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التدريب املهين والـتقين شـيئاً   ، مر دهر طويل مل يكن ما يعرف اليوم بالتعليم 
وإن اشتغل املرء حبرفة أو مهنـة  ، فقد كان يذكر على استحياء ، وإن ذكر، مذكوراً 

غري أن هذا التعليم فقز يف العصر احلاضر إىل مقدمـة  . فكان يوصف بأسوأ النعوت 
األكـرب الـذي    اهلمبل .. القضايا  قضيةثل حىت بات مي، اهتمامات الدول والشعوب

كون هـذا  ، والتنمية عموما ، واالقتصاد ، يؤرق قادة الدول واملسئولني عن التعليم 
والنمو االقتصادي واالجتماعي ، التعليم أصبح عدة احلاضر لتسريع معدالت اإلنتاج 

  .وأساس االنطالق إىل مستقبل يشرق باألمل
، هود حنو التعليم املهين والتقين على وجه اخلصـوص  ال غرو أن تتجه اجل، وهنا 

كي ، وتوفر له شىت صور الرعاية والدعم ،وتتحسن مشكالته ، وترقب حركات منوه 
ويصل إىل مستوى ميكنه من مواجهة التحـديات  ، يقوى ويقوم باألدوار املتوقعة منه 

تغريات احلاصـلة يف  حىت ميكن القول إن أغلب التجديدات وال، واملستقبلية ، اخلالية 
، مع الفارق بني الدول املتقدمـة  ، نظم التعليم يف العامل تقع يف التعليم املهين والتقين 

وحتدياته الـيت تعـوق   ، الدول النامية يف االستجابة املثلى املوازية ملطالب هذا التعليم 
سـبيل  تكابد األمـرين يف   تزالومنها اليمن ما ، إذ هناك دول كثرية . مسرية تطوره

  .إحراز حتوالت جوهرية يف تعليمها املهين والتقين دون أن تتمكن من ذلك 
قد ختتلف األسباب والعوامل املؤدية إىل إمهال التعليم املهين والتقين بني الـدول  

وبالتايل تباينت ، إال أن سبل مواجهتها له مل يكن باحلجم واملستوى املطلوب ، النامية 
غـري أن  . النتائج املتحققة تبعاً لدرجة االستجابة وعمقها و، ات والتجديدات ريالتغي

و إن كانـت  ، استجابة بعض الدول العربية ومنها اليمن مل تصل إىل احلد املطلـوب 
والرعاية الـيت  . رغم كثرة التجديدات اليت أدخلت ، غالبيتها مل حتقق النتائج املرجوة 

  . حتاط ذا التعليم خصوصاً 
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اليت أوجدها التعليم املهين والتقين إىل الواقع يف كـثري مـن   إن النتائج والثمار 
ومل تقدم العـون املـأمول   ،إذا مل تكن بالثمار املرجوة ، ومنها اليمن ، الدول العربية 
وأوجـدت مصـاعب   ، فقد ضاعفت من حدة املشكالت احلاليـة   ،لربامج التنمية 

وراعتهم خيبة اآلمال ، عليم أفزعت القائمني على التنمية والت، ومعوقات أخرى كثرية 
فراحـوا يراجعـون   ، والشك يف التوجهات السابقة واملسار الذي طرقـوه  ، تلك 

يتقصون طبـائع األشـياء   ، ودالالا العملية . املقوالت النظرية ، املنطلقات الفكرية 
علـهم  ، ويفتشون عن العوامل واألسباب اليت أدت إىل هذه النتائج ، وحقائق األمور 

ونظام التعلـيم عمومـا    ،يف إصالح التعليم املهين والتقين خصوصا  ضالتهم جيدون
نميـة والتطـور العلمـي    والعامل احلاسم يف دفـع عمليـات الت  ، العنصر الرئيسي 

وتعلق أماالً عريضة علـى  ، وخصوصاً أن موارد هذه البلدان شحيحة  والتكنولوجي
، املوارد الربية و لتعويض ذلك العجز من خالل التعليم ؛ لتنمية مهارام وقـدرام  

  .وتوظيفها يف دفع مسرية التنمية وحصد مثارها
إذ مـا زال  ، ومنها اليمن ما زالت أسرية املاضـي ، ولكن يبدو أن بلدانا عربية 

زجهم يف وظائف هامشية وقطاعـات  و، لتعليم وسيلة طاردة ألبناء الريف إىل املدينة ا
أداة لتنميـة  و، واالقتصـادية  ، شكالت االجتماعيـة  ومصدر للعديد من امل، ثانوية

مستهلكة أكثر مما تكون منتجة وبعيدا عـن حتـديات   ، شخصيات مترفعة عن العمل 
  .)١(اتمع والعصر

ائقا حيول دون اطراد وتأثر وع، عبئاً ثقيالً على خطط التنمية وهنا أصبح التعليم 
  .فضالً عن سيل من املشكالت يف ااالت االجتماعية والسياسية والثقافية، منوها

حذروا منذ بداية حتديث الدول العربية من خماطر النقل ، كثر  وتربويونمفكرون 
لو كانت ناجحة يف موطنـها   حىت، الببغاوي لنظم تعليمية جاهزة من الدول املتقدمة 

أو ، وصرحوا عاليا من خماطر عدم توظيف التعليم توظيفا اقتصاديا واجتماعيا، األصلي
إىل غـري  ، وإمهال التعليم املهين والتقين ،من النتائج اخلطرة لنمو التعليم غري املتوازن 

                                                             

تأمالت في مستقبل التعلیم في المنطق ة العربی ة خ الل العق دین     ، المكتب اإلقلیمي للتربیة، الیونسكو ) ١ (
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حىت باتت يف ،فكر وقادة ال، نبه إليها الكثريون من الباحثني التربويني ، ذلك من أمور 
وهذا مـا  . حكم املسلمات اليت جيب وضعها نصب أعني من يتويل مسؤولية التعليم 

وتداولته ، م ١٩٧٣أكده مبكرا تقرير اللجنة الدولية لليونسكو لتطوير التعليم يف عام 
من أن النظم التعليمية املنقولة من الدول الغربية ، عشرات البحوث والدراسات العربية

ومنها العربية أثناء االستعمار األورويب ال تناسب حاجاا وال حتل ، ول النامية إىل الد
  . )١(مشكالا 

فتلك ضرورة تفرضـها  ،إذا كان من الضروري أن حناكي املاضي ونعيد إنتاجه 
ولكن ليس بكل تفاصـيله وشـروطه   ، القومية  تهاحملافظة على هوية اتمع وشخصي

تاريخ وسنن احلياة وإمنا إعادة إنتاجه واستمراره يف أفضل اتمعية فذلك ضد منطق ال
 ،صورة له و إذ ليس كل ما كان صاحلا ومفيدا يف األمس يكون صاحلا ومفيدا اليوم 

ولكن أصالة اتمع وعمق هويته القومية تفرض النظر للحداثة وفق ظروف العصـر  
  .ل املستقبل والسري حنوهويعمالن معا لتشكي، داته وحىت ميتزج املاضي باحلاضرومستج

، إذا كان قد كتب علينا يف الفترات املاضية أن حناكي األمم والشعوب الناهضة 
فتلـك  ،لنستفيد مما أبدعته من نظم وصيغ تعليمية ملواجهة مستجدات ظروف احلياة 

ولكن اخلطورة أن تكون تلك احملاكاة تقليدا أعمى واستنساخا حرفيا ، دورة احلضارة 
حياته فضال عـن   إلغاء لشخصية اتمع وجتاهل ملقوماته التارخيية و ظروفو فذلك 

ذلك مسخا لتجارب اآلخرين واختزاال ساذجا لظروف جمتمعية بكل تفاصيلها و  كون
وكـل  ، مهما تشات الظروف واألحـداث  ، على أساس أن التاريخ ال يكرر نفسه 

وبالضرورة إال ، اجحة يف بلد آخر جتربة بشرية ناجحة يف جمتمع ما ال ميكن أن تكون ن
كي تالئم ظروف الواقـع   وأعيد تشكيلها وصياغة بنائها. التغيري إذا أصاا التحوير و

كأا نبت جمتمعي بكل ظروفه عالوة على ذلك كانت ظروف األمس قـد  ، اجلديد 
على إطالة فترة االحتكاك مع الدول املتقدمة ونقل جتارـا  .. أجربتنا ألسباب عديدة 

فرمبا كان ذلك مـربرا يف  ، املتنوعة يف التعليم املهين والتقين وأنواع التعليم األخرى 

                                                             
وكال   ة لمطبوع   ات الجزائری   ة   الجزائ   ر ، ترجم   ة حنف   ي ب   ن عیس   ي   ، تعل   م لتك   ون  : ادج   ارفور   )(١
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وتزايد االعتمـاد   ،ولكن استمرار االحتكاك الثقايف بالصورة السابقة  ،الوقت ذلك 
بل وفيه خطورة كبرية على هوية اتمع ،ليس مربرا اليوم ، على نتاج احلضارة الغربية 

إىل مرحلة اإلبداع واالبتكـار واإلضـافة إىل    االنتقالوال بد من ، و ثقافته القومية 
  .التراث اإلنساين
، أن ربط املاضي باحلاضر يقتضي أن ننتقـي أفضـل مـا فيـه     .. ضحهكذا يت

لتطوير نظـام تربـوي مالئـم    ، والسلبيات املعيقة ، والتخلص من الشوائب العالقة 
يلتحم بقضايا اتمع وحتـديات  ، أنشطة السكان املتنوعة و ،يستجيب لبيئات اتمع 

 ،لالستفادة مما أجنزته و أبدعته ويقتضي أيضاً التفاعل مع الثقافات والشعوب ، العصر 
ويفوق عليه يف أحيان ، شريطة أن يرافق ذلك ، دون إفراط أو تفريط ، ولكن بوعي 

وابتداع أفكار وأساليب رائدة حتمل ظروف اتمـع  ، كثرية استنباط جتارب جديدة 
  .واإلبداع املستقبلي، العريب ومساته ومتكن من االستمرار يف  التطور الذايت 

اليوم التعليم املهين والتقين يف اليمن كغريه من أقطار الوطن العـريب علـى    يقف
يتضح من استقرار الواقع اليمين كميـدان  ، فبعد رحلة شاقة وعسرية ، مفترق طرق 

، الثمـار  وحقق بعـض ، وأخفق يف جوانب أخرى ، هلذه الدراسة إذ جنح يف جوانب 
  ؟..خميبة لآلمالأو مبعىن آخر كانت ، ولكنها مل تكن باملرجوة

، ويبدو من البنية احلالية هلذا التعليم أنه غري قادر على االستجابة ألهداف اتمع 
بالنظر إىل اآلمال املعقودة على هذا التعليم بالذات وبالنظر إىل ، وال يعرب عن طموحه 

، جادةمما جيعلنا يف مسيس احلاجة لوقفة ، ظروف هذا التعليم والتحديات اليت تواجهه 
 ،ونظام التعليم ككل عموما ، وجديدة من التعليم والتدريب املهين والتقين خصوصا 

والقيام مبراجعة كلية وشاملة حلركة التعليم املهين والتقين و بدًء من استقراء مسـريته  
اليت  ىويف ضوء الظروف والقو ،التارخيية يف ضوء منطلقاته الفكرية اليت وقفت خلفه 

تخالص الدروس والعرب اليت تفيد يف فهم احلاضـر والتعامـل   بقصد اس، أحاطت به 
وما يتصف ،  مروراً بفحص واقع هذا التعليم من خالل حتليل ونقد بنيته احلالية .. معه

ومدى ، وتتبع نتائجه املتحققة على أرض الواقع ، ونواحي ضعف ، به من نواحي قوة 
، فات حاضر هذا التعلـيم  وكل ذلك بقصد جتميع ص،استجابته الحتياجات اتمع 
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والتنبؤ مبا ، ة يوتفسري احتماالته املستقبل، مبا يساعد يف رصد ، ومؤثراته احلاصل فيه 
وانتهاء مبا يلزم القيام يف ضوء ما أفضـت إليـه   ، ستكون عليه األوضاع يف املستقبل 

 وتعـيني مسـارات  ، والتدخل احملسوب لتحريك األوضاع احلالية ، املعاجلة السابقة 
، وذلك وفق احتياجات اتمع وحاجة الفرد وحتديات العصر ، العمل ونواحي الفعل 

أو املنشودة  ةحىت يصل هذا التعليم إىل موقع أو حالة متكنه من االستجابة املثلى املنتظر
بل ومن احلكمة مد النظر شرقا وغربا للوقوف على مـا طورتـه    ،وهنا ال ضري. منه

اذج وصيغ تعليمية تعلمية وما أبدعته من أسـاليب ووسـائل   اتمعات املتقدمة من من
تعليم وتعلم ؛ لالسترشاد ا يف تطوير التعليم املهـين والـتقين يف الـيمن يف ضـوء     

ومبا يفيد يف تلمـس  ، التجديدات املعاصرة اليت يشيع استخدامها واليت تأكد جناحها 
  . أكرب من الثقة  رطريق املستقبل بوعي وقد

هي على هذا النحو تبدأ مـن  و ، ة الدراسة احلالية بأبعادها املختلفةهذه هي رحل
وتتبع مسـرياته التارخييـة يف   ، تستقرئ جذور نشأته .. ماضي التعليم املهين والتقين 

 احلاضرسياق التاريخ االجتماعي للمجتمعات مث تتقدم الدراسة خطوة خبطوة لتصل إىل 
ترصد العوامل والقوى املؤثرة عليه عموما ويف الـيمن  ، تتفحص حركة هذا التعليم 

، وما جنم عن رحلة التعليم هذه يف اليمن من بنية تنظيمية أكادميية وإدارية ، خصوصا 
مث تذهب الدراسة بعيـدا تستشـرف   ، وتشخيص واقعة وما أسفرت من نتائج ومثار 

  .تلمس سبل تطويره ومسار تقدمهوت، آفاق التعليم املهين والتقين 
إذا كانت تنطلق من النظرة الكلية والعامة لنشأة التعليم املهين .. والدراسة ذا 

وتتبع مسرية تطوره عرب العصور حـىت الوقـت   ، والتقين يف العامل كما نسميه اليوم 
ظهر فيها لرؤية ما حصل يف هذا التعليم وما ، فإا جتعل من اليمن ميدانا هلا ، احلاضر 

ال ختتلف عما وجد مـن أشـكال   ، هي حبد ذاا صورة مكررة .. من أمناط تعليمية 
مبعىن تلخيص تاريخ هذا التعليم فكرا وممارسة ؛ ، تعليمية يف اتمعات والدول األخرى

  .والنتائج اليت حتققت، لرؤية وتفسري أشكال التعليم اليت تكونت يف اليمن 
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، والتدريب املهين والتقين يف اليمن ، تعاظم يف السنني األخرية االهتمام بالتعليم 
متثلت مبضاعفة اجلهود ؛ إلعادة حتريك أوضـاع  ، رمسية وشعبية ، من أطراف خمتلفة 

وإشراك أطراف ، التعليم املهين والتقين وإعادة النظر يف تنظيمه ويف إجراءات تنفيذه 
ومع ذلـك مـا زال   ، يف دعم مسريته وجعله قضية وطنية  داخلية وخارجية، كثرية 

، التعليم املهين والتقين أسري قيود املاضي وواقعا يف إشـكالية اسـتكملت حلقاـا    
، انتعاش حقيقي هلـذا التعلـيم   على واستفحلت آثارها دون مؤشرات واضحة تدل 

والقطـاع  ،  وتعلق الدولـة ، يف وقت تشتد احلاجة إليه ، ووضعه يف مساره الناهض 
وإمنا أيضا لتسريع معدالت ، ليس لتعويض نقص املوارد املادية فحسب ، اخلاص عليه 

يف وقت صارت فيه أنواع التعليم األخرى تلقي بثقل ، التنمية االقتصادية واالجتماعية 
  .هائل تنوء حبملها برامج التنمية

املهـين   محلت هذه الدراسة على عاتقها فحص أوضاع التعلـيم ،لذلك وغريه 
من تقصي خلفيته الفكرية  بدًء، ورصد وحتليل ظروفه املختلفة وقواه املؤثرة ، والتقين 

وأثـر ذلـك   ، ومقوالته النظرية اليت وجهت مسريته العملية عرب العصور واتمعات 
مبعـىن  ، على أشكال التعليم املهين والتقين اليت تكونت باليمن وأدواره اليت قام  ـا  

لتعليم املهين والتقين باليمن من زاوية ارتباطه باملؤثرات اخلارجيـة العربيـة   النظر إىل ا
، وتقرير خمرجاته، وتفاعلها مع املؤثرات الداخلية يف تشكيل هذا التعليم  ، واألجنبية

دون اعتبار حلاجات اتمع واستجابته هلا مث تتبع القوى الثقافية واالجتماعيـة الـيت   
ومـا  ، من حيث نوع هذه التجديدات ومداها ، التعليم وجتديده دفعت إىل تغيري هذا 

  .حتقق على أرض الواقع
وتستدعي زاوية النظر تلك املضي قدما إىل رصد التحوالت يف نظام التعليم املهين 

وعوامل جديدة أعادت توجيه التعلـيم  ، كاستجابة ملا طرأ من مستجدات ، والتقين 
، ملا استجد من عوامل وقـوى   واملواكب، املوازي  وضبط إيقاعه يف االجتاه، املهين 
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، ملا يفيد يف تشخيص واقع التعليم املهـين والـتقين يف  ، واستخالص الدالالت والعرب 
وما كمن خلف ذلك مـن أفكـار   ، و استجالء مدخالته وعملياته وخمرجاته ، اليمن 

كراً وممارسة يف ومبا يؤدي إىل إعادة حتريك أوضاع هذا التعليم باليمن ف، ومسلمات 
  .ضوء واقع اتمع اليمين واحتياجاته احلالية واملستقبلية

وذلك مبد االجتاهات ، يصبح منطقيا استكمال الصورة السابقة ، بناء على ذلك 
إىل املستقبل لتعيني املسالك اليت جيب أن يطرقها التعليم املهين والتقين وعالقته ، احلالية

حىت يصل إىل وضع ميكنه من االستجابة الفاعلـة  ، ي يليه والذ، بالتعليم الذي يسبقه 
  .ملطالب اتمع وطموحه املستقبلي

التـدريب  ويتحدد جمال الدراسة يف تتبع مسرية التعلـيم  ، تأسيساً على ما سبق 
املهين والتقين يف سياق التاريخ االجتماعي للمجتمعات البشـرية عمومـا والـيمن    

ويف ضوء ذلك تتقدم الدراسة إىل فهم وتفسري ، ي من خالل الفكر التربو، خصوصا 
، ال من أشكال تكونت ونتائج حتققتوما انتهى إليه احل، حاضر التعليم املهين والتقين 

جتديده قدما للسري حنو آفاق و، مث الوقوف على حتديات هذا التعليم من أجل إصالحه 
  .املستقبل

، واحلاضـر  ، من املاضـي  اد الزأن تأخذ الدراسة يف اعتبارها أبع، وهنا طبيعي 
ا ميتد جبذوره يف املاضي وإمن،ألن الواقع احلايل هلذا التعليم ليس وليد اليوم ، واملستقبل

ومرتبط بكل ، مث إن دور التعليم مرتبط ببعد الزمن وتوايل األحداث وتشابكها ، البعيد
فالزمن صفحة  .وكل املستقبل ، وكل احلاضر ، التباين الذي يتكون فيه كل املاضي 

   . )١(تتشابك كل أطرافها 
  
  

                                                             
 ةجامع  ، مركز البحوث التربوی ة  ، دراسات في قضایا لتعلیم الجامعي المعاصر ، محمد إبراھیم كاظم ) (١
  .١٠٩ص، م ١٩٨٨، المجلد الثالث عشر، قطر 
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وأبعادها املذكورة و فـإن هلـا   ، وبالنظر إىل موضوع الدراسة احلالية ومنطلقها 
   -: و ذلك ألا تناولت، كاتب هذه السطور  ىأمهيتها املضاعفة كما ير

موضوع التعليم املهين والتقين يف اليمن الذي أحتل يف الوقـت احلاضـر   : أوالً 
وبات يشكل اهلم األول الذي يشغل بال ، أولوية قصوى على أنواع التعليم األخرى 

  . العامة واخلاصة على السواء ، الدولة وقطاعات العمل واإلنتاج 
وتتبع مسـرية تطـوره   ، قين أا راحت تتقصى ماضي التعليم املهين والت: ثانياً 

والقوى الـيت حركتـه   ، بناء على األفكار اليت وقفت خلفه ، واألشكال اليت تكونت
سواء اليت أحطت من ، وذهبت تتقصى عن العوامل والقوى ، واألساليب اليت نفذته 

  . قيمته أو رفعت من شأنه 
 ،ونتـائج  ، ستوى أا قامت بتحليل واقع التعليم املهين والتقين حجما وم: ثالثاً 

  . ومدى التحامه مبطالب اتمع وقضاياه 
  .دروب تطوره عنلتنقب  ،أا راحت تستشرف آفاق مستقبله : ورابعاً 

  : ويف ضوء ما سبق ميكن بلورة أهداف الدراسة على النحو التايل 
o    تأصيل تارخيي ملسار الفكر الفلسفي األيديولوجي الذي حكـم تطـور

ووجه العمل ، هين والتقين عرب العصور واتمعات التعليم والتدريب امل
على أساس أن األشكال اليت تكونت خالل الفترات التارخيية  ،والتنفيذ 

وذلك بقصد استخالص الدروس والعـرب  ،كانت انعكاسا لذلك الفكر 
اليت متكن من فهم حقائق ومفاهيم التعليم والتدريب املهـين والـتقين   

  .ويف غريه من البلدان بصفة إمجالية ،وتفسر أوضاعه يف اليمن 
o  تمعاتومقارنة فعلها يف تشـكيل  ، تتبع فعل وأثر القوى الثقافية يف ا

، بنية وتنظيماً وشكالً وحمتوى ، التعليم املهين والتقين يف هذه اتمعات 
على أساس أن القوى الثقافية هي احملرك العملي ملا ظهـر مـن   ، ونتائج 

لتعليم مثل غري ذلك من أنواع التعليم ومؤسسات نظم ومؤسسات هلذا ا
 .اتمع
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o  رصد وحتليل وتفسري العوامل والقوى سواء اليت أدت إىل إمهال التعليم
أو الـيت أدت إىل رفـع قيمتـه    ، قدميا ، املهين والتقين من تدين قيمته 

  .حديثا، واالهتمام به 
o   ومسـتوى  ، حجمـا  حتليل ونقد واقع التعليم املهين والتقين يف الـيمن

وحتديات عصر العلم ، ومدى استجابته ملطالب اتمع ومغرياته  ،واجتاها 
وكذا ، وتشخيص علله وأوجه قصوره والعمل على معاينتها ، والثقافة 

 .التعرف على نقاط قوته والعمل على تعزيزها
o  يف جتديـد وتطـوير التعلـيم     ةالوقوف على أبرز االجتاهات املعاصـر

التعرف على نوعية تلـك االجتاهـات    بقصد، هين والتقين والتدريب امل
من أجل االستفادة منها لتطـوير  ، وأكثرها استخداما وجناحا ، وجماهلا 

 .التعليم املهين والتقين يف اليمن
o   استشراف آفاق تطوير التعليم املهين والتقين يف اليمن من خالل وضـع

نـات والطاقـات   إستراتيجية حتاول رسم سبل تطويره يف ضوء اإلمكا
 .املتاحة وإمكانية استثمارها األفضل

o  البحث عن مصادر متويل جديدة لدعم مؤسسات التعليم املهين والتقين
 .يف ضوء التجارب العاملية ، ومنها العربية

وفيما يتعلق مبنهجية الدراسة فقد فرضت طبيعة الدراسة ، وجماهلا، وأهـدافها،   
 حيثيات الدراسة ومنطلقها اا منهجاً حاكماً يبنياستخدام منهجية مركبة ، تضم يف طي

، ويوضح جمال التروية ونطاق املعاجلة ، ويوجه زوايا التحليل والتفسري، أال وهو العام
  ".توين"منهج التحدي واالستجابة الذي وضعه العامل الشهري 

ع موضـو "ووفقاً هلذا املنهج احلاكم صار ينظر إىل واقع التعليم املهين والـتقين  
كومات وشعوباً ، على أنه حتد حقيقي ، ظل وما يزال يواجه اتمعات ، ح" الدراسة 

، ومنها اتمع اليمين ، ويدفعها إىل االستجابة لـه بصـور خمتلفـة،    مجاعات وأفراداً
،  وأوزان متباينة، مث رؤية استجابة تلك اتمعات حكومات وشعوب، مجاعات وأفراد

لى مستوى الفكر والواقع وما أمثرته تلك االستجابة من وما حصل من ردود أفعال ع
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، وأساليب ووسائل قامـت علـى    ، وأهداف تكون أشكال تعليمية تدريبية مبضامني
  .أرض الواقع

وعلى مقدار االستجابة حجماً ومستوى، عمقاً واتساعاً؛ اختلفت أمناط التعلـيم  
، بل واملناطق، وتباينت أمهيته املهين والتقين شكالً وحمتوى، عرب العصور، وبني الدول

ودرجة قربه من نظام التعليم النظري الكالسيكي، وبالتايل اختلفت أدواره، وتباينـت  
  .نتائجه، ومدى وفائها باحتياجات اتمع

ويف إطار منهج التحدي واالستجابة، ينطوي حتته ويتداخل معه منهجان يتعاونان 
التحدي لالستجابة، مها املنهج الوصـلي   معا، إلكمال مسرية املنهج الرئيسي، منهج

التحليلي، واملنهج املقارن بأبعاده التارخيية مبعىن املزج بني الوصف والتحليل، واملقارنة 
حيث يستخدم املنهج األول يف وصف وحتليل التعليم املهين والتقين، . يف متصل واحد

أو يف عـدد مـن   ورصد وتفسري يف الكشف عن القوى الثقافية يف اتمع الواحـد  
اتمعات، وتتبع مدى قوة فصل تلك القوى والعوامل، وأثرها يف تشـكيل التعلـيم   

  :املهين والتقين، وذلك من خالل
o    مجع البيانات، واملعلومات املتصلة مبوضوع الدراسة سواء ممـا تضـمنته

  .األدبيات التربوية أو ما استجد من حبوث ودراسات
o تمع حتليل وتفسري تلك البيانات واملعلومات يف إطار القوى الثقافية يف ا

 .موضوع الدراسة، واستنتاج دالالا بالنسبة لغريها من اتمعات
o    ـا الـيتوصف مقارن لتلك البيانات واملعلومات بقصد استقراء دالال

 .متكن من فهم واقع الدراسة احلالية
o   الوصول إىل استنتاجات وأفكار وآراء تتخذ أساسا لوضـع سياسـات 

 .)١(وتصورات حلل املشكالت القائمة، ومراجعتها وتنفيذها

                                                             

(1 ) PH.E. Jones, comparative Education Purpos and Method, University of Queen 
snd.Press, ST, Lucie, 1977, p.p 129 – 131. 
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o  وصف وحتليل خيارات املستقبل باختيار البديل األمثل الذي مبوجبه ميكن
تطوير التعليم املهين والتقين، والوصول به إىل درجة االستجابة املثلـى  

 .لتحديات اتمع والعصر

باملعىن احلريف كما هو مستخدم ومن هنا، فاملنهجية املستخدمة هنا، ليس تكتيكا 
يف مناهج البحث األمريكية، وليست إطارا فكريا فلسفيا باملعىن ارد الذي يتنـاول  

  .قضايا كلية، ويتفحص أفكاراً وأفكاراً مضادة، وإمنا هو مزيج من هذا وذاك
فهو باملعىن الفلسفي إطار حمدد للنظر والتأمل، والتحليل والتفسـري لـدالالت   

الفعل إزاء التحديات اليت تواجه التعليم والتدريب املهين والتقين، بدءا مـن  احلركة و
تقصي مسريته التارخيية فكراً وتطبيقاً، ومروراً بتتبع العوامل والقوى اليت حالت دون 
منوه، مقابل العوامل والقوى اليت أدت إىل منوه ودفعت إىل تطوره، وذلـك بتحليـل   

أو بني السبب والنتيجة، أو مبعىن آخر بني التحدي الذي العالقة بني الفعل ورد الفعل، 
مثله التعليم والتدريب املهين والتقين بغض النظر عن مسمياته اليت وجـدت خـالل   
تطوره عرب العصور واتمعات ونوع االستجابة اليت حصلت، وما متخض عنها مـن  

ملـا آلـت إليـه     نتائج متثلت يف أشكال التعليم والتدريب املهين والتقين، كمنتـهى 
  .االستجابة

وهو باملعىن التكتيكي أسلوب منهجي لوصف، وحتليل األشكال والنتائج الـيت  
بنـاء علـى   ) زاوية استخدام املنهج الوصفي(اختذت التعليم املهين والتقين يف اليمن 

مقارنة وتتبع العوامل والقوى اليت أدت إىل تلك األشكال والنتـائج أو املخرجـات   
وامتداد للمنهجية املستخدمة وبناء عليها كان طبيعيا ). ام املنهج املقارنزاوية استخد(

مد استخدامها إىل املستقبل كي يصل التعليم والتدريب املهين والتقين باليمن إىل موقع 
االستجابة املطلوبة أو املتوقعة منه، املوازية للتحديات املتزايدة يف املسـتقبل، لتأخـذ   

غي أحداثه يف التعليم املهين والتقين، مث الوصول به إىل وضـعه  شكل إستراتيجية ملا ينب
  .الطبيعي يف نظام التعليم اليمين

ولعل ما جتدر اإلشارة إليه، أن املنهجية السابقة، تسـتدعي النظـر إىل التعلـيم    
والتدريب املهين والتقين باعتباره نظاما فرعيا ضمن منظومة التعليم الـيمين والتنميـة   
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بادل مع نظم التعليم األخرى ونظم التنمية البشرية األخرى عالقات التأثري البشرية، ليت
وهو بنفس الوقت خيضع يف حركته وتطوره للنظام الكلي للمجتمع، ويظـل  . والتأثر

يتفاعل معها تأثرياً وتأثراً بال انقطاع، بل وميتد هذا التفاعـل إىل البيئـات البعيـدة    
، تعين أن أي تغري يف النظـام الفرعـي يسـتدعي    وهذه النظمية. اإلقليمية، والدولية

بالضرورة إجراء تغيريات يف نظم التعليم، والنظام االجتماعي، وبدون هذه الـتغريات  
أي (تصبح التغريات احلاصلة يف النظام الفرعي عدمية اجلدوى، ألن النظـام الفرعـي   

العكس، فهو يف حالة  ال يعمل منفردا وال مستقال، بل على) نظام التعليم املهين والتقين
تفاعل ال تنتهي وال تقف عند حد معني، بطرق مباشرة وغري مباشرة مع النظم الفرعية 

  .األخرى
ولكن مجلة ما نستخلصه من هذا التوضيح أنه سيتم مناقشة أوضاع التعليم املهين 

وما والتقين يف اليمن من خمتلف أبعاده ومؤثراته، ومن زوايا تفاعالته مع نظم اتمع، 
قدما حنو استشراف آفاق التعليم والتدريب املهين . ينجم عن ذلك من بنية وخمرجات

مبعىن أن تطوير هذا التعليم حىت يكون قادرا على االستجابة . والتقين وفق عالقاته تلك
للتحديات امللقاة عليه يف املستقبل، يستدعي إحداث تغيريات وتطويرات موازيـة يف  

كي يتمكن هذا التعليم من االستجابة املثلى، وإال انعدمت جدوى نظام التعليم اليمين؛ 
  .التغيريات يف هذا التعليم، وضاعت االستجابة املنشودة
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التعليم "لعل ما يلزم التنبيه إليه بادئ ذي بدء أن الدراسة احلالية استخدمت لفظ 
الدراسة، مبا يف ذلك املرحلة التارخيية، أي قبل يف كل فصول ومواضيع " املهين والتقين

تكون هذا املفهوم الذي شاع استخدامه يف العصر احلاضر، مبعىن أننا استخدمنا هـذا  
املفهوم املعاصر على كل أشكال التدريب، والتعليم املهين اليت ظهرت عرب العصـور  

اوزا، ورمبا يكـون  ويبدو أن يف ذلك جت. واتمعات حىت الوقت احلاضر، ومنها اليمن
ولكن هناك ما يربز مثل هذا االستخدام، منها أن .  معيبا من الناحية الفنية أو العلمية

ما اصطلحنا على تسميته اليوم بالتعليم والتدريب املهين ظل مهمالً طيلـة العصـور   
ها، التارخيية وغري معترف به كنمط رمسي، وبالتايل تولته الفئات الدنيا يف اتمع مبعرفت

ومل يبدأ االعتراف الرمسي به إىل عقب الثورة الصناعية األوىل، يف القرن الثامن عشر مث 
وكذا التبـاين والتنـاقض يف   . قفز إىل مقدمة االهتمامات عقب احلرب العاملية األوىل

مسميات هذا التدريب والتعليم املهين والتقين عرب العصور واتمعات والفلسفات، بل 
داخل الدولة الواحدة، وامتد هذا التباين إىل البـاحثني واملنظمـات   ومن وقت آلخر 

 همث تتنوع أشكال التعليم والتدريب احلريف واملهين، وتعدد صـيغ . والدولية اإلقليمية
ومناذجه ومؤسساته، وبالتايل مسمياته، حيث أن كل دولة اختذت لنفسها مصطلحات 

ريب، إىل غري ذلك مـن مـربرات   تدل ا على أنواع ومؤسسات هذا التعليم والتد
وأسباب جعلت من الصعوبة مبكان استخدام كل تلك املسـميات يف كـل مراحـل    
الدراسة والتفرقة بينها يف خمتلف األوقات؛ ملا يتطلبه ذلك من جهد ووقت ال طائل منه 

  .فضال عما يثريه ذلك من اضطراب يف استخدام هذه املسميات وسوء فهمها
إلشارة إىل أنه مت استخدام بعض من تلك املصطلحات عنـدما  غري أنه ال يفوتنا ا

اقتضى حتليل الفترات التارخيية تلك، وعندما استدعت الضـرورة لتوظيـف املعـىن    
املناسب ويف أضيق احلدود مع التأكيد أن هذا االستخدام ال خيرج عن املعـىن الـذي   

  .تأخذ به هذا الدراسات والذي صار حمل إمجاع أطراف كثرية
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اء ذلك التباين والتناقض يف مسميات هذا التعليم والتدريب، وما سببه مـن  وإز
اضطرابات وسوء استخدام بني الدول والباحثني، عمدت املنظمات الدولية واإلقليمية 
إىل توحيد مصطلحات هذا التعليم والتدريب، وانتهت اجلهود إىل مصطلحات صارت 

كثرة مسـميات هـذا التعلـيم     حمل جدل املصطلحات، وتتجنب أي لبس قد يثريه
وهلذا اعتمدت الدراسة احلالية تلك املصطلحات كما . والتدريب، ومشقة التفرقة بينها

  .يلي تبيانه
التعلـيم  "املالحظ أن اليمن استخدمت عدة مصطلحات أمهها حسب النشـأة  

التجاري، والصناعي، والزراعـي،  : الذي استخدم، ليقصد به التعليم الثانوي" الفين
بيطري، الذي ميد العامل الفين أي املهين باملعارف واملهارات العملية اليت تؤهله، بناء وال

على التحصيل الدراسي، لشغل بعض املهن أو احلرف أو الوظـائف الـيت تتطلـب    
  .)١(مهارات تغطي املهنة

وهناك مصطلحات أخرى منها التدريب املهين الذي يعين به ذلك النمط التدرييب 
 ي يزود خرجيي املدارس االبتدائية مبجموعة من املهارات املهنيـة ومـن  التعليمي الذ

  .اليت تؤهله لشغل وظيفة عامل شبه ماهر، الناحية النظرية والعملية 
وهناك أيضاً مصطلح التدريب احلريف الذي من خالله خيضع الفرد للتدريب على 

  .  )٢(القوي العاملةمبا جيعله يف مستوى عامل حمدود املهارة يف هرم ، مهارة معينة
وهناك أيضاً التعليم التقين الذي يؤهل خرجيي الثانوية من سنتني إىل ثالث سنوات 

ليشـغل وظيفـة   ،والعملية واإلدارية املتخصصة، ويزودهم بقد رمن املهارات العملية 
  . تقين يف هرم العمالة

بظهور األنواع األخرى . وقد مر وقت ليس ببعيد لكي تتضح هذه املصطلحات 
مع ما صاحب ذلك مـن لـبس يف   ،  اليت تقع ضمن هذا النمط التعليمي والتدرييب 

استخدام هذه املصطلحات ؛ ليستقر ا ا ملطاف يف اعتماد املصطلحات اليت أمجعـت  

                                                             

  .٧ص سابقالتعلیم فني في الجمھوریة العربیة الیمنیة، مرجع : م وزارة التربیة والتعلی) ١(
  . ١٢٠: المرجع السابق  )(٢
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وكـذا  ، ما اإلقليمية املتخصصـة  ومنظمة العمل الدولية ووحدا، عليها اليونسكو 
أو . وما أقرته املؤمترات والندوات العربية املتخصصـة ، االحتاد العريب للتعليم التقين 

؛ لتنتهي التناقضات احلادة بني تعاريف التعليم القول ما اعتمدت دولياً وعربياً خبالصة
، حات أصبح اإلمجاع شبه كامل علـى تلـك املصـطل   ،  والتدريب املهين والتقين 

طبقاً للتصـنيف املعيـاري    )١(وهرم القوى العاملة، واملستندة إىل املؤهالت التعليمية 
  . العاملي للمهن 

  : وذلك على النحو التايل 

 

أو ، وهو التدريب الذي يتم يف مراكز متخصصة تتبع املؤسسـات اإلنتاجيـة   
وجيري فيها إعـداد العمـال   ،مباشرة  املستفيدة من خمرجات املركز التدرييب بصورة

ترتبط مباشرة حباجة املواقـع الـيت   ،املاهرين يف نطاق مهارات ضيقة متخصصة بدقة 
  .  )٢(سيعملون فيها بعد إكمال فترة التدريب

 وتبعاً لنوع التدريب وحمتواه وهدفه فقد يتضمن التدريب املهين تعليماً وتـدريباً 
جبزء ، النظرية العملية الكتساب الفرد جمموعة مهاراتمتخصصاً يشتمل على النواحي 

عندها ، ليشغل بعدها وظيفة أو مستوى عامل ماهر يف هرم العمالة، متكامل من املهنة 
بينما إذا كان التدريب ،التربوي ، فإن هذا التدريب يتضمن عناصر للتوجيه السلوكي 

نية قصرية يف العادة؛ فـإن  مغرق يف إكساب مهارات يدوية وتقنية حمدودة يف فترة زم
هذا التدريب يضع صاحبه يف مستوى عامل حمدود املهارات ويتماثل هذا النوع مع ما 

  .يتم يف واقع اإلنتاج والعمل
  
  

                                                             
المنظمة العربیة ، التعلیم التقني في الوطن العربي الواقع واالتجاھات : ھاشم محمد سعید عبد الوھاب )(١

  .٢٠ص، م ١٩٨٥، تونس ، للتربیة والثقافة والعلوم 
  . ٢٠ص: المرجع السابق )  (٢
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Vocational Education 

واملصمم إلكساب الفـرد  ، هو التعليم املتضمن إعداداً تربوياً وتوجيها سلوكياً 
وتـدريبات  ، والقدرات املهنية املعتمدة على دراسات نظرية عامة متعلقة ا املهارات 

غري أن التركيز مـا  ، وتتفاوت نسب هذه املكونات . عملية لتنمية املهارات املطلوبة
   .) ١(مليةيكون أكثر على التدريبات الع

Technical Education 

واملصمم إلعداد املهارات ،تربويا ً وتوجيها سلوكياً وهو التعليم املتضمن إعداداً 
الوسطى من العمال التقنيني يف األداة الوسطى يف مؤسسات تعليمية بني سنتني وثالث 

ويتضـمن منـهج   . ودون مستوى الدراسة اجلامعية، بعد الدراسة الثانوية ، سنوات 
والتـدريب علـى   ، تقنيـة  و، وعملية ،تعليماً عاماً ودراسات نظرية  ،التعليم التقين 

وتتفاوت مكونات هذا النهج تبعاً لنـوع  . املهارات ذات العالقة يف جمال تقين معني 
                                                             

١)( Unesco : Terminology of Technical and Vocational education, Geneva , 1978, p.8  

عل ى أس اس أن كلم ة تقن ي ھ ي      ) تقن ي (كلف ظ ب دیل لكلم ة    ) فن ي (المالحظ أن ھناك من یستخدم كلمة ) (٢
عربیة اس تخدام  لذلك فضلت العدید من البلدان ال. اإلنجلیزیة األصل  Technologyترجمة لكلمة تكنولوجیا 

، بینما الواقع أن كلمة تقني ھي كلمة عربیة األصل. كلمة فني كلفظ أدق لكلمة تقني ذي األصول اإلنجلیزیة 
ذلك أنھ في العصر الج اھلي وج د   ، اشتقاقا ومعنى ، تعود في جذور نشأتھا إلى  التراث العربي واإلسالمي 

ر ابن منظور في لسان الع رب یجی د الرمای ة ب الرمح     كما یذك –وكان ھذا الرجل . رجل یسمى عمر ابن تقن 
بأنھ رجل تق ن نس بھ   ، فصار العرب یطلقون على من یبرع في استخدام الرمح والنبل ، والنبل بمھارة عالیة

فص ار یطل ق عل ى م ن یحس ن أداء      ، ث م أتس ع المعن ى ت دریجیا     . أي أج اد وأتق ن األداء   ، إلى عمر ابن تقن 
: لیصبح معنى تقني القدرة على أداء المھارات المعقدة في الصناعة راجع، ة بدقة الحرف والمھارات الیدوی

الندوة العربی ة  ، التوقعات  –األسباب والنتائج ، إشكالیة التعلیم المھني والتقني في الیمن،أحمد على الحاج 
، م ١٩٨٩وفمبر ن ٢٢ – ١٨عن دور المعاھد التقنیة في خدمة المجتمع المنعقدة في صنعاء في الفترة من 

وھ ي تم ر   ، ونرى الجبال نحسبھا جامدة ((یقول تعالى  ، ھذا یوضح القرآن الكریم معنى كلمة تقن .  ٣ص
وعلى ذل ك ص ار   ، بمعنى أحسن صنع كل شيء ].  ٨٨النمل ))[مر السحاب صنع اهللا الذي أتقن كل شيء  

أحمد عبد الرحمن : راجع ،ب مھنة بمعنى صاح، معنى تقن من یمارس صناعة وأداء مھارة أو حرفة معقدة
التعلیم التقني والتنمیة المؤتمر الثاني لتطویر التعلیم ما قبل الجامعي المنعقدة في دمشق في الفترة : العاقب 

  .١٢١ص، آذار  ٢٣ – ٢٢
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ويصنف خرجيوا هذا التعليم يف مستوى . العمالة واملستوى الذي يئه له تلك املناهج 
  .التقين أو الفين يف هرم العمالة

ونذكرمها متصلني ، التدريب جيب إيضاحها عندما نتناول التعليم و، ومثة زاوية 
ففي البداية جيب التأكيد أنه ال فـرق بـني التعلـيم    . أحياناً ومنفصلني أحيانا أخرى 

،  واحـدة  وجهان لعملـة وذلك أن كليهما ، والتدريب من حيث املضمون والنتائج 
كأن نقول مـثالً  ،وإمنا نلجأ إىل ذلك قراءة وبصورة مصطنعة، يصعب التفرقة بينهما 

ب املهين أو مركز التدريب املهين ؛ إمنا لندل بذلك على الصفحة الغالبة لنشاط التدري
هذا املصطلح أو نشاط تلك املؤسسة ليس أكثر أما يف الواقع فالتدريب أن كان نوعه 

 وغري أن هناك من يفرق، التعلم والتعليم  عملييتوحجمه ومستواه ومداه فهو متضمن 
كـون   )١( يتضمن توجيهات تربويـة وسـلوكية  على أساس أن التدريب ال، بينهما 

وتنتهي العمليـة ؛ وهـذا   ، التدريب ليس أكثر من مترين الفرد على مهارات يدوية 
وتعلم ، أن يتعلم الفرد مهارات يدوية ،باعتقادي تصور غري دقيق الن هدف التدريب 

على اعتبـار أن كـل    ،املهارة كأداءات جسمية ليست مفصولة عن عقله وعواطفه 
منتقاة تعرب عن ميوله ومكونات  كواهذه املعارف إىل جانب ،تدريب يتضمن معارف 

حىت يدرك ما يقـوم بـه مـن    ،نفسه ؟ فإا متزج وضم مع معارفه وخرباته السابقة
مييز بينها على أساس معارفه ومهاراته ومشاعره ورغباته ؟ وعلـى أسـاس   وحركات 

يبدع ويسـتمع  و ،وينتج من خالهلا  ،يف يتقن املهارة اليدويةذلك ميكنه أن يتعلم ك
ويف أي موقـف  ، وهكذا يستحيل جتزئ اإلنسان وفصل مكوناته يف موقف تعليمي ما 

  .خريي يف مواقف احلياة
نـاتج التعلـيم   ، تعلم ، وناتج التعليم  ،وعلى ذلك فالتدريب هو عملية تعليم 

حىت لـو مل  ، ت سلوكية وتربوية بالضرورةومن هنا فالتدريب متضمن توجيها. تربية
  .تكن مقصودة

                                                             

  .٢٦ص، مرجع سابق : ھاشم محمد سعید  (١)
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ليس إال للتفرقة بـني  ،غري أن الدراسة احلالية عندما تستخدم التدريب منفصالً 
  .دون أن يعين ذلك فصالً بينهما، مؤسسات التعليم املهين والتقين 

اليت  فإن التعليم التقين واملهين اصطالح شامل يشري إىل العملية التعليمية،وهكذا 
الكتسـاب  ،باإلضافة إىل التعليم العام دراسة التقنية والعلوم املتعلقـة ـا   ، تتضمن 

املهارات العملية واملعرفة ذات الصلة باملهن يف القطاعات املختلفة للحياة االقتصـادية  
  .واالجتماعية

، والتعليم والتدريب املهين والتقين باملعاين السابقة هو ما تقصده هذه الدراسـة  
، ونستخدمها يف فصول الدراسة ومهما اختلفت أشكال هـذا التعلـيم ومسـمياته    

باستثناء حمدودة اقتضتها طبيعة التحليل يف الفترات التارخيية السابقة ونوعيـة ذلـك    
  .التعليم حينذاك

مث إن هذه املعاين تنطبق على األشكال التعليمية التدريبية املهنية والتقنية يف اليمن 
 واملستوى العام رغم بعض االختالفات الثانوية اليت ال تؤثر،امني العامة من حيث املض

ا عنـدما نتنـاول التعلـيم    ومثة زاوية جيب إيضـاحه ، على السياق العام للدراسة 
ففي البداية جيب التأكيد .ونذكرمها متصلني أحياناً ومنفصلني أحياناً أخرى ، والتدريب

ذلـك أن كليهمـا   ، يث املضمون والنتـائج  أن ال فرق بني التعليم والتدريب من ح
وإمنا نلجأ إىل ذلك قسراًِ ؟ مع املالحظة ،وجهان لعملية واحدة يصعب التفرقة بينهما 

أن املعاين السابقة سوف تتسع عند تطوير التعليم املهين والتقين حىت يصبح هذا التعليم 
  .جزءاً متكامالً مع نظام التعليم اليمين

حات األخرى فقد وجد أنـه مـن املناسـب استعراضـها     وفيما يتعلق باملصطل
وما شجع علـى ذلـك أن   . يقصد إبراز املعىن الدال يف حينه ، وتوضيحها يف حينها 

وتوجيهات أخرى وجد أنه من املناسب ، هناك مصطلحات ومفاهيم أخرى مساعدة 
  ..مناقشتها يف سياق العرض
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؟  مىت نشأ التعليم ؟ وملاذا انفصل النمط التدرييب املهين عن جسم النظام التعليمي

؟ وهل أشكاله اليت ظهرت عرب العصور واحلضارات استطاعت  ويف أي مرحلة تارخيية
  امللقاة عليه؟أن تستجيب للتحديات 

تلك تساؤالت وغريها تعمد الدراسة إثارا للذهاب بعيـدا تتقصـى اجلـذور    
للتعرف علـى بدايـة   ، وتتبع رحلته الطويلة ، التارخيية هلذا النمط التدرييب التعليمي 

علنا نكتشف حقائق وأفكاراً تساعد ،وبداية استبعاده عن نظام التعليم الرمسي  ،نشأته 
  .وقراءة مستقبله ،وحل مشكالته  على تفسري احلاضر
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عندما ظهرت التربية على مسرح التاريخ كنظام حياة ال زم السـتمرار حيـاة   
فقد استدعت حياة التجول والترحال أن تنشـأ التربيـة غـري    ، اجلماعة أو اتمع 

ذلـك أن ظـروف   .. كنظام مالئم لظرف تلك احلياة ، املقصودة أو التربية املدرسية 
العيش واإلنتاج اجلماعي يف اتمعات البدائية والقدمية فرضت أن تكون التربية مناسبة 

متارسها بطريقة عفوية تلقائية عن طريق االحتكـاك  ، تتم وسط اجلماعة ، لتلك احلياة
وصـناعة   ،أو القنص والصـيد  ، سواء يف أعمال األسرة ،  املباشر يف أنشطة الكبار

  .وأثناء ممارسة الشعائر الدينية واحلفالت التقليدية، األسلحة 
وملا كانت احلياة آنذاك ال تعدو إشباع حاجات اجلسم من طعام وشراب وكساء 

وترضية عامل األرواح ؛ كي يأمن الفرد شرها وجيلب نفعها ؛ فقـد كانـت   ، ومأوى 
 ،تعد الفرد للحصول على ضروريات احليـاة  ،ف التربية مطابقة ألهداف احلياة أهدا

