ھذا النظام أن یھیأ مرافق وتجھیزات كافیة وھیئات تدریس كفؤة 

مع األخذ في اإلعتبار خصائص الواقع اإلقتصادي واإلجتماعي ، وطرق وتقنیات تدریسیة متطورة  
یم والتدریب بكل أبعاده من إعداد جید ومھارات وأن یتم التركیز علي تحقیق نتائج واضحة للتعل

متطورة للخریجین والدارسین وتنمیة اإلبداع إلي جانب تعزیز قنوات اإلتصال والتفاعل 
  .    اإلیجابي مع جھات العمل ورجال األعمال وتقدیم اإلستشارات والخدمات المناسبة 

حور فیة كفائة النظام التعلیمي فالعالقة بین التعلیم وسوق العمل تشكل المفاصل الذي  یتم
لزیادة عرضھ من المخرجات النوعیة ، مشكل  بذالك ألیات متناغمة بین طلب السوق وجھد 
التنمیة من ناحیة ومؤسسة اإلعداد في عرض الموارد البشریة من ناحیة أخري  ، الذي من شأنھ 

لعمل تتفتح في رحابھ قدرات یجسد التفاعل والتالحم  بین القنیة والتنمیة البشریة ، ألن سوق ا
  . العاملین وإبداعاتھم المكتسبة من خالل التعلیم علي الصعید التطبیقي 

إن التطورات المتسارعة لتكوین مھارات األفراد یتطلب اإلرتقاء بدور الشراكة التقلیدیة 
صندوق تدریب المھارات والمجالس المحلیة اللذان یشكالن أداتین لتعزیز : القائمة علي 

التواصل والتنسیق ، إال أن ھذاإلطار لم یفعل دوره ویتبلور بصورة واضحة وجلیة لدعم مجھود 
تدریب نوعي راقي النوعیة یساعد علي تحفیز أصحاب المصانع والمعامل والورش یحرصون  
في الحصول علي خدماتھ باعتبارھا  أصبحت تشكل ضروره آلغني عنھاإلكساب الموظفین 

عادة تدریب وتأھیل العاملین الذین تقادمت معارفھم ومھاراتھم المفضي قدرات ومھارات في إ
  : إلي تعظیم مساھمات القطاع الخاص ممثلة في 

بناء المعاھد أو تقدیم مواد التدریب أو تأھیل عدد من ھیئات التعلیمیة وھذا لن یتأت مالم یبدأ 
یة وإداریة مرتكزة علي ھذالقطاع یلمس عوائد نشاط الصندوق باتباع أسالیب وإجراءت مال

  . الشفافیة والوضوح مترجمة للخطط والبرامج التي ترسم من قبل المستفیدین 
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تتواصل الجھود الحثیثة نحو زیادة حجم الموازنة اإلستثماریة والجاریة ، :    التمویل
تحتیة وتجھیزات إلي جانب تھیأت ھیئات تعلیمیة باعتبارھا تمثل  األداة الدافعة إلیجاد بنیة 

وتدریبیة ومستلزمات التعلم وذلك بغرض توسیع الخدمات وإنتشارھابین المحافظات إذ والحاجة 
من مخرجات مرحلتي التعلیم األساسي والثانوي  ، ومع % ١٥مازالت قائمة إلستیعاب نحو 

الطرقات : أخري التقل أھمیة كا  شحة الموارد والضغط الناشئ في تمویل مشاریع  خد میة
لخ  وبفعل اإللتزام السیاسي أرتفعت نفقات  التعلیم الفني والتدریب المھني ...والمیا ه  والصحة 

حیث تبد ومقبولة ، ولكن الوضع الراھن للمباني والتجھیزات التي ) م  ٢٠٠٤- ٢٠٠٠(بین    
ناھیك  ) ورش ومعامل ( لمحتویاتھا من  أصبح الكثیر منھا یحتاج إما إلي ترمیم أوإعادة التجدید