  .)١(على ضروب العبادات ليحقق األمن والسالمة لنفسه ومجاعته الفردوتدريب 
الطبيعية هو  والبيئة، العشرية  أفرادوهنا كان الوسط االجتماعي يف األسرة وبني 

باالحتكاك تارة وبالتلقني تارة ، الوسط التربوي الذي تعلم فيه الفرد منط حياة اجلماعة 
وا اخلربات القائمة ويلتحقـوا  بكي يكتس،  )٢(أخرى والتدريبات العشوائية تارة ثالثة 

  .بعضوية الكبار يف القبيلة 
ية تدريب إىل تدريج عمل فإن التربية بدأت يف عهودها األوىل، ويف ضوء ما سبق 

خالل ممارسة األنشـطة   ،ف لتعليم النشء وأعضاء اجلماعة أو اتمع اخلربات واحلر
كي يتمكنوا من القيام باألعمال اليت تيسر هلم توفري مطالب العيش واحليـاة  ،واإلنتاج

                                                             

مكتب ة النھض ة   ، الق اھرة  ،ترجمة ص الح عب د العزی ز    ،  ١ج، المرجع في تاریخ التربیة : بول منرو ) ١(
  . ٥و٤ص ، م ١٩٥٩، المصریة 

ت ونس مطبع ة   ، الدار العربیة للكتاب ،  ٣تطور النظریات األفكار التربویة ط: عمر التومي الشیباني ) ٢(
  م ١٩٨٢، دار القلم 
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ة يف احلضـارات  ولكن عندما ظهرت املدرسة اليت تقوم بالتربية املقصودة أو املدرسـي 
التربية يف اجتاه جديـد يسـتبعد    وضعت، حدثت حتوالت جوهرية، ية القدميةالتارخي

لتتأسس بذلك القطيعة ، ويقتصر على اجلانب النظري فقط  ،اجلانب العملي أو املهين 
ويعـزى ذلـك إىل أن   . ولتستمر لقرون طويلة  ،بني التعليم النظري والتعليم املهين 

وبالتايل كان طبيعياً أن ختضع لسلطة الكهنـة  ، دة نشأت يف بادئ األمر يف املعاباملدرس
مثلها يف ذلك مثل سائر شـؤون احليـاة السياسـية واالجتماعيـة      ،ورجال الدين 
لتوظيفها يف خدمة الدين ، الذين تولوا اإلشراف عليها والتعليم ا  وهم، واالقتصادية 

  .وتقوية سلطتهم ومراكزهم االجتماعية
هم الذي اختصوا حبفظ أسرار العبادات واملعـارف  وكون الكهنة ورجال الدين 

، حبكم مكانتهم العالية يف اتمع ووظائفهم املقدسة، وكذا أسرار الكتابة ،واملهارات 
مث اقتضى احلفاظ على  ،فطبيعي أن تتجه املدرسة يف وظائفها وغاياا اجتاها دينيا حمضا 

وهم أبناء الكهنة وقـادة   ،تمع تلك األسرار قصر تعليمها على اخلاصة من صفوة ا
استمرار وجودهم و، حىت يضمن الكهنة سيطرم على شؤون احلياة  ،الدولة واتمع 

فالكتابة مثال كانت وقتئذ سرا ال جيـب  .مصدرا لتنظيم شؤون احلياة الدنيا واآلخرة 
لذين اخلاصة هم رجال الدين وبعض األفراد او، تداوهلا وتعلمها إال للصفوة من اخلاصة

  . )١(حتتم عليه حبكم مناصبهم تعلمها 
وهنا أخذت تتكون يف املدرسـة الناشـئة األسـس األوىل للتعلـيم النظـري      

ومـا  . الذي اقتصر يف بداية األمر على الوظيفة الدينية بصفة عامـة  ،  األرستقراطي
ينية حبكم قداسة الوظيفة الد. وتقوم يف ظلها ، ارتبط ا من أنشطة وأداور متممة هلا 

 ،بتناوهلا أمسى ما ميلكة اتمع من معتقدات وأفكار وقيم .. وطبيعتها العقلية الصرفة 
فرمبا قادت التصورات آنذاك إىل استبعاد أي تدريب أو تعليم للمهـارات واحلـرف   

، متغرية فانية ، كون هذه املهام تتعلق جبوانب دنيوية مادية، اليدوية من مهام املدرسة 
وبالتايل رؤى أنه ال يليق أو جيوز وضعها جنبا ، مع الغاية الدينية العقلية تتناقض غايتها

                                                             

  . ٦٥م ص١٩٨٢، عالم الكتب ، القاھرة ،  ٥ر الفكر التربوي ط تطو: سعد مرسي أحمد ) ١(
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مث أنه ال يليـق أن يـتعلم    ،أمور مقدسة وأفكار خالدة تقوم ا املدرسة  معإىل جنب 
  . الفئات اخلاصة مهارات وحرف هي من اختصاص العبيد والفئات الدنيا يف اتمع

والغاية الدينية تعتمد على ،اية بالغاية  الدينية أذن ارتبطت نشأة املدرسة منذ البد
حـىت وإن وجـدت   ،واقتضى حفظ  أسرارها أن تكون للقلة املختارة ، العقل وحدة 

وقاموا بتعليمها كجزء من مهامهم التربوية؛ ،أنشطة ومهن أخرى أشرف عليها الكهنة 
منفصلة متاما عن ومن مث كانت ، وليس هلا غرض دنيوي  ،فقد فرضتها طقوس العبادة 

وبذلك تأسست القطيعة بني اجلانب . املهن األخرى اليت متارس يف الوسط االجتماعي 
النظري واجلانب التطبيقي أو املهين يف املدرسة أو نظام التربية املدرسية لتعزز بـذلك  

أفكـار ونظريـات وممارسـات     بظهوروذلك  .القطيعة كلما خطى التاريخ وتقدم 
بل ومن االعتراف ، ر انفصال التعليم املهين عن التربية املدرسية اجتماعية عمقت صو

 ،لذلك انزوى منط التعليم أو التدريب املهين .به كنمط تعليمي رمسي يستحق االهتمام 
والفئـات الـدنيا يف   ، األسر متارسهليبقى يف وضعه السابق لصيقا بالتربية الالمدرسية 

لم احلرف واملهارات ووسائل كسب العيش ويستمر تع .الوسط االقتصادي االجتماعي
  . )١(يف اتمع عن طريق املمارسة ذاا واالحتكاك خبربات الكبار وتقليدهم هلم 

واملستقرئ ألمناط التربية اليت ظهرت يف احلضارات واتمعات املختلفـة حـىت   
أهلية  القرن الثامن عشر وقلما جند أا ضمنت نظم التعليم الرمسية أكانت حكومية أم

حىت عندما الحـت يف األفـق بعـض    ،أشكاالً من التدريب والتعليم املهين أو احلريف 
فإا سـرعان مـا   ، كما يف احلضارة الرومانية ، التجارب أو مدارس لتعليم احلرف 

  .)٢(عادت إىل تعليم طبيعتها النظرية املتمثلة يف مبادئ القراءة والكتابة واحلساب
الـذي تولتـه األسـر    ، والتعليم احلريف واملهين ذاك والواضح أن منط التدريب 

كان وراء ضة احلضارات اليت عرفتها البشرية خالل تارخيها الطويل ، والفئات الدنيا 
أو تفرض على الفئات ، ولكن ألن االشتغال باحلرف واملهن كانت تسند بالضرورة ،

ا وتوارثتها ؛ فقد كان منو وهي بدورها احتركته ،االجتماعية بالدنيا أو األسر الفقرية 
                                                             

  . ١٠ص،م ١٩٧٦،دار نھضة مصر ، القاھرة ،المدرسة والمجتمع : أبو الفتوح رضوان وآخرون ) ١(
  . ١٦٢م ص١٩٧٢دار النھضة مصر ، الثقافة والتربیة في العصور القدیمة القاھرة: وھیب سمعان ) ٢(
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اختلفت تلك احلـرف  ،بل وعندما اارت تلك احلضارات . هذه احلرف بطيئا للغاية
وذلك لعدم وجود أنظمة تعليم عامة تتويل نقـل التـراث   ،بفناء تلك األسر ، واملهن 

  .كما حصل يف التعليم النظري، املتراكم بطريقة منظمة 
ة على أنه تاريخ اهود اإلنساين يف سبيل تعلم وهكذا استمر تاريخ التربية املهني

ذلك أن اإلنسان تعلم منذ فجر التاريخ أن رفع مستوى معيشـته ال  . العمل اليدوي 
وهو يف عمله ذاك تعلم أن الطـرق واألسـاليب الـيت    ، يتحقق إال بالعمل اليدوي 

فاكتشف طرقا يستخدمها ذات أثر يف رفع قدرته على القيام بالعمل وزيادة اإلنتاج ؛ 
وما فرضه هـذا مـن   ، وصقلها  ،وتنويع مهاراته ، وأساليب مكنته من رفع كفاءته 

ولكـن  . حىت ال تضـيع  ،تعليم األحفاد أسرار تلك احلرف ومهارات أدائها  ضرورة
أن هناك بعض األفراد لديهم ، أدركت مجاعة العمل اليدوي أثناء تعليم احلرف  ماعند

راحـوا يتعهـدوا   ، القدرة على أداء بعض األعمال بصورة أحسن مـن غريهـم   
على إنتاج معني وكان هذا يف بداية ظهور التخصص يف ’ ليقتصر نشاطها ، بالتهذيب
األفراد ينمـون قـدرام يف القيـام    مث أخذ ، اليت تطلبت مهارات معينة  )١(األعمال

ويشكلون أسراً ومجاعات ، اخل ... باحلرف املختلفة كالبناء وصناعة املعادن ولتجارة 
  .تتوارث تلك احلرف واألعمال اليدوية املختلفة

عندما تعرضت اتمعات والثقافات لاليار والفنـاء انـدثرت تلـك    ، غري أنه
أن منو تلك املهن وتعليمها وتعلمها عن طريق بش ، ليبدأ كل شيء من جديد، احلرف

ويستمر حال هذا النمط التدرييب التعليمي كوظيفة رئيسية متارسها  ،التقليد واحملاكاة 
، الـذكور عـادة    أعضـائها وتتناقلها عرب ، بعض العائالت والفئات الدنيا يف اتمع

ومن عصر إىل آخر ،لف وتتوارثها من السلف إىل اخل ،أباً عن جد ، اإلناث أحياناً  و
ومل يطرأ على هذا النمط التدرييب التعليمي تغريات جوهرية . حىت القرن الثامن عشر 

تذكرن باستثناء تعديالت وحتويرات منت هنا وهناك تبعا ملقتضي حال الظروف الـيت  
  .أحاطت ذا النمط التدرييب التعليمي 

                                                             
، م١٩٦٢دار المع ارف  ،الق اھرة  ،اتجاھات جدی دة ف ي التربی ة الص ناعیة     :  صالح العرب عبد الجواد )(١

 .٩ص
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والزراعية وغريها من املهـن  ويبدو أن التطور احلاسم يف تعلم احلرف الصناعية 
أو نقابات احلرف يف العصور " طوائف أهل احلرف " يرجع إىل ظهور نظام  ، األخرى 
ذلك أن تعلـيم احلـرف    )١(كأسلوب تربوي جديد لتعليم العمل اليدوي ، الوسطى 

واملهن عن طريق العمل اليدوي العائلي السابق واحلاصلة آنذاك يف اتمعات األوروبية 
 ،التجار،  الزراع: وغريها وبعد اتساع تقسيم العمال وتنظيمه داخل فئات ، والعربية 
عندها أصبح النظام العائلي عاجزاً عن إنتـاج مـا   ، اخل .. ورجال الدفاع ،الصناع 

، عن األخرى ، وتستقل كل حرفة  ،عندئذ أخذ عدد احلرف يتزايد ،تاجه اجلماعة حت
تتـوىل   ،كان األساس لظهور طوائف أو نقابات ، وما استلزمه هذا من حدوث تعاون

 وصارت حبكم ختصصها ذاك تضع مواصفات وضوابط، كل منها حرفة معينة أو أكثر 
كذا ووزعيم  ،لكل طائفة كيان وتقاليد كما صار ، للبضائع واخلدمات اليت تقوم ا 

جيـب أن خيضـع   ، وكل منتم إىل طائفة ما ، نظام مييز املشتغلني ذه احلرفة أو تلك 
وهنا كان طبيعيا أن تكون لكل طائفة طرقها وأساليبها سواء .وحيتمي بظلها ، لنظامها 

التلمذة هـو   وبذلك صار نظام. )٢(يف تعليم وتدريب أفرادها  أو لتهذيبهم وتأديتهم
  .واحتراف املهن املختلفة، الطريق التربوي لتعلم العلم اليدوي 

وهناك ما يشري إىل أن الطوائف اإلجنليزية كان هلا قوانينها الصارمة لتنظيم حيـاة  
ومـن  . وحددت واجباته حنو املعلم وواجبات املعلم حنو التلميذ  ،التلميذ مع معلمه 

، املعلم السكنوأن يوفر له ،علمه املدة الالزمة لتعلمه ذلك مثالً أن يعيش التلميذ مع م
وأال ميارس ، وأن يطيع التلميذ أوامر معلمه  ،ويقوم بتعليمة حرفة  ،وامللبس، واملأكل 

  .)٣(يصبح كفواً هلا، احلرفة إال بعد موافقة معلمه حىت ينهي مدة تعلمه 
  
  

                                                             

  . ١١ص ،مرجع سابق ،  اتجاھات جدیدة في التربیة الصناعیة: صالح العرب عبد الجواد ) ١(
دار الكات ب  ، الق اھرة  ،م ١٩٥٢یولی و  ٢٣أمیل فھمي شنودة ت اریخ التعل یم الص ناعي الح دیث حت ى      ) ٢(

  .٣٢ص ،م ١٩٦٧
  .١١ص، مرجع سابق  ،اتجاھات جدیدة في التربیة الصناعیة : صالح العرب عبد الجواد ) ٣(
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، نظام الطوائـف ذاك  ويف مصر واليمن و أجزاء عديدة من الوطن العريب ظهر 
وآخرهـا  ، حبكم ازدهار احلضارات يف هذه املنطقـة  ، )١(ورمبا كان أسبق يف الظهور
يرأسـها باالنتخـاب يف   ، حيث كان لكل طائفة شيخ ،  احلضارة العربية واإلسالمية

كنـوع مـن   ،وقد تنصبهم الدولة شـكليا   ،الغالب من يفي أعضاء احلرفة األكفاء 
  .السيادة

الـذي يتـوىل   ، فشيخ كل طائفة يعد احلاكم الفعلي الوحيـد  ،ألمر وأياً كان ا
ويلي شيخ الطائفـة ثالثـة مسـتويات    ، وظائف واسعة تصل إىل أتفه األمور أحياناً 

: وهم ،تسمى باسم من يشغلها ، تصنف هرمياً  حبسب مزاولة أعمال احلرفة ،تنظيمية 
ويظل . والصبيان " عريف " دها ومفر، األسطى أو العرفاء " معلم " املعلمون مفردها 

لكل معلم عدداً مـن  . يف وقت يكون ، الصبيان يتعلمون احلرفة حتت إشراف املعلم 
" التلمذة" وتستمر فترة الصبية. ويأمترون بأمره، يطيعونه  ،الصبية الذي يعيشون معه 

 أو تدريب الصيب وتعليمة مهارة أداء احلرفة سبع سنوات أو أكثر يف بعض األحيـان 
ومن يثبت جدارته ) ٢(لريقى بعد ذلك إىل مرتبة العريف، ميتحن الصيب انقضائهاوبعد ،

  .بعد موافقة شيخ الطائفة واملعلمني إىل مرتبة معلم، وبراعته يرقى 
الـنشء   وتعلـيم يقوم بتدريب ،أن نظام الطوائف استمر لقرون عديدة ،اجللي

طبقاً ملطالب السوق إال ، احلرف اليدوية مهارات أدائها بفضل مزاياه يف توجيه اإلنتاج 
أن هذا النظام أخذ يتوارى وخيتفي تدرجيياً فاسحاً الطريقة أمام زحف اآلالت احلديثـة  

جمـال  ت يف وإدخال العديد من التحسينا ،واإلنتاج اهلائل ، وظهور املصانع الكبرية 
، جتمع ذلك حتت ما يسمى بالثورة الصـناعية األوىل،    اال االجتماعيالزراعة ويف

اليت ظهرت يف منتصف القرن الثامن عشر، حمدثة انقالبا يف القوى املنتجة واإلنتـاج  
وغريه إذ نقلت اإلنتاج من املرتل إىل املصنع، ونقلت العمل اليدوي املسـري بـالقوى   

م والكهرباء، فاحتة األفاق أمام تزايـد اإلنتـاج   العضلية إىل العمل املسري بطاقة الفح
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وحتسني اإلنتاجية، وما ترتب على ذلك من تصاعد الطلب على العمالـة، وضـرورة   
  .وتأهيلهاإعدادها 

، وال يستطيع نظام الطوائـف أو نظـام   مدربني وملا كان العمال املطلوبون غري 
ن العمال املدربني ؛ فقـد أدرك  التلمذة املهنية القائم آنذاك أن يوفر العدد املطلوب م

أصحاب املصانع أنه ال بد من تشغيل الصغار بأجور زهيدة لتدريبهم حتـت إشـراف   
القدرات املاهرة، مث تطلب األمر بعد ذلك تعليم الصغار علـى األعمـال اجلديـدة،    
فأخذوا يفتتحون مدارس ملحقة باملصانع، لتدريب الصغار، مثلما أدرك أبناء العمـال  

رة الصناعية تتطلب نوعاً جديداً من العمال األكثر تعليماً واألدق تدريباً، الذين أن الثو
ولكن عندما أدرك قادة . بدورهم أخذوا يلتحقون بتلك املدارس لتعلم املهارات املعقدة

التربية أن التحاق الصغار باملصانع حيرمهم من فرص التعليم العام، عندها توصـلوا إىل  
مع بني التلمذة الصناعية لتعلم احلرف والعمل يف املصانع، وبـني  إجياد بديل ثالث، جي

  . )١(أخذ فرصتهم يف التعليم العام، وتربيتهم من أجل الصاحل العام
الفـرص   إىل إتاحـة وقد تدعم هذا التوجه بظهور األفكار الدميقراطية اليت أدت 

الفكرية، وال سـيما  وظهور احلركات . التعليمية ألبناء الفقراء، كوسيلة ملعاجلة الفقر
منها اإلنسانية والواقعية وغريها اليت أكدت حقوق األفراد يف التربية، كحق إنسـاين  

وظهور األفكار النفسية اليت أكدت حق األفراد على رفع املستوى . وواجب اجتماعي
  .الفكري واملعيشي لألفراد عن طريق العمل، واكتساب املهارات، كأداة ملعاجلة الفقر

من " كومتبوس"ورات احلامسة يف هذا الشأن ما ابتكره املريب السويسري ومن التط
منهج موحد لكل مهنة، حيث وجد أثناء اهتمامه بضرورة انتشال الطبقات الشعبية من 
اجلهل والفقر والتشرد، أنه ال بد من زوال أسبابه الرئيسية، بـزوال الفقـر الـذهين    

ووجد أن التربية احلقة . فاظ واملعاين اردةواخللقي، والبعد عن االستغراق الذهين لألل
إذا كانت إمناء مجيع قوى اإلنسان وملكاته إمناء طبيعياً؛ فإا جيب أن تشتمل على حمو 
هذا الفقر وترقية أفراد الطبقة البائسة؛ ترقية ذهنية وجسمية وأخالقية، لتنمية أفـراد  

                                                             
  ٢٥١ص، ١٩٦٨تاریخ التربیة، القاھرة، دار النھضة، : محمود عبد الرزاق شفشق  )(١



 ٤٠  
 

، وما تبع ذلـك  ) ١(قلة املختارةاتمع وجعلهم مستعدين لذلك، ال فرق بينهم وبني ال
من جتارب وأساليب دعمت منو التعليم املهين، بدءاً من التدريب خـارج املصـانع يف   

  .، ومبناهج تدرس العمليات امليكانيكية قبل الدخول إىل املصنع) ٢(مؤسسات رمسية
وتدرجيياً أخذ يعاد االعتبار للتعلم املهين، ويتم االعتراف الرمسي بـه، كجانـب   
تعليمي ال ميكن إمهاله أو التفريط به، وجتسد ذلك يف دخول التعليم احلريف واملهين إىل 
ساحة نظام التعليم الرمسي، تتبناه الدولة وترعاه جنباً إىل جنب التعليم النظري العـام،  

  :وذلك لعدة أسباب وعوامل منها
o    الثورة الصناعية، وما تطلبته من أيدي عاملة ماهرة، لشـغل الوظـائف

  .واملهن اليت أوجدا امليكنة اجلديدة
o    املنافسة بني قادة الكنيسة ورجال الصناعة، وما تطلبه ذلك مـن بـروز

هيمنة رجال الصناعة والتجارة واإلدارة، كقوى رأمسالية تتوىل تنظـيم  
 .)٣(شؤون احلياة

o  تلبية حاجات املستعمرات إىل إنتاج السلع احلديثة، جبانب ما وفرته تلك
 .املستعمرات من مواد خام أدت إىل دعم حركة التصنيع

o بفضل الثورات التحريرية،  انتشار األفكار التحريرية واملساواة والعدل ،
ويف مقدمتها الثورتان الفرنسية واألمريكية، اللتان عملتا على رفع الظلم 

 .عن الفقراء والشعوب احملرومة، واحترام كرامة اإلنسان وصون حقوقه
o ركات الفكرية اإلنسانية واالجتماعية والواقعية، وغريها الـيت  تعدد احل

 .نادت وأكدت حق كل فرد يف التعليم لتكوين شخصيته
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o  انتشار االجتاهات الدميقراطية وتأكيدها حق كل فرد يف التعليم كضرورة
 . سياسية واجتماعية وثقافية

o ضـحت  ظهور النظريات واملدارس النفسية والفلسفية املعاصرة اليت أو
وأثبتت أمهية التعليم من خالل العمل، وضرورة ارتباط التعليم املهـين  

ومن . بالتعليم النظري، جتسيداً وتطبيقاً ملبدأ وحدة املعرفة وتكامل العلوم
األمثلة على ذلك وجدت بعض التجارب املدرسية يف القـرن التاسـع   

ـ  ريب عشر، تعطي العمل والتدريب اليدوي أمهية قصوى، منها جتربة امل
الذي أكد أن الدروس عن طريـق  ) ١٨٥٢ـ   ١٧٨٢(األملاين فروبل 

ويف .  )١(العمل، وعن طريق احلياة هي أكثر الدروس جناحاً ووضـوحاً 
نفس االجتاه ذهب الفيلسوف األمريكي جون ديوي إىل أبعـد مـدى   
بتأكيده على فكرة العمل كجانب ثقايف أكثر منـه مهـين، لكسـب    

العمل أحد احملاور الرئيسية للمنـهج يف مدرسـته   أرزاقهم، جاعالً من 
 . )٢(التجريبية اليت أسسها يف شيكاغو

غري أن التعليم  املهين، مل جيد الطريق مفروشا بالورد، ليأخذ مكانه الطبيعـي يف  
جسم النظام التعليمي، ويتقبله البناء االجتماعي بسهولة ويسر، بل جوبـه بعوائـق   

قريباً، وقفت حجر عثرة أمام تقدمه ومنوه املواكـب  ومشكالت من خمتلف األنواع ت
للمطالب امللقاة عليه، رغم تزايد تلك املطالب وتعقيدها، كلما اطـرد منـو امليكـة    

  .واستخدام اآلالت يف خمتلف جوانب الصناعة والزراعة والتجارة
ففي البداية، ظهرت املدارس اخلاصة بالتدريب املهين، منها ما خصص للفقـراء  

ومنها ما خصص لتعليم اجلـاحنني  . هم حرفة صناعية يكسبون من خالهلا رزقهملتعليم
 الصغار حرفة صناعية، كوسيلة إلعادة تربيتهم ومتكينهم من العمل الشريف، ومنها ما 

مهـارم  خصص لتثقيف العمال الذين حصلوا على قسط ضئيل من التربية لتنميـة  
ادية واالجتماعية؛ فاتسعت بذلك وظائف وحتسني أحواهلم االقتص، االجتماعية والفنية
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تلك املدارس لتشمل اجلوانب املعرفية والنفسية الـيت تسـاهم يف تنميـة املهـارات     
  . )١(واملشكالت اليت تواجه العمل والعمال،امليكانيكية 

مث اقتضى حصول العمال على التربية الرمسية يف املدارس إن مسحـت املصـانع   
ونصف الوقت اآلخر يذهبون إىل املدرسة لتنميـة  ، للصغار من العمل لنصف الوقت

كما حصـل  ،االجتاهات والعادات احلسنة واكتساب املعارف والقيم الالزمة للصناعة 
مث استدعى تطور النشاطات االقتصادية والفنيـة إن ظهـرت مـدارس    . يف بريطانيا 

كمـا  ، كانيكية احلرف املي،لفهم العمليات  ،واملبادئ العلمية ، تكميلية تدرس العلوم 
وبذلك ظهرت املدارس اليت جتمع املواد النظريـة واملـواد    )٢(فرنسا ،حصل يف أملانيا 

جبانب ذلك ظهـرت  ، سواء أكانت تلك املدارس صناعية أو مهنية أو حرفية  ،املهنية 
اليت بدأت بإدخـال العمـل اليـدوي يف     ،) اإلعدادية(املدارس االبتدائية والوسطى 

مث تطور اال إىل أن صارت جتمع برامج دراسـية يف العلـوم   ، مدارس التعليم العام 
لتعد املتخرجني منـها للعمـل يف األنشـطة الزراعيـة     ، األكادميية والتدريب املهين 

  . )٣(والصناعية والتجارية 
ضخم أخذت تتأسـس علـى   وإزاء استخدام اآلالت ونظام اإلنتاج الصناعي ال

املعاهد التكنولوجيـة ومـدارس الصـناعات    ١٩منذ منتصف القرن ، نطاق واسع 
لتتطور هذه املؤسسات بسرعة  )٤(األكادمييات الفنية واملدارس التجارية ، امليكانيكية 

  : )٥(مدفوعة بعدة أسباب أمهها 
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الـبالد يف  ملكانته يف كثري من " النظام القدمي " فقدان التلمذة الصناعية  .١
مما اقتضى ظهـور  ،التدريب املهين نتيجة للتوسع يف احلرف والصناعات 

  .نظام بديل حيل حمل التلمذة الصناعية
اعتماد الصناعة احلديثة على العلم استلزم تزويـد العمـال باملعـارف     .٢

واالجتاهات واملهارات اجلديدة يتزايد االتساع يف إنتاجها عاملياً وتقـوم  
  .ية واسعةعليها عملية جتار

تطلب حصول العمال على املعرفة  الفنية واملهارات التطبيقية من خالل  .٣
 .قيام مدرسة متخصصةو، التطبيق املكثف واملنظم 

تطلب اآلالت الصناعية املزودة بالطاقة الكهربائية وغريهـا نوعيـات    .٤
جديدة من املهندسني والتقنيني القادرين على تصـميم اآلالت احلديثـة   

  .ت اإلنتاج املستخدمةوتطوير أدوا
والعمل اليـدوي أو  ، فقد انتهي القرن التاسع عشر ، بناء على تلك التطورات 

مبعىن أن القطيعة ، التعليم املهين جزء من مناهج التعليم النظري العام املخصص للفقراء 
إذ استمر كصفة تعكـس التقسـيم   ، بني التعليم املهين والتعليم النظري مل تزل ائياً 

حيث ظل التعليم النظري الكالسيكي خمصصاً ومتاحـاً ألبنـاء   ، جتماعي الطبقي اال
القادرة على حتمل ، والعلم ، الصفوة من الطبقات الغنية اليت تستأثر بالسلطة والثروة 

كي ،وتعليم حريف ومهين جماين متاح ألبناء الفقراء الذين حيتاجون هلذا التعليم ، نفقاته 
وذا صار التعليم إحدى وسائل . ة أو وظيفة بعد التخرج يؤهلهم للحصول على مهن

فيعد أبناء اتمـع يف  . اتمع لتدعيم واستمرار التقسيم االجتماعي والفروق الطبقية 
أي يعد أبناء الفقراء للعمل يف احلرف واملهـن  ، حدود الدور االجتماعي املرسوم هلم 

. للوظائف القيادية واإلشرافية يف اتمـع  بينما يعد أبناء األغنياء ، واخلدمات العامة 
وبداية القرن العشرين سار نظام التعلـيم يف  ، وهكذا فحىت اية القرن التاسع عشر 

األول ميثل التعليم ، كانعكاس النقسام اتمع إىل طبقات متمايزة ، مسارين متوازيني 
وهو تعليم كالسيكي ، لغنية املتاح للنبالء والصفوة من أبناء الطبقة ا" الالئق" النظري 

ومصمم لتنتهي كل مرحلة تعليمية منها ، أكادميي نظري يف مدارس خاصة مبصروفات 
أي التعليم احلريف " الالزم" واملسار الثاين هو التعليم .يف األخرى حىت التعليم اجلامعي 
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وينتـهي  ،  الذي يكون يف الغالب جماين، واملهين املتاح ألبناء الطبقات العاملة والفقرية
ويعد األفراد للعمـل  ، وال يقود إىل التعليم الثانوي ، عادة بانتهاء املرحلة االبتدائية 
  .)١(واخلدمة يف النظام االجتماعي

منو التعليم املهين والتقين وتطوره  وتائرولكن منذ احلرب العاملية األوىل، تسارعت 
ارات ومناهج متكاملـة أحيانـا   األكثر ارتباطا بالنظام التعليمي، ومتداخال معه، مبس

ومنفصلة أحيانا أخرى، لتتزايد سرعة التغيريات والتجديدات خالل احلرب العامليـة  
الثانية وبعدها، يف مناهج وأهداف وأساليب التعليم املهين والتقين، بفكـر وفلسـفة   
جديدة أخذت تعيد االعتبار إىل التعليم املهين والتقين، واالعتـراف بـه كمـدخل    

تيجية للتنمية االقتصادية واالجتماعية، وذلك بفضل مجلة من العوامل واملربرات وإسترا
  :احلالية واملستقبلية، ولعل أبرزها

o  التحوالت اجلوهرية من الزراعة إىل الصناعة، نتيجة لتزايد االعتماد على
امليكنة واآلالت احلديثة حىت يف قطاع الزراعة؛ فارتفعت مكانة الصناعة، 

اجلانب األكرب من العمال، وتسهم يف النصيب األكرب صارت تستوعب 
من الدخل القومي، بل وتقرر النسبة اليت يتقدم ا اتمع، فضالً عـن  

وقـد  . إدخال امليكنة يف الزراعة ويف الكثري من الوظـائف واخلـدمات  
صاحب هذه التطورات تغيري النظرة إىل العمال، باحترام الدور الـذي  

اهات الشعب حنو الصناعة، مما غري النظرة للتعليم يقومون به، وتعدل اجت
املهين والتقين، وساهم يف إقبال الناس على هذا التعليم، ومن ضـرورة  

  .املتوقعة منهم املهنيةتوسعه إلعداد العمالة املاهرة وتربيتهم لألدوار 
o   انتشار األفكار الدميقراطية واتساع ميادين تطبيقها كمنظومة متكاملـة

حتكم شىت أوجه حياة اتمع وأنظمته املختلفة، واتساع األخذ ا مـن  
قبل الدول واجلماهري ليس للمشاركة يف اختيار احلكام وقادة الدولـة،  

اً املشـاركة  وبناء الدولة احلديثة القائمة على املواطنة املتساوية، وإمنا أيض
أنعكـس ذلـك يف   ، كحق إنساين للعيش بكرامـة  ، يف قطف مثارها 

                                                             

  .١٠ص، مرجع سابق ، سفن جراب ) ١(



 ٤٥ 

االعتراف الرمسي والعلين حبق كل مواطن يف اختيار النوع التعليم الذي 
وأن يصل إىل أقصى ما تصل إليـه قدراتـه دون ضـغوط أو    ،يناسبه 

مما ألغي الصفة الرمسية الـيت جعلـت   ، اعتبارات اجتماعية واقتصادية 
ليم املهين مقصورا على أبناء الفقـراء واألقـل مكانـة اجتماعيـة     التع

وقد جنم عن ذلك إعادة تنظيم التعليم وتطـويره بصـورة   ، واقتصادية 
األدبية والتطبيقية وتكاملـها معـا   ، متوازنة بني أنواعه املهنية والنظرية 

غري أن هذا ال يعين زوال القطيعة بـني التعلـيم    ،واتمع  دخدمة للفر
وزوال احتقار التعليم املهين ولكن ليس معترفاً  ،النظري والتعليم املهين 

 !!رمسياًبه 
o  حتوالت متسارعة ومتالحقة يف الصـناعة  ، الثورة العلمية والتكنولوجية

اتسمت ،ونظم اتمع مهدت لبزوغ  الثورة  العلمية والتقنية،  والزراعة
جتلت ، وجية الواسعة واملتنوعة باالنطالقة العنيفة للعلم وتطبيقاته التكنول

وسرعة تغريها وتبادهلـا واسـتهالهلا   ، يف جانبها العلمي بتفجر املعارف 
ترتب على ،وما صاحب ذلك من نشأة ميادين معرفية عديدة وجديدة ،

مع تزايـد االجتـاه حنـو    ، ذلك ظهور ختصصات دقيقة مبناهج جديدة 
ها التقنيـة يف تزايـد   وجتلت يف جانب.التكامل بني العلوم والتخصصات 

تطبيقات املعارف والعلوم وتوظيفها اخلالق يف أنشطة اتمع ومشكالته 
االقتصادية واالجتماعية وألن الثورة التكنولوجية حطمت إطار الثـورة  

جتلت يف وسائل ،الصناعية األوىل لتقيم مكاا بنية جديدة للقوى املنتجة 
وكلما تطـورت  .. اجلديدة  اإلنتاج والعمل وموضوعاته وقوى اإلنتاج

االختراعات واملعدات وأساليب امليكنة واألمتتة احلديثة ؛ تزايد الطلـب  
ألن ، مبستوياا املختلفـة  ، صصات الدقيقة واملهارات املتنوعةعلى التخ

التعليم والتدريب الذي حيصل عليه عنصر العمل أصبح أساس اإلنتاجية 



 ٤٦  
 

توفري الوقت واجلهد واملال سواء يف منو يف  هاماًوعامالً  ،العامة والفردية 
  .)١(اإلنتاجية أو ظهور أساليب ومهارات جديدة ترفع كفاءة العمل 

ومـا  ،وإذا كان التطور التكنولوجي قد أمتد تأثريه إىل تغيري طبيعة وحمتوى املهن
تطلبه ذلك من فهم أفضل املبادئ واألسس اليت تقوم عليها عمليات اإلنتاج والتوزيع 

؛ فـإن التجـاوز الكيفـي للثـورة العلميـة       )٢(رة على السيطرة على اآللة والقد
بل وحذفت نشـاطه مـن مرحلـة    ، والتكنولوجيا قد اختزلت جهد ووقت اإلنسان

والتحضـري   ،البحث العلمي أي مراحل ، وحصره يف مراحل ما قبل اإلنتاج ، اإلنتاج
  .)٣(والتنظيم العقالين، التكنولوجي 

وأن تصـرف العمالـة   ، احلاجة إىل اليد العاملة أخذ يتضاءل بسرعة مما يعين أن 
املؤهلة واملدربة وقتاً وجهداً أكرب إلعادة تعليم وتدريب نفسها ؛ كـي تتـواءم مـع    

ويف جمتمع ما بعد الصناعة ستكون السيادة لقطاع املعرفـة ؛  .  متطلبات منط اإلنتاج
كما حلت اآلالت ، ألتومية يف اإلنتاج ألن اإللكترونات الدقيقة فتحت األبواب أمام ا

  .)٤( ويف عملياته املنطقية، االلكتروحاسية حمل اإلنسان يف عمليات ذات التفكري ارد 
ويف مسـتوياا  ، وقد أحدثت الثورة انقالبا جذريا يف تركيب القوى العاملـة  

وما تطلبه هذا مـن  ، املهارية ويف مواصفاا املعرفية والقيمة ويف أداء الوظائف واملهام 
وعلى مجيع املستويات مبهـارات  ،القوى العاملة يف خمتلف التخصصات  وتأهيلإعداد 
وهذه وغريها ... وباجتاهات جديدة، وقدرات على التصور واالبتكار واملبادأة ، عالية 

جنم عنها ظهور أشكال ونظم جديدة مبؤسسات ، فرضت تطويرا لتعليم املهين والتقين 

                                                             

الق  اھرة دار الثقاف  ة ، ترجم  ة موس  ى جن  دي ، التكنولوجی  ا ، الث  ورة العلمی  ة : افان  ا س  یف ، ج . ف ) ١(
 .٩٢ص، الجدیدة

 .١٢٦ص، ١٩٧٩، القاھرة األنجلو المصریة ، التعلیم والتنمیة االقتصادیة : محمد نبیل نوفل ) ٢(
والث ورة التكنولوجی ة ف ي العص ر الحاض ر ص حیفة       ،التقنی ات الجدی دة والتربی ة    : الدائم عبد اهللا عبد ) ٣(

 .٤٤ص، ١٩٧٢، ٢٨العدد ، التخطیط التربوي 
المجل   ة العربی   ة ،مجتم   ع المعلوم   ات ب   ین التكنولوجی   ا المتط   ورة والق   یم اإلنس   انیة   : أحم   د ب   در ) ٤(

 .١٩٤ص، م ١٩٨٥، تونس ، العدد األول ،المجلد السادس ، للمعلومات



 ٤٧ 

ومبستويات ومسارات تتجاوز التقاليد املعروفة يف هـذا  ، ات متطورة حديثة وختصص
  .التعليم

وهناك كثري من العوامل واألسباب اليت جعلت التعليم املهين والتقين يتصدر جمال 
وبات الشـغل الشـاغل للـدول    ،على املستويني القطري والدويل ، االهتمام األول 

  .روالشعوب ترعاه وتقدم له سبل النمو والتطو
لعلـه  ،ة العامة للتعليم املهين والتقين عمومـا ً ريبعد تلك الرحلة من تقصي املس

أن حنط الرجال يف الواقع اليمين بصورة مؤقتة اقتضاه هذا السـرد التـارخيي   ،منطقياً 
نظراً لتشـابه  ، املتغريات اليت طرأت على هذا التعليم بصفة عامةولنرى املستجدات 

ولكن عندما انتقل التعليم  ،وامل والقوى اليت خضع هلا الظروف اليت أحاطت به والع
أخذ يتكون هذا التعليم ويتشكل طبقـاً  ،املهين يف اليمن إىل الشكل املؤسس املعاصر 

وتبعـاً لألفكـار التقليديـة    ، للظروف والعوامل النابعة من واقع هذا اتمع أو ذاك 
وهنا فالتعليم املهين والتقين يف . وما استجد من متغريات العصر ،املستمدة من املاضي 

اختط طريقاً جديداً عندما انتقل إىل الطور املؤسسي منذ أوائل القرن العشرين  ،اليمن 
واالسـتعمار  ، عندما ظهرت بعض األشكال شبه احلديثة يف عهدي األتراك  ،تقريباً 

تضيق إىل  أو، لتختفي بعض هذه األشكال يف العهد اإلمامي يف مشال اليمن، الربيطاين 
لتبدأ مسرية التعليم والتدريب املهين والتقين املعاصر يف ظل الثورة ، أدين حد يف جنوبه 

بظهور مؤسسات وأمناط أخذت تتكون وتنمو خبطى متثاقلة وسـط ظـروف   ،اليمنية 
هذا النمط التعليمي مشواراً كبرياً يف جنـوب الـيمن يف شـكله     فقطعبالغة التعقيد 

بينمـا  ، ئج معقولة و حبكم الظروف والعوامل اليت أحاطت به وحقق نتا ،ومضمونه 
ولكن بعد حتقيق الوحدة عـام   ،ومل حيقق النتائج املرجوة  ،تواضع منوه يف مشال اليمن 

له نوعيـة  تضافرت عوامل ومربرات عديدة حالية ومستقبلية عجلت بنق، م ١٩٩٠
التعليم ودفع مسرية منـوه املواكبـة   متثلت يف إعادة تنظيم هذا ، للتعليم املهين والتقين

فضـال عـن   ،ولكن هذه اجلهود ما زالت يف بدايتها . للنمو االقتصادي واالجتماعي 
واإلمكانات البشرية واملادية واملتوقع توافرهـا  ، اجلهود والتطورات املنتظر حدوثها 

 والـتقين  ملواجهة التحديات احلالية واملتوقعة اليت تعوق منو التعليم والتدريب املهـين 
  .هذه وغريها أمور سيتم شرحها وتفصيلها يف حينها... املتوازن مع نفسه وجمتمعه



 ٤٨  
 

 

 

اسـتعراض   -بشيء من التجاوز  -ميكن ،وتلخيصاً له  ،تأسيساً على ما سبق 
، ه يف اتمعات البدائيـة منذ نشأت،اليوم بالتعليم املهين والتقين  نسميهمراحل تطور ما 

وما مر به من متغريات وخصائص ميزته خالل أطوار منوه وتطوره املمتدة حىت العصر 
  .احلاضر

تلخص ما طرأ على هذا التعليم خالل ، وملا كانت نظرة املعاجلة هذه كلية عامة 
تطور اتمعات البشرية مستجدات وتطورات ميزته يف كل طور من أطواره ؛ فقـد  

ت بعض التفاصيل واختفت بعض السمات واملعامل اخلاصة اليت ظهـرت يف هـذا   أمهل
بغرض استخالص الصـفة العامـة   ،أحيانا بقصد وأحيانا بدون قصد ،اتمع أو ذاك 

مع  ،ووصوله إىل املرحلة أو الوضع الذي عليه يف الوقت احلاضر ،لتطور هذا التعليم 
صفتها العامة متماثلة أو متشاة إىل حـد   التأكيد أن هذه املراحل واألطوار تبدوا يف

حىت وإن وجدت بعض االستثناءات أو اخلصائص اليت . كبري يف كل اتمعات تقريباً 
ما أخرجه عن اخلط العام لتطور هذا التعليم؛ ،ميزته يف جمتمع ما ويف عصر من عصوره 

سـتمر الصـفات   وت، إال أن أوضاع هذا التعليم ال تلبث أن تعود إىل ما كانت عليه 
وذلك لوقـوع التعلـيم    ،من اتمعات  العديداملتشاة ملراحل تطور هذا التعليم يف 

املهين والتقين حتت عوامل تكاد تكون متشاة على األقل يف جوانبها العامة وحمركاا 
  .العملية؛ سوف نقف عليها يف موضوع الحق

  
  
  
  
  



 ٤٩ 

 

تبدأ هذه املرحلة منذ نشأة التربية كنظام حياة لصيق حبياة اجلماعات يف اتمعات 
  .البدائية والقدمية حىت ظهور املدرسة كمؤسسة اجتماعية تتوىل التربية املقصودة

، حيـاة كنظام ،أن التربية ظهرت عندما تكونت اجلماعات البشرية  ،املعروف 
وحيث إن طبيعة احلياة اليت . وضرورة الستمرار حياة اجلماعة حفظاً وتغيرياً وجتديداً 

قصرية يف ، بسيطة يف مطالبها ، ميزت اتمعات البدائية القدمية متحركة يف أوضاعها 
فالراجح أن بساطة تلك احلياة اقتضت أن تكون التربية  ،حمدودة يف أهدافها  ،معارفها 

وكـون التربيـة   . سهلة يف القيام ـا  ،دة يف طبيعتها وشاملة يف أساليبها آنذاك واح
وحيث .. وأهدافها ال ختتلف عن عملية احلياة نفسها ، حينذاك كانت مرادفة للحياة 

ـ  وصـناعة  ، ام وكسـاء ومـأوى   أن احلياة ال تعدو إشباع حاجات اجلماعة من طع
؛ فقد كانت التربية تقوم وحتـدث  وحتقيق األمن والسالمة للفرد واجلماعة، األسلحة

بصورة تلقائية وسط اجلماعة من خالل نشاطام املختلفة وحيث حيتك الصغار خبربات 
واحملاكاة والتقليد أثناء مشاركتهم ، وميرون بسلسلة من التدريبات العشوائية  ،الكبار 

ويأخذون ، فيتعلم النشء أساليب العيش والسلوك .اجلماعة يف وسائل معيشة اتمع 
الـيت   )١(عنهم أسرار احلرف واملهن وطرق ممارستها ويكتسبون العادات والتقاليـد 

واحملافظة على اخلربات اإلنسانية ، متكنهم من استمرار حيلة الفرد وحتقيق أمنه النفسي 
وعلى ذلك كانت األسرة وأفراد العشرية ذلك الوسـط  . املتكونة والتقاليد السائدة 

حيث تتشكل شخصية الفرد ،فيه عملية التربية بشمول وتكامل  االجتماعي الذي يتم
مع الفارق يف طبيعة ذلك التشكيل بني الذكور واإلنـاث  ، ويكتسب خرباته ومهاراته 

  .للوفاء باحتياجات اجلماعة أو اتمع، الذي اقتضاه تقسيم العمل بينهما
بل اتمع بأسـره هـو املؤسسـة     ،معلمون ومل تكن للتربية مؤسسات  ،وذا 

وبالضـرورة كانـت   ، وهنا .والكبار هم املعلمون ،الكربى اليت تريب فيه أفراد اتمع
بالتايل كان جزءاً ال يتجزأ من التربيـة  ، ختدم أغراضاً مباشرة ، التربية عملية وظيفية 

                                                             

 .١٨٦ص، م ١٩٩٨، مطبعة المنار، صنعاء،أصول التربیة : أحمد على الحاج ) ١(



 ٥٠  
 

ـ   .الالمدرسية أو التربية غري املقصودة  دريب وعلى ذلك كانـت النشـأة األوىل للت
كضرورة ، وجزءاً ال يتجزأ منه ، والتعليم احلريف واملهين وثيقة الصلة بالتعليم النظري 

  .فرضتها طبيعة التربية وهدفها

 

منذ انفصال التعليم املهين عندما ظهرت املدرسة كمؤسسـة   .ومتد هذه املرحلة 
حىت ظهور نظام طوائف أهـل احلـرف يف القـرون    ،مسية مستقلة بالتعليم النظري ر

عندما ظهرت مضامني و أساليب متطورة لتدريب وإعداد ألفراد للحـرف   ،الوسطى 
  .املختلفة

وإن كان الراجح أن نشـأا  ) ١(ال يعرف على وجه التحديد مىت ظهرت املدرسة
تبـادل املشـاعر   وليس لنقل األفكـار و مها اترجع إىل وقت ظهور الكتابة واستخد

                                                             
المدرس  ة لیس  ت م  ا ی  رتبط ف  ي أذھ  ان العام  ة م  ن أنھ  ا مبن  ي ی  ذھب إلی  ھ األطف  ال والش  باب لحض  ور    ) (١

 ی دل  الدروس وتلقي المعارف والعلوم و وإن كان ما ذكر ھو المظھر الشكلي للمدرس ة ؛ وھ ذا بح د ذات ھ ال    
 وإنما المدرسة ھي مؤسسة اجتماعیة أو جدھا المجتمع نیابة عنھ،عن المعني والمدلول الحقیقي للمدرسة 

وھ ي لھ ذا تق وم عل ى تنظ یم      .وأداة للتغیی ر والتط ویر   ،كأداة للحف اظ عل ى ثقاف ة المجتم ع وأنم اط حیات ھ        =
 .ادة إنتاجھ ا ف ي ص ورة أفض ل     یعك س ك ل أبع اد حیات ھ إلع      ،اجتماعي مستمد من المجتم ع ش كال ومحت وى    

س واء أكان ت   ، ویتولى ھذا التنظیم تعلیم أجیال المجتمع وتربیتھم ف ي إط ار ثقاف ة مج تمعھم وإدم اجھم فی ھ       
وربم ا  .مبن ى مع دا لھ ا     أو ف ي ، ھذه المؤسسة كتنظیم اجتماعي قائم تحت شجرة أو ف ي الخ الء المكش وف    

في شكلھا الظاھري ھي التي جعلت البعض أو العام ة تنظ ر    ،كانت األفكار األولى التي ذكرت عن المدرسة 
الدروس باسم المدرس  اوجریا وراء العادة أخذ الناس یصفون المبنى الذي تقام فیھ.للشكل دون المضمون 

وجریا وراء الع ادة أخ ذ الن اس یص فون المبن ي ال ذي        .ویذھب العامة تنظر للشكل دون المضمون ، كمبنى 
ال بعض إل ى وص ف الش كل للت دلیل عل ى الج وھر لی دلون ب ھ عل ى           ،سم المدرسة كمبن ي  الدروس با ھتقام فی

مأخوذة من كلم ة  ، ذلك أن لفظ كلمة المدرسة  وآیة. المدرسة كمؤسسة اجتماعیة تتولى التربیة المدرسیة 
لس ان  : اب ن منظ ور   " راج ع   .فدرست السورة أي حفظتھا . وحفظ ، وتعلم ، تعني فھم ، ودروس ، درس 

، كت ب الیھ ود   الت ي درس ت    العبری ة وربم ا اش تق ھ ذا المعن ي م ن الم دارس       " م ادة درس   ، ٧ص،لع رب  ا
منظور في لسانھ والفیروز آبادي في ، مادة درس ،  ٧ج، المرجع السابق ، بمعنى البیت الذي یدرسون فیھ 

والفیروز أب ادي  : بق المرجع السا" محیطة من أن المدرسة ھي البیت أو الموضع الذي فیھ القرآن الكریم 
تیمنا بالتقلید الذي اتبعھ معلم البشریة المص طفى ص لى اهللا علی ھ    " مادة درس ،  ٢ج، ك القاموس المحیط 

، ث م  ،وسلم عندما كان یفرغ من الصالة كان یتخ ذ جانب ا م ن المس جد لی درس الن اس أم ور دی نھم ودنی اھم          
=       م والح  دیث ـرآن الكری  ـذین  تول وا ت دریس الق    اس تمر المس جد كمك  ان لل درس بت والي ظھ  ور المعلم ین ال       



 ٥١ 

؛ وإمنا أيضاً حلفظ تراث البشر وثقافتهم ونقلها من جيل إىل أخر و واخلربات واملعارف
ومما . وبظهور اللغة نطقاً  وكتابة يف تربية أبناء اتمع وإعدادهم للحياة يف إطار ثقافته 

وظهـور  ، عارف والقيم ساعد يف نشأة املدرسة تراكم رصيد اتمع من اخلربات وامل
عندها ختصصت مجاعة من السـكان يف تـويل    ،م العمل بني أفراد وفئات اتمعتقسي

 على أن ما جيدر توضيحه هنا أن بداية. شؤون املدرسة وكنوع من التخصص يف العمل
وجعلها تتم يف الوسط االجتماعي ، والظروف عن التربية غري املقصودة، نشأة املدرسة
بني التعليم النظـري والتعلـيم    القطيعةما ترتب على ذلك من تأسيس و،االقتصادي 

  .التربية غري املقصودةيف ظل واملهين بعد أن تعايشا معا لسنني طويلة 
فقد اقتضت الضرورة أن ، فبحكم أمهية اجلانب الديين يف حياة الناس واتمعات

دة هي املكان املفضـل  يكون الكهنة ورجال الدين هم املعلمني ؛ وأن يكون دور العبا
مث إن قدسية املكون الديين هـو الـذي حـدد    . للتعليم املقصود أو التربية املؤسسية 

يقـوم علـى    الديينوكون املكون . مضمون التعليم وعني وظائف املدرسة وأساليبها 
فقد اقتضى األمر أن ، الثقافة النظرية اليت تستند يف بنائها على العقل والقوى الذهنية 

اطب العقل وينمي قدراته وعملياته العقلية خير املدرسة على التعليم النظري الذي تقتص
رمبا حلاجة اتمع آنذاك عقالء وحكماء يقودونه ويدركون أسـرار الكـون   ، العليا 

                                                                                                                                                           

ثم انتقل المعني لیطلق عل ى المك ان ال ذي تق وم فی ھ      ، لیدل ذلك المكان على المدرسة ، یر والفقھ ـوالتفس= 
وھذا ما اكده األصفھاني ف ي كتاب ھ األغ اني م ن أن المدرس ة ھ ي المك ان ال ذي ی تعلم فیھ ا            ..حلقات الدرس

، أو مبنى آخر ، أكان المسجد  ٢٠ص ،م ١٩٧٢المعارف ،القاھرة ، تاریخ التربیة : شلبي أحمد ، الصبیان 
ومن ھذا ، كمبنى لتنظیم متطور للتعلیم المدرسي ،م ١٠٦٤كما حدث بظھور المدرسة النظامیة ببغداد سنة 

اجتماعیة ویبدو أن الشكل للفظ المدرسة طغى على المدرسة كمؤسسة ، الشكل تطورت المدرسة المعاصرة 
وسواء تركز المعنى حول الشكل أو اتخذ الشكل لتحدی د المض مون ؛    .بالمعنى والمضمون الذي سبق ذكره 

فإن المدرسة كتنظیم اجتماعي ظلت انعكاسا للفكر والثقاف ة وإع ادة إنت اج البن اء االجتم اعي وحی ث اتجھ ت        
االجتماعی ة وإع ادة    البیئ ة ر للتكی ف م ع   المدرسة منذ نشأتھا نحو تمجید التربی ة الفكری ة أو النظری ة كمظھ     

ولك ن لم ا   ، إنتاجھا و بمعنى أنھا أھملت التربیة المھنیة واستبعادھا عل ى اعتب ار إنھ ا تن اقض ثقاف ة العق ل       
كان  ت الثقاف  ة المھنی  ة كمك  ون للمجتم  ع ال غن  ى عن  ھ ب  أي ح  ال م  ن األح  وال فإنھ  ا تتن  اول الجان  ب الم  ادي     

وجود تربیة مھنیة تع د أف راد   ، المصنعة والمواد المنتجة وقد كان ضروریًا  واالقتصادي الذي یوفر األشیاء
، على اعتبار أن التربیة الفكریة تفي بمطالب العقل الروح ، یعملون في المھن لیكتمل مظھر تكیف المجتمع 

  .بینما التربیة المھنیة تفي بمطالب الجسم والعیش
  



 ٥٢  
 

عندما نشـأت   -طبعاً يف أشكاله البدائية األوىل  -وهنا استبعد التعليم املهين . واحلياة
ويتم ،  ةاالجتماعي واالقتصادي لصيقاً بالتربية غري املقصود فظل يف الوسط، املدرسة 

تتواله األسر واجلماعات يف واقع احليـاة  ، وفق األساليب التقليدية والظروف املتاحة 
وينظمونـه وفقـاً    ،متارسه أثناء القيام باألنشطة االقتصادية واالجتماعيـة  ، مباشرة 

  .لظروفهم وحاجام
فقد مت ذلك مـن أجـل   . بتعليم النشء بعض املهن  وحىت عندما قامت املدارس
بل حىت عندما اهتمت بعـض   ،وليس لشيء آخر  ،حتقيق أغراض دينية يف األساس 

احلضارات التارخيية يف مراحلها األوىل باحلياة العملية وظهر نوع من التعليم املؤسسي 
فسرعان مـا  ،مثالً  الذي يقوم على التعليم احلريف واملهين كما يف احلضارات الرومانية

  .ليحل حمله التعليم النظري، توارت تلك األنواع واختفت 
وقد عزز توجه املدرسة ذاك مجلة من العوامل واألسباب سنتناوهلا يف ختام هـذا  

ـ بل ومن وظيف،اليت عمقت القطيعة بني التعليم النظري والتعليم املهين  -املوضوع  ة ي
  .يف أنشطة اتمع املعارف وجعلها عملية ميكن استخدامها

استمر وضع التعليم احلريف املهين مستبعداً من نظام التعليم الرمسي وغري  ،وهكذا 
وظل مهمالً وحمتقراً تتواله األسر واجلماعات الواقعـة أسـفل السـلم    ، معترف به 
 العمـل ومتارسه يف إطار التربية الال مقصودة أو الالمدرسية من خـالل   ،االجتماعي 
أي حيتك الطفـل خبـربات   .. ء اشتراك الصغار بوظائف العمل واإلنتاج اليدوي أثنا

وإخضاعهم تـارة أخـرى للـتلقني    ، ويأخذ بتقليدهم يف أداء األعمال تارة  ،الكبار 
. وميرون تارة ثالثة بسلسلة من التدريبات حىت يكشفوا عن استعدادام ومهـارام  

رفة اليت يقوم ا والده أو أسـرته الـيت   وذا ينمي النشئ قدراته ومهاراته للقيام باحل
 ،أو التجارة أو صهر املعادن، سيج زل والنـينتمي إليها أكانت جتارة أو حدادة أو الغ

  .وما شابه ذلك 
وذه الصفة استمرت أوضاع التعليم املهين تلك حىت العصور الوسطى يف أوروبا 

إىل مرحلـة أكثـر تنظيمـا     عندها انتقل التعليم املهين.. األدىن ووالشرق األوسط 
  .وتعقيداً



 ٥٣ 

 

ويف القـرون    )١("طوائف أهل احلرفة" ومتتد هذه املرحلة من بروز وتكون نظام 
األوىل عقب الثورة الصناعية ، حىت ظهور املدارس التدريبية امللحقة باملصانع ، الوسطى

  .يف أوربا يف منتصف القرن الثامن عشر
ترجع املصادر التارخيية أن بداية ظهور نظام الطوائف أو نقابات احلرف تعود إىل 

بعـد زيـادة   وال سـيما   ،وما بني النهرين  ،ومصر  ،واليونان ، حضارات الرومان 
 وزيادة تقسيم العمل وكما بينت ذلـك موسـوعة العلـوم    ،التخصص يف اإلنتاج 

  .) ٢(م١٩٣٥االجتماعية األمريكية الصادرة يف عام 
يف ولكن يبدو أن نظام الطوائف ظهر بصورة بارزة وأكثر اتسـاعا واسـتخدام   

وذلك بسبب التطورات يف البنيـة  ،وغريها ، الكثري من بالد الشرق العريب و أوروبا 
نقابـات   حىت إن البعض يرجح انتقال نظام الطوائـف أو ،  ةاالقتصادية واالجتماعي

حسبما يؤكد ذلك بعض املستشرقني ، احلرف من الشرق العريب اإلسالمي إىل أوروبا 
وحسبما تؤكده املراجع التارخيية من أن نظام طوائف أهل احلـرف  ) ٣(جارودي ومنهم

،  واملماليـك ، األيوبيني و، كان مزدهراً ومستخدماً على نطاق واسع زمن الفاطميني 
اليت تكونت يف ظل الدولـة العربيـة   ، ئف الدينية والفكرية الذي كان امتداداً للطوا

مث ومنهم انتقل هذا النظام إىل تركيا . كالصوفية ومدارس علماء الكالم ، واإلسالمية 
  . )٤(إىل أوروبا

                                                             
تنظیم اجتماعي یحدد وظ ائف أعض اء بھ ا أو الع املین      ھي جماعات تمارس حرف مختلفة في ظل )    (١

وفق  تسلسل ھرم ي مح دد المھ ام والمس ؤولیات وبم ا یمك نھم م ن التفاع ل والتع اون م ن أج ل القی ام             ، بھا
ھا وم نھم ال نشء الجدی د أص ول     ئبالحرف وتحسین األداء واإلنت اج ویت یح ھ ذا النظ ام ت دریب وتعل یم أعض ا       

  .لتنظیم دقیق محدد البدایات والنھایات طبقًا، ومھارات أداء الحرف 
  .٣١ص، تاریخ التعلیم الصناعي الحدیث : أمیل فھمي شنودة  )    (٢

دار الثقاف ة  ،  رةــ ـ القاھ،وأبع اد الثقاف ة    ،ت اریخ الح دیث ف ي مص ر      ،س ید إب راھیم الجب ار    :  ـ ـع راج )    (٣
  . ١٤ص، م ١٩٧١

 .١٣٣ص، دار المعارف ،القاھرة ، في مصر زمن األیوبیین  التعلیم: عبد العني محمود عبد العاطي  )(٤



 ٥٤  
 

له فهم الـذين  ،ويعزي جناح نظام الطوائف واستمراره إىل تويل أصحاب احلرف 
وما يريدون منه طاملا أن هذه الطائفة .حرفة وأخذوا ينظمونه وفقاً لظروف كل، تبنوه 

، ها من الطوائف األخرىئوتسعى إىل محاية مصاحل أعضا،أو تلك تدين بالوالء للحكام 
وهنا تعـددت  . ومبا ميكنها من القيام بالوظائف املناطة ا ، أو من بغى رجال السلطة 

اخل .. الصائغني ،واحلدادين ،النساجني، النجارين : أمثال طوائف ،الطوائف وتنوعت 
وهلـا  ، كل طائفة هلا كياا الرمسـي لو .والفقهاء ، و مبا يف ذلك طوائف أهل العلم 

وحيدد مواصفات  ،وقيامهم بوظائفهم  ،ها ئتقاليدها  وزعيمها الذي ينظم عالقة أعضا
طائفة طرقهـا وأسـاليبها يف    لولك. وطريقة التوزيع والتسويق ،املنتجات ومقاديرها 

مبا يف ذلك محايتهم وصـون   ،انضمام أعضاء جدد ويف تدريبهم وتعليمهم وتأديبهم 
  .حقوقهم

للتربيـة  أنه تنظيم اجتمـاعي  ، فما يهمنا من نظام الطوائف  ،وعلى كل حال 
يقوم بتعليم فنون احلرفة وأصوهلا يف " . نظام التلمذة املهنية" أو مبا نسميه اليوم، املهنية

حيث كان الصيب مير بسلسلة من ، مع طبيعة احلرفة  يتالءممبا ، ج مواقع العمل واإلنتا
فيـتعلم أسـرارا    ،ومصاحبته له أثناء ممارسة احلرفة " املعلم" التدريبات حتت إشراف 

وأثناءها تقـوم عالقـة   . احلرفة وأصوهلا الفنية لفترة تصل إىل سبع سنوات وقد تزيد 
مقابل ،ينفذ أوامره ، يطيع معلمه وحيترمه إذ على الصيب أن .محيمة بني الصيب ومعلمه 

وعلى سبيل الذكر نصـت  ،رعاية املعلم لتلميذه ويقدم له املأكل وامللبس وغري ذلك 
بعض قوانني الطوائف اإلجنليزية أنه عندما ينتهي الصيب من التدريب على املهنة خيضع 

ة الصـيب يف  الختبار مهـار  ،المتحان دقيق يف اجتماع أو حفل يرأسه شيخ الطائفة 
وإذا أراد ". صانع"أي" عريف" ها مبهارة، وإذا جنح يرفع إىل درجةقممارسة احلرفة وحذ

فعليه أن يثبت مقدرته يف حفل رمسي على القيام يعمل ) أسطى( معلما ريالعريف أن يص
  .مستقل، يبني من خالله مهارته ودقته

أما شيخ .  )١(إىل معلمشريطة أن يوافق عليه املعلمون وشيخ الطائفة، عندها يرفع 
الطائفة فينتخب من مجيع أفراد احلرفة، ويف بعض األحيان يتم تعيينه من قبل احلكومة 

                                                             
  .٣٣،٣٤أمیل فھمي شنودة ، ص : للمزید من التفاصیل راجع )(١



 ٥٥ 

كإجراء شكلي، وهو لذلك يستمد قوته ونفوذه من ثقة أفراد احلرفة، ومن حكمتـه  
وخربته الطويلة بطبيعة احلرفة اليت يشرف عليها وعلى تنظيم وتسيري أمور الطائفـة،  

فيما يتعلق بتوزيع املهام، ومراقبة سري العمال، وتقدير األجور، ومجع الضرائب، سواء 
  .أو توقيع العقوبة على املقصرين أو املخلني بأداء املهنة، ونوع املنتج

الواقع أن نظام الطوائف كنمط للتلمذة الصناعية الءم الظـروف االجتماعيـة   
  :) ١(واالقتصادية وأساليب اإلنتاج، بسبب

o ة تعلم مهارات اإلنتاج بفاعلية خالل عملية اإلنتـاج والتـدريب   إمكاني
  .أثناء القيام بالعمل

o ا التدريبية اخلاصةإن كل صناعة أو حرفة هلا متطلبا. 
o أن تعلم حرفة أو مهارة مهنية هي جزء من العملية التعليمية للمراهق. 
o م املسـتمر  إمكانية تدعيم البنية التقليدية للحرف واملهن املختلفة بالتعلي

 .بعد احلصول على التدريب اخلاص ذه احلرفة أو تلك

ورغم املزايا اليت قدمها نظام الطوائف كنمط للتلمذة املهنيـة وإعـداد عمـال    
املصانع مهنياً وخلقياً، وحفظ احلرف وإمناء مستواها، بصورة واكبت ذلـك العصـر   

إىل الزوال بعـد ظهـور   صاحبته، أفضت به .  )٢(ةريولبت حاجاته، إال أن عيوباً كث
  .امليكنة واآلالت الصناعية، اليت اتسع استخدامها يف جماالت العمل واإلنتاج
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منتصف  وتبدأ هذه املرحلة منذ نشأة مدارس التدريب املهين امللحقة باملصانع يف
القرن الثامن عشر حىت بداية االنطالقة الكربى للتعليم املهين والتقين، وتصدره مركز 

  .االهتمام األول منذ منتصف القرن العشرين
عقب انتقال عمليات اإلنتاج من املنازل والورش إىل املصانع الكبرية، واالنتقال 

هربائية والفحم، برزت مجلـة  من العمل اليدوي إىل العمل اآليل املسري بقوة الطاقة الك
جعلت نظام الطوائف غري قـادر علـى االسـتجابة    . )١(من العوامل الفنية واإلدارية

لعمليات اإلنتاج اجلديد، سواء من حيث توفري العمال املدربني أو إعـدادهم، ومـن   
وبزيادة اختـراع آالت جديـدة   . حيث مسايرة عمليات اإلنتاج والتوزيع والتسويق

متطورة واستخدامها يف الصناعة والزراعة والتجارة، يف إطار ما عرف  وظهور أساليب
بالثورة الصناعية األوىل، عندها كان ضرورياً أن ينشأ نظام جديد لتـدريب وتأهيـل   

  .العمال، حيل حمل النظام السابق، وهذا ما حدث بالفعل
سـتخدام  ففي البداية، ملا كان العمال املنتقلون إىل املصانع غري مدربني علـى ا 

اآلالت اجلديدة، فقد اضطر أصحاب املصانع إىل تشغيل الصغار، بأجور زهيدة بغض 
) األسـطوات (تدريبهم على األعمال امليكانيكية، وتعلم أصول احلرف حتت إشراف 

  .داخل املصانع يف زمن أقل مما كان يستغرقه نظام الطوائف
ـ  ت مل تتـوافر فيـه   غري أن تعرض الصغار ملخاطر العمل داخل املصانع، يف وق

إجياد مدارس ملحقة باملصـانع،   استدعىالظروف الصحية املناسبة داخل املصانع، مما 
مث ظهـرت بعـض   . تتوىل تدريب الصغار وتعليمهم املهارات الفنية اجلديدة لإلنتاج

املدارس املهنية املستقلة سواء للقضاء على االحتكار يف تدريب التالميذ الصـناعيني،  
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الوحيد للتدريب على احلرف املختلفة، أو اليت توفر شكالً تعليمياً جديداً كونه املصدر 
  .)١(لليتامى واجلاحنني الذين ال يستطيعون احلصول على مكانة يف اتمع

اإلنسـانية  : ومل يدم هذا األمر طويالً، إذ حتـت ضـغط احلركـات الفكريـة    
األفكار التربوية والنفسية  واالجتماعية وانتشار تطبيق االجتاهات الدميقراطية، وظهور

اليت مجيعها نادت حبق أولئك الصغار يف التعليم العام، للمواطنة، واإلنتاج، والقضـاء  
على الفقر والتخلف، وتكوين الشخصية املتكاملة، لذلك وغريه اجتهت اجلهود حنـو  
إجياد مدارس تتيح حصول أولئك الصغار على فرصتهم يف التربية العامة أو التعلـيم  

لنظري، وإعدادهم يف نفس الوقت للحرف، عندها أخذت تظهر املناهج التربوية اليت ا
جتمع بني شقيها العلوم النظرية، والفنون التطبيقية ويصبح العمل اليـدوي أو تعلـم   

  . )٢(احلرف واملهارات جزء من مضمون املدارس وأهدافها الرئيسية
مستوى التعليم االبتـدائي، إال  ومع أن املدارس اليت ظهرت يف البداية كانت يف 

أا وضعت األساس لربط التعليم النظري بالتعليم املهين، مث توثقت هـذه الـروابط   
، أي تسمح للصبية يف العمل يف املصنع نصف وقـت   )٣(بظهور مدارس نصف الوقت

العمل، ويقضي النصف اآلخر يف التعليم املدرسي، ولكـن عنـدما أدرك أصـحاب    
ليم املدرسي على تنمية االجتاهات والعادات احلسنة للعمل واإلنتـاج،  املصانع أثر التع

بعد ذلك املدارس اليت جتمع بني التعليم  لتنتشرأوجدوا برامج تعليمية للعمال الكبار، 
وذا أعيد تدرجييا االعتبار للتعليم . احلريف والتعليم النظري يف الدول األوربية وأمريكا

جزء من نظام التعليم ليتسع صور تطبيقاته مـن دولـة إىل   املهين، ومت االعتراف به ك
غري أنه ببدء انتقال التعليم والتدريب املهين إىل النظام التعليمي الرمسي أخـذ  . أخرى

بنفسه عن احلرف القدمية وميتـد   ينوءيصبح من نصيب الفقراء كسابق عهد، وأخذ 
من نصيب الفقراء، وكان  للحرف واملهن احلديثة ذلك أنه، ملا كان االشتغال باحلرف

من الضروري إعادة ربط التعليم املهين بالنظام التعليمي؛ فقد  فرضت معطيات الواقع 
. أن يستمر تنظيمه اجلديد من نصيب الفقراء، كنتيجة منطقية للتقسـيم االجتمـاعي  
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وبذلك وجه منذ البداية ألبناء الفقراء واليتامى املتواجدين يف مؤسسات اجتماعية من 
تعليمهم حرفة يكسبون منها رزقهم، واختذ منه وسيلة إلصالح وتأهيل اجلـاحنني   أجل

لتمكينهم من اكتساب حرفة صناعية للعمل الشريف، إىل جانب اختاذه مدخال لتثقيف 
العمال وتربيتهم التربية املناسبة لتحسني أحواهلم االجتماعية واالقتصادية، واالرتقـاء  

املهين ومدارسه الصناعية، واملهنية موصـوفا منـذ   وهكذا ولد التعليم ."بشخصيتهم
البداية بأنه تعليم من الدرجة الثانية خيدم طالبا من أبناء الفئات األقل مكانة اجتماعية 

  . )١("واقتصادية، وبالتايل ولد منتهيا، ومغلقا ال يقود إال إىل سوق العمل واحلرفة
املهين بأشـكاله وتنظيماتـه    وباملربرات والدعاوي السابقة الذكر انتشر التعليم

السابقة يف دول العامل قاطبة، ومنها، أقطار الوطن العريب، حتت مسـميات ومضـامني   
آخر؛ كصورة مصغرة مما حدث يف الغرب، حـني صـار ينمـو    إىل اختلفت من بلد 

وبالتايل عندما بدأت تظهر يف املنطقـة  . ويتحرك على استحياء، ويعامل بإمهال شديد
ومعاهد صناعية ومهنية كانت تظهر مستقلة بذاا يلجأ إليها املضطرون  العربية مدارس

، ومن مث كلما تزايد التوجه حنو التعليم املهين حتت ضغط احلاجة  على ذلك اربونأو 
إليه كان من نصيب الطالب الفقراء املتأخرين دراسيا، ومن احلاصلني على نسب أدىن 

دية، الذين لن يتمكنوا مـن الدراسـة الثانويـة أو    يف النجاح من االبتدائية أو اإلعدا
  .اإلعدادية

ومنذ بداية القرن العشرين، أخذت تتجمع عوامل وقوى تدفع بقوة حنو تطـوير  
التعليم املهين والتقين املواكب للتغريات املتسارعة حوله واالحتياطات املتزايدة منه، يف 

الدول االشتراكية اليت جعلت التعليم املهين والتقين حمور ارتكاز التنمية  تطبقهاطليعتها 
 يعيـد وبناء اتمع اجلديد، ونقطة االنطالق حنو املستقبل، أمثرت ميدانيا بتوجه جديد 

تنظيم التعليم املهين والتقين، وميزجه بالتعليم النظري مزجا دقيقا، مما كان له انعكاساته 
تعليم يف اغلب دول العامل، بصور وأوزان خمتلفة ستتضح يف املرحلة على إعادة تنظيم ال

  .التالية
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جبانب ذلك وإزاء النمو الصناعي املذهل، والتطور العلمي والتكنولوجي، وكذا 
السياسية واالجتماعية؛ فقد تواصل تدرجييا تطوير الـنظم   البىنالتحوالت املتزايدة يف 

التعليمية، بإطراد حنو التعليم والتدريب املهين والتقين وظهور صيغ منه مرتبطة بالتعليم 
العام النظري ولكن مع بقاء الفجوة قائمة بني التعليم النظري والتعليم املهين، حيـث  

الذي ميجد كـل مـا هـو كالسـيكي     يغلب على األول الطابع األكادميي النظري، 
، وهو من نصيب الطبقات الغنية ويغلب  )١(وفكري، وحيتقر كل ما هو عملي وحريف

على الثاين الطابع املهين، وهو إذا كان من نصيب األغنياء؛ فهو حمدود املساحة، شكلي 
  .األداء، هامشي، النتائج

 

  .وتبدأ هذه املرحلة منذ احلرب العاملية الثانية حىت اآلن
مسرية التعليم والتـدريب   وخربات غذتأمثرت املراحل السابقة عن تراكمات 

املهين والتقين مث أخذت تتكون عوامل وقوى جديدة، أخذت تتعدد وتـزداد تـأثرياً   
اختلفت من بلد آلخر، ومن مكان آلخـر،  وقدرة يف تعزيز منو التعليم املهين والتقين، 

وكلها تضافرت لتصب يف جمرى منو هذا التعليم، وتوسعه بوجه خاص، حىت بات هذا 
  .التعليم يف مقدمة اهتمامات الدول والشعوب واملنظمات الدولية اإلقليمية

فمنذ احلرب العاملية الثانية، أخذت تتجمع العديد من العوامل والتحديات الـيت  
غط بقوة حنو تطوير وتغيري التعليم املهين والتقين، جنباً إىل جنـب أنـواع   راحت تض

منها ما هو تنموي، متثلت يف اعتبار التنمية القومية اهلـدف األمسـي   . التعليم األخرى
املوجه لكل السياسات والربامج الوطنية، وما تلي ذلك من تغري منهجي يف مضـامني  

اإلنسان هدفاً ووسيلة، وما تطلبه هذا من إعـادة   التنمية وإستراتيجيتها  املرتكز على
ومنها ما هو اقتصادي . النظر يف تنمية التعليم وتوجيهه لغايات التنمية بأبعادها اجلديدة

متثلت يف االعتماد املتزايد على استخدام اآلالت على نطاق واسع، يف خمتلف قطاعات 
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تلف عمليات اإلنتاج، وما تطلبـه  العمل واإلنتاج، والتطبيق املكثف للتكنولوجيا يف خم
ومنها ما هو نابع من . هذا من أعداد كبرية من العمالة والتقنية يف خمتلف التخصصات

  . االختالالت احلادة يف سوق العمل
إن توجيه التعليم حنو حل أزمة سوق العمل، واليت منها ما هو اجتماعي، متثل يف 

املالئمة لكسب عيشه، واالرتقـاء  ضرورة حصول كل مواطن على فرصته التعليمية 
مبستوى صحته ومستوى حياته، وما تطلبه هذا من توجيه التعليم حنو القضاء، علـى  
الفقر واحلرمان، ومساعدة كل فرد ومجاعة لتدبري منط حياته، ليسـتمتعوا حبقـوقهم   

ومنها ما هو سياسي متثلت يف سعي الدول حنو مشاركة املواطنني يف ممارسة . اإلنسانية
وما تطلبه هذا . السياسية واالجتماعية واالقتصادية: حقوقهم الدميقراطية بشىت صورها

من إعادة توجيه التعليم حنو تكوين الشخصية املعاصرة وإجياد جمتمع العدل واحلريـة  
ومنها ما هو تعليمي متثلت يف البحث الـدؤوب عـن خمـارج وحلـول     . واملساواة

ومنها ما هو علمي وتقين متثلت . فسه ويف اتمعللمشكالت اليت أوجدها التعليم يف ن
يف سرعة تزايد املعارف وتطبيقاا املذهلة يف خمتلف جماالت احلياة، وما تطلبه هذا من 
إعادة تنظيم التعليم ليستوعب املستحدثات اجلديدة، إلعداد الكفاءات املهنية والعلمية 

  .كاروتنمية القدرات اإلبداعية ومهارات اإلبداع واالبت
جبانب ذلك، هناك العديد من العوامل واألسباب اليت يصعب حصرها وتفصيلها، 
كوا ختتلف من بلد إىل آخر أو من إقليم إىل إقليم آخر، حجماً ونوعا وتأثرياً؛ فـإن  
.. هذه العوامل تتغري أوزان فعلها وحجم تأثرياا من دولة إىل أخرى، ومن وقت آلخر

شعوب والدول على التعليم وال سيما املهين والتقين منه، يف وقت كثرت فيه مطالب ال
باعتباره عدة احلاضر، ملعاجلة املشاكل واألدوار، وأسـاس االنطـالق إىل املسـتقبل    

  .وتشكيله بقدر أكرب من الثقة
بناء على ما سبق كشفت جتارب تطبيق التعليم املهين والتقين عالقتـه بـالتعليم   

ط وصيغ خمتلفة أبرز معاملها أنه يف الوقت الذي مزجـت  النظري العام والعايل عن أمنا
الدول االشتراكية والدول املتأثرة ا بني التعليم املهين والتقين بالتعليم العام النظري، 
طبقاً لفلسفة جديدة، ومنحى عملي حمدد املسارات، متداخل املستويات أفقياً ورأسياً، 
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زمانياً ومكانياً، مع الفارق بني هذه الـدول  وترتبط نتائجه أو خمرجاته حباجات اتمع 
الناجم عن ثقافتها وأولويات خياراا، يف الوقت الذي تكونـت يف الـدول الغربيـة    
 والدول املتأثرة ا أمناط تعليمية جتمع بني التعليم والتدريب املهين والـتقين والتعلـيم  

ورة أقل حـدة وأكثـر   ولكن بص، النظري الكالسيكي مع بقاء النظم التقليدية قائمة 
فبجانـب التعلـيم النظـري    ،مطالب اتمع وحتديات املستقبل  متليهواقعية وتفهم مل 

املنظم وفق مراحل متتابعة من قاعدتـه إىل  ، الكالسيكي املتاح ألبناء الطبقات الغنية 
متاح ألبناء الطبقات اليت تقع أسفل السلم ،وجبانب ذلك هناك نوع تعليم آخر ، قمته 
  .تماعياالج

ومع بقاء الصفة العامة ألوضاع التعليم املهين والتقين تلك وفقد حدثت تغريات 
جتسد ذلـك  ، وأساليب تنفيذه ،واسعة املدى يف فلسفة هذا التعليم ويف نظمه وحمتواه 

ومفتوح ،يف وجود نظم تعليمية مبسارات ومستويات متداخلة ومتكاملة أفقياً ورأسياً 
وما جنم عن هذه النظرة اجلديدة من إعادة ، الئم أمناط حياا كي ي، للفئات املختلفة 

  .تنظيم التعليم اجلامعي املواكب ملطالب اتمع وحتديات العصر
فقد وجدت أشكال تعليمية حماكية ومقلدة لكال الـنمطني  ، أما يف الدول النامية 

ويف .لدان مع إدخال تعديالت وتغيريات عليها كي تواكب ظروف هذه الب ،السابقني 
أحيان أخرى ظهرت مناذج فريدة من التعليم املهين والتقين يف بعض الـدول الناميـة   

والواضح أنه مع التغيريات املتسارعة يف فلسـفة  . تستجيب للبيئات وأنشطة السكان 
أخذت تفرض نفسـها بقـوة   ،التعليم والتدريب املهين والتقين اليت اكتسحت دول 

إال أن تطبيقها يف بعض الدول الناميـة مـا زال   ، قين خباصةلتطوير التعليم املهين والت
حـىت  ، وما زال التعامل مع هذا التعليم يتم باملنظور القدمي ، يعتريها القصور الشديد 

وعلى كـل  ،ويف أحسن األحوال الشكل ، إن ما أقيم واستحدث ال يتعدى املسميات
ل التعليم املهين والتقين النظري ميكن استعراض املعامل البارزة يف تطور صيغ تكام، حال 

  )١(:كما يلي

                                                             
  .٢٠.٢١ص، علیم الفني نحو تكامل التعلیم العام والت، االتجاھات الحدیثة : یوسف عبد المعطي  )(١
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ليس لتعديل ،إن إدخال الدراسات العلمية والتكنولوجية يف برامج التعليم العام 
وإمنا أيضاً إكسام اخلربات واملهارات ، اجتاهات الدارسني حنو التعليم املهين فحسب 

وفهـم املبـادئ    ،لـي  عن طريق التطبيق العم،الالزمة اليت تنمي قدرام ومهارام 
وذلك بالتعامل الواعي مع األجهـزة  ،التطبيقية للمفاهيم والعامة والنظريات العلمية 

، وهناك جتارب خمتلفة لعديد من األنشطة اليت مشلت الرسم اهلندسي. واآلالت احلديثة
والتطريـز  ، وأعمـال اخلشـب   ،والسيارات ،واإللكترونيات  ،الكهرباء ، الديكور

حبيث تبدأ تلك الدراسات العملية من رياض األطفـال يف بعـض   ، ى واحلرف األخر
ولتشغل جزءا أساسيا يف خطة الدراسة وقد ، ومتتد يف مراحل التعليم  العام  ،الدول 

انتشرت الدراسات العملية هذه يف العديد من دول العامل بأشكال وتطبيقات خمتلفة يف 
  .إطار وظيفية املعرفة والتعليم

ظهرت يف صيغ ومسميات ، م املهين والتقين كجزء من التعليم العام إدخال التعلي
متثلت فيما نسميه اليوم بالتعليم ، إلعادة تنظيم التعليم ،خمتلفة ضمن توجيهات جديدة 

الذي يدمج الدمج الدراسات النظرية بالدراسات املهنية يف منـهج واحـد   ، األساسي
أن يـرتبط العمـل   شريطة ، بالتطبيق ،ظرية والن،العلم باحلياة، ويربط التعليم بالعمل 

وما يتطلبه هذا من جعل احلرف واملهن والصـناعات يف املدرسـة   ، باإلنتاج احلقيقي
وأن تتم التدريبات العملية يف تلك احلرف واملهـن بالصـورة   ، متمثلة بالبيئة احمليطة 

غري أن التطبيق مل يتجاوز يف بعض .  )١(املناسبة للتراث والعادات واإلمكانيات املتاحة
وكذا ظهور املدارس الشاملة اليت جتمع منـاهج  . ومنها اليمن حد التسمية ، الدول 

الدراسة ا بني النظرية والتطبيق أو بني الثقافة الفكرية والثقافة املهنية الـيت بـدورها   
ـ  وتعـدهم   ، ني تتنوع فيها املقررات املهنية والنظرية لتناسب ميول وقدرات الدارس

  .مطالب سوق العمل وتلي، للحياة واملهنة 

                                                             
١) (Hallak, Jackues, and Callds Francoise: Education Work and Employmant 

Volume I Educaion, Training and access to the Labaur Market, Paris 
Unesco.1980.P96.  
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وقد امتد هذا التنظيم إىل التعليم ما بعد الثانوي فيما بني الثانويـة واجلامعـة يف   
أما متممة هلـا أو قائمـة   . أو مبسارات أخرى مستقلة،مسارات متداخلة مع الثانوية 

  .بذاا
العمل والتدريب يف إطار التعليم ووظهرت صيغ ومناذج تعليمية جتمع بني التعليم 

مكمال  حبيث يصبح كل منها ،املستمر فأزالت احلواجز بني التعليم والعمل والتدريب 
ومنها وجود صيغ من التعليم املناوب أو التعليم املوازي الـذي  ، لآلخر خالل العمل 

ا منـه .  )١(يتيح للدارس اجلمع بني الدراسة لبعض الوقت والعمل يف الوقت اآلخـر 
دارس واملعاهد إىل وحدات ومنها حتول امل. إسناد التدريب ملؤسسات العمل واإلنتاج 

، ومنها تصميم برامج يف مؤسسات التعليم املهين والـتقين بصـورة دوريـة    .إنتاجية
إىل غري ذلك من أمور .. لتجديد معارف ومهارات العاملني يف مواقع العمل واإلنتاج 

كي يتناسب مع احتياجـات  ،تطلبت تعديالت جوهرية ومستمرة يف مضامني التعليم 
لشخص الذي ال يبذل جهداً يف على أساس أن ا.ومواصفات أداء املهن ،سوق العمل 
على أن . ومتابعة اجلديد فيها باستمرار سوف يتراجع أداؤه وتقل أمهيته ، إتقان مهنة 

حيث ، التحوالت الكربى يف التعليم املهين والتقين حصلت خارج نظام التعليم الرمسي 
وأيـديولوجياا  ،  وظروفهـا تعددت بتعدد الدول ، ظهرت صيغ وجتارب متطورة 

، وحاجام املتباينة. لسكان فيها اينت بتباين البيئات الطبيعة واالجتماعية وأنشطة اوتب
وجعـل التعلـيم أداة   . أساسها ربط التعليم باحلياة،انطالقا من فكر وفلسفة جديدة 
وهنا ظهرت نظم تعليمية وبرامج دراسية وتدريبيـة  .النهوض حبياة اإلنسان واتمع 

وتبعاً لنوعيـة  ، وحاجة اتمع ، تبعا لنوع النشاط االقتصادي متباينة تباينا شديداً و 
وما يقصد إحداثه يف حياة ، وما يراد من تعليمهم وتدريبهم ،املستهدفني من السكان 

  . )٢(الناس ويف أنشطتهم املختلفة

                                                             

(١)Unesco Deveopment in Technical and Vocational Education : A Comparative Stive 
Study , Unesco, Paris 1978. P.45  

محم د خی ري   : ترجم ة  ، أزمة العالم من منظ ر الثمانین ات   . فلیب كومبز . للمزید من التفاصیل راجع (٢) 
  .١٢٢.١١٨م ص١٩٨٧، الریاض دار المریخ ، حربي وآخرون 
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إمـا  ، وتبعاً هلذه التطورات وجدت مؤسسات تتبع قطاعات العمل واإلنتـاج  
أو دوريـة  ، ئات خمتلفة من السكان لفترة مؤقتـة وتنتـهي   بربامج متنوعة موجهة لف

أو ، مستمرة وأما بتخصصات دراسية تدريبية لسنة أو سـنتني دراسـيتني أو أكثـر    
إىل ، مبستويات دراسية تنتهي بسوق العمل أو تتداخل و تتكامل مع النظام التعليمـي  

وللتـدليل  . ا غري ذلك من الصيغ والتجارب اليت يصعب حصرها أو ضرب أمثلة هل
  .على ذلك ميكن الوقوف على الصيغ اليمنية كأمثلة حية لذلك يف موضع الحق

فقـد  ،انبثاقا من النظرة السابق ملعاجلة أوضاع التعليم املهين والتقين وامتداداً هلا 
حىت ، أعيد تنظيم التعليم العايل وتطويره املواكب الحتياجات اتمع وحتديات العصر 

حتـاكي  ، اتمـع  حياةتعليم العايل مطابقة لكل مظهر من مظاهر أصبحت مؤسسة ال
، ومؤسسات اإلنتـاج  ، البيئات الطبيعية وتستجيب هلا وتطابق النشاطات االقتصادية

ظهـور اجلامعـة   ، ومن الدالئل واملؤشرات املاثلة اليوم ،ومتثل قضايا اتمع والبشرية
) كالك كري(الذي حدد معاملها  Multidisci Plinaru Universityمتعددة الوظائف 

وتتعداه إىل خدمة الكثري من ، حبيث صارت وظائف اجلامعة مطابقة لوظائف اتمع ، 
يف ااالت العلمية والصـناعية والزراعيـة   ، العاملي و اتمعات على املستوى القومي

متباينة من  وهنا صارت اجلامعات واملعاهد تقدم خدماا إىل فئات.  )١(اخل.. واحلرفية
، ورجال املخابرات ، عمال الصناعة و، وقادة الدول ، مثل ربات البيوت  .السكان 

وتقدم العديد من اخلدمات يف اال الصـحي   )٢(اخل..ونزالء السجون، ورجال الدين
بل وختـرج إىل النـاس يف   ، ويف إصالح األراضي وتدريب املديرين اجلديد والفنيني 

املقررات اليت مهم أو م جانبا من جوانب احلياة العريضـة  األسواق كي تقدم هلم 
  . )٣(عندهم

                                                             
  .٣٥ص، م ١٩٨٤، مجلة مستقبل التربیة ، الیونسكو ، الوظیفة الثالثة للجامعة: كالك كیر ) (١
م ١٩٨١دار الثقاف ة للطباع ة   ، الق اھرة  ، نحو أھداف سلوكیة للتعلیم الجامعي : حسان محمد حسان ) (٢

 .٥٠ص
التعل یم الع الي ومس ؤولیاتھ ف ي دول الخل یج العرب ي مجل ة رس الة الخل یج          : محمد عبد العلیم موس ى  ) (٣

  .٩٧ص، م ١٩٨٩العربي 



 ٦٥ 

وتبعـاً  ،مث ظهرت مؤسسات التعليم العايل اليت تتخصص تبعاً للبيئات الطبيعيـة  
جامعة ،  اجلامعة التكنولوجية: منها على سبيل املثال  ،لقطاعات النشاط االقتصادي 

، ومعهد الصحراء ، وجامعة أمراض النبات  ،البيئة  ةوجامع، جامع البترول ، األرض 
إىل ما هنالك من مناذج ومسميات صارت ملمحاً بـارزاً للتعلـيم   ، وجامعة املصنع 

  .املستجيب ملظاهر حياة اتمع والعامل
ذه املراحل يتضح أن التعليم املهين والتقين انطلق من أسره الـذي دام طـويال   

وصار اهلم األكرب الذي يشغل الدول  ،التعليم  وأصبح ميثل مركز الصدارة بني أنواع
 بناء علـى االجتاهـات   -حىت ليمكن القول ، واملنظمات احمللية واإلقليمية والدولية

أن التعليم والتدريب املهين والتقين استحوذ على النصيب األكـرب مـن    -املعاصرة 
ت يف أنـواع  حىت إن التجديدات اليت حدث، التجديدات اليت ظهرت يف نظم التعليم 

و مبا يعـزز وجـوده   ، ونظم التعليم املختلفة متت وفقا لفلسفة التعليم املهين والتقين 
  .وتوجهه

إىل  والـتقين وإذا ما وجدت دول والسيما النامية منها أا مل تصل بالتعليم املهين 
فهذا يـدل  ، هذا الوضع أو املستوى الذي وصل إليه يف دول أخرى متقدمة أو نامية

 -ال شـك   -وبالتايل فإن وضعها احلـايل  ، هذا التعليم ما زال أسري املاضي  على أن
  .حرج وينذر بأفدح العواقب املستقبلية

ولعله من املفيد يف اية هذا املوضوع التعرف على العوامل والقوى اليت أسرت 
وذلك للوقوف علـى  ، طيلة تلك القرون ،وأحطت من قيمته ، التعليم املهين والتقين 

، كما ملسنا ذلك من الشرح السابق، فعلها وقوة تأثريها يف التعليم املهين والتقين  طبيعة
وأوزان ، حىت تتمكن الدول واملسئولني من حصرها وتشخيص وفهم جوانب تأثريها 

يف ضوء ما ، مبا ميكن من التغلب عليها أو تكميم أثارها السالبة ، فعلها يف هذا التعليم 
، وما توصلت إليه من حلول يف سبيل التخلص منها  ،ى من جهود بذلته الدول األخر

  .وبناء على ما حتقق من نتائج أو مثار قائمة على أرض الواقع
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والـتقين   لعل ما جيدر التنبيه إليه أن العوامل والقوى اليت أسرت التعليم املهـين 
ليست خاصـة بـاليمن   ، واليت سوف نناقشها يف السطور التالية،وأحطت من قيمته 

وإمنا عامة تنطبق على مسرية التعليم والتدريب واملهين التقين بصفة إمجاليـة  ، وحدها 
أي ، مث تتدرج الرؤية واملناقشة من العموم إىل اخلصوص ، على األقل يف احمليط العريب 

ومنها ما ، ذا التعليم عرب العصور واتمعات حىت القرن العشرين ما شهدته مسرية ه
مع مالحظة أنه من خالل املناقشة والتحليـل  ، يتم رؤية مسرية هذا التعليم يف اليمن 

النابعـة  ، هذه ستكون اليمن حاضرة من خالل ضرب األمثلة اليت هلا طبيعتها اخلاصة 
صور ممتدة أو متكـررة ممـا حصـل يف    وإن كانت يف مضموا ، من اتمع اليمين 

  .اتمعات األخرى على اعتبار أن اتمعات خضعت لعوامل تكاد تكون متشاة
نظرة كهذه هلا فائدا يف كوا ترى خصوصية هذا التعليم يف اليمن من خـالل  

وذلك لرؤية ، مبعىن استخالص املؤشرات العامة اليت شكلته ووجهت مسريته ،العموم 
و إن كانت الصورة العامة تبـدو  ، ما تكون يف اليمن من أشكال هلذا التعليم وتفسري 
كون ما حصل يف اتمع اليمين من أشكال هلذا التعليم ال تعدو أن تكـون  ، واحدة 

ومـن  ، مع الفارق يف تأثري هذه العوامل من عصر إىل آخـر  ، حمصلة لعوامل واحدة
اتمعات يف استمرار وقوة تأثريها حـىت   ومع الفارق أيضاً بني هذه، جمتمع إىل آخر
  .الوقت احلاضر

، ة منذ مسرية هذا التعليم احلديثةكما جيب التنبيه إىل انقطاع الرؤية العامة السابق
مث إنه قـد  ،  حيصلكون ما حصل قد ، النعدام مربرات استمرارها يف العصر احلاضر 

ويف غريها من اتمعات األخرى تبدو ظاهرياً أا قد اختفت يف اليمن .. توجد عوامل
على اعتبار أنه نادرا من يدعو اليوم ألفكار  .أو تكون موجودة على املستوى النظري 

ولكن هذه العوامل هي يف ، كأن ينادي باحتقار التعليم املهين ، عليها الزمن  عفىبالية 
، إىل آخـر مع الفارق يف حدة تأثريها من جمتمـع  ، احلقيقة موجودة ومستمرة التأثري

على أساس أن تلك العوامل صارت قواعـد فكريـة   ، حبسب درجة تقدم هذا البلد 
رغـم عـدم   ، كمسلمات توجه السلوك االجتمـاعي  ، مستمدة من حكمة املاضي 
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وأثرهـا يف الواقـع   ، وبالتايل ميكن النظر إىل ناتج هذه العوامل . االعتراف ا علنا 
سن التذكري والتأكيد إن هذه العوامل ليسـت  وعالوة على هذا أو ذاك حي. التعليمي 

املؤثرة يف بعض  قوتهبل متعاونة ومتساندة حىت وإن كان لبعضها ، منفصلة أو منعزلة 
  : األوقات واألماكن وهذه العوامل هي 

 

تكونـت خـالل مراحلـه األوىل     هجند أن، من استقراء خصائص تاريخ التعليم 
مث أخـذت  ، اجلذور الفكرية األوىل اليت قسمت بني التعليم النظري والتعليم املهـين  

. وعمقـت جـذورها    القطيعةتتجمع العديد من العوامل واألسباب اليت غذت تلك 
  .وتتابعت مراحل حتضرها، كلما تطورت اتمعات البشرية 

واحد أسس انفصال الثقافة النظريـة عـن   أنه ال يوجد مصدر فكري ، الراجح 
، وإمنا تضافرت أفكار جتمعت من عدة جمتمعات عكست منط ثقافتها ، الثقافة املهنية 

وتواصـل  ،وكل منها أكدت األخرى وعززت وجودها باستمرار ثقافة اتمعـات  
  .الدائم  واملتنوع مع غريها من الثقافات واجلماعات األخرى، تفاعلها النشط 

، وثقافة تزدري العمل أو املهنة ،داية القسمة تلك بني ثقافة الفكر أو العقل لعل ب
أتت مما نسجه األقدمون يف اتمعات البدائية والقدمية من أفكار ومعتقـدات حتقـق   

  .تكيفه مع الواقع وتوفر له األمن والسالمة من األرواح الشريرة
طبيعتـه  ، سي يف حياة الناس ونظراً للمرتلة املقدسة لتلك املعتقدات كمكون رئي

، فتبعا لذلك ومبا اقتضت الضرورة إىل وجود تعلـيم ديـين   ، اليت تعتمد على العقل 
. األول حماط الة من التقدير واالحترام كونه يرتبط حبياة مادية فانيـه . وتعليم مهين 

اتمع ومعارفـه الـيت خلفهـا     خرباتوتعمقت بتراكم ، وقد تعززت هذه الثنائية
ال سيما الدين اإلسالمي قد أكد على ربط العلم ، قدمون غري أن األديان السماوية األ

وقدر اإلنسان العامل ولكن يبدو أن التأثري احلاسم يف إعالء الثقافة النظريـة  ، بالعمل 
ومتجيدها أتت من مجلة األفكار الفلسفية اليت تكونـت واشـتهرت يف احلضـارات    

فاحلضارة الصينية قـدمت  . سط يف تعزيز تلك القطيعة كل منها سامهت بق، التارخيية 
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ذلـك أن التربيـة الصـينية    ،منوذجا للتربية الشكلية اليت يغلب عليها الصفة األدبية 
ترمي ألن تركز يف الفرد حياة املاضي واخلضوع ، اعتربت عمليات تلخيص للماضي 

قا لتعاليم كونفو وف، تدريب كل فرد على سلوك طريق الواجب ،تقديس التقاليد ، له 
اليت حيتم على الفرد االحتفاظ مبا هو كائن فعال دون ، شيوس  املطابق لطريق الطبيعة 

وتزويده باملعارف األدبية من الكتب املقدسة وكتـب  .  )١(أن يلحقه التغيري والتبديل
وهنـا فمـادة   . يكافأ الناجح فيها بوظيفة حكوميةو. حلفظها عن ظهر قلب، التراث 
وبالتايل ال وجود ، األدبية تلك ال تتصل مباشرة مبا تتطلبه احلياة اليومية العملية التربية 
  .)٢(الفنون العملية واحلرف لتعليم

أصلت القطيعة بني ، وجدت أفكار فلسفية حمكمة البناء ،ففي احلضارة اليونانية 
يم النظـري  وجتسد ذلك تعليميا بالفصل التارخيي بني التعل،وثقافة العمل ،ثقافة العقل 

أو الفلسفة الواقعية ،وممثلها أفالطون ، سواء من خالل الفلسفة املثالية ،والتعليم املهين 
أن األفكار األوىل الـيت  ،ويبدو جليا . أو األفكار الفلسفية األخرى، وممثلها أرسطو 

وما قدمه أنصار هذه ، قدمتها الفلسفة املثالية على يد مؤسسها حكيم اليونان أفالطون
فلسفة من رؤى وتصورات أخرى هي اليت وضعت األساس الفكري األول لقسـمة  ال