عن وضع المعاھد األیلة للوزارة من الجھات الحكومیة األخري وھي التملك أبسط مقومات 
التشغیل الذي أدي لتحمیل الوزارة أعباء إضافیة من خالل اإللتزام بإعادة تشغیلھا بصورة أولیة  

خر باإلضافة إلي توفیر تجھیزات بعد إدخال التعدیل علي البعض منھا والترمیم للبعض األ
إسعافیة التلبي إحتیاجات التدریب ھذه المعالجات الترقیعیة كلفت مبالغ كبیرة ربما تفوق إنشاء 

  .للبعض منھا 
  
  
  
  
  
  

وقد تزایدت األھمیة النسبیة لھذالنوع من التعلیم بعد إنشاء الوزارة وإقرار اإلستراتیجیة 
لتعلیم الفني والتدریب المھني ، وقد أبرزت المؤشرات وتحویل كلیات المجتمع إلي وزارة ا

من جملة % ،    % السابقة ضعف النفقات الجاریة واإلستثماریة التي تراوحت نسبتھا  بین   
م  مما أثر سلبا علي نوعیة الخدمات التعلیمیة ، وھذه  ٢٠٠٤اإلنفاق علي التعلیم والتدریب عام 
ي حجم النموفي عدد المؤسسات والطالب ناھیك عن التكالیف الزیادة للحصة المالیة لم تكن تساو

الكبیرة لتجھیز وتأثیث وتأمین نفقات التشغیل باإلضافة إلي  الزیادة في الرواتب إثر تظبیق 
  .إستراتیجیة اإلجور 

فالسیاسات المالئمة والتأھیل الجید للھیئات التعلیمیة والمالیة واإلداریة باإلضافة إلي سالمة 
العام مالیا وإداریا كلھا عوامل تدعم بعضھا بعضا التقل أھمیة عن حجم التمویل إذاحسن السیاق 

  .إستثمارھا 
وكون التمویل الحكومي یمثل المصدر الرئیسي لتنفیذ األنشطة مما یتطلب تأمین مبالغ 
إضافیة مع تفعیل ألیات التواصل مع شركا التنمیة والمانحین لتدعیم الموقف اإلستثماري 

رتكاز علي منطلقات متینة یمكن البناء علیھا وتحقق اإلستمرار وضمان دیمومیتھا في باإل
الحفاض علي المكاسب وإستقطاب الجدید إلستیعاب مستجدات العصر وتحقیق اإلنتشار 
المتوازن بین المحافظات وبما تتیحة ممیزاتھا النسبیة ، وفیمایلي نورد بعض المقترحات لزیادة 

  :  مصادر التمویل مثل
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تھیأت الظروف المالئمة لتقدیم الخدمات غیر المباشرة من بعض الشركات أو  .١
: األشخاص كا 

 تنفیذ بعض األعمال.
 تقدیم بعض الخدمات
 توفیر بعض أوكل المستلزمات التي تحتاجھا المؤ سسة التعلیمیة
 إیجاد فرص تدریبیة للكوادر أو الطلبة

ركات الكبري في بناء المعاھد أوتجھیزھا تقدیم التسھیالت للقطاع الخاص والش.٢
إقامة معارض سنویة أوفصلیة یمكن بیع محتویاتھا من خالل بیع أنشطة الطالب .٣

.والمدرسین الذین ھم علي وشك التخرج 

تجوید خدمات التعلیم التعاوني وتفعیل ذلك مع المؤسسات وخدمة المجتمع والقطاعات .٤
.الصناعیة والخدمیة 

ض األعمال للجھات المستفیدة باستخدام اإلمكانات المتاحة في عوائد تنفیذ بع.٥
المؤسسات التعلیمیة 

عوائد تقدیم اإلستشارات .٦
إستثمار الورش والمختبرات في األعمال اإلنتاجیة .٧
إدخال األعمال اإلنتاجیة في صلب البرامج التعلیمیة.٨

  