وتعليم مهين؛ ذلك أن أفالطون رأى من خـالل  ، إىل تعليم نظري أكادميي  ،التعليم 
و ما تبع ذلك من ثنائيات قسـمت  ، نظرية املثل أن اإلنسان ينقسم إىل عقل وجسم 

وقسـمت  ، وجود إىل روح ومادة وقسمت ال، وعامل سفلي ، الكون إىل عامل علوي 
وقسـمت  ، ومتغرية شريرة ، وقسمت القيم إىل مطلقة خرية ،املعرفة إىل يقينية وظنية 

إىل غري ذلك من ثنائيات يعلو بعضها ويرقي علـى  .. الناس يف اتمع إىل سادة وعبيد
  .البعض اآلخر

ـ ،وملا كان العقل أو الروح حسب وجهة نظر أفالطون أمسى من اجلسـم   ون ك
، و به يتواصل اإلنسان بعـامل املثـل   ،العقل مصدر احلق والفضيلة والكمال البشري 

وباجلسم يكون أقرب إىل اخلطيئة؛ ، وبالعقل يكون اإلنسان أقرب إىل اخلري والفضيلة 
                                                             

  .١٨ص، مرجع سابق ، ظریات التربویة تطور الن: عمر التومي الشیباني ) (١
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وهو الذي جيب أن يويل ، فإن التعليم النظري الذي ينمي العقل هو أمسى أنواع التعليم 
كـون  ،  )١(اء أو إمهال أي تدريب وتعليم ينمي اجلسم واحلواسمقابل إلغ، كل عناية 

هلذا على . واحلواس ال ترى إال عوارض األشياء أو ظالهلا ، اجلسم يعوق عمل العقل 
 .املدرس أن يبتعد عن تعليم احلرف واملهن اليت يتم أداءها بواسطة اجلسم واحلـواس  

وبالتايل هناك أفراد تطغي ، القوى العقلية ولكن ملا كان أفراد اتمع غري متساويني يف 
عليهم قوى الغرائز والشهوات اليت بدورها تلغي عمل العقل؛ فإن على هؤالء األفراد 

وتبعاً لذلك حق علـيهم  . أن يعتمدوا على أجسادهم يف أداء احلرف واملهن يف اتمع
لتربية أن تغربـل  وهنا حق على ا. أن يكونوا عبيداً ومواطنني أسفل السلم االجتماعي

أبناء اتمع ولتنتقي الصفوة املختارة اليت سيقع على كاهلها قيادة اتمع وتصـريف  
لذلك جيب أن يكون غاية التربية هو إجيـاد الفالسـفة واحلكمـاء الـذي     . شئونه 

حتقيـق السـعادة   و ،والتوصل إىل فضائل احلكمـة  ،يستطيعون البحث عن املعرفة 
  .راد ثانياًولألف، للمجتمع أوالً 

إلعدادها للمـواطنني  ،ية ومع أن أرسطو يتفق مع أستاذه أفالطون يف غاية الترب
فرغم انطالقهما من .. إال أنه خيتلف عنه يف الوسيلة املؤدية إىل تلك الغايات، الصاحلني

العقل وقوته للوصول إىل املثل العليا إال أن أرسطو يرى أن السبيل إىل ذلك ليس عن 
مبعىن أن واقعية أرسـطو  . وإمنا أيضا عن طريف احلياة العملية ، النظرية  طريق احلياة

  .لكن من ناحية عقلية،جعلته يركز على احلياة الطبيعية والعملية 
كما يف إسربطة ، خالصة القول أن التربية اإلغريقية سواء اختذت طابعا عسكريا 

يف أثينا أو كانـت متـأثرة    كما)  دميقراطية أرستقراطية (أو اختذت طابعا دميقراطيا 
أو بأفكار السوفسطائيني ، أو بالفلسفة املادية ، أو بالفلسفة الواقعية ، بالفلسفة املثالية 

مبنيـة   ،ويف خمتلف عصورها ،وغريهم؛ فقد كانت التربية اإلغريقية يف كل صورها 
كـان   حيـث ، على إعالء التعليم النظري الكالسيكي وإمهال التعليم احلريف واملهين 
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الذين كانوا يعملون  واألجانب، العمل اليدوي وتعليم أسرار املهن من نصيب العبيد 
  .التجارة والصناعة والزراعةيف 

وغين عن البيانات أن تأثري التربية اإلغريقية كان واسعا وقويا على أمناط التربيـة  
تؤثر إال بقوة انت لتنتشر ووما ك.ورمبا حىت اآلن ، األخرى يف كل دول العامل تقريبا 

وما أدل على ذلك تأثرياا القوية علـى التربيـة   .وغايتها األخالق والفضيلة، العقل
إىل ، من تربية مبنية على العمل واألداء الراقي للحرف والفنون ، بتحويلها ، الرومانية

  .)١(متجد الثقافة النظرية، تربية مبنية على العقل 
 ورمبا يرجع انتقاص الفالسفة القدماء وقادة الدول واتمـع ملرتلـة العمـل يف    

وهو إىل جانب كونه حمفوفاً باملخاطر و فهو عمل ، أن العمل جمهد ، الصناعة والزراعة 
أو يسند إىل ، لذلك كان يترك العمل احلريف للمحتاجني ،ممل وغري باعث على السرور 

وذا كان .ال رغبة وحبا فيها ،وا األعمال اليدوية قسرا الذي جيب أن ميارس. العبيد 
ال بد من تربيرات فكرية أو فلسفية تقنع الناس بتقسيم األعمال بينهم بناء على ذلك 

لعليـة   وأرسـتقراطي كالسيكي ،نظري وشكلي : تأسس االنفصال بني تعليم رمسي 
ورمبـا ال  . شطتهم اإلنتاجيةوتعليم حريف مهين غري رمسي لعامة الناس مرتبطاً بأن، القوم

والتعليم املهين يف احلضارات ،خيتلف واقع حال تلك القطيعة كثريا بني التعليم النظري 
أما احملصـلة النهائيـة   . إال من حيث اتساع الدراسات النظرية أو صيغها ، األخرى 
  .فواحدة
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لعله منطقيا أن ختلف أساليب ووسائل اإلنتاج كان السبب اجلوهري وراء ختلف 
أو حيتل شـريطا ضـيقا يف   ، وبقائه حماصرا يف بوتقة التقاليد ،التعليم والتدريب املهين 

أساليب وسائل اإلنتاج يف العصـر احلاضـر   بدليل أن تطور وتعدد ، حياة اتمعات 
نتيجة استخدام اآلالت الضخمة وإدخال امليكنة واألسـاليب املتقدمـة يف الصـناعة    

إلعـداد  ، والزراعة واإلدارة فرض بقوة على الدول االهتمام بالتعليم املهين والتقين 
قاليد االجتماعية بغض النظر عن الت، العمالة املاهرة والتقنية الالزمة لقطاعات االقتصاد

كون التعليم والتدريب املقدم واملعطى يف . اليت حالت دون تعلم املهنة واالشتغال ا 
  .مؤسسات التعليم املهين والتقين أصبح شرطا الزما لشغل املهن والوظائف

غلـب علـى اقتصـاديات    ، ولكن يف العصور السابقة للثورة الصناعية األوىل 
أو اقتصاد الكفاف الذي يهيمن عليـه القطـاع   ، عاشي اتمعات منط االقتصاد األ

املعتمد على احلرف البسيطة اليت أكثر ما تقوم على ، وهو القطاع الزراعي ، التقليدي 
اليت أغلبها ، ويصدق هذا القول على احلرف الصناعية واإلستراتيجية . اجلهد العضلي 

ما حتتـاج إىل جهـد    ربقد ،ال حتتاج إىل إعداد مسبق ، تطبق أساليب إنتاج بسيطة 
و اكتشاف طرق جديدة تساعد على حتسني ، عضلي وقدرة على تعلم احلرف القائمة

 ومن يعمل ا من اآلسر والفئات، وحيث أن االشتغال باحلرف كان حمتقراً . اإلنتاج 
، الواقعة أسفل السلم االجتماعي؛ فقد اقتضت الضرورة أن تتـوارث تلـك األسـر   

باعتبار تلـك  ، ها اجلدد ئوتنقلها إىل أعضا، وظلت حتتكر أسرارها ، احلرف واملهن 
وبالتايل ال ميكن التفريط ا لآلخـرين ليشـاركوم   ، احلرف مصدر رزقها الوحيد 

رمبا كان هذا هو السبب الذي حال دون قيام مؤسسـات   ،مصدر معيشتهم ولذلك 
تفاء تلك الفئات أو األسر جبانب ذلك كان يؤدي اخ، رمسية للتدريب والتعليم املهين 

فردياً أو مجاعيا بسبب احلروب والكوارث وغريها إىل ضياع أسرار تلـك احلـرف   
واخلربات املتراكمة  ليبدأ تكون احلرف وتعلمها من جديد مع ما استلزمه ذلك مـن  

مث صعوبة توافر الشروط ، ميسراً يف ظل تلك الظروف املضطربة مل يكن ، وقت طويل 
وما قد يؤديه ذلـك  ، وتناقلها من جيل إىل جيل ، واملعارف  كم اخلربات الكافية لترا

وبالتايل وجود مؤسسات تتـوىل تعلـيم   ، من حتوالت نوعية تدفع إىل تعقد أساليبها 
  .النشء ا
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سياق التـاريخ االجتمـاعي   املستقرئ لنماذج وأشكال الدول اليت ظهرت يف 
إما ،ة حكمها على أسس خمتلفة ـجيد أا أقامت سلطتها السياسية وأنظم، للشعوب 

متخذة أشكاالً دكتاتورية أو ملكية أو عنصرية أو مـا  ، ة أو مذهبية ـطائفية أو عرقي
ولتحقيق ذلـك حكمـت   . شابه ذلك لتؤكد من خالهلا أحقيتها يف احلكم والسلطة 

وقلما وجدت حكومات وطنية إنسانية . ار لتحمي كياا وتثبت وجودها باحلديد والن
  .حفظت للناس أو ألغلبهم حقوقا متساوية

ومنذ نشأة املدرسة والتعليم الرمسي يف الغالب من مهمة الدولة تشـرف عليـه   
وقد قـوي  ،بقصد توظيفه توظيفا اجتماعيا وسياسيا من أجل إعادة النظام االجتماعي 

كي يتم تشكيل توجهـات الفـرد االجتماعيـة    . ظل الدول القومية  هذا الدور يف
وتفسري ذلك أن توجهات الفرد السياسية تعترب جـزءا مـن توجهاتـه    . والسياسية 

االجتماعية؛ إذ من خالل تقدمي اإلطار االجتماعي إلدماج الفرد يف بيئته االجتماعيـة  
لوك العام يتعلم الطاعة واالمتثال فإا من خالل اكتساب املواطنة وااللتزام بقواعد الس

مؤسسـات التعلـيم جـل     الدولهلذا تويل . للسلطة واخلضوع هلا طوعا أو كرها 
وغرس قيم الطاعة والوالء  ،توجهات الفرد السياسية منذ الصفرلتشكيل ، اهتمامها 

حبكم طبيعته احملافظة يغذي ثقافة الطاعـة  ، كون التعليم ،للسلطة ونظامها السياسي 
واإلذعان لكافة رموز السلطة وإكسام صفات املسايرة واخلضوع ملوجهات السلطة 

وتقبل أهدافه ، وتقدمي املربرات املنطقية لتوجهات النظام السياسي ، وقبول أحكامها 
وحيث تكون ثقافة القوة املهيمنة هي النموذج أو ،  )١(وتأييده والدفاع عنه،ونشرها 

، ثقافة تزدري احلرف والعمـل اليـدوي  وهذه ال.. الناس نفوس هاملثال الذي فو إلي
، وقيمها السائدة ، مقابل إعالئها من الثقافة النظرية ، وجتعله من نصيب الفئات الدنيا 

وجعلت الكثريين يعرضون عن ، فقد ترسخت فيها اجتاهات حتتقر احلرف والعاملني ا 
لـدى أبنـاء    - كانت ومهية حىت لو -مقابل ما أوجدته من تطلعات ،االشتغال ا 

مما أدى بالنشئ إىل احتقار التعليم املهين  ،الفقراء حلياة الطبقات العليا وأمناط سلوكها 
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وعلى سبيل املثال تكون بوضوح خالل حكم األئمة يف مشـال   ،وازدراء امللتحقني به
ولكن  ،اليمن تقسيم اجتماعي سياسي بثقافة تزدري املهن والعاملني ا بصورة مبالغة 

، عندما فرضت ظروف التطور االقتصادي إجياد مؤسسات للتعليم والتدريب املهـين  
متثلت يف ضعف اإلقبال عليها رغم احلـوافز  ، فقد واجهت مقاومة اجتماعية شديدة 

ومع ذلك ظل حماصراً اجتماعيـاً ومقيـداً   ، واالمتيازات اجلمة اليت قدمت مللتحقيها 
وإن كانت اآلن أقل وطـأة ممـا    ،فة سائدة حىت اآلن وما زالت هذه الص ،اقتصاديا 

  .مضى

 

مما ال شك فيه أن هاجس األمن واحلفاظ على كيان اتمع وسالمة أعضائه مـن  
أخطار احلروب والكوارث ظل وما يزال اهلم األول الذي شغل ويشـغل اتمعـات   

، إذ من أجل محاية اتمع وتوفري األمن والسالمة له يف احلاضر واملستقبل ،والشعوب 
فقد كان ضروريا أن حيشد اتمع  ،يف وقت كان العنصر البشري هو العامل احلاسم 

الغزوات بوالقيام ، خرية أبنائه إلعدادهم اإلعداد اجليد ملواجهة األخطار احملدقة باتمع
 فوهنـا انصـر   .وتكفل له القوة واملنعة ، ن والسالمة واحلروب اليت تضمن له األم

و ما يلـي  ، وتعلم فنون القتال ، النشئ والشباب لينخرطون يف املعسكرات للتدرب 
أما ما تبقى من أفراد اتمـع  . اخل .. ذلك من تعلم صفات الشجاعة وحتمل املشاق

وهنا حرم اتمع من .  فطبيعي أن ينصرفوا لالشتغال باملهن والقيام باألعمال اليدوية
. ومن تشكيل قدرام ومهارم واالستفادة منـها   ،خرية أبنائه لتعلم احلرف واملهن 

وتقاليدها احفة أن يتحـول  ، مقابل ذلك فرضت طبيعة احلروب وحىت وقت قريب 
تقـع أسـفل السـلم    ، أفراد الطرف املهزوم إىل فئات مقهورة لدى الطرف املنتصر 

وبالتايل جترب قسراً لالشتغال باحلرف واملهن أو ،  تتمتع باحلقوق املدنية ال، االجتماعي 
فهم يظلون ينتظرون ساعة ،لفترات سواء طالت أو قصرت ،األعمال اليدوية األخرى 
  .الفرج والعودة إىل حريتهم

أن االستعداد للحروب ومواجهة الكوارث استنفذت خرية أبناء ، خالصة القول
ويف احلالة الثانية جيرب بعض األفراد على ، ري إنتاجية كتضحية الزمة اتمع يف أمور غ
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 ويف كلتا احلالتني حرمان. ا وال يرغبون يف أدائها  يتفننونممارسة حرف وأعمال ال 
 أو تراكم خـربات اتمـع يف أداء  ، اتمع من فرص تنمية خربات ومهارات أبنائه 

إىل جانب هذا وذاك مل تنضج الظروف لتنـوع  و. مبا يسمح لتطويرها ،احلرف واملهن 
  .أساليب اإلنتاج وارتفاع مستواها

 

أوجدها اتمع  للحفاظ على ثقافة واستمرار وجوده مـن   ةملا كانت التربية أدا
 خالل تنشئة أبنائه وتربيتهم التربية املواكبة واملطابقة ألمناط ثقافة اتمـع املوروثـة  

جبانب ، فإن وظيفته احملافظة حتتل مكان الصدارة بني وظائف التعليم ، وإدماجهم فيها
فالدين يعترب أمسى ما ميلكه اتمع ، ذلك فحني تصدرت وظائف التعليم الوظيفة الدينية

فقد اكتسبت نظم التعليم صفة االحترام واإلجالل وبالتايل ، ويعتز به كمكون حلياته 
كون الوظيفتني السابقتني ارتبطتا باملورث الثقايف والـديين  . غيريعصية على الت تصار

، وهذا املوروث ينتمي إىل الثقافة الفكرية النظريـة  .. الذي تكون عرب عصور طويلة 
وناجتها االجتمـاعي ال   ،كوا تتناول جوانب مادية متغرية ،فقد تدنت الثقافة املهنية 

تبعد أي تعليم أو تدريب يؤدي بـاألحرار إىل  وهلذا اس.تضيف أشياء إىل مكون اتمع
  .يضطرون لذلك  نحرف ومهن هي من اختصاص العبيد أو الفقراء أو العامة الذي

 ومـا تكـون  ، ما سبق أن التربية ونظامها التعليمي أكثر ارتباطا باملاضي ومعىن
خالله من هوية طبعت هذا اتمع أو ذاك بسمات متيزه عن غـريه مـن اتمعـات    

لـيس ألن   ،واتمع واإلنسان مشدودان دوماً إىل املاضي مهمـا كـان   ، األخرى 
وإمنا ، يف الفرد واتمع  اًأن بيئة احلاضر أكثر تأثري أو، ه ـاملستقبل جمهول وال تأثري ل

وهويتهما الذاتيـة احلاضـرة جممـوع     ،ألن الفرد واتمع ال يتكونان دفعة واحدة 
مضافا إليه جمموع العالقات والتأثريات الصة جتارما املتراكمة وة أو خإجنازاما املاضي

وهنا ال غرابة أن تكون التربية أداة . وكذا األعمال واملشروعات املستقبلية ،احلاصلة 
يف مـزيج أو  ، إذ عن طريقها يستمر املاضي إىل احلاضر ، حمافظة قبل أي شيء آخر 

وعن طريقهـا يسـتمر املاضـي    ، به تستجيب للحاضر وتليب مطال، تركيبة جديدة 
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وميـل  . واحلاضر إىل املستقبل من خالل استمرار ثقافة اتمع وهويته الدالة عليـه  
التربية إىل احملافظة بالصورة السابقة وعرضها جعلها تعيد إنتاج قيم اتمع وعاداتـه  

كـثرياً   فيه ال ختتلف،واجتاهاته ومعايريه االجتماعية حىت وإن كانت يف أفضل صورة 
مث أن هـذه القـيم والتقاليـد والعـادات     ، عما تكون يف سياق التاريخ االجتماعي 

وهـي  ، واالجتاهات ما تزال حتكم عمليات التعليم وحمتواها وأساليبها وكذا نتائجها 
 والـتقين هلذا وذاك ما تزال متأثرة باملاضي من ناحية بطء استجابتها للتعليم املهـين  

ما أدل على ذلك أن أغلب مؤسسات التعليم .و جعله جزءاً منها ، وتقبلها له بسهولة 
كغريه من البلدان األخرى نشأت خـارج نظـم    اليمناملهين والتقين اليت ظهرت يف 

ظلت حماصرة وحتتـل مسـاحة   .وما نشأ منها داخل التعليم الرمسي ، التعليم الرمسي 
لذلك فصلت تلك ، ظري بل وأغلبها تؤدي مهامها على نفس منط التعليم الن، ضيقة 

وأعيد ربطها بوزارة العمل والتـدريب املهـين   ،املؤسسات عن نظام التعليم الرمسي 
ودليل على احنياز ، وليدل هذا على الفجوة القائمة بني الثقافة النظرية والثقافة املهنية 

  .نظام التعليم الرمسي للثقافة النظرية
 القرون املاضية أدواراً خمتلفـة يف  تلك هي أبرز العوامل واألسباب اليت لعبت يف

، وفصله كلية عن التعلـيم النظـري الرمسـي    ،احلط من قيمة التعليم احلريف واملهين 
والتعامل معه رمسيا  وشعبيا كنمط تدرييب مهمل وتتواله الفئات الدنيا يف اتمـع يف  

ارسة عمليـات  ومم، أثناء القيام باألنشطة االقتصادية،الوسط االجتماعي واالقتصادي 
، ويتم وفق الظروف املتاحة واألساليب املستخدمة يف هذه احلرفة أو تلـك  ، اإلنتاج 
  .الفن اإلنتاجي الذي وصل إليه هذا اتمع أو ذاك مستوى

ولكن منذ ظهور الثورة الصناعية األوىل يف منتصف القرن الثامن عشر أخـذت  
كلما طرأت عوامل وقوى ،تدرجيياً  العوامل السابقة ذكرها تتراجع ويقل حدة تأثريها

مع ، حدة فعلها يف دفع مسريته  لتتضاعف، أدت إىل االهتمام بالتعليم املهين والتقين 
، الفارق بني الدول النامية والدول املتقدمة يف توافر تلك العوامل وقوة تأثريهـا فيـه   

  .و لكن من خالل الواقع اليمين، وسنقف عليها يف موضوع ال حق 
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إغلبها بـاق   نقلن العوامل واألسباب السابق ذكرها ما يزال بعضها إن مل غري أ
ومستمر وتؤثر بأوزان وأشكال خمتلفة من جمتمع إىل آخر، وإن كان بعض من تلـك  
العوامل قد حتورت واختذت صفات أخرى، وصارت تؤثر بألوان أخرى، بفعل جديد 

بيانه وتأكيده أنه إذا كانت قد على أن ما جيب ت. وزوايا عديدة، ولكن احملصلة واحدة
اختفت بعض العوامل اليت تكونت يف املاضي وأثرت على التعليم املهين وحاصـرته يف  
بوتقة التقاليد اإلنتاجية؛ فقد نشأت عوامل جديدة تعوق منـوه وتطـوره املنسـجم    
واملتوازن مع مطالب اتمع وحتديات العصر، ولكنها اليوم نابعة من ظروف كل جمتمع 

هلذا وجـب أن  . درجة تقدمه، وإن كانت هناك صفات مشتركة لناتج تلك العواملو
نناقش هذه العوامل من خالل الواقع اليمين، على أساس أن لكل جمتمع عوامله اخلاصة 

  .به وفق أوليات فعلها وتأثريها
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إذ . املهين رحلة تكونه احلديث وسط ظروف بالغة التعقيد والتعليمب يشق التدر

اقتصادية واجتماعية جديدة فرضت إجيـاد أشـكال    ومتغرياتكلما ظهرت عوامل 
جبـارة لتكـون   ب املهين، وبذلت يف سبيل ذلك جهـودا  يجديدة من التعليم والتدر

مؤسسات منه؛ تراجع آثر تلك العوامل وقل فعلها أمام األفكار اجلامـدة واملواقـف   
  .عنيك اجلهود بعوائق شىت، وصارت أثراً بعد االجتماعية املضادة له، واصطدمت تل

ورغم احلاجة املاسة لتعليم مهين وحريف حديث يسهم يف رفع مهارات العمـال  
ثة من القرون الوسـطى بفضـل املـتغريات اجلديـدة     وتطوير احلرف السائدة املورو

االقتصادية والسياسية اليت أخذت تتالحـق يف شـطري الـيمن إال أن املكونـات     
االجتماعية مل تسمح باالهتمام ذا التعليم وإعطائه الصفة الرمسية، وتكون له مؤسساته 

ـ  ا لصـيقا  مثلها مثل مؤسسات التعليم األخرى، وظلت احلرف املوروثة ومنط تعلمه
خبربات الكبار، وتدريب الصغار علـى   بأنشطة السكان، من خالل االحتكاك املباشر

  .ممارسة تلك احلرف يف واقع العمل واإلنتاج، حيث يكتسبون أسرار احلرف واملهارات
غري أن استبعاد التدريب والتعليم احلريف واملهين من اهتمام الدولة، ومن أخـذه  

أ يتراجع أمام تزايد احلاجة للمهن واحلرف اجلديدة اليت أخذ الطابع النظامي الرمسي، بد
يفرضها حتديث أجهزة الدولة واالنتعاش االقتصادي، وعندها أخـذت احلكومـات    
سواء يف مشال اليمن أو يف جنوبه تنشئ مؤسسات خاصة ذا النمط التعليمي، رغـم   

ـ  ائر منـوه املواكـب   الظروف االجتماعية املضادة له، اليت وقفت حجر عثرة أمام وت
لالحتياجات املتزايدة إليه، ومع ذلك فكلما تزايد تطور القطاع احلـديث املتمثـل يف   

تضاعف االهتمام الرمسي ذا النمط ! التجارة والصناعة واإلدارة واخلدمات احلكومية
  .التعليمي، وتزايد مؤسساته وبراجمه التدريبية والدراسية تدرجيياً

مـن   حتديثهالتدريب املهين والتقين يف اليمن ومسرية وليم وميكن تتبع والدة التع
خالل رحلته قبل الثورة اليمنية يف ظل احلكمني التركي واإلمامي يف مشال اليمن، ويف 
ظل االحتالل الربيطاين يف جنوب اليمن وبعد الثورة اليمنية يف ظل التشـطري وبعـد   

  :الوحدة املباركة، وذلك على النحو التايل
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املالحظ أن والدة التعليم والتدريب املهين يف اليمن كانت عسرية ومسرية حتديثه 
شاقة، حيث بدأت أوىل خطواته يف ظل احلكم التركي يف مشال الـيمن واالحـتالل   

ـ  تغريات االقتصـادية واالجتماعيـة   الربيطاين يف جنوبه، لتنمية مجلة من العوامل وامل
والسياسية اليت أدت إىل ظهور أنواع بعينها تليب احلاجات اآلنية ملطالـب احلكومـة   
واجليش التركي، وكذا تلبية حاجات االنتعاش االقتصـادي وحكومـة االسـتعمار    

  .الربيطاين من احلرف واملهن اجلديدة
عسـكرية، وإصـالح   فحاجة احلكومة واجليش التركي يف صنعاء إىل مالبـس  

فقـد  . األسلحة املعطوبة، ومهارات جديدة يف التجارة واخلراطة والبناء؛ وغري ذلـك 
وهنا أنشـأ الـوايل   . تطلب األمر إقامة مؤسسات تعليمية تدريبية لتوفر تلك املهارات

، أمساهـا  ١٨٩٥أول مدرسة صناعية مبدينة صنعاء يف عـام  " حسني حقي" التركي
  . )١("مدرسة الصنائع"

ولضمان جناحها يف أداء مهامها استقدم هلا املعلمني، واملعدات واألدوات الالزمة 
  .هلا من اسطنبول

وبسبب شحة البيانات ورمبا انعدامها عن هذه املدرسة، فإنه يصعب التحقق من 
التخصصات اليت اشتملت عليها، وهوية الطالب الذين التحقوا ـا، واملـدة الـيت    

إن كان الراجح أا حتولت إىل مركز لتدريب أبناء الطبقات و. استمرت تزاول نشاطها
اليدويـة،   الدنيا على احلرف اليت تليب احتياجات اجليش واحلكومة التركية من احلرف

وباملثل فقد رافق االنتعاش التجاري يف مستعمرة عدن احلاجة املاسـة  . يف املقام األول
مسئوليتهم عن رعاية التعليم احلديث  اوحيث أن الربيطانيني أخلو. للمهارات اجلديدة

إال بالقدر الذي يليب احتياجام منه، فقد توىل األهايل افتتاح املعهد التجاري العدين يف 
                                                             

، أحم د وص في    ١٦٤، ص ١٩٦٨تاریخ الیمن السیاسي، الق اھرة، دار الھن اء،   : محمد یحیى الحداد )(١
  .١٢٣، ص ١٩٨٦زكریا، رحلتي إلى الیمن، دمشق، 
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، مبتدءا بتخصصات الطباعة على اآللة الكاتبة باللغة ١٩٢٧كريتر مبدينة عدن يف عام 
أنـه بسـبب التقاليـد     غري.  )١(اإلجنليزية، وأعمال السكرتارية أو الوظائف الكتابية

  .وموظفيه من اهلنود هاالجتماعية اجلامدة فقد كان أغلب طالب املعهد ومدرسي
ولكن عقب االنتعاش االقتصادي، واطراد منو التجارة، وما رافقهما من التوسع 
يف مؤسسات املال واألعمال التجارية املختلفة، فقد تطور املعهد التجـاري العـدين،   

دمها عام واآلخر جتـاري، وارتبـاط مقررامـا الدراسـية     ليحتوي على قسمني أح
طالبـا سـنة   ٣٩٠وامتحاناما بغرفة لندن التجارية، وتزايد أعداد طالب املعهد إىل 

إىل غري ذلك من تنوع ختصصات املعهد وبراجمه التعليمية والتدريبية، جسد  )٢(١٩٥٠
  .١٩٥٢جديد للمعهد يف عام  مبىنذلك إجياد 
إىل أن األتراك افتتحوا مدرسة مهنية للتدريب على صناعة " اظةفاروق أب"ويشري

افتتحـت عـام    )٣(احلديدة األحذية واجللود يف مدينة صنعاء، مث مدرسة صناعية يف 
  .ويبدو أن املدرسة األوىل هي نفس املدرسة الصناعية املشار إليها سابقا. ١٩٠٦

ل اإلمام حيىي إىل توفري وعقب التطور االقتصادي يف ظل احلكم اإلمامي عمد أجنا
احتياجات التطور االقتصادي من اخلربات واملهـارات اجلديـدة فأنشـئ يف عـام     

مدرسة للتدرب على صناعة النسيج والتجارة والصابون، استقدم هلا اخلـرباء  ١٩٣٧
  . )٤(واملدرسون من مصر وسوريا

حركـة  ام اإلمام حيىي لبعض اخلربات العربية، تلبيـة لضـغوط   دويف إطار استق
الـذي  . م ١٩٣٦اإلصالح يف التغري مت استقدام األستاذ السوري أمحد وصفي عـام  

إدارـا وتـدريس    درسة زراعية يف مدينة صنعاء وتوىلحبكم ختصصه توىل افتتاح م
 وتدريبهم أساليب زراعـة األشـجار  ، الطالب النظريات واملعارف الزراعية احلديثة 

                                                             
 ١٩٧٠ – ١٩٣٠التربیة والتعلیم في الشطر الجنوبي من الیمن، الجزء األول : كرامة مبارك سلیمان )(١

  .٦١، ص١٩٩٤مركز الدراسات والبحوث الیمني صنعاء 
  .١٣٢، ١٣٠، صسابقمرجع  )(٢
أحم  د عل  ي الح  اج، التعل  یم الیمن  ي ج  ذور تش  كلھ واتجاھ  ات تط  وره، دار الفك  ر المعاص  ر   : نق  ال م  ن  )(٣

  .٣٢، ص ١٩٩٩صنعاء، 
  .٣٥٨ص .  ١٩٨٣الیمن الجمھوري، دمشق، مكتبة الكاتب العربي : عبد اهللا البردوني )(٤
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مغادرته اليمن اختفت هذه املدرسة وصارت أثـرا  ولكن بعد  )١() احملاصيل الزراعية(
  .بعد عني

وينسحب هذا القول على املدارس الصناعية واملهنية األخرى واليت انتهت عقب 
  .انتهاء عقود املدرسني

وملواكبة االنتعاش االقتصادي والتوسع التجاري يف مراكز احلضر افتتح املعهـد  
الكلية يقدم تعليما مهنيـا ملـدة أربـع    حتت مسمى . م ١٩٢٥الفين يف املعال يف عام 

وميكانيكا ، التجارة و،  وامليكانيكا العامة، سنوات يف ختصصات الكهربا والتمديدات 
  . )٢(اللندنية" سييت أند جبلدسي" السريات وفق منهج 

من حيث توسيع الدراسة به إىل مسـتوى  ،م ١٩٦١مث تطور املعهد الفين يف عام 
واهلندسـة   إلعداد الكوادر الوسطية يف ختصصـات البنـاء   ) تقين (الدبلوم املتوسط 

ومت افتتاح قسم جتاري بنظام السنتني بعـد الثانويـة ليتقـدم    ، وامليكانيكا والكهرباء
هذا وصار للمعهد ملحـق خيـتص   )٣(الطالب بعدها المتحان اجلمعية امللكية للفنون

ظفي شـركة مصـايف   بإعداد املهارات اجلديدة ملصايف البترول وتدريب وتأهيل مـو 
  .البترول يف الربيقة 

الفتتاح مراكز التدريب احلريف أو املهين يف جنوب  بذلتوهناك حماوالت وجهود 
، مركز للتدريب املهين والصناعي  عدنيف . م ١٩٥٦حيث افتتح يف ، اليمن ومشاله 

معهد صحي لتدريس العلـوم الصـحية   . م ١٩٥٧وأسس يف مدينة صنعاء يف عام 
 )٤(مع منظمة الصحة العاملية احنصر وضاق يف تدريب املمرضني واملمرضـات بالتعاون 

ويف بداية الستينات افتتح يف مدينة عدن معهد صحي إلعـداد  . داخل املستشفيات 
 RNA وتدريب املمرضني واملمرضات حتت إشراف احلكومة االحتادية لنيـل شـهادة  

  .دورات يف الصحة العامة وتقدم ،واملماثلة لشهادة متنح يف بريطانيا 
                                                             

  .١٥٦ص،  مرجع سابق،  رحلتي إلى الیمن: أحمد وصفي  )(١
  .٢٢٧ص ،مرجع سابق ، الجنوبي من الیمن  الشطرالتربیة والتعلیم في : كرامة مبارك سلیمات  )(٢
  .٣٠٩ص: المرجع السابق  )(٣
  . م١٩٦٤، روز الیوسف ، القاھرة ، كنت طبیبا في الیمن : طلعت اسكندر  )(٤
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الطبيبة الفرنسية اليت زارت صنعاء يف أواخر اخلمسينات " فايان كلودي " وتشري 
أا شاهدت مركزا نسويا لتدريب الفتيات على ،لتقدمي خدماا الطبية لألسرة املالكة 

  . )١(اخلياطة والتطريز والتدبري املرتيل وتعليم القرآن الكرمي
جدد نوع من التعلـيم  ، احلديث الذي تطور يف مشال اليمن وضمن التعليم شبه 

متثل يف مسـتويني  ،التقين أو مبعىن أدق التعليم املهين يف املدرسة الثانوية العامة بصنعاء
 ،األول ملدة سنة دراسية بعد الثانوية العامة ،دراسيني يف فصلني ملحقني بالثانوية العامة 

والفصـل  . زمني لشغل وظائف الربق واهلـاتف وخمصص لتأهيل وتدريب املهنيني الال
الثاين يتضمن مستوى دراسي ملدة سنتني بعد الثانوية العامة لتأهيل وتدريب مـوظفني  

  .)٢(لدواوين اإلمام
ميكـن  ،للتعليم والتدريب املهين وجدت مراكز تـدريب   ةجبانب األنواع السابق

من خالهلا يتدرب النشـئ علـى   اليت " التلمذة املهنية " النظر إليها على أا نوع من 
وميارس املهن القائمة ،أي حيتك خبربات الكبار ،احلرف واملهن يف واقع العمل مباشرة 

وجـد مركـز التلغـراف    ،ثـال  ومن ذلك على سبيل امل.حتت بصرهم وتوجيههم 
وكانوا يشرفون على تدريب املـوظفني  ، كان يديره أخصائيون إيطاليون ، الالسلكي

تصنع . معمل ميكانيكي كبري " قصر السالح " كما وجد يف ،سلكي على التشغيل الال
 ،اخل .. وإصالح املـدافع  ، وسك النقود ،فيه البنادق والبارود واألدوات امليكانيكية 

وهكذا احلال ، ويف هذا املعمل تدرب العديدون حتت إشراف وتوجيه رؤسائهم املهرة 
  . )٣(يف العديد من املؤسسات احلكومية

يلي خالصة مبؤسسات التدريب والتعليم املهين يف اليمن بشـطريه حـىت    وفيما 
وذلك على النحـو  ،م ١٩٦٧م واالستقالل ١٩٦٢الثورة اليمنية ثورة سبتمرب عام 

  : التايل
                                                             

  .تعریب، في الیمن  طبیبةكنت : فایان كلودي  )(١
  . ٤٢ص ،التعلیم الیمني جذور تشكلھ واتجاھات تطوره : أحمد علي الحاج محمد  )(٢
ش ركة  التن ویر   ،بیروت ، رحلتي في العربیة السعیدة ، نزیھ مؤید العظم : تفاصیل راجع للمزید من ال )(٣

معھ  د البح  وث   ،تك  وین ال  یمن الح  دیث ، مص  طفى س  الم   س  ید: أیض  ًا .  ١٥٥ص، ٢ط، للطباع  ة والنش  ر  
  .م١٩٧١، مكتبة سعید رأفت ، القاھرة ، الدراسات العربیةو
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  حوهلا اإلمام حييي إىل كلية عسكرية  م١٨٩٥  املدرسة الصناعية بصنعاء  ١
  م١٩٥٢طور عام   م ١٩٠١   املعهد الفين باملعال  ٢
ــة   م ١٩٠٥   )١(املدرسة الصناعية باحلديدة  ٣ ــاء احلــرب اليمني دمــرت أثن

  اإلدريسية
    م ١٩٢٧  املعهد التجاري بعدن  ٤
توقفت عن العمل مبفغادرة مشرفوها   م ١٩٣٦  املدرسة الزراعية بصنعاء  ٥

  .ومعلموها اليمنيني 
    م ١٩٣٧  املدرسة الصناعية للنسيج بصنعاء  ٦
إىل املهن اهلندسية  ١٩٦١طور عام   م ١٩٥٢  عدن –املعهد الفين باملعال   ٧

والتجارية مث طور إىل كلية اهلندسـة  
  بعد الثورة

  مركز التدريب املهين الصناعي بصنعاء  ٨
  

    م ١٩٥٦

    م ١٩٥٧  مدرسة املمرضات  ٩
  املهنيةحول إىل مركز للتلمذة   م ١٩٦٠  املعهد الصحي بعدن  ١٠
انتهى بقيام الثورة وحتول املـبىن إىل    م ١٩٦٠  مركز اخلياطة والتطريز بصنعاء  ١١

  وزارة للتربية والتعليم
  م ١٩٦٢انتهيا بقيام ثورة سبتمرب   م ١٩٦١  فصالن للتعليم التقين بصنعاء  ١٢

وكما هو واضح من بنية التدريب والتعليم املهين والـتقين الـيت تكونـت يف      
شطري اليمن خالل سبعني عاما من ظهور أول مؤسسة للتعليم املهين يف اليمن حـىت  

باليـة  ، ثورة سبتمرب واالستقالل يبدو جليا أا أبنية حمدودة املساحة شـكلية األداء  
                                                             

أن ھ رأى مدرس ة   .م ١٩٢٧الذي زار الیمن وبین الزیارة األولى ف ي ع ام   " نزیھ مؤید العظم " أشار  )(١
ال والح رب الت ي دارت ب ین ج یش     ولكنھ ا تھ دمت نتیج ة اإلھم     ،كان قد ش یدھا األت راك   ،الصناعات بالحدیدة

وأق ام حدیق ة وس طھا    ، أع اد تش یید أح د أبنیتھ ا      محم د ثم إن سیف اإلس الم   ،اإلمام یحیي وجیش األدارسة 
  . ٤٤ص، مرجع سابق  ، العظمراجع نزیھ  ،لتخذ منھ سكن خاص 
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غري مواكبـة حلاجـات التطـور االقتصـادي      وبالتايل،وقليلة املخرجات، احملتوى 
واجلهود املتتابعة املبذولة لتكون تلك األشـكال   ،رغم احملاوالت اجلادة ! واالجتماعي

وعـربت عـن    ،ومع أن هذه املؤسسات عكست نوعية مطالب اتمع . التعليمية 
عثـرت  إال أـا ت ، احلدود الدنيا حلاجات القطاعات االقتصادية واالجتماعية الالزمة

والنظرة ، واحدة تلو األخرى أمام التقاليد االجتماعية املختلفة  ،واختفى العديد منها 
  . الدونية هلذا النوع التعليمي

أمام عجز أنواع التعليم والتدريب املهين عن تلبية احتياجات األنشطة االقتصادية 
عـويض عـن   فقد كان طبيعيا الت، على وجه اخلصوص ، واالجتماعية يف مشال اليمن 

وأن تعتمد ، " بالتلمذة املهنية" ذلك العجز أن يستمر النمط التقليدي القدمي املعروف
على استقدام الكفاءات املهنية والتقنية اليت ، اليمن على استرياد املنتجات من اخلارج 

ليتزايد هذا االجتاه تدرجييا كلما استمرت العوائق أمام التعليم املهين ، حيتاجها اتمع 
وقد يقول قائـل  ،لتدخل اليمن يف سياسة االعتماد شبه الكامل على اخلارج ، والتقين 

وحكومة االستعمار الربيطاين يف جنوب اليمن مل يبذال جهدا  ،إن األئمة يف مشال اليمن 
كافيا لرعاية ودعم التعليم املهين والتقين وتوسيعه بصورة مواكبة الحتياجات التطـور  

ولكن الواقع أظهر أنـه  ، قد يكون هذا صحيحا إىل حد ما . ي االقتصادي واالجتماع
برغم احلاجة املاسة للتعليم والتدريب املهين التقين لدعم مسرية التطـور االقتصـادي   

أمام تكون مؤسسات هـذا   ةحجر عثر وقفتإال أن الظروف االجتماعية  ،واإلداري 
ميكن تبينه والتحقق منه بعـد   وهذا ما ،ومنوها املواكب الحتياجات اتمع  ،التعليم 

ا توالت نشأة مؤسسات التعليم والتدريب املهين ولكن عنـدما  معند ،الثورة اليمنية 
  .اشتدت حاجة اتمع هلذا التعليم أخذت العوائق االجتماعية تتراجع ويقل تأثريها
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كان طبيعيا أن تقف حكومة الثورة اليمنية أمام مسئوليتها التارخيية من التعلـيم  
وإعطائه الرعاية املناسبة كضرورة متليهـا حاجـات   ،املهين والتقين يف شطري اليمن 

اتمع ومطالبه العاجلة على األيدي املاهرة لشغل املهن والوظائف اجلديـدة والـيت   
 كلما تزايدت وتـائر ، ية واالجتماعية اليت أخذت تتزايد أوجدا التحوالت االقتصاد

أن أنواع التعليم املهين التقين اليت ظهرت قبل الثـورة قـد   . النمو وحتديث اتمع 
قاليد االجتماعيـة بالدرجـة   مجود الت بسبب ، توارت ومل يعد هلا أثر يف مشال اليمن 

، عدات ورؤى  خارجيـة  وبسبب حتديث التعليم النظري معتمدا على مسـا ، األوىل
واختاذ السلطة السياسية من التعليم كعامـل   ، ةودون االستفادة من التجارب السابق

مغادرة الكفاءات التربوية  فبسبب، بينما يف جنوب اليمن . لتعزيز النظام اجلمهوري 
وهجرة بعض الكفاءات التربويـة احملليـة   ، األجنبية عقب جالء االستعمار الربيطاين 

وسعي الدولة اجلديدة إىل إعادة تنظيم التعلـيم بقصـد   ، لتحوالت السياسية بسبب ا
فقد توقفت معظم مراكز ومعاهد التعليم ، إجياد نظام تعليم وطين يوحد اهلوية  الوطنية

املهين والتقين عن العمل، وخباصة أن أغلب املعاهد املهنية آنذاك معاهد جتارية واكبت 
ن طبيعيا أن تقل أمهيتها بل ويتوقف نشاطها بانتهاء عصر ازدهار التجارة، وبالتايل كا

التجارة، وهنا وبعد االستقالل كان من الضروري البدء بأولويـات التعلـيم املهـين    
  .والتقين املواكب للتوجهات االقتصادية واالجتماعية اجلديدة

ويف غمرة التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف السنني األوىل مـن  
لثورة تركزت جهود احلكومات حول حتديث التعليم العام، متجاهلة التعليم املهـين  ا

  :والتقين ألسباب وعوامل عديدة، لعل أبرزها
o  انشغال حكومات الثورة يف تثبيت دعائم النظام اجلمهوري إما يف حماربة

أعداء الثورة واجلمهورية أو للتغلب على اخلالفات السياسية ومظـاهر  
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الكيانات االجتماعية واملناطقية، وما يتطلبه هذا من إعطـاء  الفرقة بني 
  .أولوية للتعليم العام وحتديثه يف املقام األول

o   ،حاجة التعليم املهين والتقين إىل تكاليف عالية، لشراء أجهزة ومعـدات
بعكس التعليم العام، مقابل غياب الكفاءات البشـرية الالزمـة هلـذا    

تأهيلها بسرعة، أو استقدامها بسهولة مـن  التعليم، وصعوبة توفرها أو 
 .اخلارج، مما دفع إىل التوسع يف التعليم العام، والتعليم العايل النظري

o  رغبة حكومات الثورة واجلمهورية يف نشر التعليم والتوسع فيه إىل أقصى
ما تستطيع، ليس فقط لتعويض احلرمان التعليمي قبل الثورة، أو تطبيقها 

ساواة اليت رفعها النظام اجلمهوري، وإمنا أيضا إلجيـاد  ملبادئ العدل وامل
قاعدة واسعة من املؤيدين للثورة والنظام اجلمهوري، وتكوين جيل مؤيد 
  .له ومدافع عنه، فكان التعليم العام النظري أسهل الطرق لتحقيق ذلك

o   حاجة الدولة والتطور االقتصادي واالجتماعي يف السنني األوىل للثـورة
إدارية ألجهزة الدولة ومؤسسات القطاعني العام واخلاص، أو إىل كوادر 

القطاعني املختلط والتعاوين، فضال عن توسع الدولة يف تقدمي اخلـدمات  
احلكومية واالجتماعية إىل املناطق الريفية، مما شجع على إقبال الطـالب  

  .على التعليم العام النظري لشغل تلك الوظائف
o  التعليم مبختلف مراحله من قبل الفئـات  تزايد الطلب االجتماعي على

واملناطق اليت حرمت منه قبل الثورة، وذلك للحصـول علـى املكانـة    
وطبيعي أن . االجتماعية، والوظائف القيادية واإلشرافية وعوائدها ازية

يكون التعليم األكادميي النظري هو الطريق املؤدي إىل ذلك مما شـجع  
شهادات الدراسية، وليس القدرات األطفال والشباب للحصول على ال

 .واملهارات

قد تكون ظروف وعوامل السنني األوىل من الثورة فرضت التوسع يف التعلـيم  
النظري الذي يليب حاجات أجهزة الدولة ومؤسسات اتمع الناشئة مـن الكـوادر   

نظيميـة  اإلدارية املختلفة، لشغل الوظائف اإلدارية اجلديدة املتزايدة، وبناء اهلياكل الت
وحتديث اإلدارة اليمنية، ولكن يبدو أن هذا التوجه استمر حىت بعد أن تغريت ظروف 



 ٨٨  
 

ودوافع احلاجة إىل كوادر إدارية، دون العناية الالزمة للتخصصات املهنية اليت باتـت  
احلاجة ماسة إليها، حىت بعد أن وجدت معاهد مهنية، وأصبحت احلاجة ملحة لأليدي 

  .تخصصاتاملاهرة يف خمتلفة ال
مث قد تكون النظرة الدونية للتعليم املهين حالت دون إقبال الطالب على أنـواع  
التعليم املهين والتقين بالصورة املنشودة، ولكن يظهر أنه مل تتخذ تدابري كافيـة لرفـع   

وقد يكون الشطر اجلنويب من اليمن أعطى .. معدالت الطالب بالتعليم املهين والتقين 
التقين العناية الالزمة أكثر من مشال اليمن، ترجم ذلك يف زيادة تعـدد  التعليم املهين و

 مؤسسات هذا التعليم وتوفري احتياجاا الضرورية، إال أن حال القبول ا ال خيتلـف 
كثرياً عما هو سائد ومتبع يف مشال اليمن، بغض النظر عن حجم السكان يف سن هذا 

  .بالتعليم املهين التعليم، مما يعين تشابه الظروف احمليطة
بطبيعة احلال، يبدو منطقيا ومفيدا، قبل استعراض مسرية تطور التعلـيم املهـين   
والتقين مناقشة العوامل اليت أدت إىل منو هذا التعليم وتطوره، وذلك للوقوف علـى  

  .البواعث والقوى احلقيقية اليت أدت إىل ذلك

)١( 

تضافرت مجلة عوامل وأسباب دفعت منو التعليم والتدريب احلريف واملهين والتقين 
يف اليمن، وآزرت تكون مؤسساته بصورة مباشرة وغري مباشـرة، وجعلتـه حقيقـة    
واقعية، رغم العقبات اجلمة اليت وقفت حجر عثرة أمام تكون مؤسسات التعليم املهين 

كب الحتياجات اتمع، مع التأكيد سلفا أن هذه العوامل ات منوها املووالتقين، وأعاق
واألسباب ليست منفصلة، وإمنا كان لكل منها وزنه وقوته يف التأثري من وقت آلخر، 
ومن مكان آلخر، وإا تعمل معا يف حلقات متعاونة متكاملة، واستعراضها منفصـلة  

  .ليس إال بغرض الدراسة والتحليل
  

                                                             
م التعلیم الیمني، نظا: تجنبا لتكرار جوانب ھذا الموضوع ھنا یمكن العودة إلى أحمد علي الحاج محمد )(١

  .جذور تشكلھ واتجاھات تطوره، مرجع سابق
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  :أبرز هذه العوامل واألسباب هيولعل 
بالنظر إىل . انطالق إستراتيجية التنمية اليمنية من االعتماد على القطاع احلديث

مسرية التنمية ونتائجها املتحققة، حىت بغض النظر عما هو معلن ومرسوم يف خطـط  
التنمية، جند أن إستراتيجية التنمية اختذت من القطاع احلديث مدخال لرفع معـدالت  

لتنمية أو النمو االقتصادي واالجتماعي وزيادة الدخل القومي، وهو قطاع يقوم على ا
أنشطة اقتصادية واجتماعية جديدة، كانت ثانوية يف السـابق، وتتمثـل يف اإلدارة،   
والتجارة، والصناعة، واخلدمات االجتماعية، على أساس أن هناك دوال سـابقة قـد   

يف حتقيق التنمية املنشودة، دون اكتراث إىل  هلاختذته منطلقا للتنمية، وجنحت من خال
  .أن التاريخ ال يكرر نفسه

وهنا راحت اليمن وال سيما شطرها الشمايل، تويل جـل اهتمامهـا للقطـاع    
احلديث، فاحتة الطريق أمام تكون األجهزة اإلدارية، وإقامة اهلياكل التنظيمية للوزارات 

يف األنشطة التجارية وبيوت املـال، وفـتح    واملصاحل واملؤسسات املختلفة أو التوسيع
اال أمام الصناعات اخلفيفة والثانوية، وكذا التوسع يف تقدمي اخلـدمات احلكوميـة   

  .واالجتماعية اليت وصلت إىل أقاصي الريف، حتت مربرات ودعاوي عدة
ومنطلق التنمية هذا ومسريا، مت على حساب القطاع التقليدي، وتراجع أمهيته، 

منت أنشطة القطاع احلديث وتزايد االعتماد عليه، وخاصة بعد حتقيـق الوحـدة   فقد 
مع ما أداه هذا أو ترتب عليه من أحداث م التخصصات اجلديـدة   ١٩٩٠اليمنية 

ومن ضمنها العمالة املاهرة والتقنية يف خمتلف التخصصات اليت أخذ الطلـب يتزايـد   
ديث يف حتديث األنشـطة االقتصـادية   عليها عاما بعد آخر، كلما استمر القطاع احل

واالجتماعية، مما فرض االهتمام بالتعليم احلريف واملهين والتقين متثل يف إقامة أشـكال  
تعليمية أخذت تنمو، وتتعدد تدرجييا كلما تضاعفت وترية النمو االقتصادي، وتزايدت 

. هذا التعلـيم  احلاجة إىل خمرجات هذا التعليم، وللتغلب على تدين اإلقبال على أنواع
قدمت حوافز وامتيازات عديدة منها تقدمي رواتب شهرية للدارسني، وتوفري الغـذاء  
والسكن، وغري ذلك من أمور ال حيصل عليها أقرام يف أنواع التعليم األخرى، فضال 



 ٩٠  
 

عن ضمان حصوهلم على وظائف بعد التخرج برواتب جمزية تفوق ما حيصـل عليـه   
  .خرجيوا اجلامعات أحيانا

غري أنه عندما عجز التعليم احلريف واملهين وخصوصا يف مشال اليمن عـن تلبيـة   
احلاجات املتزايدة من العمالة املاهرة والتقنية، بسبب تدين النظرة االجتماعيـة هلـذا   
التعليم، وما يقود إليه من مهن تعترب حقرية من وجهة النظر االجتماعية، فقد أخـذت  

عاً وظروفا جديدة، صارت تؤثر سلبا على جوانـب  تنشأ حلول جانبية، فارضة أوضا
كثرية من حياة اتمع، ويف مقدمة تلك احللول، استقدام خربات وأيدي عاملة ماهرة، 
بل وشبه ماهرة من خارج اليمن، كانت أكرب حجما وتنوعا، وأكثر منوا يف مشال اليمن 

  .عنها يف جنوبه
على القسط األكرب مـن القطـاع   ونظرا الستمرار إستراتيجية التنمية املرتكزة 

احلديث، األكرب من مهمة التنمية يف البالد يف الوقت احلاضر؛ فإن الطلب على القوى 
العاملة املاهرة والتقنية تضاعف باستمرار، نقصها كماً وكيفاً إىل تفضيل املشاريع كثيفة 

أزمة العمالة  رأس املال، وما يؤديه ذلك من جهة إىل زيادة بطالة املتعلمني، واستفحال
يف اليمن واحتمال انفجارها يف أي وقت، ويؤدي مـن جهـة أخـرى إىل اسـترياد     

وهذا ما دفـع  . التكنولوجيا، والعمالة وبالتايل احلاجة إىل املزيد من العمالت الصعبة
البنك الدويل، والدول املقدمة للمساعدات والقروض إىل توجيه جانب مـن تلـك   

  .ات التعليم املهين والتقين يف اليمناملساعدات لتحديث ونشر مؤسس
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ظلت خطط التنمية تربز مدى حاجتها للقوى العاملة املـاهرة وشـبه املـاهرة    
ولكي تفي . والتقنية، منذ خطيت التنمية األوىل يف شطري اليمن، وحىت الوقت احلاضر

فقد تضمنت كل اخلطط اخلمسية تقريباً على عدد من ، خطط التنمية باحتياجاا تلك 
ما نفذ ومنها ما مل ينفذ رغم أا عربت عن احلدود منها ،مشاريع التعليم املهين والتقين 

 العمالةلذلك ضل العجز يف هذه . الدنيا الحتياجات خطط التنمية من األيدي املاهرة
مما دفع خطط التنمية إىل تبين مشاريع التعليم ، املاهرة مستمرا وخباصة يف مشال اليمن 

وعلى سـبيل  ، تمكن من ذلك ولكن مل ت ،علها تفلح يف إجيادها  ،عدة مرات ، تلك 
املثال تضمنت أربع خطط تنموية يف مشال اليمن إنشاء املعهد الفين العايل وظل يرحـل  

  .ولكنه مل ير النور حىت اآلن )١(من خطة إىل أخرى
وعجزه عـن الوفـاء   ، وإزاء ضيق مساحة التعليم املهين والتقين يف مشال اليمن 

فقـد  ، وكذا مؤسسات القطاع اخلـاص  ،باحتياجات الوزارات واملصاحل احلكومية 
أخذت تتغلب على هذا الوضع بتدريب وتعليم األيدي الغري املاهرة اليت حتتاجها هذه 

بينما عمد البعض اآلخر مـن هـذه   ، ركة الوزارة أو تلك املؤسسة أو احلركة أو الش
الوزارات أو املصاحل أو الشركات اخلاصة إىل استقدام خربات ومهارات من خـارج  

احلالتني حدث سوء تقدير وتعامل مسرف مع املـوارد الشـحيحة    كلتاويف . اليمن 
نيـة  لتستمر احلاجة للعمالة املاهرة والتق. واسترتاف العمالت الصعبة ،البشرية واملادية

يف املهن اجلديدة يف تزايد منظور لذلك فإن حاجة اخلطـة اخلمسـية األوىل للتنميـة    
جعلها  ،م على العمالة املاهرة التقنية امللحة ١٩٩٦/٢٠٠٠االقتصادية واالجتماعية 

عـام  % ٧,٦مـن  ) الفـين (تستهدف رفع نسبة  امللتحقني يف التعليم املهين والتقين 
م من جمموع امللتحقني بـالتعليم الثـانوي   ٢٠٠٠عام % ١٢م إىل أكثر من ١٩٩٠

                                                             
ص نعاء  ، التخطیط التربوي إطار لمدخل تنموي جدید : أحمد علي الحاج : للمزید من التفاصیل راجع  )(١

  .٣٢٢ص، م ١٩٩٦،المنار 
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فقد رصدت اخلطـة  ، ولتحقيق هذا اهلدف مع غريه من األهداف األخرى ،  )١(العام
وتطوير ستني ، تزويد مخسة عشر مركزا باملعدات والتجهيزات : عدة مشاريع أبرزها 

،  النفط و، واستحداث ثالث مراكز جديدة يف جمال األمساك ، قسما يف مراكز خمتلفة 
غري ذلك مـن  و، معهد عايل للتكنولوجيا الصناعة وبناء و، والغاز والزراعة والبيطرة 

  . )٢(املشاريع
ستظل خطط التنمية تشكل عامال دافعا لتطوير التعليم املهين والـتقين  ،وهكذا 

حىت يفي باحتياجاا الالزمة من هذه املهـارات  ،وزيادة ختصصاته ، وتنويع مؤسساته 
  .وكيفاكما 

 

كونـه  ، ظل القطاع اخلاص وما زال أكثر طلبا على قوة العمل املاهرة والتقنية 
يقوم على أنشطة اقتصادية حديثة تعتمد أشد االعتماد على احلرف واملهن اجلديدة يف 

نذ وقت مبكر إىل إجياد أنـواع  مما دفع م، وعلى كافة املستويات،خمتلف التخصصات 
من التعليم احلريف واملهين والتقين اليت تليب احتياجات تلـك األنشـطة والقطاعـات    

وتزايد الطلب عليها كلما .. االقتصادية احلديثة من اخلربات واملهارات الفنية املتقدمة 
 وما أدل على ذلك عندما تـأخر نشـأة  . تسارعت وتائر منو هذه القطاعات احلديثة
 عجز املؤسسات احلالية عن الوفاء بتلـك ، األنواع املالئمة من التعليم املهين والتقين 

وهـي   )٣(فقد ذهب القطاع اخلاص حنو إقامة املشاريع كثيفة رأس املال، االحتياجات 
املشاريع اليت تعتمد على أسلوب الفن اإلنتاجي كثيـف االسـتخدام للتكنولوجيـا    

 تقترضهي حبد ذاا كانت . ن استثمارات مالية ضخمة وما يتطلبه هذا م، واخلرباء 

                                                             
، م ١٩٩٦/٢٠٠٠الخطة الخمسیة األولى للتنمی ة االقتص ادیة االجتماعی ة    : وزارة التخطیط والتنمیة  )(١

  .١٤٢ص
  .١٩٢ص، المرجع السابق  )(٢

٣)( John M . Cohen , and David B.Iewis : rural Development in the Yemen 
A.R Strategy Issues in a Capital Surplus, Labor Short, Economy Harbard 
Une, U . S .A 1979, P3  
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وإا تعود إىل اخلارج يف صورة شراء اآلالت واألجهـزة  ، بفوائد عالية ، من اخلارج 
واإلنفاق على استرياد اخلرباء والكفايات املهنية والتقنية الـذين يطبقـون   ، احلديثة 

هذا من خماطر وآثار مدمرة على  مع ما يؤديه، األساليب والوسائل اجلديدة يف اإلنتاج 
وتكـوين اخلـربات   ،االقتصاد اليمين يف مقدمة حرمان العمالة احمللية من فرص العمل 

واألهم من هذا إجياد تنميـة  ، العمالت الصعبة  واسترتاف، احمللية وتراكمها داخلياً 
  .مشوهة موجهة من اخلارج وختدمه

، التنمية عقب الوحـدة اليمنيـة   وتصدره القيام بعملية، وبنمو القطاع اخلاص 
 ،تشكلت أوضاع صعبة، يف رأس املال وتزايد اعتماده على أسلوب الفن اإلنتاجي كث

ممـا دفـع الدولـة    ،أخذت تنذر مبخاطر عديدة دد أمن اتمع وكيانـه القـومي   
بتجديد ما هو قائم وإجياد ، التقين وومؤسسات اتمع إىل ضرورة رعاية التعليم املهين 

متضمنة التخصصات احلديثة الـيت تلـيب   ، لعديد من املراكز واملعاهد املهنية والتقنية ا
احتياجات سوق العمل والتطور ومتثل ذلك يف التحركات واألنشطة الـيت ختطوهـا   

  .الدولة بالتعاون مع القطاع اخلاص يف اآلونة األخرية
بالثمار املرجوة فسـيظل   ومل تأت، تحركات بالقدر املطلوب مل تكن هذه ال وإذ

العجز يف العمالة املاهرة والتقنية ؛ هاجسا مزعجا يشغل بال املسئولني عـن التنميـة   
كلما أدركوا هول ، يف خمتلف مواقعهم ، والتطوير االقتصادي واالجتماعي يف اليمن 

  .املخاطر احملدقة بالتنمية
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يلقي التقدم العلمي وتطبيقاته املختلفة والثورة املعلوماتية واالتصـاالت مبهـن   
بسبب سرعة تبدل مواصفات ،يصعب متابعتها وتصنيفها ، ووظائف عديدة ومتنوعة 
مقابل القضاء علـى مهـن    ،وسرعة ظهور مهن جديدة ، أداء تلك الوظائف واملهن 

ويف  ،وما أحدثه ذلك التقدم من تغريات جوهرية يف تركيب القوى العاملة ، تقليدية 
. ويف إعادة توزيع العمالة على األنشطة أو القطاعات االقتصـادية ،مستوياته املهارية 

لذلك بات ضروريا على الدول والشعوب وخباصة النامية منها متابعة املهن اجلديـدة  
وما حيدثه من تغريات يف مواصفات أداء املهـن   ،التقين واليت يوجدها التقدم العلمي 

رفع مستوى و ،وذلك عن طريق تطوير مؤسسات التعليم املهين والتقين ، والوظائف 
وحتسني نوعية التعلـيم ـذه   ، واستحداث ختصصات جديدة ، التخصصات القائمة 

  .ثة فيهورفع كفايتها وفاعليتها يف االستجابة تمعها والتغريات احلاد، املؤسسات 
يف مؤسسات التعليم األساسي احلصـول علـى    وملا كان التعليم املقدم واملعطي

وهذه ،املهارات واخلربات الالزمة لشغل الوظائف واملهن يف قطاعات العمل واإلنتاج 
فقد اسـتلزم  ، الوظائف واملهن متنوعة حبسب تنوع األنشطة االقتصادية واالجتماعية 

حقة ما ينشأ من ومال، وتنويع ختصصاا ، األمر تنويع مؤسسات التعليم املهين والتقين 
ختصصات جديدة ؛ بل ومتابعة اجلديد واملستحدث يف نوعيـة تلـك التخصصـات    

وأي بلد يتهاون يف التعليم املهين والتقين تتعثـر  . ومستويات املهارات املطلوب تعلمها
و حتقيق مسـتقبل  ، وسيعجز عن دفع مسرية التحوالت حنو األمام ،  تنميتهخطوات 

  ه  آمن حلياته وحياة أبنائ
الالفت للنظر أن املسئولني على التعليم املهين والتقين يف اليمن باتوا على قناعـة  

إال أن اجلهود احلالية وما يتم ، كبرية بأمهية هذا التعليم وأدواره احلامسة يف ضة اليمن 
يف الواقع مل يصل بعد إىل مرحلة التحدي الكبري الذي حيدثه التقدم العلمـي والـتقين   

مما يعين أن هذا العامل سيظل يضغط بشدة على تطوير التعليم املهين والتقين ،املتسارع 
  .حاليا ومستقبال
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دالت اإلنتاج إىل أقصى مـا  تتوق الدولة اليمنية ومؤسسات اتمع إىل رفع مع
وملا كان العلم والتعليم جزءا مـن  . للوصول إىل ذلك وتبذل ما يف وسعها ، تستطيع

، فكل الدول بدون استثناء،نتاجية وأساس زيادة اإلنتاج وحتسني اإل، عمليات اإلنتاج 
لزيـادة اإلنتـاج ورفـع    ، توىل التعليم وال سيما التعليم املهين والتقين جل اهتمامها 

  .معدالت منوه
بل إن العلم مبا يقوم بـه  ، إنتاج مباشرة  وبات يف حكم املؤكد أن العلم ميثل قوة

سيصـبح دالـة   ، من تأثري مباشر وغري مباشر على اإلنتاج عن طريق التقنية والتنظيم 
وسينتج عن ذلك بعض النقص يف الدور الذي يؤديـه رأس  ، كاملة للنمو االقتصادي 

تمعات علـى  مما يعين تزايد اعتماد ا،  )١(مال النمو الكمي لوسائل اإلنتاج أو العمل
حىت ، ألن اآلالت األتوماتيكية حلت حمل اإلنسان ، القوة العقلية وقدرام اإلبداعية 

مبا يف ذلك الكثري مـن األعمـال   ، باتت تلغي الكثري من وظائفه يف العمل واإلنتاج 
مما يتعني على البلدان اليت ترغب يف زيادة سرعة منوها أن تبـذلك جهـدا   ، الذهنية 

وسيكون منوهـا  ، ضة قادمة يتثمار عقول أبنائها الذين تتوقف عليهم أمضاعفا الس
  .موازيا ملقدار ذلك اجلهد

ـ  " اجلابري" ويف هذا الصدد يقدر ة وأن الدول املتقدمة لن تزيد حاجتها مـن ق
العاملـة   ىمن القو% ٩٩يف حني أا ستكون حباجة إىل ، %  ١العمل العضلية عن 

أن جند ميدان التعليم جمال املنافسة احلقيقية بني الدول يف لذلك ال عجب .  )٢(الفكرية
وتوظيف طاقام الفكرية ومهارام اإلبداعية لرفـع إنتاجهـا   ،تنمية قدرات أبنائها 

  .وتسريع معدالت النمو االقتصادي واالجتماعي، وحتسينه 

                                                             
، مجل ة مس تقبل التربی  ة   ،ترجم ة محم د حس ان    ، التربی ة ب ین حاض رھا ومس  تقبلھا     :محم ود س عدي    )(١

  .٣٣١ص، ١٩٨٣سبتمبر / یولیو ، العدد الثالث ، السنة األولى 
دار النش  ر ، ال دار البیض اء   ، التربوی ة   ةرؤی ة نقدی ة ل  بعض مش كالتنا الفكری     : محم د عاب د الج ابري     )(٢

  .١٨١ص،  م١٩٨٧المغربیة 
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 ساتهختصيصا على ما سبق مل يعد االهتمام بالتعليم املهين والتقين جمرد نشر مؤس
وربط هذه املؤسسات مبواقع ، توسيع قاعدة التدريب والتأهيل و، وتوفري مستلزماا 

وإمنا أيضا وهو األهم حتويل مؤسسات التعليم املهـين والـتقين إىل   ، العمل واإلنتاج
، م وجهدهم واستثمار وقته، وحدات إنتاجية باالستفادة من طاقة األساتذة و الطالب 

ماليـة  فضال عن توفري موارد ، لرفع معدالت النمو االقتصادي ، واملسامهة يف اإلنتاج
، ليم ليس للتفرغ للتع، بل وتغطية تكاليف الدارسني  ،لتغطية نفقات هذه املؤسسات

وما ينجم عن ذلك من منافع وفوائد تعود على مؤسسـة  ، وإمنا أيضاً لزيادة دخوهلم
حىت باتت مؤسسات التعليم املهـين  ، واتمع  ،والدارس ، التعليم والعملية التعليمية 

وتتكيف مـع ظـروف   ،العمل واإلنتاج  بدنياوالتقين تتسم مبرونة واسعة كي تلتحم 
ورمبا تكون اليمن أشـد  .كذا مطالب مؤسسات اتمع ، األفراد ومطالبهم املتنوعة 

أن وهذا طبيعي . حاجة لزيادة اإلنتاج وحتسني إنتاجية العمال والقطاعات االقتصادية 
الذي تعلق عليـه  ، ويف مقدمته التعليم املهين والتقين ، يكون سبيلها إىل ذلك التعليم 

، اليمن كثريا إلعداد األيدي املاهرة والتقنية الالزمة لرفع معدالت اإلنتاج كما ونوعا 
 ءوبـط ، وخصوصاً بعد أن تبني أن أوجه القصور احلالية يف اإلنتاج  ،حاليا ومستقبال 

ثـره يف القيـام بـأدواره    عو االقتصادي يرجع إىل ضعف هذا التعليم وتمعدالت النم
  .املأمولة

وسيظل هاجس زيادة اإلنتاج ورفع معدالت النمو أو التنمية يضغط بشدة حنـو  
ودفع مسرية منوه واحلد مـن الصـعوبات   ، توسيع التعليم والتدريب املهين والتقين 

  .حتياجات اتمع ومرحلة تطورهواملشكالت اليت حتول دون تطوره املنسجم مع ا
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لعله من غري املبالغة يف القول إن املساعدات والقروض اخلارجية الـيت قدمتـها   
الدول الشقيقة والصديقة ومث املنظمات الدولية واإلقليمية كان هلا النصيب األكرب يف 
وضع اللبنة األوىل لتأسيس أغلب أشكال التعليم والتدريب املهين والتقين يف الشـطر  

مث صارت هـذه  ، وتوفر سبل منوه ، املختلفة  مؤسساته وظلت تؤازره بإجياد،الشمايل 
م الـداعم األكـرب لتطـوير    ١٩٩٠القروض بعد حتقيق الوحدة عـام  واملساعدات 

  .مؤسسات التعليم املهين والتقين
هو التكاليف الباهظة اليت تتطلبها إقامة مؤسسات  ،كان السبب الرئيسي لذلك 

من تلك القروض واملسـاعدات خمرجـا    حيث وجدت اليمن، التعليم املهين والتقين 
  .ويساعدها يف حتمل اإلنفاق على هذا التعليم ،ينوب عنها 

فمـا زالـت املسـاعدات    ،ورغم مضاعفة الدولة مليزانية التعليم املهين والتقين 
تشكل جانبا كبريا يف دعم مسرية التعليم املهين والتقين وتطويره  ،والقروض اخلارجية
ظل كذلك بالنظر إىل املصاعب املالية اجلمة اليت تواجه الدولة وست، يف الوقت احلاضر

ونقص حتمسه يف ، مقابل ضعف مشاركة القطاع اخلاص،حاليا أو يف املستقبل القريب 
انطالقا من  ،الذي تعول عليه الدولة  ،حتمل مسئوليته جتاه دعم التعليم املهين والتقين 

اع اخلاص دفـة األنشـطة االقتصـادية    وتويل القط ،توجهها املتزايد حنو اخلصخصة 
غري أن القطاع اخلاص مازال حمجما إىل حد كبري عن املسامهة الفاعلة يف .واالجتماعية

مما يعين زيادة االعتماد على املساعدات .. دعم التعليم املهين والتقين ألسباب عديدة 
ظرنـا إىل مـا   وخباصة إذا ن، لدعم مسرية هذا التعليم وتطويره  ،والقروض اخلارجية 

  .وم بهـتطمح إليه الدولة واتمع يف هذا التعليم أن يق
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كان طبيعيا يف ظل بطء منو التعليم احلريف واملهين والتقين وعدم مواكبتـه مـع   
وعدم وفائه باحتياجـات هـذه   ، سرعة منو األنشطة االقتصادية واالجتماعية احلديثة 

فقد استيعض عن ذلك يف الشطر الشمايل ، األنشطة يف خمتلف املهن والوظائف الناشئة 
اليت أخـذت  ،ة املاهرة والتقنية من خارج اليمن باستقدام العمال، على وجه اخلصوص 

وتزايـدت وتـائر النمـو    ، تتزايد كلما توسعت األنشطة يف القطاعـات احلديثـة   
اليت بـدورها  ، قد ساعد على ذك ارتفاع حتويالت املهاجرين إىل اليمن و، االقتصادي

ـ  ،رفعت القوة الشرائية لدى املواطنني يف الريف واملدينة  ى شـراء  وأحدثت ما عل
وذلـك بفضـل    .مبا فيها الضروريات ، السلع املستوردة حىت أقصى املناطق الريفية 

حبيث يرى البعض بأنه ال يوجد بيت يف اليمن مل يـرتبط  ، انتشار شبكة الطرق احمللية 
االقتصاد النقدي وعمق التركيـز علـى األنشـطة     مما عزز ، )١(بنظام السوق العاملي
إىل ما هنالك من أمور شجعت ، والصناعات االستخراجية واخلفيفة التجارية واخلدمية 

  .على استقدام الكفايات العلمية والعمالة املؤهلة واملدربة يف أغلب التخصصات تقريباً
 ،شكل تزايد العمالة الوافدة إىل اليمن وخصوصا يف مشال الـيمن  ،بطبيعة احلال 

حىت أخذت شكل أزمة تقلـق  ، ن مصدرا السترتاف العمالت الصعبة إىل خارج اليم
لتصل إىل أدىن مستوى هلـا   تتضاءلالدولة وال سيما عندما بدأت حتويالت املغتربني 
حيث انتقلت الدولة من حالة التفرج . اية الثمانينات وخباصة بعد حرب اخلليج الثانية

واحلد  متثل ذلك بوضع ضوابط وقيود إلنقاص العمالة الوافدة،والتذمر إىل حالة الفعل 
دف احلد من استرتاف العمالت الصعبة وحتويلها إىل اخلارج ،من استقدام املزيد منه 

يف وقت تعاين فيه اليمن من تدين رصيدها من هذه العمالت مقابل ذلك كان ال بد من 
وهذا ما وضح  ، التحرك اجلدي لالهتمام بأنواع التعليم الذي يغطي املهارات الوافدة

عندما اختذت قرارات صارمة بتخفيض االعتماد على العمالة غري ، بعد حتقيق الوحدة

                                                             
١)(Sheila Csrapico . And  Richard Tutwiler : Yemen agriculture and economic 

change American institute for Yemeni Studies, sAna"a , Y .A .R , 1981, P.44.  
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وتنظيم التعليم املهـين  ، اليمنية اليت تتسبب يف استرتاف العمالت األجنبية إىل اخلارج 
  .والتقين حتت إشراف وزارة العمل والتدريب املهين

املهين والتقين وإذا كانت اجلهود احلالية مل تصل إىل احلد املطلوب لتطوير التعليم 
إال أن عامل استرتاف العمالت الصعبة من قبل العمالـة  ،كي يقوم بدوره املنشود منه 

حىت يغطي االحتياج من العمالـة  ، سوف يضغط يف اجتاه تطوير هذا التعليم ، الوافدة 
  .الوافدة وحيول دون استقدامها من اخلارج

 

فقد منى التعليم النظـري العـام   ،يف ظل إتباع سياسة الباب املفتوح يف التعليم 
والعايل وتضخم خملفا نتائج وآثار عديدة يف طليعتها أنه أصبح يلقي بأعداد كبرية من 

، يشكلون عقبة كأداء أمام التنمية وصاروا،دون احتياج هلم ،املتعلمني إىل سوق العمل 
يف ، من املشكالت االجتماعية والسياسية اليت دد كيـان اتمـع    ومصدرا للعديد

، الوقت الذي يعاين فيه سوق العمل من عجز كبري من التخصصات املهنية والتقنيـة  
 تشتد احلاجة إليها ؛ مما حرك جهود اإلصالح والتوجه اجلاد للحد من فائض خمرجاتو

الت القائمة يف سوق العمل وهنا كان وتصحيح االختال، التعليم النظري العام والعايل 
األمر ،طبيعيا ومنطقيا أن يكون التعليم املهين والتقين أبرز أساليب احلل إذا استوجب 

واتمع إعادة النظـر يف سياسـية   ، والفرد ، وسوق العمل ، خدمة للتعليم والتنمية 
ـ  ، وجعله حمـور االهتمـام األول   . التعليم املهين والتقين  از التعلـيم  ونقطـة ارتك
 ،وتنوع مؤسساته ومساراته  والتقينوذلك بنشر التعليم املهين ، وإستراتيجية تطوره 

حىت ميكن احلد من ، زيادة املقبولني به إىل أقصى ما تسمح به الظروف واإلمكانات و
ملا سيؤدي ذلك من احلد مـن بطالـة   ، خمرجات التعليم الثانوي العام والتعليم العايل 

بالتايل متكني التعليم املهين والتقين من الوفاء باحتياجات خطـط التنميـة   ، املتعلمني 
  .وسوق العمل

تلك هي أبرز العوامل واألسباب اليت أدت بأشكال وأوزان خمتلفة حنو توسـيع  
التعليم املهين والتقين املواكب لتلك العوامل غري أن استجابة التعليم املهين والـتقين مل  
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ومل تثمر إال بنتائج متواضـعة و متثلـت ببنيـة    ،والقوى . مل تكن موازية لتلك العوا
املهين والتقين كمـا  رية منو التعليم ها يف مسيسنقف عل. حمدودة املساحة واملخرجات 

  .سيأيت الحقا

 

يف دفع مسرية منو ال شك أن العوامل والقوى السابق ذكرها لعبت أدوارا خمتلفة 
، حيث أخذت تتأسـس نظمـه وتنظيماتـه    ، التعليم املهين والتقين وتوسعه تدرجييا 

كلما تزايد منو االقتصاد وتسارعت التحوالت السياسـية  ، وتشكل مفاهيمه وأفكاره 
يم طريقة وسط ظروف ليشق هذا التعل، والثقافية وتراكمت املطالب والتحديات أمامه 

وهنا ،  صطدم بعراقيل من خمتلف األنواع تقريبا كما سبقت اإلشارةوي، بالغة الصعوبة
نائية بنفسها ، بدأت أوىل خطوات التعليم املهين والتقين تتحرك متثاقلة وعلى استحياء 

اليت ختطف األلبـاب وتأسـر    منوهبعيدا عن جلبة التعليم العام وضجيج تصاعد وتائر 
ليه من تتبع نشأة أشكال التعليم والتدريب وهذا ما ميكن تبيانه والوقوف ع.. األنفس 

  .يف اليمن والتقيناملهين 
 ترجع احملاوالت املبكرة لظهور أشكال من التعليم املهـين إىل ، ففي مشال اليمن 

قد افتتحها ) سابقا(التجربة اليت ظهرت يف املدارس الثالث اليت كان االحتاد السوفييت 
ة ضمن مسـاعداته  صنعاء وتعز واحلديديف كل من .م ٦٥/١٩٦٦يف العام الدراسي 
مستحدثا فيها ألول مرة يف الـيمن ورشـا   ،متويال وتنفيذا وجتهيزا ، للجمهورية الفتية

وامليكانيكا قاصدا بذلك دمج التعليم ، الكهرباء ، واحلدادة ، تضم ختصصات التجارة 
إذ ، )  احلسبانأي اليت مل تكن يف(وقبل هذه التجربة العرضية . النظري بالتعليم املهين 

م قانون التعليم الثانوي متضمناً تقسيم الدراسة ـذه املرحلـة   ١٩٦٤صدر يف عام 
  . )١(إىل

  
                                                             

ف ي عش رین    الیمنی ة  الفني والتدریب المھني ف ي الجمھوری ة العربی ة    التعلیم:  وزارة التربیة والتعلیم )(١
  .١٨ص، م ١٩٨٩أكتوبر ، صنعاء مطبعة الكتاب المدرسي ، م ١٩٨٩ – ١٩٦٩عام 
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  .التعليم الثانوي العام -أ
  .التعليم الثانوي الصناعي -ب
  .التعليم الثانوي الزراعي -ج
  .التعليم الثانوي التجاري -د

التعليم املهين متثلت يف افتتاح أول على أن اخلطوة احلامسة يف ظهور أول أشكال 
يف العـام  . شعبة للتعليم التجاري للبنني ملحقة مبدرسة عبد الناصر الثانوية بصـنعاء  

افتتحـت املدرسـة الصـناعية     الالحقويف العام الدراسي  .م ٦٩/١٩٧٠الدراسي 
 اليت حتملت إقامة هذا املشـروع ومولتـه  ، بصنعاء مبساعدة مجهورية الصني الشعبية 

وقد أديرت هذه املدرسة عـن طريـق البعثـة    ، تصميما وتنفيذا وتوفري التجهيزات 
وما شابه ذلك حـىت  ، وما تطلبه هذا من توفري املعلمني الدارسني  ،التعليمية الصينية 

  .سنه سلمت للجانب اليمين١٥ وبعد، استقامت وقوى عودها 
التجـاري للبـنني    م افتتح قسم التعليم الثانوي٧٢/١٩٧٣ويف العام الدراسي 

م قسـم  ٧٥/١٩٧٦وكذا يف العام الدراسي ،ملحق مبدرسة عبد الناصر الثانوية بتعز 
 عاميالتعليم الثانوي التجاري للبنني ملحق مبدرسة عبد الناصر الثانوية باحلديدة وبني 

م افتتحت أقسام للتعليم الثانوي التجاري ملحقة باملدارس الثانويـة  ١٩٨٨و ١٩٧٧
مع ما صحاب ذلك من تطورات تنظيمية وإدارية  )١(د من مدن اجلمهوريةعد العامة يف

  .وفنية على املستوى املركزي أو اإلقليمي واحمللي
وغري أا ، وهكذا تتابعت اجلهود لتسفر عن مؤسسات وأنواع من التعليم املهين 

فضال عن إخفاق جهود بعض مؤسسـات هـذا   ، مل تكن باحلجم واملستوى املطلوب 
  .مالتعلي

ففيما يتعلق بالتجربة اليت ضمتها املدارس الثالث اليت أنشأها االحتاد السـوفييت  
واختفت هذه التجربة مع معـداا  ،مل يدم ا املقام كثريا حىت توارت خجال ) سابقا(

                                                             
الفني والتدریب المھن ي ف ي الجمھوری ة     التعلیم:  وزارة التربیة والتعلیم: تفاصیل راجع للمزید من ال )(١

  .٣٥.٣٤ص  ،مرجع سابق ،  م١٩٨٩ – ١٩٦٩في عشرین عام  الیمنیة العربیة
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ولتتحول هـذه املـدارس إىل مـدارس    ،زحف التعليم العام و النظري  أماموورشها 
  .إعدادية عامه

رسة الفنية الصناعية الرائدة اليت أقامتها الصني الشعبية يف مدينة بينما صمدت املد
ومتكنت من البقاء لتواصل رسالتها يف إعداد العمالـة  ،صنعاء أمام الظروف والعوائق 

يف حني أن األقسام التجارية اليت افتتحت يف كل من صنعاء وتعز . املاهرة وشبه املاهرة 
فقد استمرت متعايشـة  ، لحقة باملدارس الثانوية واحلديدة وغريها من املدن كأقسام م

مع التعليم الثانوي النظري هي اليت جعلت التعليم التجاري يتعايش مع التعليم الثانوي 
ويستمر حىت اآلن يف ركن ضيق رغم حتويل كل مؤسسات التعلـيم املهـين    ،العام 

  .والتقين من إشراف وزارة التربية إىل وزارة العمل
اليت تقرر احتياجاا يف كل من صنعاء وتعز واحلديدة يف العـام  وفشل املدارس 

وغريها  ،والنجارة م متعددة األغراض كجامعة دراسة الكهرباء ٧٦/١٩٧٧الدراسي 
وغريهـا  ، إىل جانب الدراسة النظرية يف املرحلة اإلعدادية وبعد أن وفرت هلا الورش 

مع ذلك فقـد فشـلت    )٢(كمشروع ضمن مشاريع تطوير التعليم )١(من التجهيزات
 لتتحول" ومل تستطع الصمود أمام الراغبني يف التعليم النظري ، رغم وجاهتهاالتجربة 

  ؟؟" هذه املدارس الثالث إىل مدارس التعليم اإلعدادي وتنتهي التجربة دون أسف
وينسحب القول على املدرسة الثانوية متعددة األغراض اليت قـرر افتتاحهـا يف   

جتهيزاـا  ) السابق ذكـره (بعد أن وفر مشروع تطوير التعليم ،م ١٩٧٧صنعاء عام 
األساسية لكنها بكل بساطة أخذت املدارس الثانوية واملراكز املهنية تتقاسم معـداا  

  .)٣(وأجهزا

                                                             
ف ي عش رین    الیمنی ة  الفني والتدریب المھني ف ي الجمھوری ة العربی ة    التعلیم:  وزارة التربیة والتعلیم )(١
  .٢١ص، مرجع سابق ،  م١٩٨٩ – ١٩٦٩عام 
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الیونس كو واإلم  ارات  جھ ات ع دة منھ ا إل ى جان ب الحكوم ة الیمنی ة ق روض م ن البن ك ال دولي ومس اعدات             
  .وجمھوریة ألمانیة االتحادیة، العربیة المتحدة 

  .٥٥ص،التعلیم التقني والتدریب المھني : وزارة التربیة والتعلیم  )(٣
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وبطء تطوره وجماراته للمطالب املتزايـدة  ، وإزاء ضيق التعليم والتدريب املهين 
أخـذت هـذه   ، سات القطاعيني العام واخلـاص  عليه من قبل أجهزة الدول ومؤس

صارت هـذه املؤسسـات   ، األطراف تتوىل حاجاا من العمالة املاهرة وشبه املاهرة 
كلما تقاعست مؤسسات وزارة التربية والتعليم عن الوفاء باحتياجات ، تتزايد وتتطور

ففـي عـام   ، املؤسسات االقتصادية واالجتماعية الناشئة من العمالة املاهرة والتقنيـة 
شعبة ملحقة مبدرسة الشعب الصناعية بصـنعاء   م افتتحت وزارة املواصالت١٩٦٩

السـلكية   حتت إشراف أملانيا االحتادية إلعـداد العمالـة املـاهرة يف املواصـالت    
الذي أخذ ينمو ويتطور ، لتتحول هذه الشعبة إىل معهد عام لالتصاالت  )١(والالسلكية

ومدة الدراسة بـه  ، ا يقبل خرجيي اإلعدادية العامة ضاما مستويني دراسيني و أحدمه
ومدة الدراسة به ، واآلخر يقبل خرجيي الثانوية العامة القسم العلمي ، ثالث سنوات 

  . سنتان
أوىل ، ويف نفس االجتاه افتتحت وزارة الصحة مبساعدة منظمة الصحة العامليـة  

معاهد موزعة على  ٩حنو  م يف صنعاء لتصل أعدادها إىل١٩٧٣معاهدها الصحية عام 
  .املدن الرئيسية يف الشطر الشمايل من اليمن

ث يويف االجتاه املقابل بدأ القطاع اخلاص يويل اهتمامه بالتعليم والتدريب املهين ح
يف عـام  ، أقدمت جمموعة شركات هائل سعيد أنعم بافتتاح معهد للتعلـيم املهـين   

إىل جانب رعايتها إلعداد وتأهيـل مـن   ، م لتويف حاجاا من العمالة املاهرة ١٩٧٩
حتتاجه من العمالة التقنية واالختصاصية داخل هذا املعهد أو يف املعاد واجلامعات داخل 

  .اليمن وخارجها
مث تعاظم االهتمام بالتدريب والتعليم املهين والتقين يف الثمانينات من قبل أجهزة 

وكذا مؤسسات القطاع اخلاص ، الدولة ومؤسسات القطاع العام واملختلط والتعاوين 
لتظهر أشكال من التعليم والتدريب ، إىل جانب وزارة التربية والتعليم ، بشكل حمدود 

املهين والتقين النظامي وغري النظامي يف ااالت الصـناعية والتجاريـة والزراعيـة    
داخليـة وخارجيـة    وقـوى ليتعزز منوها مدفوعة بعوامـل  ، والتعليمية ، والبيطرية 
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 ١٠٤  
 

، املنتهية اية هذا املوضوع، وإىل جانب ذلك ظهرت ٣،  ٢،  ١اجلداول )١(لخصهات
العديد من املراكز التدريبية والربامج املختلفة املوجهة ألنواع خمتلفة من فئات اتمع، 

مراكز تدريب لألسر املنتجة تقـدم  ) تسعة(حيث أنشأت وزارة الشؤون االجتماعية 
 ٦٠ورجال يف مهن مدرة للدخل، وأنشأت وزارة الزراعة برامج خمتلفة للكبار نساء 

، وكـذا تـدريب   نيمركزاً لإلرشاد الزراعي، تقدم برامج لتدريب املرشدين الزارعي
املرشدات الزراعيات يف املهارات املرتلية، واملهارات املرتبطة بتربية احليوانات والنحل، 

  .وإدارة احملاصيل وغريها
عة عشر مركزا، لتقدمي برامج تدريبية يف املهارات املرتلية كما أنشأ احتاد املرأة أرب

  .واملهارات املدرة للدخل
ولتحريك أوضاع التعليم والتدريب املهين، وتطوير مسارات منوه اسـتخدمت  

 تـدرييب وزارة التربية والتعليم جتربة جديدة ضمن مشروع تطوير التعليم، إلجياد منط 
ليب حاجام املتنوعة ملمارسة األنشـطة، وخيـدم   تعليمي موجه للكبار أو الشباب، لي

 األول إكسـاب . املناطق الريفية والبيئات احمللية وتنميتها، ويسري يف اجتاهني متوازيني
والوصول م إىل مسـتوى عامـل   ، الكبار مهارات ضرورية ملمارسة مهنة أو حرفة 

  .حمدود املهارة
و هو حمو أمية الكبـار  ، أو يقويه ويؤدي إليه . ويتداخل املسار الثاين مع األول 

األجبدية ورفع قدرام على تنمية مهارام ألداء حرفة حيتاجها اتمع احمللي والبيئـة  
وقد ظهرت هذه التجربة حتت اسم مراكز التدريب األساسية الـيت بـدأ   . )٢(احمليطة

م وتطـويره يف  التحضري هلا بعد عقد وزارة التربية والتعليم اتفاقية دولية لدعم التعلي
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ھا دراسات عدة في شطري الیمن، وجل معاناتھ الدراس ة ھ و التركی ز عل ى المس ار ال ذي       تھذه األمور تناول
اتخذه نحو التعلیم المھني والتقني مما یقید من حدة اتجاھات الماضي والتعرف عل ى طبیع ة معطیات ھ، وم د     

  .مستقبل، بما من شأنھ التدخل المحسوب إلدخال التعدیالت والتغییرات الممكنةتلك االتجاھات إلى ال
تق ویم الب رامج الحرفی ة لألمی ین بمراك ز      : یحی ي عب د الوھ اب الص ائدي     : للمزید من التفاصیل راجع  )(٢

ع ة  جام، كلی ة التربی ة   ، التدریب األساسي في الجمھوری ة العربی ة الیمنی ة  رس الة ماجس تیر غی ر منش ورة        
  .٢٤ص،م١٩٨٩القاھرة ، عین شمس 
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ومبوجب هـذه  . م١٩٧٣اليمن بالتعاون مع هيئة التنمية الدولية والبنك الدويل عام 
االتفاقية مت البدء بإنشاء ثالثة مراكز للتدريب األساسي والعمل على جتهيزها يف كـل  

م أنشـئ  ١٩٧٦مث عقدت اتفاقية أخرى يف عـام  . و باجل ، والقاعدة ، من عمران 
مع مـا  ، و زبيد ، وحجة ، والبيضاء ، أخرى يف كل من صعده  مبوجبها أربعة مراكز

لتفـتح هـذه    ،وما شابه ذلك ، رافق ذلك من صدور القرارات واللوائح التنظيمية 
مث تتاىل افتتـاح   )١(م٧٩/١٩٨٠املراكز أبواا للدارسة والتدريب يف العام الدراسي 

ت أمامية يف املدن الكبرية مركزا اعتربت كوحدا)  ١٢(هذه املراكز ليصل عددها إىل 
لتقوم بأدوار ، )٢(وحدة متقدمة تابعة هلا يف املدن الثانوية واملناطق الريفية) ١٢(يتبعها 

مث تدريبهم الكتساب مهنة ، بارزة يف حمو األمية ملن  فأتتهم فرصة التعليم من اجلنسني 
، كـا السـيارات   وميكاني ،والبناء ، واحلدادة ، والتجارة والسمكرة ، يف الكهرباء 

 ،إىل جانب تنفيذ برامج التوعية األسرية وندوات التثقيـف العـام   ، وخراطة املعادن 
املشاركني  واملدربني، وإقامة دورات أساسية للنظراء ، واإلرشاد الزراعي ، والصحي 

إىل غري ذلك من دورات ، وإجراء الدراسات والبحوث ، يف تنفيذ أنشطة هذه املراكز 
وصـحة األم  ، والبيئة واإلسـعافات األوليـة   ، الصناعات الغذائية وصحة األسرة 

  .اخل...والطفل
غري أن هذه املراكز ووحداا التابعة هلا اصطدمت بعراقيل ومشاكل من خمتلـف  

وما تبقى منـها بعـد   ، وأجهزت على تلك املراكز واحدة بعد األخرى ،  )٣(األنواع
الوحدة ضم إىل اهليئة العامة للتدريب املهين والتقين إثر إعادة تنظيم التعلـيم املهـين   

  .م١٩٩٣والتقين عام 
والستكمال الصورة السابقة ميكن استعراض مسرية التعليم املهـين والـتقين يف   

  .ات اليت تكونت والنتائج اليت حتققتجنوب اليمن من خالل املؤسس
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، يف جنوب اليمن تعود إىل عقود خلتويف الواقع أن جذور التعليم املهين والتقين 
عندما تكونت بعض املؤسسات يف ظل االحتالل الربيطاين بفضل توافر مقومات النشأة 

آزرت قيامـه  ، كاستجابة لعوامل وظروف اقتصادية واجتماعيـة  ، وشروط النجاح 
ويف إطار إعـادة توحيـد   ، ولكن بعد االستقالل . دواره املواكبة حلاجات اتمع بأ

يـد  أع،النظام التعليمي يف جنوب اليمن وتشكيل هويته الوطنية وقاعدة منوه اجلديدة 
ويف واقع املمارسة ، متصدرا جمال االهتمام يف التشريعات، تنظيم التعليم املهين والتقين

مسحـت بـإجراء   ،وخربات ميدانيـة  ،قاعدة فكرية وماديةخاصة وهناك  ،والتطبيق 
أكثر تنظيمـاً  ، وقيام مؤسسات له ، حتوالت جوهرية يف مسرية التعليم املهين والتقين 

م تضمن ١٩٧٢الصادر عام ) ٢٦(وما أدل على ذلك أن قانون التعليم رقم ، وفعالية 
إعـداد الطفـل للحيـاة    إن من أهداف التعليم االبتدائي هو ) ٤(املادة) ٥(يف فقرته 

من القانون السـالف  ) ١٦(كما نصت املادة ، العملية يف اتمع واإلسهام يف خدمته 
أن تركز مناهج التعليم اإلعدادي و التعليم الثانوي علـى املـواد العمليـة    ، الذكر

وأن ترسخ مفاهيم جديـدة تشـيد   ،والتكنولوجيا كدعامتني لتكوين اتمع العصري 
  .)١(ه واحترامهبالعمل وتقدير
ليفتتح ، م تأسس معهد تطوير األيدي العاملة الصحية يف عدن ١٩٧٠ففي عام 

مث تواىل افتتاح مراكـز ومعاهـد   ،يف العام الالحق معهد التدريب املهين يف املنصورة 
م إىل سبعة مراكـز رغـم العراقيـل    ١٩٧٧م و١٩٧٢وصلت بني عامي   ،مهنية

  .بنظرياته يف مشال اليمن -إىل حد كبري -الشبيه  والصعوبات اليت واجهت هذا التعليم
بالتعليم النظري  هوإعادة ربط والتقينعلى أن التحوالت احلامسة يف التعليم املهين 

م من حتوالت جوهريـة يف  ١٩٧٥العام وهو ما أسفر عنه املؤمتر األول املنعقد يف عام 
ة متثلت يف إعادة ربـط  تضافرت مع غريها من إجراءات الحق ،بنية النظام التعليمي 

حتت صـيغة  ، التعليم االبتدائي واإلعدادي  مرحليتالتعليم املهين بالتعليم النظري يف 
وإعادة تكامل التعليم الثانوي بـني أنواعـه   ، ومدا مثان سنوات ،املدرسة املوحدة 

، ليقضي بذلك على احلدود والفواصل التقليدية  ،نظرية واملهنية ومدته أربع سنواتال
                                                             

  .١٣٨ص، مرجع سابق  ،كرامة سلیمان  )(١
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والتعلـيم املوسـع يف الثانويـة    . مع ما تطلبه هذا من تغيري املناهج للمدرسة املوحدة 
والنهج اجلديـد لتطـوير    تتوافقإىل غري ذلك من أمور ، وإعداد املعلمني ،  )١(العامة
  .التعليم

وحيدد الطابع ،م ليؤكد التوجه السابق ١٩٧٩مث جاء املؤمتر الثاين املنعقد يف عام 
لتعليم العام ؛ إلعداد النشئ للحياة والعمل واإلنتاج ؛ ليأيت بعد ذلـك  البولتكنيكي ل

  )٢(: م ليضع مجلة املبادئ األساسية منها١٩٨٨قانون التعليم املوحد الصادر عام 
o تمع واملدرسة باحلياةربط التعليم والتربية با.  
o وحدة التعليم  العام جلميع األطفال والشباب. 
o  املنتج والتربية البدنيةربط املدرسة بالعمل. 
o تمعلاالكتساب املنظم للعوم والثقافة واملسامهة النشطة يف بناء ا. 
o التربية يف اجلماعة ومن خالل اجلماعة. 