  
  
  
  

  

  المقترحات                                     
الفني والتدریب المھني یستجیب إلحتیاجات المرأة والمتسربین ل التعلیم جع

.وذوي اإلحتیاجات الخاصة و الراغبین في تطویر مھاراتھم  
 إنشاء مؤسسات جدیدة للتعلیم الفني بعد دراسة مستھدفة لمستویاتھا وأنواعھا  بحیث

ي العام التضاف مؤسسات جدیدة إال وتساعد علي تحسین جوھري علي المستو
للنوعیة وتعمل علي إیجاد توازن بین الحضر والریف والذكور واإلناث  مع خلق 

.تنافس بین المؤ سسات القدیمة والجدیدة  
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 فتح برامج إلعداد مدرسي ومدربي التعلیم الفني والمھني في إطار الجامعات الوطنیة
فجوة  من وتحدید منح داخلیة للمتفوقین إلي جانب اإلبتعاث الخارجي لسد ال

.التخصصات النوعیة والنادرة 
 زیادة كفاءة التخطیط للموائمة بین نسقي التعلیم والعمل بالصورة التي تحقق المرونة

.والفاعلیة 
 وضع ألیات تحقق التمیز في النظم والبرامج بین المعاھد المتناظرة من خالل وضع

.مراتب للمعاھد المتمیزة ومكافئة إداراتھا 
 لدي الخریجین  نحو العمل المنتج ومھارات المبادرة واإلبتكار وتعزیز تنمیة المیل

.الثقة بتكوین مشروعات خاصة بھم 
 

 ورفع ) المادیة والبشریة ( العمل علي تحسین الكفائة الداخلیة لترشید ھدر الموارد
:مستوي األداء من خالل  

  المدربین وإلدارة / نوعیةالمدرسین 
  میة ومستلزمات التشغیل المناھج والماد التعلی

  تھیئة بیئة قانونیة داعمة
  تأمین النفقات الكافیة وحسن توظیفھا 

 وضع  التعلیم الفني والمھني األھلي تحت إشراف دقیق ومتابعة قریبة لضمان النوعیة
.مع تفعیل ألیات منح التراخیص في ضؤ معاییر محددة 

   
بط مع خدمات التوظیف وتعزیز تأسیس نظام معلومات سوق العمل وتطویر الروا

.الشراكة بین مؤسسسات التدریب وقطاعات اإلنتاج 
  مراجعة  التشریعات والنظم اإلداریة كي تستجیب والتطورات أآلنیة والمستقبلیة

وتطبیق شروط اإلعتماد والجودة في مؤسسات التعلیم الفني والتدریب المھني بما 
.مة  یضمن حدا مقبوال لنوعیة الخدمات المقد

 تحفیز المدرسین والمدربین علي مواصلة تعلیمھم وتدریبھم للحصول علي مستویات
متقدمة في مناشط مختلفة وإمكانیة إتاحة التعلم مدي الحیاة  
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  المراجع
 التعلیم ، وإكتساب المھارات                   اللجنة اإلقتصادیة واإلجتماعیة لغربي أسیا

  . م٢٠٠٣
 توصیات الیونسكو  --- منظمة األمم المتحدة للتربیة والثقافة و منظمة العمل الدولیة

  م ٢٠٠٢و منظمة العمل  

           فبرایر  ٢٧ – ٢٣المؤتمر الوطني األول للتعلیم الفني والتدریب المھني
   م١٩٩٩

یل التعلیم التقني     خلیل إبراھیم و فرید مجید تجربة العراق في تمو  
 ٥٦٠(مجلة العربي  العدد                                                      (

.م٢٠٠٦
 إستراتیجیة التعلیم الفني والتدریب المھني.
        ٢٠٠٥المعھد التونسي للدراسات اإلستراتیجیة      إستشراف مستقبل التعلیم 

.م 
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  :المصدر       
http://www.scepye.org  

  
  
  
  
  
  
  

                          