وذا التوجه اجلديد املعزز بالقوانني والتشريعات وضع األساس لتكامل التعلـيم  
بني مراحـل وأنـواع    وحددت مسارات التداخل والتكامل، النظري بالتعليم املهين 

  .التعليم

                                                             
اليت تبـدأ مـن   " البولتكنيكية" وخالصة منهج التربية يف املدرسة املوحدة هو احتوائه على املواد املهنية ) (١

  : حيث تضمن ،الصف األول حىت الصف الثامن 
  .الصفوف من األول إىل الثالث أشغال يدوية -
  .والصف الرابع بستنه -
، واإلنتاج النبـايت  ، واإلنتاج احليواين ، الفواكه والصفوف من اخلامس حىت الثامن تتضمن دراسة زراعة  -

وتتضمن دراسة الصناعة ودراسة األعمـال اخلشـبية واملعدنيـة    ، واحملافظة عليها ، صيانة املكائن واملباين الزراعية 
  .واإللكتروميكانيكية، واإللكترونية 

  .والصفوف من التاسع حىت احلادي عشر تدرس األشكال الفنية واهلندسية -
  .والصفوف الثاين عشر دارسة مشاكل التطور يف املال الصناعي يف أثناء اخلطة اخلمسية -

التدريب والتعليم البولتكنكي كمبدأ تربـوي وكمـادة   ، عبد اهللا أمحد مقبل : للمزيد من التفاصيل راجع 
، م ١٩٧٦سـبتمرب  / لسنه اخلامسـة يونيـو    ٢.١جملة التربية اجلديدة مركز البحوث التربوية العددان ، دراسية
  .١١١.١٠٦ص
  .٦٥ص، م ١٩٨٨، قانون النظام التعليمي املوحد : مجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية ) (٢
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والتعلـيم الثـانوي املوسـع    ،  ومع وجاهة جتربة التحول إىل املدرسة املوحدة 
ومنطلقاما الفكرية املتقدمة إال أن تطبيقها اصطدم بعراقيل ومعوقات كثرية قلل من 

ويف مقدمة تلك العوائق صـعوبة تـوفري   .وحتقيق النتائج املرجوة ، تطبيقها الصحيح 
حبيث ،و تأهيل املعلمني ، وتوفري التجهيزات واألثاث ، سواملزارع لكل املدار الورش

تشـغل حصـص   ،أن املدارس الناجحة يف تطبيق التعليم البولتكتيكي أخذت تتراجع 
  .)١(البولتكنك يف تدريس مواد أخرى

  . )٢(وحبلول الوحدة اليمنية توقف تدريس البولتكنك يف كثري من املدارس
، التحوالت استمر يف عقد الثمانينات إنشاء معاهد ومراكز مهنيـة جبانب تلك 

سواء من قبل وزارة التربية والتعليم أو من قبل بعض الوزارات وهيئـات و مصـاحل   
مع مالحظة أن بعضـها تقـدم بـرامج    ، معهدا ومركزا ) ١١(بلغ عددها ، اتمع 

  .ودورات قصرية كلما دعت احلاجة لذلك
م أعيد توحيد التعلـيم الـيمين   ١٩٩٠ليمنية املباركة عام وبعد حتقيق الوحدة ا

يكلية واحدة وجهاز واحد وغري أن األوضاع السابقة ملا قبل الوحدة يف تنفيذ مهـام  
ـ مع ت،ومستمرة يف غالب األحوال  ةظلت سائد التعليم ديالت متـت يف اجلانـب   ع

ل تدرجييا بظهـور  مث أخذ هذا الوضع يتعد، اإلداري ملقتضى حال الظروف السياسية 
املناهج املوحدة أو تتايل التشريعات التربوية اليت تنسق خطوات النظام التعليمي وتوحد 
خطواته كون التعليم اعترب املدخل احلقيقي لتوحيد اإلنسان اليمين فكراً وثقافة ومع ما 

ناطق رافق ذلك من تالشي جتربة املدرسة املوحدة والتعليم الثانوي املوسع الذي ساد امل
وتسـعى جاهـدة إىل   ، كاجتاه بارز حتبذه كل دول العامل تقريبا ، اجلنوبية من اليمن 

  .تطبيقه

                                                             
، م ١٩٩٠/ ١٩٧٢،  ٢ج، التربی ة والتعل یم ف ي الش طر الجن وبي م ن ال یمن        : كرامة مبارك سلیمان  )(١

  .٢٨١ص
مجل  ة التربی  ة ،ج ف  ي الدراس  ة الموح  دة والثانوی  ة المن  ت. ارتب  اط التعل  یم بالعم  ل : أن  یس أحم  د ط  ائع  )(٢

  .٧٥ص، م ١٩٨٩الجدیدة 
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وللمحافظة على جتربة تكامل التعليم العام اليت قطعت يف املناطق اجلنوبيـة مـن   
م ١٩٩٢صدر قانون التربية والتعليم عام ،اليمن شوطا بعيدا وحققت نتائج باهرة فيه 

ومبوجبه أعيد االحتفاظ مبضمون التجربة السابقة على ، النواب عليه بعد موافقة جملس 
" التعلـيم األساسـي   " األقل يف مرحليت التعليم االبتدائي واإلعدادي و حتت مسمى 

بفترة زمنية تقدر بتسـع  ، وهي التسمية الشائعة االستخدام يف أغلب الدول العربية 
لـتعمم فكـرة التعلـيم    ،  السابق كما كان متبعا يف، سنوات بدال من مثان سنوات 

مع بقاء التعليم الثانوي ،األساسي اليت يوثق العالقة بني التعليم النظري والتعليم املهين 
  .حمتفظا بصفته التقليدية املقتصرة على اجلانب النظري

ولكن يبدو أن تقبل التعليم لفكرة اجلمع بني الثقافة النظرية والثقافـة املهنيـة مل   
 ،لتهيئة البيئة الفكرية والبيئة البشرية واملادية ، دون تدخل واع ، السهل يكن باألمر 

لذا ماتت فكرة التعليم األساسي يف مهدها ؛ كتجربة جتمع بني املعرفة النظرية وتطبيقها 
  .أو بني التعليم والعمل

وصـار  ،ومع أن التعليم املهين والتقين قفز بعد الوحدة إىل مقدمة االهتمامـات  
إال ، حبكم ضغط مجلة من العوامل واملستجدات ، مية تتداوهلا أوساط عديدة قضية قو

حنو ، كون اجلهود انصبت على ما يبدو ، أنه مل ينشئ سوى ثالث معاهد على األكثر 
ديـد من ل ذلك توقفت العـمقاب ،حتسني وتطوير ما هو قائم من مؤسسات هندسية 

واملعهد التعـاوين يف دار  ، هندسة الري معهد : آلخر وهي املراكز واملعاهد لسبب أو 
ـ ، واملدرسة املهنية الزراعية يف صرب ، املدرسة املهنية التجارية يف عدن ، سعد  د ومعه

ومثة حتول جوهري يف مسرية التعليم املهين والتقين حـدث عـام   . )١(الطريان يف عدن
حيث أعيد تنظيم التعليم املهين والتقين على أساس حتويل املعاهد واملراكـز  ،م ١٩٩٣

إىل وزارة العمل والتدريب املهين حتـت إشـراف   ، اليت تتبع وزارات التربية والتعليم 
ليتأكد ، يئة العامة للتدريب املهين وهي اهل،إحدى مؤسساا اليت أنشئت هلذا الغرض 

وقفل فرص إقامة عالقـات  ، بذلك الفصل الواقعي بني التعليم النظري والتعليم املهين 

                                                             
الم  ؤتمر ال  وطني ، رب  ط التعل  یم المھن  ي والتقن  ي باالحتیاج  ات المس  تقبلیة   : عب  د اهللا ھ  زاع الخطی  ب   )(١

  .٨المجلد األول ص، للتعلیم والتدریب المھني والتقني مرجع سابق 
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وروابط بينهما يف ظل البيئة التقليدية القائمة و مع ما ينجم عن ذلك من ازدواجيـة  
  .وارتفاع التكاليف املقدرة للقيام بوظائفها، األجهزة املشرفة 

بيـان   -كما سبقت اإلشارة إليهـا   -تقدم اجلداول التالية ، كل حال وعلى 
، م ١٩٦٢ثـورة سـبتمرب    أنشـأا مبؤسسات التعليم والتدريب املهين والتقين اليت 

مبـا  ، واجلهة املشرفة عليها ، واملوقع ، م حسب عام النشأة ١٩٦٧واالستقالل عام 
متهيدا ، ل ائيا أو لبعض الوقت فيها املؤسسات اليت اختفت أو اليت توقفت عن العم

  .للوقوف على الواقع احلايل حلجم ومستوى التعليم املهين والتقين يف اليمن



)١( 

)٢(   
 

 
  

معهد تطـوير األيـدي العاملـة     -١
  الصحية للمهن

  وزارة الصحة   سنتني  ١٩٧٠  عدن

  اهليئة العامة للتدريب املهين سنتني  ١٩٧١  عدن  )املنصورة(معهد التدريب املهين  -٢
  وزارة الصحة  سنتني  ١٩٧٢  عدن  )دار سعد(املعهد الوطين  -٣
 وزارة الصحة  سنتني  ١٩٧٢  أبني  )أبني(املعهد الصحي املهين  -٤

 وزارة الصحة  سنتني  ١٩٧٣  حضرموت  املعهد الصحي املهين -٥

اهليئة العامة للتـدريب   سنتني  ١٩٧٥  حضرموت  )خلف(مركز التدريب املهين  -٦
  املهين

اهليئة العامة للتـدريب   سنتني  ١٩٧٦ أبني  مركز األوراس للتدريب املهين -٧
 املهين

اهليئة العامة للتـدريب   سنتني  ١٩٧٦ أبني  )الكود(مركز التدريب املهين  -٨
 املهين

خـور  (مركز التدريب املهـين   -٩
  )مكسر

اهليئة العامة للتـدريب   سنتني  ١٩٧٧  عدن
 املهين

                                                             
  .لمعاھد أنشئت قبل عام االفتتاح بسنتین أو ثالث سنواتوالمالحظ أن ھناك بعض المراكز وا )(١
  .المالحظ أن العدید من ھذه المراكز یقدم دورات تدریبیة قصیرة المدى لمدة أربعة أشھر )(٢
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ش (مركز التـدريب املهـين    -١٠
  )بغداد

اهليئة العامة للتـدريب   سنتني  ١٩٧٩  األمانة
 املهين

اهليئة العامة للتـدريب   سنتني ١٩٧٩  تعز  مركز التدريب املهين -١١
 املهين

اهليئة العامة للتـدريب   سنتني ١٩٧٩  احلديدة  مركز التدريب املهين -١٢
 املهين

اهليئة العامة للتـدريب   سنتني ١٩٧٩  ذمار  مركز التدريب املهين -١٣
 املهين

 اهليئة العامة للتدريب املهين سنتني  ١٩٨٠  حضرموت  )سيئون(األلبان الزراعية مركز  -١٤

  وزارة التربية والتعليم سنتني  ١٩٨٢  حضرموت  املدرسة املهنية التجارية -١٥
  وزارة التربية والتعليم  سنتني  ١٩٨٢  املهرة  املعهد الصحي املهين -١٦
اهليئة العامة للتـدريب    سنتني  ١٩٨٣  األمانة   )ذهبان(مركز التدريب املهين  -١٧

  املهين
  وزارة الصحة سنتني  ١٩٨٣  حلج  املعهد الصحي املهين -١٨
  وزارة التربية والتعليم سنتني  ١٩٨٣  عدن  )كريتر(املدرسة املهنية التجارية  -١٩
 وزارة التربية والتعليم سنتني  ١٩٨٤  حلج  )صرب(املدرسة املهنية الزراعية -٢٠

اهليئة العامة للتـدريب   سنتني  ١٩٨٥  أبني  )الكود(الصناعية املدرسة  -٢١
 املهين

معهد بومدين للتدريب املهـين   -٢٢
  )صرب(

اهليئة العامة للتـدريب   سنتني  ١٩٨٦  حلج
 املهين

خـور  (معهد الطريان املـدين   -٢٣
  )مكسر

 مصلحة الطريان سنتني  ١٩٧١ عدن

وزارة الزراعـــــة  سنتني  ١٩٧٢ عدن  )دار سعد(املعهد التعاوين  -٢٤
 واإلصالح الزراعي

ــفات  سنتني  ١٩٨٤  األمانة   املعهد العام للمواصالت بصنعاء -٢٥ وزارة املواصـ
 وزارة املواصالت

 اهليئة العامة للسياحة سنتني  ١٩٩٢  عدن  املعهد السياحي والفندقي -٢٦
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ثانوية عبد (التجاري  قسم التعليم -١
  )الناصر

  وزارة التربية والتعليم  ١٩٦٩  األمانة

  اهليئة العامة للتدريب املهين  ١٩٧٠  األمانة  املعهد الصناعي األول -٢
  وزارة الصحة  ١٩٧٠  األمانة  املعهد الصحي -٣
قسم التعليم التجـاري مدرسـة    -٤

  الشعب الثانوية
 وزارة التربية والتعليم  ١٩٧٢  تعز

قسم التعليم التجـاري مدرسـة    -٥
  الثورة الثانوية

 وزارة التربية والتعليم  ١٩٧٥  احلديدة

  معهد هندسة الري -٦
  )خور مكسر(

  وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي  ١٩٧٦  عدن

قسم التعليم التجـاري مدرسـة    -٧
  املعلمات الثانوية

 وزارة التربية والتعليم  ١٩٧٧ تعز

مدرسـة  قسم التعليم التجـاري   -٨
  بلقيس الثانوية

 وزارة التربية والتعليم  ١٩٧٨ احلديدة

 اهليئة العامة للتدريب املهين  ١٩٧٩  تعز  املعهد الصناعي األول -٩

قسم التعليم التجاري مدرسـة   -١٠
  أروى الثانوية للبنات

 وزارة التربية والتعليم  ١٩٧٩  األمانة

 التربيةاهليئة العامة وزارة  ١٩٨١  احلديدة  معهد سردد -١١

 وزارة التربية والتعليم ١٩٨٠  إب  املدرسة الزراعية الثانوية -١٢

 اهليئة العامة للتدريب املهين ١٩٨٢  األمانة  املعهد البيطري الزراعي -١٣

 وزارة الصحة  ١٩٨٧  تعز  املعهد الصحي -١٤
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منـذ  ،من استعراض مسرية التعليم املهين والتقين السابق ذكرها ،لعله بات جليا 
أنه سلك دروبا وعرة واصطدم بعوائق كثرية اقل ،فك قيود أسره يف ظل الثورة اليمنية 

  .االجتماعية واالقتصادية للبىنما توصف أا استمرار لظروف املاضي وانعكاس 
ببنية حمدودة املساحة وبنتائج  -د املبذولة رغم اجلهو -وقد أسفرت تلك املسرية 

متواضعة و بعيدة عن تلبية احلاجات األساسية من العمالة املاهرة والتقنيـة للتنميـة   
يف الوقت الذي شهد فيه التعليم العام والعايل منوا مضطردا فاق كـل  ، وسوق العمل 
أعباء ثقيلة تنـوء   تسبب يف إلقاء،سوق العمل مبؤهالت ال احتياج هلا  ىالتوقعات أثر

أيضا من آثار اجتماعية وسياسية  تسببهوما ، خطط التنمية وإمكانيات اتمع  حبملها
  .دد كيان اتمع وأمنه القومي

ومـن  ، واملالحظ أن الواقع احلايل للتعليم والتدريب املهين والتقين أيا كان نوعه 
ك أن هناك عددا مـن  ذل،كما سبق ذكره ،قد تقلص عما كان عليه ، يشرف عليه 

اخلاص واملؤسسات اليت تتبع بعض الوزارات وبعض هيئات ومؤسسات القطاعني العام 
الـيت مل  ،  الكتفائها مما حتتاجه من العمالة املاهرة ولتكاليفها الباهظة، قد توقفت متاما 

و اليت يبد، والبعض من تلك املراكز واملعاهد متوقفة منذ فترة  ،تعد قادرة على حتملها
، أا طالت مؤقتا لألسباب السابقة يف انتظار الظروف املالئمة اليت يبدو أا طالـت  

والبعض اآلخر توقف عن العمل أو يكاد يعمل بأدىن طاقة له بسبب ب حمتوياته أثناء 
  .م١٩٩٤حرب 

فبعد الرحلة الطويلة للتعليم والتدريب املهين والتقين يف اليمن ، وعلى كل حال 
اليت ميكن رصـدها وحتليـل حجمهـا    .  عدد من النظم أو املؤسسات حط رحاله يف

ومستواها وخمرجاا إىل الواقع من خالل منطي التعليم النظامي وغري النظـامي رغـم   
بسبب التوسع ، صعوبة انطباق هذه التسمية على كل أنواع ومؤسسات هذا التعليم 

 ،ؤسسات هذا التعليم والتدريبيف تطبيق التعليم والتدريب غري النظامي يف كثري من م
وبسبب أن بعض مؤسسات التدريب والتعليم غري النظامية تأخذ ببعض نظم التعلـيم  

مة لتناول أنـواع  ءومع ذلك ميكن اعتماد هذا التقسيم باعتباره األكثر مال، النظامي 
  : وذلك على النحو التايل ، التعليم و التدريب املهين والتقين 



 ١١٤  
 

 

من مؤسسات التعليم والتدريب اليت تتبـع   يتكون هذا النمط التعليمي التدرييب
وغريهـا مـن الـوزارات    ، ووزارة التربيـة  ، اهليئة العامة للتدريب املهين والتقين 
اليت يغلب عليها االلتـزام بالتقاليـد املعروفـة    ،ومؤسسات القطاعني العام واخلاص 

  .شكال وإدارة وحمتوى وأساليب،الكالسيكية يف تنظيم التعليم 
ورة إمجالية ألنواع ومؤسسات التعليم والتدريب املهـين والـتقين   وفيما يلي ص

وما يتطلبه هذا وذاك من معلومـات وبيانـات   ، حجماً ومستوى ونتائج ، النظامي 
  : وذلك كما يلي ، إضافية الزمة الستكمال تلك الصورة اإلمجالية 

 

باعتبارها مؤسسة رمسية تتبع وزارة  –دريب املهين والتقين تشرف اهليئة العامة للت
على عدد من املراكز واملعاهد املهنية والتقنيـة املوزعـة يف    –العمل والتدريب املهين 

  .مناطق اجلمهورية وهي على ثالث مستويات
    وهي مراكز متخصصة يف تقـدمي مسـتوى

:  ختصصـات  فة النظرية والتطبيقـات العمليـة وامليدانيـة يف   جيمع بني املعر يدراس
وغريها كما هو موضح يف اجلدول الالحق ملـدة  ، والنجارة ، والكهرباء، السيارات 

ميـنح مـن أكمـل    و، األساسي بعد التخرج من مدارس التعليم ،  دراسيتنيسنتني 
مركـزاً  ١٣ملراكز متطلبات التخرج شهادة دبلوم التدريب املهين ويبلغ إمجايل هذه ا

  .موزعة يف مثان حمافظات
أشهر يف العديـد   ةوباإلضافة إىل ذلك تقدم هذه املراكز دورات قصرية ملدة أربع

ملام املتقدمني للقراءة باستثناء إ، دون اشتراط  أي مؤهالت دراسية ، من التخصصات 
  .ومينح املتخرج دبلوم الدورات القصرية. والكتابة

   وهي مؤسسات تربوية متخصصة يف تقدمي مسـتوى
ميزج بني املعرفة النظرية والتطبيقـات العمليـة   ،دراسي موازي للتعليم الثانوي العام 

مـدة  ، واملهـن البيطريـة   ، واملهن الزراعية ،وامليدانية يف ختصصات املهن الصناعية 



 ١١٥ 

ل على شهادة التخرج مـن  بعد احلصو، ذه املعاهد ثالث سنوات دراسية الدراسة 
 أـى مـن   ،وحيصل : كشرط مسبق لاللتحاق ذه املعاهد املهنية ،التعليم األساسي 

  . شهادة الثانوية املهنية يف ختصص املعهد املتخرج منه، متطلبات التخرج بنجاح 
تبينها ، وبعض هذه املعاهد املهنية تقدم دورات قصرية يف العديد من التخصصات 

  . حقةاجلداول الال
   وهي مؤسسات تربوية متخصصة يف تقدمي مسـتوى

: دراسي يدمج ويزاوج بني املعرفة النظرية والتطبيقات العملية وامليدانية يف ختصصات 
ـ وغري، كترونيات لوالبناء واإل، التكييف والتربيد والكهرباء ومتدداا  ا توضـحها  ه

دراسة يف املعاهد التقنية بني سنتني وثالث سـنوات بعـد   مدة ال ،اجلداول  الالحقة 
حبيث يشترط االلتحاق ذه املعاهد أن يكون حاصالً  ،الثانوية املهنية والثانوية العامة 

  .على شهادة املعاهد املهنية أو شهادة الثانوية العامة القسم العلمي
اسية احملددة دبلوم هذا ومينح الطالب الذي أى متطلبات التخرج يف الفترة الدر

  .تقين يف أحد التخصصات اليت درسها
التدريب املهين والـتقين الـذي   ووفيما يلي اجلداول التوضيحية حلجم التعليم 
مـن خـالل املراكـز واملعاهـد     ،تشرف عليه اهليئة العامة للتدريب املهين والتقين 

  .ومن خالل الطالب واملعلمني واملدربني، وختصصاا
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 ١٢٣ 

واخلاص اليت تشرف علـى املراكـز   الوزارات ومؤسسات القطاعني العام  -٢
وتضم هذه اجلهات وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصـحة، ووزارة  : واملعاهد املهنية

الزراعة، ووزارة الثقافة والسياحة، ووزارة املواصالت، ووزارة الكهربـاء وامليـاه،   
ووزارة األمساك، ووزارة العدل، وبعض مصاحل وهيئات القطـاع العـام واملخـتلط    

  .التعاوين، وكذا بعض مؤسسات القطاع اخلاصو
املالحظ أن عدداً من املراكز واملعاهد التابعة لبعض الوزارات واملؤسسات قـد  
توقفت متاماً، وضاق نشاط البعض اآلخر على بعض الربامج احملدودة، وبالتايل كان من 

تفاصيل  الصعب تشخيص ذكر تلك املعاهد واملراكز، واإلشارة إىل ما ميكن ذكره من
  :كلما مسحت البيانات املتوافرة لذلك، وذلك من خالل اجلداول التالية
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  معهد أمني ناشر للعلوم

معد تقين سنتان بعـد      ١٠٥٣  ٦  ٢  وزارة الصحة  الصحية عدن
  الثانوية

معد تقين سنتان بعـد      ٦٩٧    ٣  وزارة الصحة  املعهد الصحي األمانة
  الثانوية
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ــحي   ــد الص املعه
مركز مهين سنتان بعد         ٢  وزارة الصحة  حضرموت

  التعليم األساسي
          ٢  وزارة الصحة  املعهد الصحي أبني

      ٩٠٠    ٢  وزارة الصحة  الصحي املهرةاملعهد 
معهد الفنون اجلميلـة  

          ٢  وزاة الثقافة  عدن
ــد الفنــدقي   املعه

      ٦٠    ٤  وزاة الثقافة  السياحي عدن
ــام   ــد العـ املعهـ
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      ١٩٨    ٢  املواصالتوزاة   معهد الطريان املدين
مركز التدريب املهين 

  معهد تقين    ٢٥  ٦  ٢  وزاة الكهرباء  للكهرباء
  معهد تقين    ٦٠    ٢  وزاة النفط  مركز تدريب املصايف
      ١٥٤      وزاة العدل  املعهد العايل للقضاء

املعهد العايل للتوجيـه  
      ١٥٥      وزاة األوقاف  واإلرشاد

ــاً  ٢٣ ــداً عالي معه
  إلعداد املعلمني

سنتان بعد ، معاهد تقنية   ٣٠  ١٩٨      وزاة التربية
  الثانوية العامة

ـ بـرامج الـدبلوم   
  املتوسط يف

ــات   ــم اجلامع معظ
      ٢٥  علمية/أدبية  ٢    اخلاصة

ــة    مركز احلرف الوطين ــة العام اهليئ
للمحافظة علـى  

  املدن التارخيية
        علمية/أدبية  ٢

  معهد خليفة لإلذاعة
            وزارة اإلعالم  والتلفزيون



 ١٢٥ 

 

أكان نظرياً أو مهنياً عددا من املشكالت ، يواجه كل نظام تعليمي يف أي جمتمع 
على أن ، والعوائق اليت متثل حتديات جتعله غري قادر على االستجابة املثلى املتوقعة منه 

، ولكن يف معرفتها وتشخيص عللها وأسباا ، العربة ليست يف وجود هذه املشكالت 
وبذل اجلهود املستمرة للبحث عـن  ، مث العمل على حلها أو احلد من آثارها السلبية 
  .بدائل جديدة أو خمارج تعني على التغلب عليها

، واإلصالحات املنتظـرة  ، أنه برغم اجلهود املبذولة ، غري أن املالحظ يف اليمن 
، واآلمال العريضة يف إجياد تعليم مهين وتقين متطور يفي باملطالب املتزايدة عليه إال أن 

وتلك اإلصالحات جمزأة وتلك اآلمال ال تتعدى األمنيات عالوة ، تلك اجلهود مؤقتة 
كان يتم وفق الفكر التقليدي يف أغلـب  .. داخل هذا التعليمعلى ذلك؛ فإن ما يتم 

وإذا ما وجد مثل ذلك فقليال . األحيان ؛ ونادراً ما تتم على حبوث ودراسات علمية 
ما ميلك أليات تؤازر تنفيذه كون الواقع مشبع بالتقاليد القدمية اليت تفرغـه يف ايـة   

املاديـة والبشـرية وبـطء النمـو     ويف ظل شحه املوارد ، لذلك . األمر من حمتواه 
جند أن بطء معاجلة مشكالت التعليم املهـين والـتقين جيعلـها تتعقـد     ، االقتصادي 

سرعان ما تتعقد وتـؤدي إىل اسـتفحال   ، لتربز مشكالت أخرى ، ويستفحل أثرها 
وتضطرب أوضاع هذا التعلـيم  ،  وتتعقدهكذا تتراكم املشكالت ، مشكالت أخرى 

  ..!وتسوء
ليس معىن ما سبق أن التعليم املهين والتقين يف اليمن خيلـو مـن   ،احلال وبطبيعة 

ولكن ليس من مهمة الدراسة احلاليـة تتبـع تلـك    ، جوانب مشرقة ومن نقاط قوة 
بعكس ، ألن مسائل كهذه ليست علال حتتاج إىل دواء ،اجلوانب ورصد تلك النقاط 

داء دف اقتراح أو وضـع  جوانب اخللل أو العلل اليت حتتاج إىل فحص وتشخيص ال
وهو مـا سـوف   .. الدواء أما جوانب الصحة أو القوة فال حتتاج ألكثر من تدعيمها 

  .تشري إليه الدراسة كلما كان ذلك ضروريا وممكنا
هناك العديد من املشكالت والعوائق اليت يعاين منها التعلـيم  ، وعلى كل حال 

  : عها وبلورا يف النقاط التالية ميكن جتمي،والتدريب املهين والتقين يف اليمن 



 ١٢٦  
 

– 

، بالنظر إىل ما سبق ذكره يف مؤسسات التعليم املهين والتقين حجما ومسـتوى  
جند أنه ميثل ركنا هامشيا ضيقا بالنسبة إىل نظرية التعليم النظري العام والعايل و حيث 

عـدد  ، الزراعي والبيطري ، الصناعي ، على أنواع التعليم الثانوي التجاري  يشتمل
من ااالت التدريبية تضمها ثالثة عشر مركزاً للتدريب املهين ملدة سنتني بعد التعليم 

وهناك ستة معاهد يف مسـتوى التعلـيم   . موزعة يف بعض املدن الرئيسية ، األساسي 
وهذه .ملدة سنتني بعد الثانوية ، ة عدن للتعليم التقين ومعهدان آخران يف مدين.الثانوي 

املراكز واملعاهد إىل جانب كوا مصممة وفق هياكل تنظيمية تقليدية متماثلة يطغـي  
عليها تنظيم التعليم العام والعايل يف أداء وظائفها وأنشطتها ؛ فهي تضم ختصصـات  

حىت يف املراكز التابعـة  ،يب ومتماثلة تكرر فيها التخصصات وجماالت التدر، حمدودة 
مما أدى إىل إغراق سوق العمـل مبخرجـات   ،للوزارات ومؤسسات القطاع اخلاص 

وفرضت استخدام عمالة غري مينية ، متماثلة واستمرار عجزه يف نوعيات مهنية أخرى 
  .)١(لتغطية ذلك العجز

قين بفضل ورغم التوجهات اجلادة يف السنوات األخرية لتوسيع التعليم املهين والت
إال أن هذه اجلهود انصبت ،مضاعفة ميزانية احلكومة واملساعدات والقروض الدولية 

مما يدل ، على توفري املتطلبات األساسية هلذه املراكز واملعاهد وتكوين البىن التحتية هلا 
  .على أن املعاهد القائمة مل تكتمل بعد 

  
  
  
  

                                                             
المؤتمر الوطني ، ربط تخطیط التعلیم الفني والمھني باالحتیاجات المستقبلیة : عبد اهللا ھزاع الخطیب ) (١

 .١٠.٩ص، مرجع سابق ،والتدریب المھني والتقني المرجع المجلد األول  األول لتطویر التعلیم



 ١٢٧ 

– 

تضافرت عدة عوامل وأسباب خالل العصور املنصرمة أدت إىل إعالء الثقافـة  
فتكونت أفكـار ومواقـف    -كما سبق تفصيلة  -تدين قيمة الثقافة املهنية والنظرية 

وما ، اجتماعية وتزدري التعليم الذي يقود إىل العمل اليدوي وممارسة احلرف واملهن 
مستمرة وتؤثر سلبا على منو التعلـيم املهـين والـتقين     زالت هذه املواقف واألفكار

منظورا لذلك من خالل قلة اإلقبال على مؤسسات التعلـيم والتـدريب   .. وتوسعه 
  .املهين والتقين والنظر له والتعامل معه رمسيا وشعبيا على أنه من نصيب الفقراء

إىل نوعني نظري  -طبقا للتقسيم  االجتماعي  -ووفقا هلذه النظرة انقسم التعليم 
غري انه يف ظل مبادئ العدل واملساواة ومبادئ .. ومهين ألبناء الفقراء ، ألبناء األغنياء 

تكافؤ الفرص التعليمية وتفجر ثورة اآلمال والطموح اندفع أبناء اتمع حنو التعلـيم  
ـ  ، النظري العام والعايل  ا رغبة منهم يف حصوهلم على املكانة االجتماعية الـيت يوفره

حىت ولـو  ، ويعزفون عن االلتحاق بالتعليم املهين والتقين ، التعليم األكادميي النظري 
فهم حباجة ماسة له حىت لو كان هذا التعليم يضمن هلـم  ، كان ملبيا مليوهلم وقدرام 

بعكس التعليم النظري الذي صار مؤخرا يفضي م ،احلصول على عمل بعد التخرج 
  .إىل البطالة

هذه النظرة وحتللها اجتماعياً وبفضل عوامل اقتصادية وإنسـانية   ورغم تراجع
، وعلمية وتكنولوجية؛ إال أا ما زالت تؤثر سلبيا على منو التعليم املهـين والـتقين   

  .ورعايته اجلادة رمسيا وشعبياً
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االجتماعية املتدنية للتعليم املهين فقد ظل التعليم الذي يقـود إىل  امتداداً للنظرة 
ولكن عندما أخذت ، العمل اليدوي وممارسة احلرف معزوال عن نظام التعليم الرمسي 

أخذ العمل اليدوي ينشأ منفصال عن التعليم النظري وكأنه مساير .. الظروف  تتغري 
ار لكل منهما نظمه ومسؤولياته اخلاصة به يف عمليته التعليمية للتعليم النظري حبيث ص

ب احلريف ال يقـود للتعلـيم   فالتدري، حىت ولو كانا حتت إشراف جهة رمسية واحدة 
وكالمها ال يقود إىل التعليم اجلامعي إال نادراً .. واألخري ال يقود للتعليم التقين ، املهين

التعليم والتدريب املهـين  ويف أضيق احلدود مما أدى إىل فشل صيغ ربط التعليم العام ب
  .)١(والتقين ألسباب عديدة

فهو من جهة أعطى االعتراف الرمسـى  .. وهذا االنفصال كانت له أثاره اخلطرية
وهو مـن  . الذي فيه يعلو فيه التعليم النظري على التعليم املهين ،بتمايز أنواع التعليم 

فضال عن إقفال الطريق أمام ، جهة أخرى أعطى وضعا دونيا ملن يلتحق بالتعليم املهين 
كـان وضـعهم   أيـاً   –مما جعل التالميـذ  ، اجلامعي  دارسيه من مواصلة تعليمهم

وقد امتد هذا الفصل من جهة إىل .  يفضلون االلتحاق بالتعليم النظري  -االجتماعي
قطع صلة التعليم النظري بكل ما هو عملي بل ومن طبيعة املعرفة باحلياة ، وميتد التأثري 

ون شكل الوظائف املكتبية أو هذا إىل جعل املتخرجني من التعليم املهين والتقين يفضل
وظائف أخرى ال متت بصلة إىل ختصصاته اليت أعدوا من أجلها، عالوة على هـذا أو  
ذاك حصول فصل تعسفي بني جوانب املعرفة، ومن تكامل العلوم، ومن توظيف العلم 

  .من أجل احلياة والعمل واإلنتاج
كامل بني التعليم املهـين  ومما زاد الطني بلة، وقطع الطريق أمام إجياد نوع من الت

والتعليم النظري، هو فصل مؤسسات التعليم املهين والتقين من إشراف وزارة التربية 
والتعليم وجعلها حتت إشراف وزارة العمل، دون قيام نوع من التنسـيق والتعـاون   

  .وتكون الشخصية املتكاملة. امليداين الذي جيسد وحدة املعرفة
                                                             

تشخیص واقع التعلیم العام وعالقتھ بالتعلیم العام وعالقتھ ، محمد الصوفي ،إبراھیم الحوتي : راجع ) (١
، مرج ع س ابق   ، الم ؤتمر ال وطني للتعل یم والت دریب المھن ي والتقن ي       ، بالتعلیم والت دریب المھن ي والتقن ي    

 . ٩و٨ ص، المجلد األول 



 ١٢٩ 

 

ملا كانت اليمن حباجة ألي من أشكال التعليم والتدريب املهين والتقين، يف وقت 
ونظراً لعزوف خمرجات هذا التعليم عن العمل املهين الذي ختصصوا . يقل اإلقبال عليه

ية وسوق العمل، فيه، فقد كان صعبا ربط مدخالت التعليم املهين والتقين خبطط التنم
خاصة أن اليمن ظلت جتند اتباع استراتيجية، مفادها دع الكم يـؤدي إىل حتـوالت   
كيفية، والتغلب على النقص النوعي املتواضع من اخلارج، مث من خمرجـات التعلـيم   

  .اجلامعية، أو من عودة املهارات املهاجرة
ملهنية والتقنيـة،  ولكن مع اشتداد احلاجة لنوعيات جديدة خمتلفة من املهارات ا

دفعت الدولة الفتتاح مؤسسـات تلـيب حاجـات البيئـات الطبيعيـة، وأنشـطة       
السكان،تاركة الطاقة االستيعابية هلذه املؤسسات وآليات السوق حتدد الطلب علـى  
خمرجات هذا التعليم، مع التدخل هنا وهناك للوفاء مبتطلبات احتياجات التنمية وسوق 

  .العمالة
ءات مل حتسن من خمرجات هذا التعليم بسبب قلة اإلقبال على ولكن هذه اإلجرا

أنواع التعليم والتدريب املهين والتقين، عالوة على ارتفاع معدالت التسرب، وأحجام 
جعلت هذا التعليم عاجزا مـن  . جانب من املخرجات من االخنراط يف العمل اليدوي

  .الوفاء باحلدود الدنيا من احتياجات سوق العمل
ن هناك مربرات يف الفترة املنصرمة أجربت الدولة على عـدم التـدخل   قد تكو

احلاسم يف توجيه التعليم املهين والتقين، وضبط إيقاعه للوفاء باحتياجات التنمية مـن  
جيرب ، األيدي العاملة، إال أن املتغريات احلالية وتزايدها، وزوال الظروف السابقة، أخل 

والتقنية، حاليا ومستقبال، واعتبار هذا التعليم املدخل  الدولة على خلق العمالة املاهرة،
احلقيقي للقضاء على فائض بطالة املتعلمني، والتغلب على االختالالت احلادة يف سوق 

  .العمل
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يف الوقت الذي يوجد النمو االقتصادي واالجتماعي يف اليمن العديد من املهـن  
يات مهنية جديدة، وما يؤديه التقـدم العلمـي والـتقين إىل تغـيري     والوظائف مبستو

مواصفات أداء املهن والوظائف، يف الوقت الذي تقـف فيـه مؤسسـات التعلـيم     
والتدريب املهين والتقين عاجزة عن متابعة التغريات احلادثة يف اتمع، والعلم والتقنية، 

ة وما يتطلبه هذا مـن جتديـد   وغري قادرة على استيعاب التخصصات واملهن اجلديد
مضمون التعليم ا، لتغيري مواصفات دارسيها حىت تكسبهم املهـارات واألسـاليب   

  .اجلديدة ألداء الوظائف واملهن
واملالحظ، أن الصفة الغالبة على مؤسسات التعليم املهين والتقين ما زالت أسرية 

بالصـيغ القدميـة يف    التقاليد املاضية، وذلك بالنظر إىل أا مـا زالـت متمسـكة   
التخصصات، ويف تقسيم املعرفة ويف حتديد مضموا وأساليبها، ما جيعل خمرجات هذا 
التعليم غري قادرة على التكيف ليس مع املهن اجلديدة، وإمنا أيضا مع مواصفات أداء 

  .املهن والوظائف القائمة
ائف، إال أـا  صحيح أن هناك جهودا تبذل ملتابعة تغري املواصفات واملهن والوظ

  .وتتم يف إطار ما هو تقليدي. حمدودة وجمزأة

 

هناك فرق بني ما يعلن من أهداف، وما يطبق يف الواقع، إذ قد تكـون هنـاك   
أهداف جديدة، مرنة ومتحركة ملؤسسات التعليم املهين والتقين تتيح هلا قـدرا أكـرب   
للعمل املبدع واحلركة املناسبة، ألداء أدوارها؛ إال أن هذه األهداف حماطة بظـروف  

طبيق اخلالق لتلك األهداف ذلك أنه يف ظل ونظم وتنظيمات وأساليب بالية تعوق الت
انفصال التعليم املهين والتقين عن التعليم النظري، والنظرة املتدنية هلذا التعليم، وسرعة 
تغري مواصفات املهن والوظائف، وبطء استجابة هذا التعليم للمستحدثات اجلديـدة،  

ك األهداف من حمتواها، اخل، فطبيعي أن تفرغ تل... وبقاء هياكلها على النمط القدمي 
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ألن أي تطوير ، إذا مل ميس كل جوانب النظام وبصورة شاملة ومتوازنة ، فإن مآلـه  
  .الفشل

وإذا ما نظرنا إىل أن حمتوى هذا التعليم وأهدافه قامت دون حبوث ميدانية حتدد 
مسات وخصائص مضمون التعليم وغاياته، فإن هذا املضمون سيظل بعيداً عن الواقع، 

يليب احتياجات اتمع احلقيقية كون براجمه ضعيفة االرتباط باحتياجـات سـوق   وال 
العمل، فضال عن أن احتياجات سوق العمل مل تتخذ بعد بصورة علمية، فضال عـن  
عدم وجود معايري متفق عليها لألداء املهاري يف كل مهنة، كـذا فاملنـاهج واملـواد    

قبولة حىت يف الدول الناميـة، مث أن مـدة   التدريسية تقليدية وبعيدة عن املستويات امل
  .)١(التدريب ال حتدد طبقا الحتياجات التدريب وإمنا كمتطلب للحصول على الشهادة

 

 الواقع أن مؤسسات التعليم املهين والتقين تعاين عجـزاً ملحوظـا يف املعلمـني   
واملدرسني، ويف كوادرها اإلدارية، واإلشرافية، والفنية، سواء من حيـث الكـم أو   
الكيف، فضال عن توفري احتياجات من الكفايات العلمية واإلدارية حتتاج إىل وقـت  
طويل، وإىل تكاليف باهظة، تعجز معه املوارد املالية احلالية عن أن تفي بذلك مما جيعل 

خلطرية اليت تعوق منو هذا التعليم وتوسيعه والقيام بوظائفه هذا العجز أحد املعضالت ا
  .ومسؤولياته اليت تنعقد باطراد

  
  
  
  

                                                             
ال ربط ب ین   : نحو استراتیجیة وطنیة لتنمیة المھ ارات ف ي الجمھوری ة الیمنی ة    : أبو بكر عابدین بجوي) (١

التدریب وسوق العمل، الم ؤتمر ال وطني للتعل یم والت دریب المھن ي والتقن ي المنعق د ف ي ص نعاء ف ي الفت رة            
 .١١ق، ص، المجلد السابع، مرجع ساب ١٩٩٩فبرایر ٢٧ –٢٣
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نظراً الرتفاع التكاليف املقدرة إلقامة مؤسسات التعليم املهين والتقين، وتـوفري  
وأجهزة وأدوات ولوازم تشغيل، مقابل عجز ميزانية هذا التعليم احتياجاا من معدات 

فإن كثريا من مؤسساته أقيمت بقروض أو مساعدات خارجية، مبا يف ذلـك أعـداد   
  .كوادره املختلفة

وبالنظر إىل حاجة اليمن املاسة إىل مضاعفة املؤسسات القائمة بتخصصات ومهن 
املخصصة هلذا التعليم سـتظل املعضـلة   جديدة، مبا فيها النادرة، فإن نقص األموال 

الكربى اليت تعوق منو هذا التعليم حاليا ومستقبال، كما أن االعتماد شبه الكامل على 
  !!القروض اخلارجية فيه خماطر شديدة

 

وزارة العمـل   تشرف على مؤسسات التعليم املهين والتقين جهات عدة منـها 
اخل، وكذا ...والتدريب املهين، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة الثقافة

  .مؤسسات القطاعني العام واخلاص، دون وجود تنسيق حقيقي أو تعاون يذكر
قد تكون هناك مزايا ملثل هذا اإلشراف املتنوع، ولكن اليمن بلد فقري وال يتحمل 

ت املنفذة، وال يتحمل النفقات الباهظـة، نتيجـة ازدواجيـة    ضياع اجلهود والطاقا
نستخلص مما سبق، أن التعلـيم  . األجهزة املشرفة على هذه األنواع التعليمية التدريبية

والتدريب املهين والتقين يعاين يف الوقت احلاضر من مشكالت وعوائق خطرية جتعلـه  
عليه، وغري قادر على التفاعل مـع  غري قادر على االستجابة املواكبة للمطالب امللقاة 

  .التقدم العلمي والتقين
إذا ما نظرنا إىل ما ينتظر التعليم املهين والتقين من حتـديات القـرن احلـادي    
والعشرين، اليت أخذت مؤشراا الضاغطة مائلة اليوم؛ فإن وضع هذا التعليم سيسوء 

 والتقين حىت يواجه حتديات أكثر، إذا مل تتخذ اإلجراءات لتسريع تطوير التعليم املهين
  .القرن القادم، وهذا ما يناقشه الفصل التايل
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هو منط تعليمي تدريب يقدم لفئات خمتلفة من السكان فرصاً تعليمية تعويضية ملن مل 
ميكنـه مـن   تتح هلم فرص التعليم يف التعليم النظامي أو التخصص يف جمال عملـي  

  .املشاركة يف النشاط االقتصادي
نشأ كضرورة ملواجهة عيوب  -كما يعرف من تسميته  -والتعليم غري النظامي 

التعليم النظامي وتاليف آثاره السالبة النامجة عن التقاليد اجلامدة والقيود الصارمة اليت 
ناقضاً لتقاليـد  وهنا جاءت نشأة التعليم غري النظامي م. تكونت خالل العصور الغابرة

حىت يتكيـف مـع ظـروف    ،كلما وسعته احليلة لذلك ، التعليم النظامي مناهضاً له 
وإتاحـة  ، يلي مطالبها املتنوعة ، وحاجات الفئات احملرومة من فرص التعليم النظامي 

الفرصة أمام هذه الفئات من التقدم يف مستواها الدراسي املهين إىل أعلى املسـتويات  
  .التزام بالقواعد والشروط املتبعة يف نظريه النظامي دون، الدراسية 

وتظهر أشـكال ومنـاذج   ،هلذا كان طبيعياً  أن تتطور نظم التعليم غري النظامي 
بل مـن منطقـة   ، اختلفت من بلد إىل آخر ، حديثة بصيغ ومناهج وأساليب متنوعة 

ليب مـا  وت، تستجيب لظروف األفراد واجلماعات ، كي ،ونشاط اقتصادي إىل آخر 
حىت صار التعليم غري النظامي قاعدة إلصالح الـنظم  ، حتتاجه من التعليم والتدريب 

وهنا ال غرابة أن أصبح حمـور اهتمـام الـدول    . وإستراتيجية تطويرها ، التعليمية 
  .وتعول عليه إلحداث نقلة نوعية لنظمها التربوية، والشعوب 

االجتاهات املعاصرة يف التعليم غـري  استشعاراً من وزارة التربية والتعليم بسالمة 
النظامي نشأت صيغاً ونظم تدريسية تعليمية موجهة لفئات خمتلفة من السكان ولكـن  

مث تولت العديد من األجهـزة احلكوميـة واملؤسسـات    . أغلبها يف حمو أمية الكبار 
د مـن  وكذا العدي، االجتماعية مسؤوليتها يف إقامة أمناط خمتلفة من املراكز واملعاهد 

الربامج املتنوعة يف مقدمتها وزارة التأمينات والشؤون االجتماعية حبكم ختصصـها يف  
  .هذا اال

، أن العديد من املراكز واملعاهد التابعة لبعض الـوزارات ،على أن ما جيدر ذكره 
ميكن إدراجها ضمن التعلـيم غـري   ،واألهلي ، ومؤسسات القطاعني العام واخلاص 
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موجهة لنوعيات خمتلفـة  ، م برامج تدريبية وتعليمية أو كليهما معا كوا تقد،النظامي
وغري ، وسن حمدودة ، دون النظر إىل مؤهالت دراسية . من الفئات الوظيفية واملهنية 

وأي مركز أو معهد يقدم برامج تدريبية ، ذلك من القواعد املتبعة يف التعليم النظامي 
فيمكن ضمها إىل ، دون اشتراطات ما ، فراد أو تعليمية متنوعة مصممة لعديد من األ

، وذا املعيار ميكن النظر إىل مراكز اللغـات اإلجنليزيـة   . منط التعليم غري النظامي 
وما يف حكمها على أا منتمية لنمط التعليم ، والسكرتارية ، والطباعة ، والكمبيوتر 

خـارج نطـاق السـيطرة     كوا،غري أن الدراسة احلالية لن تتناوهلا . غري النظامي 
  . ميكن جتميع أمناط التعليم غري النظامي يف اجلدول التايل ، والتوجيه وبطبيعة احلال 

 

 

  
 

 
 
 

  ٤٢٩٠١  فصال٢٠٤١ً  وزارة التربية   مراكز حمو األمية -١
    مراكز٩  وزارة التأمينات والشؤون االجتماعية  مراكز األسر املنتجة  -٢
    مركزاً ٦٠  وزارة الزراعة  مراكز اإلرشاد الزراعي -٣
    مركزاً  ١٤  احتاد املرأة اليمنية  مراكز احتاد املرأة  -٤
  ٢٥٠    وزارة الثقافة والسياحة  املراكز الثقافية -٥

، ومع تعدد وتنوع املؤسسات والربامج اليت تنطوي حتت منط التعليم غري النظامي
وما تقوم به من أدوار مهمة يف تنمية مهارات قطاع كبري من السكان يف املهن واحلرف 

جية إال أن الدراسة احلالية لن تتناول هـذا الـنمط يف إسـتراتي   ، اليت حيتاجها اتمع 
والبحث عن جماالت جديدة تعزز العالقة املتفاعلة بني كـل أنـواع   ، التطوير املنشود

  .مؤسسات التعليم النظامي وغري النظامي
ميكن إجـراء  ،والستكمال صورة الواقع احلايل للتعليم والتدريب املهين والتقين 
ف على مساحة بعض املقارنات بينه وبني أنواع التعليم النظري املناظر له وذلك للوقو

مث النظر إىل خمرجاته ومقارنتها  ،التعليم والتدريب املهين والتقين ومعرفة حجمه الفعلي 
  .باحتياجات اتمع منها



 ١٣٥ 

 
 

 
  

 
 
  

   

سي
ألسا

م ا
تعلي

ال
  

  حكومي
  معاهد دينية

  )خاص(أهلي 
  إمجايل

١٧٢٩٦٦١  
٢٤٥٢٧٩  
٢١٩١٠  
١٩٩٦٨٦٠  

٧٩٣٢٦٣  
٧٩٧٢٨  
١٠٢٧٨  
٨٨٣٢٦٩  

٢.٥٢٢.٩٢٤  
٣٢٥٠١٧  
٣٢١٨٨  
٢٨٨٠١٢٩  

١٠٨٢٠  
١١٣٤  

-  
-  

  
١٠٨.٠٧  

٤  
-  
-  

  

  

وي
لثان
م ا

تعلي
ال

  
عام
ال

  

  حكومي
  معاهد

  )خاص(أهلي 
  إمجايل

٢٢٤١٢٧  
٣٥٥٧٦  
١٨٥٨  
٢٥٩٩١٨  

  
٧٠٢٤٢  
٩٠٨٦  
٨٦٢  
٨٠١٩٠  

  

٢٩٤٣٦٩  
٤٤٦٦٢  
٢٧٢٠  
٣٤٩٠٤١  

٢٠٣٠٩  
٥٦٧  

-  
-  

٥٨٩٤  
-  
-  
-  

  

قين
والت

ين 
امله

ب 
دري

والت
يم 

لتعل
ا

  

  
  

التدريب املهين 
  سنتني

  التعليم املهين
  سنوات ٣ 

التعليم التقين 
  سنوات ٣ -٢

  إمجايل

  
  
٣١٧٧  
  
٣٥٣٣  
  
٣٠٤  
  
٧٠١٤  

  
  
٩  

  
١٣٣  
  
١٦  
  
١٥٨  

  
  
٣١٨٦  
  
٣٨٦٦  
  
٣٢٠  
  
١(٧٣٧٢(   

  
  
١٦  
  
٩  

  
٢  

  
٢٧  

  
  
٤١٩  
  
٣٣٣  
  
١٤٠  
  
٨٩٢  

  
  
  
  
  
  
  
  
٤.٢  

جلاد
م ا

تعلي
ال

  

  حكومي
  خاص
  إمجايل

١١٢٠٩٧  
٧٨٦٨  
١١٩٩٦٥  

٢٣٦٦٨  
١٨٠٤  
٢٥٤٧٢  

١٣٥٧٦٥  
٩٦٧٢  
١٤٥٤٣٧  

٧  
٨  
١٥  

٢٢٢٣  
٨١٦  
٣٠٣٩  

١١١٥٦  
٥٢١  
١١٦٧٧  

، صنعاء، إبريل ١٩٩٨اجلهاز املركزي لإلحصاء، كتاب اإلحصاء السنوي : املصدر
اهليئة العامة للتدريب املهين والتقين، التقرير السنوي لعام : أيضاً، صفحات منفردة ١٩٩٩
اإلحصاء السـنوي للعـام   : وزارة التربية والتعليم: ت صفحات منفردة أيضاً.، د١٩٩٨
  .١٩٩٨صنعاء  ١٩٩٧

                                                             
 م١٩٩٩/ ٩٨  الدراسيإحصاءات العام ) (١
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من اجلدول السابق أن التعليم والتدريب املهين والتقين يشغل مساحة ضـيقة  املالحظ 
بني أنواع التعليم اليمين، إذ ال تزيد نسبة طالب التعليم والتدريب املهين والتقين يف كـل  

مبا يف ذلك طالب الدورات القصرية . مؤسساته التابعة للهيئة العامة للتدريب املهين والتقين
، أما مساحته يف نظام %٤,٢ات ومؤسسات القطاع العام واملختلط عن أو التابعة للوزار

  . من إمجايل طالب نظام التعليم اليمين% ٠.٤التعليم ككل تصل نسبته إىل 
وبالنظر إىل مدخالت التعليم والتدريب املهين والتقين، متدنية للغاية، حيث يتجه أغلب 

ري، وباملثل يتجه أغلب خرجيـي التعلـيم   خرجيي التعليم األساسي إىل التعليم الثانوي النظ
الثانوي العام إىل التعليم اجلامعي، مما يدل على الترابط الوثيق بني مراحل التعليم النظري، 

ومن يلجأ لاللتحاق بالتعليم والتدريب املهين والتقين، هم ممـن  . وخضوعه للتقاليد القدمية
تخرجني الذين ال يستطيعون مواصلة تضطرهم الظروف لذلك، أكانوا من املتسربني أو من امل

الدراسة، وبالتايل فاملستوى الدراسي والتحصيلي هلؤالء الطالب متدنية، مما يعين أن أفضل 
الكفاءات البشرية حتجم  عن االلتحاق بالتعليم والتدريب املهين، مما حيرم هذا التعليم وسوق 

  .العمل من القدرات املبدعة
التعليم والتدريب املهين والتقين ال شك متدنية للغايـة،  وبطبيعة احلال، فإن خمرجات 

ليس بسبب تدين معدالت االلتحاق به فحسب، بل وارتفاع معدالت املتسربني والراسبني، 
طالبا وطالبة من إمجايل املقبولني  ١٤٧٦فعلى سبيل املثال خترج من الدورات القصرية حنو 

، مما يعين أن خمرجات التعليم املهـين   )١(١٩٩٧طالباً وطالبه يف عام ٢٢٣٠البالغ عددهم 
والتقين ال تفي من حيث الكم باحتياجات التنمية وسوق العمل، مقابل تزايـد خمرجـات   

 ٣,٨٠إذ تبني وجود . التعليم اجلامعي وما يسببه ذلك من اختالالت هيكلية يف سوق العمل
 وتقين واحـد  جامعي، أي مقابل كل خريج مهين خريج١٦٥٠٠خريج تقين ومهين مقابل 

على حني أنه جيب قلب هذه املعادلة لتصبح خرجيي جـامعي   )٢(جامعي خريج ٤,٣يوجد 
  .من خرجيي التعليم املهين والتقين حسب املعدالت العاملية ٤واحد لكل 

                                                             
 .٣٨،  ١٩٩٨التقریر السنوي لعام : الھیئة العامة للتدریب المھني والتقني) (١

  .١٤ملخص رئاسي عن التعلیم الجامعي وسوق العمل استنسل، ص  ) (٢
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ففي ظل توجهات االقتصاد املعتمد على توسيع آليات . وإذا مدننا النظر إىل املستقبل
بالسوق العاملي؛ يبدو أن االختالالت اهليكلية احلادة سوف تتزايد بني السوق وزيادة ارتباطه 

التعليم وسوق العمل، وسوف تسوء األوضاع أكثر، إن مل تصل إىل مرحلة االنفجار، إذا مل 
تتخذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح االختالالت احلالية واملتوقعة بني التعليم اليمين وسـوق  

  .ورإىل غري ذلك من األم، العمل
وإذا ما تفحصنا آفاق سوق العمل، وما يظهره من احتياجات، بينت لنا التقـديرات  

أن حجم العمالة املطلوبة للقطاعات اإلنتاجية سوف ترتفع إىل  ١٩٩٨/٢٠٠٥املتوقعة بني 
ومن تتبع نوعية العمالة املطلوبة تشري التوقعات إىل أن . ألف عامل خالل فترة اخلطة ٤٤٩

عمـا هـو    )١(ألف مهين وتقين ١١٣ملهنية والتقنية سوف تزداد إىل حوايل إمجايل العمالة ا
متوقع، مما يعين أن مشواراً طويالً ينتظر التعليم املهين والتقين جيب أن يسلكه للقيام بأدواره 

  .املنتظرة منه، للوفاء بتلك االحتياجات
كالت اليت يعاين هذا املوضوع، من املستحسن اإلشارة إىل العوائق واملش إنتهاءوقبل 

منها التعليم والتدريب املهين والتقين، حىت تتضح أوضاع هذا التعليم وتتكشـف أبعـاد   
مؤثراته، لتكون مرشداً لتقصي سبل تطويره على بصر وبصرية مـن خـالل إسـتراتيجية    

  .مصممة لذلك
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
المس تقبلیة الم ؤتمر   رب ط تخط یط التعل یم التقن ي والمھن ي باالحتیاج ات       : راجع عبد اهللا ھزاع الخطیب) (١

 .٢٢الوطني للتعلیم والتدریب المھني والتقني، مرجع سابق ص
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بدءا .. كشفت املناقشة السريعة السابق عرضها للتعليم والتدريب املهين والتقين 

ومرورا بتحريره من قيود  ،عرب العصور واتمعات ، من تتبع خطواته األوىل يف األسر 
وتشخيص واقعه؛ فإن وصوال إىل رصد مسريته يف اليمن ، املاضي وانطالقته املعاصرة 

وحترر من أسره وأخذ ينمو ويشـق  ،التعليم والتدريب املهين والتقين انفك من عقاله 
بـل  ،وعوائق احلاضر ،ويفرض وجوده رغم قيود املاضي ، طريقه وسط أمواج عاتية 

ويتخذ أساسـاً للتنميـة   ، وأخذ يتصدر جمال االهتمام األول بني نظم وأنواع التعليم 
  .تكزاً للتنمية االقتصادية واالجتماعية بكل أبعادهاو مر، البشرية 

رغـم التحـوالت   ، ولكن يبدو أن التعليم والتدريب املهين والتقين يف الـيمن  
ما زال مكبال بـبعض قيـود املاضـي    . والشوط الذي قطعه حىت اآلن ، احلاصلة فيه

مث ، ضر وتكتنفه عوائق ومشكالت عديدة وتقعده عن التفاعل األمثل مع مطالب احلا
ومل تنتقل بعـد إىل  ،إن ما يطرح اليوم من أفكار وسياسات ما تزال يف طور األمنيات 

مما يفرض حترير هذا التعليم من بقايا قيود املاضي وختليصه مـن  ،حيز العمل والتطبيق 
مبا من شأنه تطويره املتوازن مع نفسه ومع جمتمعه يف ضـوء  ،عثراته ومعاجلة مشكالته 

  .عة منه األدوار املتوق
فقد استدعى األمر الوقوف ، وحىت تتوافر له فرص النجاح ، غري أن عمال كهذا 

مث املرور ،ملعرف حجمها وقوة تأثريها ، على حتديات التعليم والتدريب املهين والتقين 
الستخالص التجارب املستحدثة والنظم واألساليب ، على اجتاهات التجديد والتغيري 

و ما طرحت من حلول وبدائل للمشكالت ، لتعليم املهين والتقين لتطوير ا، املستنبطة 
وذلك لالسترشاد ا يف معاجلة واقع هذا التعليم ، والعوائق احلالية يف الظروف املماثلة 

وحتديد سبل تطوره على بصر وبصرية وإدراك كـاملني بسـالمة طريـق    ، يف اليمن 
  .وضمان الوصول إىل النتائج املنشودة، التطوير
ففي ضوء واقع التعليم والتدريب املهين والتقين أمكـن  ، تأسيسا على ما سبق و

بـذلك  ، تشخيص عثراته ونواحي قصوره والوقوف على العوامل والقوى املؤثرة فيه 
حتددت مالمح التدخل الواعي لتحريك أوضاع هذا التعليم والقيـام باإلصـالحات   

الستشراف مستقبل التعليم املهـين   إذ، غري أن هذا غري كاف .والتجديدات املطلوبة 
، الضغوط اليت ستواجهه يف املستقبلالبد من الوقوف على نوعية التحديات و، والتقين 



 ١٤١ 

وفق بدائل خمتارة ، واختيار املسار األمثل ، حىت ميكن تطويره ملواكبة لتلك التحديات 
  .اتتناوهلا اإلستراتيجية املقترحة هن. بعناية حمددة الغايات والوسائل 

وملا كان املستقبل هو احلصيلة املتراكمة لألحداث والتغريات النابعة من اتمـع  
فإن صورة املستقبل تتوقف إىل حد بعيد على القرارات اليت  ،واملؤثرات احلاصلة فيه 

وكلمـا  .. وعلى السياسات واإلجراءات اليت تتبع وتقوم يف الوقت احلاضـر ، تتخذ 
ر املتراكمة لتلك القرارات والسياسات واإلجراءات يف بذلت حماوالت الستقراء اآلثا

ابتغاء االقتراب من أفضل البدائل اليت ، اآلماد القريبة والبعيدة ميكن ترشيد كل ذلك 
  .)١(ميكن أن تتاح يف املستقبل

  : )٢(فقد تطلب ذلك، ولضمان النجاح يف استشراف مستقبل التعليم املهين التقين 
o  زمين ممكن الستشرافهالتطلع إىل أقصى مدى.  
o التزام احليدة واملوضوعية دون استغراق يف التفاؤل أو التشاؤم. 
o البناء على اجلهود السابقة واالستفادة منها. 
o اإلطالع على املستحدثات يف التعليم. 
o ضمان حشد الطاقات واجلهود واستثمارها األفضل. 
o   واقتـراح احللـول   حتديد املشكالت اليت ستواجه التعليم يف املسـتقبل

 .وبدائل مواجهة التغريات احملتملة ونوعها
o  ضمان أقصى قد رمن التعاون والتنسيق بني اجلهات ذات العالقة بالتنمية

 .البشرية

  .أا توخت القيام بذلك ما وسعتها احليلة لذلك، وتزعم الدراسة احلالية 
مبناقشـة  ، نشود تبدأ رحلة االقتراب من صورة املستقبل امل،وبناء على ما سبق 

مث استعراض أبرز ، حتديات التعليم املهين والتقين اليت يلقيها القرن احلادي والعشرين 
قدما حنو حتديد مسار املستقبل مـن  ، معامل االجتاهات العاملية يف التعليم املهين والتقين 

  .وذلك على النحو التايل.خالل وضع إستراتيجية التطوير والتجديد 
  

                                                             
، م ١٩٨٢بی روت  ، مرك ز الوح دة العربی ة    ، ص در المس تقبل العرب ي    : إبراھیم سعد ال دین وآخ رون   ) (١

 .١٧٤ص
 م ن مع الم استش راق المس تقبل ف ي ال وطن العرب ي ف ي الق رن الح ادي          : محم د أحم د الرش ید    : راجع ) (٢

 . ٦٠ص، م ١٩٨٨، ٢٥العدد ، مجلة رسالة الخلیج العربي ، والعشرین 



 ١٤٢  
 

 

ومقابلتـه باالحتياجـات   ، إن نظرة متأنية فاحصة لواقع التعليم املهين والـتقين  
وأوجه تعثـر كـثرية   ، سيجد أنه اليوم يعاين من نواحي قصور، واملطالب امللقاة عليه 
وقليل االستجابة ، شكلي األداء ، داف بال األه،ناقص التكوين ، جعلته حمدود البنية

وإذا كان واقع حال هذا التعليم يشري إىل أنه واقع يف أزمة أخـذت تلتقـي   . تمعه 
فإن استمرار هذا الواقع ، مبؤثرات سالبة على التنمية والتطور وخمتلف نواحي اتمع 

ـ  ع وطموحـه  سوف يعقد أوضاع هذا التعليم وتسوء أكثر وبالنظر إىل حتديات اتم
  .املستقبلي

وإذا ما أطلنا النظر إىل التحديات اليت حيملها يف طياته القرن احلادي والعشـرين  
وجمتمع ما ، سنجد العديد من التحوالت والتغريات املتسارعة للثورة العلمية والتقنية ،

وتأثريات العوملة اليت أخذت مؤشراا الضاغطة تتجمع مـن نـواحي   ، بعد الصناعة 
إىل غري ما هنالك من أمور تعصف بـالكثري مـن   ، لتشكل اتمعات املعاصرة كثرية 

وتوجيه ، املفاهيم واملسلمات واألفكار والسياسات اليت تقف وراء حتريك نظم اتمع 
  .املواقف واألحداث واألنشطة احلياتية

ميكن استعراض ومناقشة حتديات التعليم والتـدريب املهـين   ، وعلى كل حال 
سواء مـن  ، أحدها من خارج التعليم املهين والتقين ، من زاويتني متكاملتني  والتقين

والثانية من داخل هـذا  . أبعاد مؤثراته اليمنية أو من أبعاد مؤثراته اإلقليمية والعاملية 
وكال الزاويتني تتفاعالن وتتكامالن معاً لتؤثرا على . التعليم من أبعاد مؤثراته املختلفة 

. ومن مكـان آلخـر   ، والتقين بأوزان و أشكال خمتلفة من وقت آلخر  التعليم املهين
  : وهذه التحديات هي 

 

 

 

 



 ١٤٣ 

 

وهي التحديات والضغوط اليت حتيط بالتعليم املهين والتقين وتؤثر عليه وتدفعـه  
وهكـذا  ، كي يقوم بأدواره كاملة الوظائف واملسـؤوليات  ، بقوة حنو االستجابة هلا 

إذ كلما ظهرت حتديات ودوافع؛ تبدلت .تستمر استجابة التعليم املهين والتقين الفاعلة 
، وعلى مقدار تلك االستجابة .كي يواجهها باقتدار ، أوضاع التعليم وحتورت أدواره 

  .يتوقف التغلب على تلك التحديات
اليمن جـزءاً   باعتبار، ومن تلك التحديات ما ميتد من النطاق اإلقليمي والعاملي 

، كضرورة بقـاء ووجـود   ، تتأثر مبا جيري فيه ، من األمة العربية واإلسالمية والعامل 
لتتساند هذه التحديات مع التحديات النابعة من اتمع وظروفه ويزداد قوة تأثريهـا  

  : ما يلي، التعليم املهين والتقين ولعل أبرز التحديات اخلارجية اليت تواجه .على التعليم 

 

حيث وصل معدل النمو السكاين  ،تعد اليمن من الدول األكثر منواً يف السكان 
وذلك نتيجـة لتحسـن   ،م ١٩٩٤طبقا لنتائج التعداد العام للسكان عام ،% ٣.٧

، ي انعكس على اخنفاض معدل الوفياتاملستوى املعيشي واملستوى الصحي أساسا الذ
وارتفاع معـدل توقـع   ،تيجة لتحسن برامج األمومة والطفولة ن،وخباصة بني املواليد 

وعلى ذلك فـإن  . م ١٩٩٤سنه يف عام  ٥٧,٥الذي وصل إىل . احلياة عند امليالد 
حيـث تصـل   ، سنه ١٤ -أكثر من نصف سكان اليمن تقع أعمارهم ما بني صفر 

 اتسـاع  وما  يعـين ، مما يعين أن اتمع اليمين فيت ، )١(%٥٣,٣ نسبتهم إىل حوايل
وهذا بدوره يضع اليمن أمام مشكالت عويصة ومسـؤوليات  . قاعدة اهلرم السكاين

  .جسيمة من بينها مواجهة األعداد املتصاعد املقبلة على  التعليم
، ولعل األرقام التالية توضح حجم املسؤولية امللقاة على عاتق الدولة واتمع الـيمين  

حنـو  ) ســنه ١٥  - ٦(م األساسـي  حيث بلغ عدد سكان من هم يف سن التعلي
                                                             

، م ١٩٩٤نت  ائج التع  داد الع  ام للس  كان والمس  اكن والمنش  آت دیس  مبر  : الجھ  از المرك  زي لإلحص  اء ) (١
 .٢٨ص، م  ١٩٩٦، مارس ، التقریر العام 



 ١٤٤  
 

بينما بلغ امللتحقون من هذه الفئة العمرية يف العـام الدراسـي   ،نسمه  ٤٧٦٤٥٦٤
طبقا لنتائج املسح التربوي  ٧٣٤٥وحتسنت هذه النسبة إىل  )١(% ٥٥م ٩٤/١٩٩٥

على التـوايل يف  )٢(% ٤و % ٢٦م يف حني بلغت نسبته ٩٧/١٩٩٨للعام الدراسي 
بينما مل تتجاوز نسبة امللـتحقني بـالتعليم   ،ناظرة لسن هذا التعليم الفئات العمرية امل

  .)٣(% ٤.٢والتدريب املهين والتقين عن 
ومع تدين معدالت استيعاب مراحل التعليم النظري لفئات السكان املناظرة هلذه 

تزيد من اخـتالالت سـوق   ، وما تلقيه هذه املراحل من عمالة غري ماهرة ، املراحل 
فإن املخرج الرئيسي هلذه املشكلة املعقدة سيكون التعليم املهـين والـتقين   ، العمالة 

القادر على إكساب كل فرد مهنة يستطيع من خالهلا احلصول على وظيفة حتسن من 
  .مستوى معيشته واملسامهة يف النشاط االقتصادي

لثالث تراجعت يف ا،واملشكلة احملرية أن معدالت االلتحاق بالتعليم املهين والتقين 
من % ١,٤بوصوهلا إىل ، حيث تدنت نسب امللتحقني ذا التعليم ،السنوات األخرية 

  . )٤(م٨٩/١٩٩٩إمجايل القبول العام بالتعليم األساسي والتعليم الثانوي عام 
حيث وصـلت إىل  ، وتبدو الصورة مزعجة بالنظر إىل نسبة األمية بني السكان 

ـ  ، م ١٩٩٨يف عام % ٧٤.٣ واإلنـاث  % ٣١.٧ذكور حنـو  و تشكل نسـبة ال
إذ تـبني بعـض   ، واألخطر من هذا تفشي األمية بني القوى العاملـة  ، )٥(%٤٦.٢

منهم ال % ٥٩هناك ، التقديرات أن من بني كل مائة شخص يلتحقون بسوق العمل 
% ٩منهم من التعليم األساسي و % ٢٥وحنو ، تتجاوز مؤهالم  القراءة والكتابة 

منهم من التعلـيم املهـين   % ٢بينما . من التعليم العايل % ٥من التعليم الثانوي و
                                                             

 . ٣٦ص،  مرجع سابق، الجھاز المركزي لإلحصاء ) (١
 . ٢٤ص ، المرجع السابق ) (٢
ص  نعاء  مط  ابع مؤسس  ة الث  ورة  ، م ١٩٩٧الجھ  از المرك  ز لإلحص  اء كت  اب اإلحص  اء الس  نوي لع  ام  ) (٣

 .١٢٢.٢٢١ص، م ١٩٩٨فبرایر ، للصحافة والنشر 
المؤتمر الوطني . ربط تخطیط التعلیم الفني والمھني باالحتیاجات المستقبلیة : عبد اهللا ھزاع الخطیب ) (٤

 . ٤ص، مرجع سابق ، والتقني  للتعلیم والتدریب المھني
، مطابع الجھ از المرك زي لإلحص اء    ، صنعاء ، كتاب اإلحصاء السنوي : الجھاز المركزي لإلحصاء ) (٥

 .١٥ص، م ١٩٩٩، إبریل



 ١٤٥ 

يف الوقت الذي تكون فيه احلاجة ماسة ملخرجات التعليم املهـين والـتقين   ، )١(والتقين
م أن ١٩٩٨/٢٠٠٥حيث تشري بعض التقديرات للفترة من ،وخصوصا يف املستقبل 

ألف مهين عام  ١١٣ترتفع من إمجايل االحتياجات املتوقعة من العمالة املهنية والتقنية س
ولن . من إمجايل العمالة % ١١م أي ما نسبته ٢٠٠٠آالف عام ٥٠٥م إىل ١٩٩٨

مما يعين تغطيـة  ، تتمكن مؤسسات التعليم املهين والتقين من الوفاء بتلك االحتياجات 
حىت تستطيع تغطيـة  ، ألف أو زيادة هذه املؤسسات  ٤٥مبقدار، النقص من اخلارج 

ولـذلك تضـمنت اخلطـة اخلمسـية األوىل     . )٢(تني اموعتني املهنيتنيالعجز يف ها
عـام  % ٦.٧م رفع نسبة امللتحقني بالتعليم الثانوي املهين والتقين مـن  ٩٦/٢٠٠٠

م مـن جممـوع امللـتحقني بـالتعليم     ٢٠٠٠يف عام % ١٢م إىل أكثر من ١٩٩٠
  . )٣(الثانوي

ومـا  ،ة سواء الصغار أو الكبار أنه يف ضوء الزيادة السكانية العالي،صفوة القول 
وارتفـاع  ، يلزمهم إلكسام مهارات متكنهم من املشاركة يف دفع جهـود التنميـة   

وكذا تلبية احتياجات التنمية وسوق العمل من املهنيني ، معدالت البطالة بني املتعلمني 
 والتقنيني؛ فإنه يصبح من الضروري توسيع فرص منو التعليم املهين والـتقين ورفـع  

حىت ميكنه من االستجابة لتحديات الزيـادة  ، معدالت القبول به إىل أقصى حد ممكن 
بسبب تعقـد مطالـب   ، وتزايد األعداد الراغبة يف االلتحاق ذا التعليم ، السكانية 

احلياة واحلصول على فرص عمل مناسبة لأليادي النشطة من السكان وإجياد الرغبـة  
  .لدى النشئ الصاعد يف العمل

  

 

                                                             
 .٤ص،  كتاب اإلحصاء السنوي: الجھاز المركزي لإلحصاء ) (١
م مرج ع  ٨٦/٢٠٠٠الخمس یة األول ى   الخط ة  ، وزارة التخطیط والتنمی ة  : للمزید من التفاصیل راجع ) (٢

 .٢٧ص، مرجع سابق ، أیضًا عبد اهللا ھزاع الخطیب ،  ١٢٤.١٢٣ص، سابق 
 .١٢٤ص، م مرجع ٨٦/٢٠٠٠الخطة الخمسیة األولى ، وزارة التخطیط والتنمیة ) (٣



 ١٤٦  
 

لتقـيم  ، إذا كان ظهور الثورة العلمية والتقنية قد حطم الثورة الصناعية األوىل 
، نتيجة إلدماج العلم يف اإلنتاج ، مكاا بنية جديدة لنمو االقتصاد ومضاعفة سرعته 

فإن جمتمع ما بعـد  ، وما جنم عن ذلك من تنحيه اإلنسان من مراحل اإلنتاج املباشرة 
قد حني اإلنسان من كثري من مراحل اإلنتاج املباشـرة   )١(الصناعية أو جمتمع املعلومات

أي يف مراحل البحث والتحضـري  ، وغري املباشرة وحصره يف مراحل ما قبل اإلنتاج 
واملشاهد اليوم أن التقدم العلمي والتقين يشهد حتـوالت  . )٢(التقين والتنظيم العقالين

منظورا هلـا مـن   ، نلمسها يف االنطالقة السريعة للعلم وتطبيقاته الواسعة ، عة متسار
مث سرعة انتشـارها  ، واستهالكها ، سرعة تضاعف املعارف وسرعة تقادمها وتغيريها 

جبانب ذلك ارتبـاط منـو   ،وتبادهلا بفضل تطور وسائل وأساليب االتصال واإلعالم 
شىت نواحي احليـاة االقتصـادية واالجتماعيـة    بزيادة تطبيقاا يف ، املعارف والعلوم

  .فضاقت احلدود الفاصلة بني ظهور الفكرة أو املعرفة وتطبيقها
                                                             

ـ   ) (١ ف تتعدد التسميات اليت تطلق على عصرنا احلاضر الذي أخذ يتحرك حنو نقله نوعية تمـع جديـد يتص
مؤسس " دانيال بل " جمتمع ما بعد الصناعة الذي أطلقه" وأول هذه التسميات ، خبصائص ومسات خمتلفة عما سبق 

وباالعتماد علـى  .وتوفري اخلدمات إلنتاج السلعحيث ميزه بقطاع اقتصادي يعتمد على اإلنتاج الغزير ، علم العلم 
، اخل ...منه والتكنـوقراط   املتفوقني ةوبارتفاع مكان،نظيماته املعرفة النظرية لتكوين سياسة اتمع وحتديث نظمه وت

، أحد أعمدة مدرسة ما بعد التبوبـه  " فرانسوا اليونار" الذي صاغته " جمتمع ما بعد احلداثة " هذه التسميات وثاين 
ومـات عـام   يف دراسته الشهرية عن جمتمـع املعل " يونيجي ماسودا" الذي استخدمه " جمتمع املعلومات " وثالثها 
مبشرا بأن العامل أمام موجـه  " املوجه الثالثة"يف مؤلفه " الفن توفكر" املوجه الثالثة الذي أطلقه " م ورابعها ٢٠٠٠

وبينما اعتمدت التسمية األوىل على البناء االجتماعي يف حماوله للكشف عـن  . ثالثة بعد موجيت الزراعة وا لصناعة 
على النظـرة  " جمتمع ما بعد احلداثة" على حني استندت التسمية الثانية ،طبقية أنساق النمو االجتماعي ومكوناته ال

أما التسمية الثالثة فتعتمد على طبيعة ، الفلسفية ملا اسهمت به التكنولوجيا يف حتسني احوال اتمع وحتضر البشرية 
و ما أسهمت به يف جممع مغاير ، ال وطرق إنتاجها ومجعها وتبادهلا داخل اتمع بفضل تطور وسائل االتص، املعرفة 

نظمه ومؤسساته وأمناط عالقته وقيمه إىل ما هناك من أمور يف حني اعتمدت التسـمية  ... لسابقة من حيث أشكاله
الرابعة على تكوين أمناط جديدة للحياة جتمدت عندما استخدمت مصادر طاقة متنوعة ومتعـددة ونشـأة طـرق    

راجـع  ، تلف عن سابقتها خت.. ات وتنظيمات جديدة بعالقات ومفاهيم وقيم وأساليب إنتاج جديدة تكونت مؤسس
سلسلة عامل املعرفة العـدد  ، الكويت الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ، العرب وعصر املعلومات : نبيل علي
نعقد يف كليـة التربيـة   التربية واملستقبل امل" يف التربية األولاملؤمتر ، إبريل يف عصر حتديات وخيارات ، م ١٩٨٤

 .٧ص، م القاهرة ستنسل ١٩٨٢، مارس ٢٣ – ٢٠جامعة عني مشس يف الفترة 
، املؤمتر األول لوزارة التربية واملعارف العرب، روئ مستقبل التعليم يف الوطن العريب : حممد نبيل نوفل ) (٢

  .١٥ص، م ١٩٩٨ديسمرب ٦- ٥الفترة املنعقد يف طرابلس يف ، حول رؤية مستقبلية للتعليم يف الوطن العريب 
 



 ١٤٧ 

وتزداد لتتسع ،والعمل واإلنتاج ، وهنا أخذت تتطور العالقة بني العلم والتنمية 
وتغـريات اجتماعيـة   ،دائرة تغلغل العلم والتقنية يف احلياة اليومية للفرد واجلماعـة  

ادية تستلزم جتديد خريات النشئ اجلديد وتشـجيع القـدرة علـى اإلبـداع     واقتص
ليس ، واالرتفاع العام يف متطلبات التاهيل ، وإجياد مناخ اجتماعي مالئم ، واالبتكار 

للكوادر املهنية اليت تتطلبها الثورة العلمية التقنية وإمنا أيضاً للنظر يف الكون وفهمـه  
  .هوامتالك وسائل تسخريه وتغيري

حيـث فهـم يف   ، غري أن استجابة الدول النامية أخذت صورا مشوشة ومتباينة 
واستهالك مثار التقـدم العلمـي   ، البداية على أن استرياد التقنية من الدول املتقدمة 

متثلت يف تبعيتـها للـدول    ،مما أوجد هوة واسعة بينها وبني الدول املتقدمة  ،والتقين
ما ولد حركة ،الكامل عليها يف استهالك مثار احلضارة الغربية واعتمادها شبه ، املتقدمة

وهذا بدوره ما ألقى علـى التعلـيم   ، مراجعة وجتديد تستهدف توطني العلم والتقنية 
غـري أن بـطء االسـتجابة لتلـك     .عليه مواجهتها ، املهين والتقين حتديات جسيمة 

فمثال عندما ختلف . ة وضاعف من املشكالت القائم،التحديات أوجد أوضاعا مزعجة 
التعليم املهين والتقين عن الوفاء باحتياجات القطاع احلديث من العمالة املاهرة والتقنية 

أخذت اليمن تستقدم العمالة املـاهرة مـن   ،بسبب تفصيل التوسع يف التعليم النظري 
مث ، وساعدها على ذلك حتويالت املهاجرين اليمنيني من العمالت الصـعبة  ، اخلارج 

، للجوء إىل  املشاريع كثيفة رأس املال إىل غري ذلك من حدود جانبية أضرت كـثريا  ا
، وسـوق العمـل   ، وضاعف من املشكالت القائمة يف التعلـيم  ، بتوجهات التنمية 

وقد استمر هذا التوجه حىت بعد أن أخذت الدولة تسعى )١( اخل.. األجور ، والتوظيف 
، التوازن للتوجهات االقتصـادية واالجتماعيـة   وتعيد ، إىل احلد من تلك املشكالت 

وما يوجده من طلب متزايد على ، بسبب التحوالت املتسارعة للتقدم العلمي والتقين 
حيث ظلت أوضـاع التعلـيم   ، نوعيات جديدة من املهنيني والتقنيني واالختصاصيني 
  .املهين والتقين على حاهلا دون تغريات جوهرية تذكر

                                                             
، الواقع والتحدیات خیارات المستقبل إستراتیجیة التط ویر  ،التعلیم الجامعي : راجع أحمد على الحاج ) (١

 . م١٩٩٩ ، صنعاء استنسل
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ت املستقبلية للتقدم العلمي والتقين يف جمتمع ما بعد الصناعة والثالث أن التحوال
ستكون عميقة وبعيدة األثر يف شىت نواحي احلياة االجتماعية واالقتصادية على مستوى 

حيث أخذت مالحمها ومؤثراا الضاغطة تربز يف خمتلـف  ، الفرد واجلماعات واتمع 
  .أنشطة اتمع ومظاهر حياته

، مظاهر ومؤثرات عديدة للتحديات القادمة تمع ما بعد الصناعة ومع أن هناك 
منها أن . إال أنه ميكن اإلشارة اخلاطفة لبعض األمثلة اليت تواجه التعليم املهين والتقين 

، وتقنية االتصاالت. مات وشبكاا التحدي التقين القادم سوف يركز على تقنية املعلو
، مجعا وتصـنيفا  ، وأساليب معاجلة املعلومات حيث أصبحت االختراعات يف وسائل 

ناعية تـؤدي إىل ظهـور وظـائف    عرب األلياف البصرية واألقمار الص، خزنا وتبادال 
ويف نشأة فـروع علميـة   ، والتحليل العلمي ، وإىل ثورة يف مناهج التفكري ، جديدة

 واسعةأخذت ترتاد آفاقا حياتية جديدة وحتدث حتوالت ، بتخصصات دقيقة ، جديدة 
وحيـث أن  ، واالقتصـادية للمجتمعـات املعاصـرة    ، املدى يف البىن االجتماعيـة  

، واإللكترونات الدقيقة ألغت اإلنسان من عمليات اإلنتـاج املباشـرة    األوتوماتيكية
وحيث إن ثورة املعلومات املعتمدة على احلواسيب واآلالت اإللكتروحساسة قد قللت 

وكالمهـا  ) ١(كثري من العمليات ذات التفكري اـرد  ويف، من قيمة األعمال الذهنية 
يعتمد على الطاقة العقلية كأساس للثورة القادمة ؛ فقد ألقى ذلك أعباء ومسؤوليات 

 ،عليها التصدى هلا بتنمية املهارات والقدرات اإلبداعيـة  ،جديدة على أنواع التعليم 
تمع الذين سيحددون النسـبة  لألعداد اهلائلة من أبناء ا، وقوى اإلبداع واالبتكار 

خباصة أن تبذل جهودا مضاعفة ، وهنا صار على الدول النامية . اليت يتقدم ا اتمع 
الستثمار عقول أبنائها الذين تتوقف عليهم أي ضة قادمة، وسيكون منوهـا موازيـا   

  .  )٢(ملقدار ذلك اجلهد وتلك الرعاية
أن الدول املتقدمة لن تزيد حاجتها من يف هذا الصدد تشري العديد من الدراسات 

من القوى العاملة % ٩٩، يف حني أا ستكون حباجة إىل %١قوة العمل العضلية عن 

                                                             
١) (The Global 2000 Report To the president the : Enlering Twenty First Century , 

HarmonddSworth Ponguing 1982,p,20  
الحض  ارة عل ى مفت رق الط رق، ترجم ة عل  ى یحی ى أدی ب، دمش ق، مطبع  ة دار        :  ریش یتھ راد وف ان  )  (٢

 .٥، ص ١٩٧٥الثقافة 
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مـن  % ٧٠إىل  ٦٥ويتوقع أحد العلماء أن يلتهم اإلنسان اآليل حوايل .  )١(الفكرية
عمل من قوة العمل يف القرن القادم ست% ٢٠، وفوق )٢(الوظائف مع اية هذا القرن

، من العمال املؤهلني سيصبحون يف %٧٠كما أن . يف قطاع املعرفة والبحث العلمي
من قوة % ٨٥العشرين السنة القادمة حباجة إىل تأهيل حديث وخباصة إذا أدركنا أن 

ناهيك عن أن ثورة املعلومات، وما وفرتـه   )٣(العمل بعد عشر سنوات هي تعمل اآلن
ود الزمان واملكان، أصـبحت املصـدر األول   من أجهزة وأساليب يسرت جتاوز حد
بل وحتذر بعض الدراسات مـن املخـاطر   . ) ٤( للدخل القومي لبعض الدول املتقدمة

واملشكالت اليت تواجه الدول النامية واملتقدمة واليت سوف يلقيها االنتقال إىل جمتمـع  
  :ما بعد الصناعة، منها

o  االجتماعيةاغتراب اإلنسان نتيجة التقدم الناجح للحركات.  
o  الكآبة اليت قد تسود صفوف العمال نتيجة لتخلفهم عن متابعة اخلربات

 .اجلديدة وتعقد احلياة
o  ا دون وجود ضوابط حقيقية تنظم أو حتدانطالق شهوات النفس وملذا

 .من ذلك
o تواكل بعض األفراد على احلياة امليكانيكية واعتمادهم كليا عليها. 
o ة عند بعض األفراد نتيجة الفراغ، مما قـد  ظهور أزمات نفسية واجتماعي

 . )٥(يدفعهم إىل العنف

                                                             
 .١٨٢، ص مرجع سابق،  الحضارة على مفترق الطرق :  ریشیتھراد وفان ) (١
وثیق ة تعلیمی ة م ن    ، التعلیم ي  آلی ات التخط یط الش امل لإلص الح     ، مكتب التربیة لدول الخلیج : راجع ) (٢

 . ٤٣-٤١ص ، ص ،  ١٩٩٢، الریاض ، ترجمة بدر الدین ، الوالیات المتحدة األمركیة 
وثیق ة تعلیمی ة م ن    ، آلی ات التخط یط الش امل لإلص الح التعلیم ي      ، مكتب التربیة لدول الخلیج : راجع ) (٣

 . ٤٣-٤١ص ، ص ،  ١٩٩٢، الریاض ، ترجمة بدر الدین ، الوالیات المتحدة األمركیة 
الكویت المجلس الوطني للثقافة ، التعلیم واإلعالم .. سعید إسماعیل علي : للمزید من التفاصیل راجع ) (٤

/ أكتوبر  –سبتمبر / یولیو ، المجلد الرابع والعشرون األول والثاني ، سلسلة عالم الفكر ، والفنون واآلداب 
 . ١١٠-١٠٧ص ص ، م ١٩٩٥دیسمبر 

، المجلس الوطني للثقافة  ، الكویتجالل العالم بعد مائتي عام، ترجمة شوقي : ھیرمان كان وآخرون ) (٥
  .١٠-٨، ص، ص  ١٩٨٢، یولیو ٥٥والعلوم والفنون، سلسلة عالم المعرفة، العدد 

 



 ١٥٠  
 

لذلك وغريه، ال عجب أن جند ميدان التعليم هو جمال التنافس احلقيقـي بـني   
الدول، ففيه تكمن قوة الدولة، وبواسطته يتقرر النمو االقتصادي والرخاء التربـوي  

احلقيقي إلعداد وتأهيل مـواطن  االجتماعي، لذلك أصبح النظام التربوي هو امليدان 
وفق ختصص معني وشروط تسمح له يف إمناء شخصيته كمواطن وإنسـان  . املستقبل

منتج، وميدان فن صناعة املعرفة مجعا وإنتاجا، نشرا وتوظيفا، عالوة على هـذا وذاك  
  .هو ميدان صناعة احلياة بكل أبعادها

تقين باليمن يواجه حتديات وعلى كل حال، نلخص مما سبق، آن التعليم املهين وال
معقدة، نتيجة التحوالت املتسارعة للثورة العلمية والتقنية ودخول اتمعات املعاصرة 

فهو مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى إىل .. جمتمع ما بعد الصناعة كما سبق ذكره
هيـل  توفري الشروط الضرورية إلعداد الكوادر املهنية، واالرتفاع العام مبتطلبات التأ

اليت تتطلبه الثورة العلمية والتكنولوجية وحتوالا املتسارعة، وتتبع االنفجار املعـريف  
بتطبيقاته املختلفة، ويضيف إليها، وأن تصبح أهدافه ليس حصول طالبه على املعرفة، 
ولكن أن يتعلموا كيف يتعلمون طوال حيام، حىت يتمكنوا من مالحقـة الـتغريات   

وأن تتابع مؤسسات التعليم املهين والتقين ثـورة  . ومستويات املهناهلائلة يف املعارف 
املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت، وتستفيد من نتائجها، لـيس يف تنظـيم براجمهـا    
وتفعيل أنشطتها وتفاعلها مع جمتمعها، وإمنا أيضا يف تغيري أدوات وأساليب الدراسـة،  

ام جسام تتطلب متثل فلسفة جديـدة  وهذه وغريها مه.. ويف عمليات التعليم والتعلم
تتغري من خالهلا نظمه وتنظيماته، ومفاهيمه ومناهجه، وأساليبه ووسائله، وأن تتـوافر  

  .بيئة مادية وسياسية داعمة، حىت يأيت التعليم املهين والتقين مثاره املرجوة
  

 

ة وسياسية عديدة أخذت تطفـو علـى   تواجه اليمن حتديات اقتصادية واجتماعي
  .السطح، وختلق صعوبات وعوائق أمام التعليم املهين والتقين، يتحتم عليه مواجهتها



 ١٥١ 

وقصور برامج التنمية اليت تستوعب فـائض العمالـة،   . فإزاء بطء منو االقتصاد
وإجياد فرص عمالة جديدة، مقابل فتح األسواق أمام اإلنتاج العاملي ليس من السـلع  

بضائع، وإمنا أيضا أمام العمالة املاهرة والتقنية، فإن فرص العمل أخذت تضيق يوماً وال
بعد آخر أمام خرجيي نظام التعليم، مبا فيهم خرجيوا التعليم املهين والـتقين، لتتزايـد   
معدالت البطالة، وما يلقيه هذا من أعباء ثقيلة على التنميـة والتطـور االجتمـاعي    

قاعدة الفقر والفئات احملرومة، مقابل اتساع الفجوة بينهم، واالقتصادي، ويوسع من 
وبني األغنياء، الذين يزدادون ثراء، وما ينجم عن ذلـك مـن عوائـق اقتصـادية     

  .واضطرابات اجتماعية
وإزاء استمرار ذلك الوضع االقتصادي، فمن املتوقع أن يفقد الكثريون وظائفهم، 

تصاالت، حيث ستصـبح الوظـائف أكثـر    نتيجة التطورات يف تقنية املعلومات واال
ختصصا وأكثر اعتمادا على اآلالت الذكية املؤمتتة وستفضل املؤسسات وبعض الناس 

عندها سيزداد التباين ليس بني من . إجناز معظم تبادالم املالية عن طريق احلاسب اآليل
والفقـراء  ، وإمنا أيضا بني األغنيـاء  )١(يستخدمون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  .وبني الريف واحلضر ويف مستوى املعيشة ويف املكونات الثقافية
أما يف اجلانب االجتماعي، فإزاء تراجع دور الدولة عن وظائفها التقليدية للقطاع 
اخلاص، مقابل بروز تأثريات الثقافة العاملية بفضل تطور تكنولوجيا املعلومات، فسوف 

وية القومية أمام طغيان قيم وأمناط سلوكية غريبـة  تضعف الثقافة الوطنية، وتتراجع اهل
واالهتمام بالقضايا العلمية أكثر من االهتمام بالقضايا احمللية والقوميـة  ، على اتمع 

، وما ينجم عن ذلك من انشطار اجتماعي وتصادم بني مكونات الثقافـة الواحـدة   
. ادة للتجديد والتطـوير  وبروز اجتاهات مض، وانتشار مظاهر القرية بني أبناء اجليل 

وهنا تقع على مؤسسات التعليم املهين والتقين مسؤولية مواجهة التحديات االجتماعية 
بإعداد نفسها ، فهي مطالبة أن تسهم يف احلد من البطالة ، والثقافية اليت تواجه اليمن 

ومتابعـة  ،لتقدمي برامج ودورات متنوعة وحديثة للمسامهة يف احلـد مـن البطالـة    

                                                             
ب رؤیة عربیة لصناعة مستقبل التعلیم، المؤتمر الوطني للتعلیم والت دری : محمد عبد الوھاب الغزاوي) (١

 .١١، ص ١٩٩٩، فبرایر  ٢٧ – ٢٣المھني و التقني المتقدم في صنعاء من الفترة 
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وهي مطالبة أيضا أن حتافظ على . تطورات يف تكنولوجيا املعلومات وأساليب اإلنتاج ال
والتفاعل مع قضايا اتمع وظروفه . بغرس قيم الوالء الوطين ، اهلوية الثقافية الوطنية 

واعتبارهـا مـدخال   ، وأحداثه من خالل توسيع قاعدة الثقافة القومية واإلنسـانية  
وذلك جيعل الثقافـة العامـة يف عصـر    ، عاصرة تأثرياً وتأثرا لالحتكاك بالثقافات امل

االنفجار املعرف على شكل حمصول أساسي من املهارات لالخنراط يف جمتمـع العلـم   
والعمل و حيث أن جمتمع العمل يتطلب أن تبين املهارات يف التعليم على أساس مقدرة 

اليت تتيح له  )١(من املعرفةكي يتمكن من استيعاب مزيد ، الفرد على أن يتحكم بنفسه 
حتسني التطبيق واملمارسة أو جتعله يستمد طرقا أخرى من جمتمعات وثقافات أخـرى  

  .تفيده يف عملية اإلنتاج وحتسينه يف ظل ظروف بلده 

 

على اجلانب االقتصادي وال مر وقت كان ينظر إىل التنمية على أا عملية منصبة 
واختاذه نقطة االنطالق لزيادة الناتج القومي الذي سيؤدي إىل ، سيما القطاع احلديث 

وبالتايل أحداث التحوالت السياسـية واالجتماعيـة   ،رفع قدرة االقتصاد على النمو 
قسم االقتصاد ، والثقافية والتنمية وهي على هذا النحو أخذت مبفهوم أحادي انتقائي 

، وجتـارة  ، خدمات (باعتمادمها على القطاع احلديث ، إىل قطاعني كبريين منفصلني 
أو التعامل معه من زاوية ، ) حرف، زراعة (ومتغاضية عن القطاع التقليدي ،) وصناعة

.. والثقايف ،واالجتماعي، ومتناسبة متاماً مع اجلانب اإلنساين . خدمة القطاع احلديث 
ر اخللف على أنه جمرد اخنفاض يف الـدخل أو اخـتالل يف   مستندة يف ذلك إىل اعتبا

فكانـت  ،  )٢(و اعتبار التنمية مرادفة الستهالك اإلنتاج، العالقة بني السكان واملوارد 
 ،النتيجة بعد عقود من التطبيق تنمية مشوهة فككت االقتصاد القومي وربطته باخلارج 

وانتشرت ، لف وكرست بناه وما ترتب على ذلك من نتائج سالبة حافظت على التخ
  .وزيادة حدة التناقضات االجتماعية والثقافية،ظاهرة الفقر 

                                                             
 . ٢٠٠-٢٠٩ص، مجلة التربیة الجدیدة . شبكة التجدید التربوي في الوطن العربي ) (١
، والھیئ  ة العام  ة للكت  اب  ، الق  اھرة ،نح  و نظ  ام اقتص  ادي ع  المي جدی  د  : إس  ماعیل ص  بري عب  د اهللا  ) (٢

 . ١٣٧ص، م ١٩٧٥



 ١٥٣ 

وإزاء فشل مناذج التنمية املنقولة جرت مراجعة شاملة ومتحيص دقيـق ملفهـوم   
املبنية على االستقالل الذايت واالعتمـاد  ، التنمية املوحدة الشاملة املتوازنة واملتكاملة 

انطالقا مـن  ، ية املبنية على استراتيجيات احلاجات األساسية تلك التنم، على النفس 
إىل غري ذلك من املفاهيم ،  )١(اليت يكون حمورها اإلنسان بوصفه حمور التنمية، القاعدة

أمـام حتـوالت جوهريـة     واالنفتـاح ، واألفكار اليت أخذت طريقها إىل التنفيـذ  
ويف مقدمتها الربنامج ، العاملة بفضل جهود املنظمات الدولية ووحداا، وإستراتيجية

، اإلمنائي لألمم املتحدة الذي يقوم بدور كبري يف تأصيل مفهوم التنمية وحتديد مضامينه 
ونشرها يف مجيع بلدان العامل تقريباً وذلك من خالل تقارير التنمية البشـرية الدوليـة   

ملساعدات الدوليـة  وتوجيه القروض وا، وتقدمي املساعدات الفنية واملالية ، والقطرية 
واإلقليمية واحمللية من أجل تعميق التوجهات اجلديدة للتنمية اليت تنطلق من اإلنسـان  

وهو يف نفس الوقت هدفها ، فهو أداا وصانعها .. وتنتهي عنده باعتباره حمور التنمية 
اهيـة  ومبا يؤدي إىل رف، وهنا أخذ ينظر إىل أبعاد زوايا حياة اتمع ، وغايتها اخلرية 

  .اإلنسان
ويستند ذلك التحول إىل أن التوسع يف اإلنتاج والثروة يف اتمع يتوقف علـى  

مما يعين أنه ،بل على أنشطته الثقافية والتروجيية ، وعلى غذائه وتعليمه ، صحة العامل 
اخل حىت يزيـد اإلنتـاج ويـتم    ..ال بد من االعتناء بصحة الناس وغذائهم وتعليمهم 

  .قر واملرض واجلهل لالستمتاع باحلياةالقضاء على الف
هلذا كان طبيعيا أن يكون زيادة اإلنتاج والثروة ليس هدفا حبد ذاته وإمنا وسـيلة  

، إلشباع حاجة الناس واالستمتاع حبياته وهذه الغاية أصبحت اهلدف احلقيقي للتنمية 
ين أحـدمها  مبعىن أن االهتمام أخذ يتركز على بعد. أو النمو االقتصادي واالجتماعي

والثاين توزيع اإلنتاج على . يرتبط باآلخر، األول زيادة اإلنتاج والثروة بواسطة الناس
  .)٢(هؤالء الناس لتمكينهم من تلبية حاجام األساسية وتوفري متطلبات احلياة الكرمية

                                                             
، ترجم  ة أینط  ون خ  وري  ، س  ان مفھ  وم جدی  د للتنمی  ة الذاتی  ة محورھ  ا اإلن  : راج  ع ھ  وین ك  اوتري  ) (١

 . ٤٤ص، م ١٩٨١، ٢٠، مجلة التربیة الجدیدة العدد ، بیروت
 .التنمیة المستدامة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) (٢



 ١٥٤  
 

ومعىن ذلك أن البعد االجتماعي من التنمية ال يقل أمهية من البعد االقتصادي، إن 
هو املعيار احلقيقي لنجاح التنمية، فتنشيط حركـة املؤشـرات االجتماعيـة    مل يكن 

ومفاهيمها وأدواا اإلحصائية، ليس لالهتداء إىل إعادة رسم السياسـات واخلطـط   
  .اإلمنائية؛ وإمنا أيضا للحكم على مدى جناح التنمية وما حتقق من رفاهية للناس

سان هو حمـور التنميـة باعتبـاره    وهنا استقر يف أدبيات الفكر التنموي أن اإلن
صانعها حيرك عواملها املادية والتنظيمية، ويوظف قدراته ومهاراته فيها مبدعا ومبتكرا، 

  .وإليه تعود مثار التنمية، لتستمر التنمية وتتعاظم مثارها وتدوم
يف ضوء النهج اجلديد للتنمية املستدامة أخذ مفهوم التنمية البشرية يشق طريقـه  

، وتتسع مضامينه يف التقارير الالحقة، ليعين به ١٩٩٠التنمية البشرية لعام  منذ تقرير
عملية توسيع نطاق اخليارات املتاحة أمام الناس، وأهم هذه اخليارات هـي أن حييـا   "

الناس حياة طويلة وخالية من العلل، وأن يتعلموا، وأن يكون بوسعهم احلصول علـى  
كرمية ومن بني هذا اخليارات األخرى احلريـة   املوارد اليت تكفل هلم مستوى معيشية

  ".)١(السياسية، وحقوق اإلنسان املقررة واحترام اإلنسان ذاته
مث اتسعت هذه اخليارات وتنوعت مداخلها العملية يف تقارير التنميـة البشـرية   
العاملية والقطرية، كما سبق ذكره، لتوكيد أن التنمية احلقة هي الـيت جتعـل هـذه    

متناول الناس، وليتعزز هذا التوجه يف مؤمترات األمم املتحدة وبني األعوام  اخليارات يف
اليت أقرت أن التنمية البشرية ليست مفهوما منفصال عن التنميـة   ١٩٩٥، ١٩٩٢

منهجا يؤكد احلاجة إىل تنمية تتمحور حول النـاس،  "املستخدمة، بل جيب أن يكون 
هم الفاعلة وحتقيق املساواة بني اجلنسني، حبيث تكون اهتماماا متكني البشر، ومشاركت

  .)٢("والنمو العادل، واحلد من الفقر، واالستدامة فيها يف األجل الطويل
ويف إطار املفهوم اجلديد للتنمية، فإن التنمية البشرية تتكون من جـانبني، األول،  

ت تكوين القدرات البشرية، مثل حتسني املستوى الصحي، وتطوير املعارف واملهـارا 
                                                             

، جامع ة اك س ف ورد نیوی ورك،      ١٩٩٠لع ام  تقری ر التنمی ة البش ریة    : برنامج األمم المتحدة اإلنم ائي ) (١
 .١٢،ص١٩٩٠مایو، 

 .١٤، مرجع سابق، ص١٩٩٨تقریر  التنمیة البشریة لعام : برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) (٢



 ١٥٥ 

والثاين استخدام البشر هلذه القدرات واملعارف واملهارات املكتسـبة لالنتفـاع ـا    
لالستنفاع أو لإلنتـاج، واملسـامهة الفاعلـة يف الشـؤون الثقافيـة والسياسـية       

  .)١(واالجتماعية
ويف ضوء النهج الشامل للتنمية يصبح التعليم املدخل الرئيسي ملنظمـة التنميـة   

  . )٢(مية املستدامة، وذلك من ثالثة نواحي، هيالبشرية وعالقته بالتن
إن التعليم يصبح وسيلة لتحسني مستوى معيشة اإلنسان، يؤدي إىل حصوله على 
ماء نقي وتغذية كافية واالحتفاظ بصحة جيدة، واحلصول علـى مسـكن مناسـب،    
  .ويؤدي به إىل رفع قدرته على التحصيل العلمي، ورفع إنتاجيتهن وبالتايل زيادة دخله

إن التعليم يصبح نشاطا يدفع ويعجل بالتنمية مـن خـالل إعـداد وتـدريب     
مستويات العمالة ويف خمتلف التخصصات، اليت تقوم بوظائف التنمية وتنفيذ مشاريعها 
وبراجمها، مبا متلك من معارف ومهارات واجتاهـات، توظـف يف التنظـيم واإلدارة،    

  .إىل ما هنالك من أمور واستثمار موارد التنمية واحلفاظ على البيئة،
وكون التعليم املهين والتقين يكسب الفرد مهنة يستطيع من خالهلـا املسـامهة   

  . الفاعلة يف التنمية، فهو مطالب أن يتمثل النهج اجلديد للتنمية اليت حمورها اإلنسان
وحىت يكون كذلك، جيب أن يكون مبحتوى منهجي متعدد األبعاد، ميتـد مـن   

إىل البحث املتقدم، ومن التدريب علـى املهـارات الضـرورية إىل    املعرفة األساسية 
مهارات اإلنتاج املعقدة، وأن تتداخل أنواعه وتتكامل مع أنواع ومراحـل التعلـيم   
األخرى، وأن تتنوع أشكال التعليم وأنواعه النظامية وغـري النظاميـة، وأن تتعـدد    

  .تنمية وقاعدة انطالقهاأساليب ووسائل التعليم والتعلم، حىت يكون حبق مدخل ال

 

                                                             
 .١٢، مرجع سابق، ص١٩٩٠تقریر  التنمیة البشریة لعام : برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) (١
سیاسیة لقطاع، بیروت ، مكتب الیونسكو اإلقلیمي في البالد العربیة، ت، التربیة وثیقة : البنك الدولي ) (٢

 .١٦ – ١٥د، ص ، ص



 ١٥٦  
 

كغريه من الدول النامية واملتقدمـة،   . شهد ويشهد تركيب القوى العاملة اليمنية
تغريات كبرية ومتسارعة يف تركيب الوظائف واملهن ومستوياا املهارية ، نتيجة لتزايد 

قتصادي االجتماعي، والتعويل على العلم وتطبيقاته يف خمتلف األنشطة وتائر النمو اال
االقتصادية واالجتماعية، وتزايد االجتاه حنو املشروعات كثيفة رأس املال، وما يـرتبط  
بذلك من استرياد اخلربة واخلرباء واألموال والتقنية، فأصبح التعليم والتدريب املقـدم  

لوسيلة األوىل للحصول على املهارات واخلربات واملعطي يف مؤسسات خمصصة لتلك؛ ا
وذلك نظرا لوجود عالقة بـني النمـو االقتصـادي    . الالزمة لشغل الوظائف واملهن

واالجتماعي، وما يستخدمه من تكنولوجيا متقدمة، وبني الطلب على األيدي العاملـة  
ئف تتطلـب  األكثر تعليما وتدريبا، ألن التغريات اليت حتدث يف طبيعة املهن والوظـا 

تعديالت جوهرية ومستمرة يف مضامني التعليم، كلما دعت احلاجة لـذلك، لكـي   
تتناسب مع احتياجات سوق العمل من كفاءات وقـدرات تـتالءم مـع متطلبـات     

  .)١(التغري
ويالحظ ، أنه يرغم اجلهود املبذولة لرفع املستوى املهاري والعلمي للقوى العاملة 

اليمنية تعاين العديد من االختالالت، حيث تصل نسبة أميـة  اليمنية فما زالت العمالة 
، وقد اخنفضت هـذه النسـبة إىل   ١٩٩٤حسب تعداد % ٥٨.٤القوى العاملة إىل 

بينما تبلغ نسبة من يعرفون القـراءة   ١٩٩٨يف مسح ميزانية األسرة عام % ٤٩.٤
مـؤهال   ونسبة من حيملون% ٥وتبلغ نسبة محلة الثانوية العامة % ٢١.٩والكتابة 

هذا وقـد بينـت   % ٢.٩ونسبة التقنيني واملهنيني املساعدين % ٢.٧جامعيا فأكثر 
حصول حتسن ملحوظ يف املسـتوى   ١٩٩٨النتائج النهائية ملسح ميزانية األسرة عام 

  .)٢(التعليمي للعمالة اليمنية
تظهر البيانات احلالية لتوزيع القوى العاملة اليمنية وفق النشـاط االقتصـادي   

من إمجايل القوى العاملة، بعد أن % ٥٣اض القوى العاملة يف القطاع الزراعي إىل اخنف
                                                             

مكتب الیونسكو  اإلقلیمي للتربی ة والثقاف ة والعل وم ف ي ال دول العربی ة، ن دوة سیاس ة تط ویر التعل یم           ) (١
ز العربي لبح وث  ، المرك١٩٨٥نوفمبر  ٢١ – ١٩العالي في الوطن العربي المنعقدة في دمشق في الفترة 

 .٩٣التعلیم العالي، ص
 .٧، ص١٩٩٩األھداف االقتصادیة للتنمیة البشریة، صنعاء، استنسل : أحمد محمد حجر) (٢



 ١٥٧ 

كان يستحوذ على الغالبية العظمى من قوة العمل قبل الثورة، يليه قطـاع اخلـدمات   
، أما قطاع اإلنشـاءات فيحتـوي علـى    %١٥مث أنشطة التوزيع % ١٧احلكومية 

، ١٩٩٤سب تعداد السكان لعام من القوى العاملة، ح% ٤، مث قطاع الصناعة %٦
  . )١(١٩٩٦واسقاطات عام 

على أن التصنيف املهين أكثر داللة على التغري من هيكل املهن، حيث تبلغ نسبة 
% ١٥.٥، مث عمال اإلنتاج والتشغيل %٦١.٣من يعملون يف أعمال زراعية بنحو 

الكتابية مث األعمال الفنية والعلمية و% ٤.٦وعمال البيع % ٦.٤وعمال اخلدمات 
، مما يعين أن هناك تغيرياً كبرياً يف مستويات العمالة لصاحل املهـن   )٢(%٦فتصل إىل 

والوظائف اجلديدة اليت تتطلب مستويات تعليمية وتدريبية أعلى بالنظر إىل األوضـاع  
  .السابقة، وأن التحسن الذي طرأ حمدود إذا ما قيس مبا هو حادث يف البلدان العربية

ونتائج  ١٩٩٤يل يبني التصنيف املهين للعمالة اليمنية حسب تعداد واجلدول التا
  .١٩٩٨مسح األسرة وبيان القوة العاملة يف عام 

  
  
  
  

 

 

   

                                                             
سیاس  ة التش  غیل ف  ي الجمھوری  ة الیمنی  ة ودور الش  ركاء      : عل  ى ص  الح عب  اد وعب  د اهللا الھم  داني     ) (١

ر مكات ب التش غیل ف ي البح ث ع ن ف رص العم ل        ن في تنفیذھا ، الندوة الوطنیة ح ول  تط ویر  دو  یاالجتماعی
 .١٠، استنسل ١٩٩٩فبرایر  ١٠ – ٨وتنمیة الشغل ، المنعقدة في 

 . ١٢ص، المرجع السابق ) (٢



 ١٥٨  
 

  ٠.٩  ٠.٩  املشرعون واملسؤولون
  ٧.٨  %٧.١  املهنيون

  ٣.١  ٢.٩  الفنيون واملهنيون املساعدون
  ١.٧  ١.٨  الكتبة

  ٨.٦  ٧.٩  عمال اخلدمات والبيع
  ٤٥.٦  ٤٩.٧  العمال املهرة يف الزراعة والصيد

  ١٠.١  ١٠.٣  احلرفيون
  ٥.٦  ١٢.٨  عمال الشغل والتجمع

  ٥.٦  ١.٨  املهن البسيطة 
  ١.٠  ١.٨  غري مهنيني

التقرير العام لنتائج تعداد السـكان عـام،   : املركزي لإلحصاءاجلهاز : املصدر
  .٢٢عبد اهللا هزاع، مرجع سابق، ص: أيضاً . ١٩٩٤

وتشري معطيات الواقع أن التغريات يف تركيب القوى العاملـة اليمنيـة سـوف    
تتواصل، إذ كلما تزايد اعتماد االقتصاد على العلم والتقنية املتقدمة، وتوسع تطبيقها 

األنشطة االقتصادية واالجتماعية املختلفة؛ أخـذت ترتفـع مسـتويات املهـن     على 
والوظائف ومواصفات أدائها، مما يفرض على التعليم املهين والتقين ضرورة تغيري نفسه 
وتوسيع مساحته وتنويع مؤسساته، حىت يستوعب كل التخصصات مبا فيها اجلديـدة  

العلم وتطبيقاته، كـي تكـون الكـوادر     مبضامينها احلديثة، ومتابعة اجلديد يف فروع
املتخرجة منه مكتسبة للمعارف واملهارات واالجتاهات القادرة على شـغل الوظـائف   
واملهن اليت يوجدها منو االقتصاد والتقدم العلمي والتقين، طبقا للـتغريات يف هـرم   

يكـون  العمالة اليت فرضتها التحوالت املتسارعة يف العلم والثقافة، الذي يشترط أن 
من حجم القوي العاملة أو أكثر يف بعض االختصاصات على حساب % ٦٠التقنيون 

  . )١(العمالة املاهرة واالختصاصيني

                                                             
 .١٨، مرجع سابق : عبد الوھاب الغزاوي ) (١



 ١٥٩ 

، وتقسيم العمل والتخصص فيه ، وأما حتدي التغريات املتالحقة لتركيب العمالة 
صر من وما يفرضه واقع الع، ومستوى املهارة املطلوبة احلالية ومتوقعا ، وطبيعة العمل 

ارتفاع املستوى الثقايف العام ملهن ووظائف الغد ؛ فقد أصبح لزاما علـى مؤسسـات   
تعيد جتديد ، ببىن ونظم حديثة، التعليم املهين والتقين أن تتمثل أهدافا ووظائف جديدة 

ومواصـفات  ، هارات واملهـن  لتتواكب مع نوعيات املعارف وامل،وتوصيف حمتواها 
وأن تواجه اخنفاض قيمة املعارف واملهـارات املعطـاة   ، فيها  ومتابعة التغريات، أدائها

نتيجة تقادمها وسرعة تغريها و كي تتمكن من االستجابه املثلى لتحـديات  ، لألفراد 
  .التغري يف تركيب القوى العاملة ومستوياا املتجددة

 

على التعليم والتدريب املهين والتقين مل يكن شيئا مر وقت طويل كان يف اإلقبال 
مذكورا و حيث فرض التحديث اإلداري والتوسع يف التجارة واخلدمات احلكوميـة  

ملواجهة تلك احلاجات والصعود ، واالجتماعية أن تركز اإلقبال على التعليم النظري 
الوظائف واملهـن  يف مستوياته ومراحله كلما ارتفع املستوى التعليمي املطلوب لشغل 

بينما ظل اإلقبال على التعليم املهين والـتقين حمـدودا   ، اليت يوجدها القطاع احلديث 
للنظـرة  ، ليس لضيق مساحته وحمدودية مؤسساته فحسب و وإمنـا أيضـا   ، للغاية

عند تزايـد   -مما أجرب اليمن ، ألسباب سبق ذكرها ، االجتماعية الدونية هلذا التعليم 
أن تستعيض عـن القصـور يف    -اعة واألنشطة االقتصادية اجلديدة التوسع يف الصن

، خمرجات هذا التعليم املهين والتقين وأن تلجأ من جهة إىل املشاريع كثيفة رأس املال 
بفضل ما أتـيح هلـا   ،وإىل استقدام العمالة املاهرة والتقنية غري اليمنية من جهة أخرى 

ذلك ،لة املهاجرة إىل الدول النفطية أساسا آنذاك من عمالت أجنبية من حتويالت العما
أنه عندما ختلف عرض العمالة املاهرة من اللحاق بالطلب عليها فقـد أدى ذلـك إىل   

مما ،وتصاعد األجور مما أسهم يف تغيري األمثان  النسبية لعناصر اإلنتاج ، تصاعد األجور
ملـال سـواء يف   دفع املخططني والقطاع اخلاص إىل تفضيل املشروعات كثيفة رأس ا

، وما ترتب على ذلك من نتائج سالبة، املشاريع اجلديدة أو التوسع يف املشاريع القدمية 
واسترتف العمالت الصعبة عـن  ، منها ارتفاع العناصر االستريادية يف االستثمارات 
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إىل ما هناك من مؤثرات ، )١(وتصاعد العجز يف املوازنة اخلارجية، طريق العمالة الوافدة
  .ةسالب

، ولكن نتيجة لتزايد احتياجات خطط التنمية وسوق العمل من العمالة املـاهرة 
وغري ذلك بدأ اإلقبال على التعلـيم املهـين   ، مقابل تراجع حتوالت املغتربني اليمنيني 

  . ولكن ببطء شديد رغم املزايا واحلوافز اليت تقدم للملتحقني به ، والتقين يزداد 
وخباصـة بعـد   ، ت التعليم النظري العام والعايل ومع تراجع الطلب على خمرجا

م و باتت تلك املخرجات تشكل عبئا ثقيال على ١٩٩٠حتقيق الوحدة اليمنية املباركة 
ويف ، ولكن بـبطء  ،فقد حتسن اإلقبال على مؤسسات التعليم املهين والتقين ، التنمية 

  .ظري العام العايلإذ ما قورن باإلقبال املتزايد على التعليم الن، أضيق احلدود 
واالستغناء ، غري أن انقطاع حتويالت املهاجرين اليمنيني بعد حرب اخلليج الثانية

مقابل بروز احلاجـة املاسـة   ،وتزايد بطالة املتعلمني ، الكبري عن العمالة غري اليمنية 
متثل  ،فقد برز االهتمام بالتعليم املهين والتقين كأولوية قصوى ،للعمالة املهنية والتقنية 

حتت إشراف وزارة العمـل  ،ذلك يف تلقي هذه التعليم دفعة إلعادة تنظيمه وتطويره 
وإشراك أطراف أخرى يف تنفيذ مهامه يف طليعتها القطاعات ، والتدريب املهين والتقين 

ومع ذلك فما . اجلديدة وإكساا الديناميكا لتنفيذ مهامها بطريقة أفضل من ذي قبل 
فضال عن  ،عدل املقبول بالنسبة الحتياجات التنمية وسوق العمل زال اإلقبال دون امل

وبعده عن استيعاب التخصصات الدقيقـة يف  ، استمرار بناه التقليدية وأساليبه البالية 
وسوف تتضاعف باستمرار نتيجة ،وقت تتزايد  احلاجة فيه إىل العمالة املاهرة والتقنية 

ع احلديث الذي حيتاج إىل عمالة ماهرة أكثر اطراد النمو االقتصادي والتوسع يف القطا
خـالل الفتـرة   ، حيـث تشـري التوقعـات    ،من غريه من القطاعات االقتصـادية  

م إىل أن إمجايل الزيادة من العمالة املطلوبة لقطاعات االقتصاد الوطين ١٩٩٨/٢٠٠٥
ألف عامل عـام   ٤.٦١١م إىل ١٩٩٨عام ، ألف عامل  ١.٠١١سوف ترتفع من 

% ٩٨وسوف يستوعب القطاع اخلاص % ٣.٦ط منو سنوي قدره م مبتوس٢٠٠٥

                                                             
 .١٦٤ص،١٩٨٣، مركز الوحدة العربیة ،بیروت ، الھجرة إلى النفط :  فرجانينادر ) (١
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وتؤكد بيانات العمالة أن حجـم العمالـة يف   . )١(من صايف الزيادة يف العمالة الكلية
وهنا سوف ،ألف عامل خالل تلك الفترة ٤٩٩القطاعات اإلنتاجية سوف تزيد مبقدار 

م ٢٠٠٥عام  يف% ٦.٤إىل % ٤.٨يرتفع نصيب القطاع الصناعي من العمالة من 
  .)٢(ألف عامل ١٢١لتصل الزيادة إىل حنو ،من إمجايل القطاعات االقتصادية 

وبالنظر إىل هيكل املهن جتد أن توقعات اخلطة اخلمسية تشري إىل أن إمجايل العمالة 
ليصل حجمهـا  ، ألف عامل ومهين وتقين  ١٣٣املهنية والتقنية سوف يزداد إىل حنو 

مـن  % ١١أي ما نسبته ، ألف عامل مهين وتقين  ٥٠٥ الكلي اية تلك الفترة إىل
  . )٣(إمجايل العمالة

ومبقارنة العرض املتوقع من مؤسسات التعليم املهين والتقين باالحتياجات املتوقعة 
ليس لشغل الفرص اجلديدة النامجة عن النمـو املخطـط   ، من العمالة املهنية والتقنية 

وكذا فرص ، العمل النامجة عن االستبدال  وإمنا أيضا لشغل فرص، لالقتصاد فحسب 
جند أن العرض املتوقع من التعليم ، العمل النامجة عن إحالل اليمنيني حمل غري اليمنيني 

والتدريب املهين والتقين يفي باالحتياجات املتوقعة منها بالنظر إىل اخنفاض خمرجـات  
اليمنية يف فئـتني العمالـة    مما يعين تغطية العجز احلاصل من العمالة غري،هذا التعليم 

ومبـا يف  ، )٤(ألف عامل غري ميين ٤٥الذي سوف يصل إىل أكثر من ، املاهرة والتقنية 
إذ بينت دراسة مسحية أجرا وزارة العمـل  ، ذلك احتياجات املنطقة احلرة يف عدن

عـامال مهنيـا    ٧٥٦٧والتدريب املهين أن احتياجات املنطقة احلرة يف املرحلة األوىل 
يف حني أن خمرجات التعليم والتدريب املهين والتقين يف اـاالت الصـناعية   ، قنيا وت

  .)٥(طالبا١٣٦٢والزراعية والبيطرية سوف يصل إىل 
                                                             

، مرجع سابق ، ١المجلد، ربط تخطیط التعلیم الفني والمھني باالحتیاجات المستقبلیة ، ھزاع عبد اهللا ) (١
 .٢٢ص

 .٢١ص، المرجع السابق ) (٢
  .٢٢ص، المرجع السابق ) (٣
 .٢٧ص، المرجع السابق ) (٤
مج  االت التعل  یم والت  دریب المھن  ي والتقن  ي ف  ي ض  وء احتیاج  ات القطاع  ات    : عب  د اهللا عل  ى جب  اري  ) (٥

المؤتمر الوطني للتعل یم والت دریب المھن ي والتقن ي المنعق د ف ي ص نعاء ف ي         ، نتاجیة والتنمویة في البالد اإل
 .١١,١٣ص، مرجع سابق ،المجلد الثالث ، م ١٩٩٩، فبرایر  – ٢٧ – ٣٢الفترة 
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ومستوى ونتائج يشري إىل ضـعف  ، وإذا كان واقع التعليم املهين والتقين حجما 
العمالة املـاهرة  يف وقت يشتد الطلب على ، جماراته الحتياجات التنمية وسوق العمل 

وما يتطلبه ذلك من التعويل على ،فإنه يف ضوء حركة إمناء اتمع وتطويره ، والتقنية 
، العلم وتوظيفه اقتصاديا واجتماعيا واستخدام األساليب والوسائل التقنية املالئمـة  

فسوف يتصاعد الطلب علـى العمالـة   ،واالستفادة من ثورة املعلومات واالتصاالت 
مما يفرض إعادة النظـر يف أوضـاع   ، بصورة أسرع وأقوى ، التقنية خاصة املاهرة و

كي يستجيب ملطالب التنميـة  ،ورعايته الكاملة ،التعليم املهين والتقين مجلة وتفصيال 
  .وأسواق العمل من العمالة املاهرة والتقنية احلالية واملتوقعة

 

لعل أخطر ما يهدد مؤسسات التعليم والتدريب املهين والتقين ويصيبها يف مقتل 
للتعليم الذي يقـود إىل مهـن   هو استمرار مظاهر ازدراء واحتقار تكوينات اتمع 

كاستمرار لألفكار والتقاليد القدمية املستندة إىل تفضيل وإعالء الثقافة النظرية ، يدوية
ومل تصل اليمن ونظامها التربوي  ،قافة املهنية والعمل اليدوي والعمل الفكري على الث

رغم التحوالت الواسعة اليت ،إىل استئصال تلك النظرة القدمية وحتجيم تأثرياا السالبة 
قد تكـون  ، وختلصه من الكثري من العادات والتقاليد البالية ، يشهدها اتمع اليمين 

استمرار النظرة واملواقف االجتماعية املنحازة هنالك عوامل عديدة وأسباب تؤدي إىل 
إال أن ما من شيء كـرس  ، املضادة للثقافة املهنية والتخصص املهين ، للثقافة النظرية 

مثلما قام بـه النظـام   ، وعمق مظاهر الفرقة بني مكوين الثقافة الواحدة ،تلك النظرة 
أن فلسـفة  النظـام    ومرد ذلك، أحيانا بقصد وأحيانا بدون قصد ، التربوي نفسه 

تعكس إل حد كبري تلك ، وإجراءات تنفيذه ، وأساليبه ، ونظمه ، التعليمي مبضمونه 
ومثة مظاهر ومؤشرات تدل علـى  ، وجتسدها على أرض الواقع ، الثقافة االجتماعية 

أن تنظيم التعليم اليمين ما زال جيزء نفسه إىل ،منها على سبيل املثال ال احلصر ، ذلك 
وتعليم حريف ومهين ، ظري كالسيكي أكادميي موجه للصفوة من أبناء اتمع تعليم ن

وما زال مضـمون  .والفئات االجتماعية األدىن يف السلم االجتماعي ، موجه للفقراء
مث أن . التعليم  يعترف ويثبت أن املعرفة جمزأة بني معرفة نظرية ومعرفة عملية تطبيقية
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امليدانية والتطبيقات العملية وإن وجدت تتم عرضية أساليبه وطرقه تستبعد التدريبات 
  : تنعكس تلك النظرة  االجتماعية للتعليم املهين والتقين يف ، وبطبيعة احلال 
o  حىت مـن  ، قلة اإلقبال على مؤسسات التعليم والتدريب املهين والتقين

وإذا ما اضطر أفراد تلـك  .وإن كانت حباجة إليه ، قبل الفئات الفقرية 
فإم يتخذونه حمطة مؤقتة لالنتقـال  ،ت على االلتحاق ذا التعليم الفئا

وإن استمر البعض ، إىل التعليم النظري و ذي املكانة  االجتماعية املميزة 
فإم سواء اشتغلوا باملهن اليت ختصصـوا فيهـا أو   ، منهم التخرج منه 

، معي حىت تظل رغبتهم عارمة لاللتحاق بالتعليم اجلـا ، بوظائف مكتبية 
ولـن يضـيف شـيئا إىل    ،وحلما يراودهم حىت لو مل يكونوا حباجة إليه 

  .حيام
o  إذ ما زال ميثل شريطاها مشيا وبإعداد قليلة من الطالب،ضيق مساحته. 
o   وبـني وحـدة العلـوم    ، استمرار الفصل بني طريف املعرفة اإلنسـانية

النظرية على  ومما ال شك فيه أن استمرار نظرة اإلعالء للثقافة .وتكاملها
حساب الثقافة املهنية وما يترتب على ذلك من استمرار احتقار اتمـع  

 ،يشكل أقوى التحديات اليت تواجه هذا التعليم ، للتعليم املهين والتقين 
مبا يقتضي املواجهة احلامسة والعمل اجلاد واجلديد إذا ما أريد هلذا التعليم 

 .الواعدأن يكون قاعدة االنطالق حنو املستقبل 

  
  

 

أن سوق العمل اليمين يواجه اختالالت حادة يف سوق العمـل  ، غىن عن البيان 
ممثلـة يف بطالـة   ،وصلت إىل حد خلق أزمة استحكمت حلقاا واستفحلت آثارها 

وإذا ما كانت هنالك عوامل وأسباب تؤدي إىل رفع معـدالت البطالـة يف   . املتعلمني
تعليم النظري أسهم بقـدر كـبري يف   فإن ال، أوصلتها إىل هذا الوضع احلرج ، اليمن 
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لكونه صار منبعا لزيـادة حجـم   ، تأجيج أزمة البطالة وتعقد أثارها على حياة اتمع 
وخصوصا بطالة املتعلمني الذين كان باإلمكان أن يكونوا رافداً قويا للتنميـة  ، البطالة

ـ ، ومصدرا لفتح آفاق التطور املستقبلي  ة وسـوق  لو أعدوا طبقا الحتياجات التنمي
  .العمل

جعلته يف ظل سياسـة  ، أن طغيان الثقافة النظرية على نظام التعليم ،ومرد ذلك 
، جيتذب النشء اجلديد ، قافية الباب املفتوح املبنية على تلبية احلاجات االجتماعية والث

سيما املنتجني من أبناء الريف ويلقي جبملة شهادات وليس جبملة مهارات إىل سوق ال
، يف وقت تكون احلاجة فيه ماسة للعمالة املاهرة والتقنيـة  ، احلاجة إليهمالعمل دون 

حىت اضطر خرجيو اجلامعات املتسربني بني التعليم العام إىل االشتغال يف أنشطة هامشية 
أو تتطلب مستوى أدىن مـن  ، أو ممارسة أعمال ووظائف ال تتطلب مستوى تعليمي 

وبالتايل مسـتمرا يف  ، واعه يف أقصى قوة منوه التعليم ومازال التعليم النظري بكل أن
يف وقت يعاين فيه سـوق  ، إلقاء أعداد تتزايد كل يوم إىل سوق العمل ال حيتاج إليهم 

حيـث تشـري   ، العمل من فائض عمالة إىل جانب نقص عمالة ونقص إنتاجية عمالـة 
 من جمموع السكان حسـب تعـداد  % ٢٤.٤البيانات أن نسبة القوى العاملة تبلغ 

وتتفشـى  .من اإلناث ٢٠.٢منهم من الذكور و% ٧٩.٨، م ١٩٩٤السكان عام 
  .)١(%٦٩.١البطالة يف الريف حيث تبلغ نسبتها حنو 

  
فإن ،% ٤٣.٩وإذا كانت هذه املؤشرات تدل على ارتفاع معدل البطالة البالغة 

  .أغلب القوى العاملة تتركز يف القطاع التقليدي
م مبعـدل  ٩٥/١٩٩٩أا زادت خالل الفترة وتظهر بيانات قوة العمل ، هذا 

يف ضل ركود اقتصاد أدى إىل ضعف قدرة ، وزيادة النمو هذه% ٥٧سنوي متوسط 

                                                             
 . مرجع سابق ، م ١٩٩٤التقریر العام لناتج التعداد السكاني عام : الجھاز المركزي لإلحصاء ) (١
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عام % ٨.٤لذلك ارتفعت نسبة البطالة من .االقتصاد على استيعاب العمالة اجلديدة 
  .)١(م١٩٩٨عام  ١٢.٢م إىل ١٩٩٤

يربز التعليم املهين ،ا املتعلمة منها أنه إزاء تفاقم أزمة البطالة وال سيم،مجلة القول 
بإعادة تنظيمه حىت يستوعب ،والتقين كأسلوب ميكن عن طريقه احلد من أزمة البطالة 

و إكسـام املهـارات   ، وتوزيعهم على خمتلف ختصصاته،العدد األكرب من الطالب 
والقدرات اليت متكنهم املشاركة يف النشاط االقتصادي واستحداث دورات متنوعـة  
حتويلية و تعويضية تكسب املتعلمني العاطلني مهارات ميكن من خالهلا احلصول علـى  

وذا يصبح التعليم والتدريب املهين والتقين . املشاركة يف النشاط االقتصادي ، عمل 
  .أمام مسؤولية تقدمي بدائل وحلول ألزمة البطالة وخصوصا املتعلمة منها

 

، امية أمام نظام عاملي جديد أخذ يرتب أموره ويرسم معامل منـوه تقف الدول الن
وثـورة املعلومـات   ، متخذا من اإلمكانات اليت منحها التقـدم العلمـي والـتقين    

واملؤسسات الدولية ومكاتبها اإلقليمية يف ،والشركات العابرة للقارات ، واالتصاالت 
ا ينجم عن ذلك من تأثريات خمتلفة وم، وإتباع نظام السوق ،تغيري اهلياكل االقتصادية 

  .)٢(تعيد صياغة متباينة حماولة متزيق ثوابتها وإقصاء خصوصيتها
مث ،إذا كانت الرأمسالية قد انفردت يف تفجري الثورتني الصناعيتني األوىل والثانية 

وهي اليت أثبتت التجارب . اليت بدأت بشائرها تعم العامل،ثورة املعلومات واالتصاالت 
فإا هي اليت تنهض مبهام صـياغة  ، قدرا إىل احتواء األزمات االقتصادية والسياسية 

  .بعد تراجع املشروع األممي للنظام االشتراكي وفشله الساحق، )٣(العوملة وجتذيرها
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والعوملة كنقيض ألي عوامل جزئية تعتمد على االقتصاد ومنط االقتصـاد ومنـط    
عاملية تبـادل السـلع واخلـدمات ورأس املـال     " إىل  اإلنتاج الرأمسايل يف االنتقال

تعبريا عن عوملة ، وصوال إىل السوق العوملة القائمة على عاملية اإلنتاج ، والتكنولوجيا 
ومـا يـرتبط   ، واالستهالك يف شىت أحناء العامل ، بقصد توحيد  األسواق ، )١("اإلنتاج

ة أن حتمي مصاحلها وتصون بذلك وينجم عنه من صياغة الدول اليت تقف خلف العومل
، بدعوى محاية امللكيـة الفكريـة تـارة    ، حقوقها يف تنظيم التعامل وتصريف األمور

وأمام طوفان العوملة . اخل ..وبدعاوي محاية حقوق اإلنسان ومساعدة الشعوب الفقرية 
أن تواجـه  ، ونتائجها املفزعة سيصبح على اليمن والتعليم وخباصة املهين والتقين منه 

، لفقراءهي يف اال االقتصادي أتباع تنمية منصفة موالية ل،خيارات إستراتيجية صعبة 
والتنميـة  ، وتكنولوجيا اإلنتاج املالئمة للتنمية البشـرية  ، وأتباع أمناط من استهالك 

  .)٢(وحتد من التلوث والنفايات، حتافظ على املوارد الطبيعية ،املوالية للبيئة ، املستدامة 
ال االجتماعي على التعليم مواجهة ظاهرة املسخ الثقايف بـوعي وحـذر   ويف ا

ومبا يؤدي إىل املعاصرة أي التواصل مع متغريات العصر ،دون مغاالة أو تبسيط ، شديد
  .واحملافظة على اهلوية الثقافية يف الوقت ذاته، ومستجداته

ما على مؤسسـات  ويف ضوء حتديات العوملة وتأثرياا السالبة املتوقعة يصبح لزا
مع غريها من مؤسسات التعليم األخرى التصـدي لتـأثريات   ،التعليم املهين والتقين 

ومقاومـة  ، مبقاومة التطلعات االجتماعية املزيفة ألمناط االستهالك التـريف  . العوملة 
وإمنا بنظم ومنـاهج  ، مظاهر املسخ الثقايف ألمناط حياتية غريبة بنظم ومناهج تقليدية 

تستجيب بوعي لكل مظاهر العوملة ويف مقدمتها توطني ، حديثة مرنة وفاعلة وأساليب 
  .وإعداد ميل متمثل لقيم العمل واإلنتاج،التقنية املعاصرة 
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ـ  غط يف جبانب التحديات اليت تنبع من البيئة اخلارجية للتعليم املهين والتقين وتض
هناك حتديات وضغوط تنبع من داخل هذا التعليم ومن بيئته الداخليـة   ،اجتاه تطويره 

وعلى قدر القيام ا وحتقيقها ؛ تتوقف اسـتجابة هـذا   .تدفع يف اجتاه تغيريه وتطويره 
بقـدره   ،وقدراته على القيام بأدوار كاملة الوظائف واملسـؤوليات ، التعليم لتحدياته

  : حديات هي وهذه الت. واقتدار

 

املالحظ على بىن مؤسسات التعليم املهين والتقين بـاليمن ياكلـها التنظيميـة    
شكالً ، أا ما تزال أسرية التقاليد القدمية بنية وتنظيما ، واألكادميية واإلدارية والفنية 

وبعيد عن توجيه عمليات ، كوا منطية ال دليل هلا  هي فوق.وبأهداف بالية، وحمتوى 
فهي مبتورة عن سياقها العام ومقطوعة الصلة والتواصل مع غريها ، املمارسة والتنفيذ 

  .إال ما ندر، من نظم وأنواع التعليم األخرى وعملياا التربوية 
اجلوهري هي السبب ،رمبا كانت النشأة األوىل ملؤسسات التعليم احلريف واملهين 
واتصـاله بأسـاليب   ،لطغيان النظرة التقليدية يف تنظيمه وتكوين حقائقه ومسـلماته  

الذي تكونت أفكاره ونظمه عـرب قـرون   ،وضوابط مما ثلة مل يتبع يف التعليم النظري 
ذلك أن النشأة األوىل ملؤسسات التعليم املهين والتقين منت يف أحضان التعليم  ،خلت 

. فكان طبيعياً أن تسود نشأة مؤسساته ، نفه ردحا من الزمن النظري و ترعرعت يف ك
بالضرورة نفس النظم والتقاليد املتبعة يف التعليم النظري العام والعايل ؛ فقيـد منـذ   

مبـا فيهـا   ، ومنو مؤسساته ، البداية بتقاليد وأفكار ومسلمات هيمنت على مسريته 
تبعاً لذلك جاءت والدته حتمـل   .املؤسسات اليت نشأت خارج التعليم النظري الرمسي
الذي يؤكد القطيعة بني وحـدة  ، نفس خصائص ومسات التعليم النظري الكالسيكي 

وتنفيذ حمتوى التعليم بالطريقـة  ، وفضل املعرفة عن التطبيق  ،املعرفة وتكامل العلوم 
  .اليت تتم يف التعليم النظري

مؤسسات التعلـيم املهـين   ورمبا استمرت هذه النظرة طاغية بعد انفصال معظم 
وجعلها حتت إشراف وزارة العمل والتدريب  ،والتقين من نظام التعليم النظري الرمسي 

وإن كان هذا يعـين يف مضـمونه احلقيقـي    ، لتأكيد صفتها العلمية التطبيقية ، املهين
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ن وكأما شـيئا ، انعكاس وتأكيد للفصل التقليدي بني الثقافة النظرية والثقافة املهنية 
مبا فيهـا  ، وإمنا اتبعته كثري من الدول، خمتلفان وعمل كهذا ليس صفة خاصة باليمن 

واجتماعيـة  ، عالوة عن امتالكها لقواعد اقتصـادية  ، غري أن هذه الدول ، املتقدمة 
فإا أعادت تنظيم التعليم ـا  ، قوية متكنها من تاليف آثار القسمة تلك فكريا وعمليا 

 ياكل ونظم متداخلة ومتكاملة و تزيل صور االنفصال التقليديةوأسست بىن تعليمية.  
وما أدل على ذلك ما ميوج به العامل اليوم من مناذج وصيغ معاصرة اختلفت من 

ألن كل دولـة  ،بل ومن نشاط اقتصادي إىل آخر ،ومن منطقة ألخرى ،بلد إىل آخر 
، أساس فكري واحـد  يوحد بينها، صاغت النظام الذي يتناسب مع ظروفها وتطلعاا

تتم خطواته العملية وفق ،جوهره املزيج بني الثقافتني النظرية واملهنية يف متصل واحد 
  .وإن اختلفت تطبيقاته من بلد إىل آخر، قاعدة شجرة التعليم

إىل أن  -رغم إدخال بعض التحديات فيه  -ويبدو أن واقع احلال يف اليمن يشري 
تؤسس بىن تقليدة ملؤسسات التعليم املهين ، الت طاغية املنطلقات الفكرية القدمية ما ز

وتشكل أهدافه وأساليبه العملية وحتديد منطلقات التعامل معه من قبل اتمع ، والتقين
، مما جعل مؤسساته مأسورة بأشكال تقليدية ،ورمبا املستفيدين منه ، واملسئولني عليه 

  .وبأهداف منطية خالية من أساليب تنفيذه
الراغبني يف هذا التعليم أن يكيفوا أنفسهم وظروفهم مع متطلبات هـذا   إن على

للتفاعل مع قضـايا  ، وأن يكون املتقدمني له راشدين وعقالء ،وليس العكس ، التعليم
دون أن يصحب ذلك تغريات جوهرية يف مقدمتـها  ، التعليم املهين والتقين وحتدياته 

 ،ربا عن ذلك يف تغري جذري لفلسفة التربيـة  إعادة االعتبار للتعليم املهين والتقين مع
  .جتسدها خطوات عملية متارس على أرض الواقع

املالحظ يف اآلونة األخرية أن التعليم املهين والتقين قفز إىل مقدمـة اهتمامـات   
وصار حيظي بالرعاية وهذا مؤشر علـى توجـه   ، احلكومة وقطاعات العمل واإلنتاج 

، إذ جيب أن يترجم ذلك يف إستراتيجية شـاملة ، غري أن كل ذلك غري كاف، جديد 
  .متكنه من مواجهة حتديات القرن القادم
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تبدو حىت اللحظة الراهنة أن القطيعة بني التعليم النظري والتعليم املهـين شـبه   
ا تعايش كال النوعني يف نظـام  حىت عندم، وفشل صيغ تكامل هذين النوعني ، كاملة

، كانت القطيعة بينهما قائمـة  ،حتت إشراف وزارة التربية والتعليم ، التعليم الرمسي 
وذلك كترمجة حقيقية وجتسيد عملي للنظرة االجتماعية اليت متايز بني الثقافة النظريـة  

ت تعكـس  إىل غري ذلك من ثنائيـا ، وانعكاس للتقسيم االجتماعي " والثقافية املهنية 
  .باستمرار األفكار والتقاليد القدمية اليت سبق ذكرها

ولكنه مت بقصـد  ،قد يكون يف هذا الفصل اقتداء مبا تتبعه بعض  الدول العربية 
، وإشراك أطراف خمتلفة يف دفـع منـوه   ، خلق شروط املنافسة بني جهات اإلشراف 

ملهين بصـيغ وجتـارب   فضال عن وجود تداخل وتكامل بني التعليم النظري والتعليم ا
على جانب وجود قوى اجتماعية واقتصادية داعمة لقيام أشكال من ذلـك  ،متطورة 

ومث الفصل بينها وكأن التعليم املهـين  ، التكامل بينما مل تتوفر تلك الشروط يف اليمن 
  .والتقين شيء خمتلف عن التعليم النظري

تكامل بني  التعلـيم   م إلجياد١٩٩٢هناك مؤشرات تضمنها قانون التعليم لعام 
وفعالً . حتت صيغة التعليم األساسي ، النظري والتعليم  املهين يف نظام التعليم الرمسي 

حيث مجعت مرحلتـا التعلـيم االبتـدائي    ، ولكن على مستوى الشكل ، مت التحرك 
بينما بقي مضمون فكرة هـذا  ،ليس أكثر ، واإلعدادي حتت مسمى التعليم األساسي 

  .ما تكون من التطبيق التعليم ابعد
وما أدل على ذلك فشل صيغ تكامل التعليم املهين مع التعليم النظـري العـام   

وكل ما حصل بينهما ال يتعدى قبول الثالثة األوائـل  . والعايل أو قيام عالقات بينهما
اليت بدورها ، نظام ثالث سنوات يف بعض كليات اجلامعات ،من معاهد التعليم املهين 

  .العتبارات كثرة لتنقطع هذه العالقة بينهما تقريباً ، نفيذ ذلك حتول دون ت
ولعل استمرار الفصل بني التعليم النظري والتعليم املهين يف ضل التباعد احلـايل  

سيكون التحدي اخلطري الذي يصيب مؤسسـات  ، بني املؤسسات التعليمية املختلفة 
خاصة وأن مهين الغد جيب أن يكـون  ، التعليم املهين والتقين يف مقبل السنني القادمة 

 ،مزودا بثقافة واسعة وختصص يتيح له التفاعل النشط مع املتغريات املعرفية والثقافيـة 
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، حتويلها كلما اقتضت الضرورة لذلكأو ، وتغيريها ، متكنه من متابعة اجلديد يف مهنته 
جياد أمناط تعليمية إل، مما يفرض على مؤسسات التعليم املهين و التقين املواجهة احلامسة 

  .متزج بني كل أنواع التعليم بفكر واع وتنظيم جديد

 

على مدى ثالثني عاما من نشأة التعليم املهين والتقين احلديث بـاليمن اسـتقربه   
وف حماصراً بظـر ، وحيتل ركنا هامشياً ، املقام يف شريط ضيق من نظام التعليم اليمين 

وعوائق كثرية حالت دون تبؤ مكانته الطبيعة من مطالب اتمع وحتديات لعصر وكذا 
  .قيامه بوظائفه ومسؤولياته بالكفاية املطلوبة

إمجـايل  % ٣فالتعليم املهين والتقين بعد هذا العمر الطويل مل تتجاوز نسبته عن 
يف ) واألهلية أو اخلاص،  احلكومي واملعاهد الدينية(املسجلني يف التعليم الثانوي العام 

حيث بلغ عدد املراكز واملعاهد املهنية والتقنية التابعـة  ،م ٩٨/١٩٩٩العام الدراسي 
مركزا ومعهدا ؛ أربعا من هذه املعاهـد   ٢٦للهيئة العامة للتدريب املهين والتقين حنو 

ا وأعيد العمل ببعضه،م ١٩٩٤واملراكز توقف عن العمل إثر ب حمتوياا بعد حرب 
وحتوى هذه املراكز واملعاهد حنو . ليشتغل بأقل من نصف طاقته يف بعض التخصصات 

بينما يصل إمجايل طالب التعليم الثـانوي العـام إىل حنـو    ، طالب و طالبة  ٨٩١٩
يف الوقـت الـذي   ، م٩٨/١٩٩٩يف العام الدراسي ، طالب وطالبة  )١( ٣٢٢٠٠٤

 ،تقتصر هذه املراكز واملعاهد املهنية والتقنية على عدد حمدود من التخصصات املتماثلة 
  .غالبيتها يف نطاق الصناعة والزراعة والبيطرة والتجارة

لشـركات  وإذا ما أضفنا املراكز واملعاهد التابعة لبعض الوزارات واملؤسسات وا
، لن تتغري كثريا،فإن مساحة التعليم املهين والتقين ، احلكومية واخلاصة كما سبق ذكره 

كلما ،ألن هذه املعاهد واملراكز حمدودة وتقدم دورات تدريبية مؤقتة إلعداد حمدودة 

                                                             
ورة مط  ابع مؤسس  ة الث    ،ص  نعاء ،م ١٩٩٧اإلحص  اء الس  نوي لع  ام   : الجھ  از المرك  زي لإلحص  اء   ) (١

 .م ١٩٩٨للصحافة والنشر إبریل 
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بسبب ارتفاع تكاليف إقامـة مثـل   ، مث إن غالبيتها شبه متوقفة، دعت احلاجة لذلك 
  .الوقت احلاضرتلك الدورات يف 

يعين أن اليمن غري مهيأة للدخول يف عصـر  ،ومباسحة التعليم املهين والتقين تلك 
 .وتوظيف العلم والتكنولوجيا لدفع مسرية التنمية، اإلنتاج

صحيح أن اجلهود احلالية تعرب عن حماولة خلخلة الوضع احلايل للتعلـيم املهـين   
 تتجاوز عنق الزجاجة بعد، إذ ما زال والتقين، ولكن مازالت حمدودة ويف مهدها، ومل

التعليم املهين والتقين حباجة ماسة إىل دفعة قوية، تتضافر فيهـا جهـود القطاعـات    
االقتصادية ومؤسسات اتمع الرمسية والشعبية، شريطة أن تتصدر هذه اجلهود إرادة 

ـ  روض سياسية فاعلة، وتوظيف اإلمكانات والطاقات املتاحة، وكذا املساعدات والق
. اخلارجية، الفنية واملالية، لقلب الوضع احلايل لنظام التعليم اليمين رأسا على عقـب 

من طالب التعليم العام واملتوسط % ٦٠لتصل نسبة التعليم املهين والتقين إىل حدود 
  .وإىل غري ذلك من أمور ستناقش يف موضوع الحق

ققة إذا ما بقي احلال كمـا  إن الوضع احلايل للتعليم املهين والتقين ينذر بأخطار حم
هو عليه يف السنني القادمة، إذ من الصعوبة مبكان على تعليم مهـين وتقـين ضـيق    
املساحة، حمدود املؤسسات والتخصصات، قليل الرعاية، أن ميكن اليمن من مواجهـة  

قرن العلم واإلنتاج، قرن تفجري طاقـات البشـر   .. حتديات القرن احلادي والعشرين
أقصى حد ممكن، وتوسيع اخليارات أمامهم ليتمتعوا باحلياة اليت وهبها اهللا  وتوظيفها إىل

  .هلم
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صممت مناهج مؤسسات التعليم املهين والتقين، إما تقليدا لتجارب سابقة، مـع  
ملتقضى ظروف اليمن وبنائه إدخال بعض التعديالت والتحويرات اليت متت هنا وهناك 

االجتماعي والثقايف، أو نقال حرفيا لتجارب عربية بكل تفاصيلها تقريبا، اسـتنادا إىل  
ومت هـذا  . تشابه ظروفها وأوضاعها مع ما هو كائن يف اليمن، أو مزجيا من هذا وذاك

ءت ويف كال احلاالت جا. يف إطار ما هو متبع يف إعداد وإخراج مناهج التعليم النظري
مناهج التعليم املهين والتقين دون إجراء دراسات علمية واستطالعات ميدانية تكشف 
مدى مالءمتها حلاجة الفرد واتمع، وطبيعة األنشطة االقتصادية ونوعيـة أسـاليب   
اإلنتاج ويف ضوء التقدم العلمي والتقين الذي على اليمن أن تتمثله وتسعى حنـوه، مث  

يم، لتأيت نتائج هذا التعليم وخمرجاتـه مواكبـة للواقـع    تضمني ذلك يف مناهج التعل
  .واحتياجاته

جبانب ذلك، خال امليدان التربوي من جتريب تلك املنـاهج لفتـرات عديـدة،    
ومراقبة النتائج واختبارها عمليا، للتعرف على مدى انسجامها مع الواقع، مث إدخـال  

اد، وواقـع املمارسـة والعمـل،    التعديالت الالزمة يف ضوء النتائج املتحققة يف األفر
  .واحلكم على مضمون هذا التعليم ونتائجه حىت يصل هذا املضمون إىل الوضع املالئم

لذلك، وغريه، جاءت مناهج التعليم املهين والتقين منطية مكررة ومرددة ألفكار 
وأساليب خلت، ومشبعة بالفكر النظري السائد يف تصميم مناهج التعلـيم النظـري   

خراجا، ختطيطا وتنفيذا، لتعكس إىل حد كبري احنيازها للثقافة النظرية، بدليل إعدادا وإ
عزوف خرجيي هذا التعليم من ممارسة احلرف واملهن، أو االنتظار حلني هجرها ائيـا  
عندما تسنح الفرصة لتسلم وظائف مكتبية أخرى، ومثة جانب آخر يعيـب منـاهج   

، وهو ضيق وأحيانا خلوها مـن املكـون   مؤسسات التعليم والتدريب املهين والتقين
الثقايف اإلنساين الذي ينمي شخصية الدارس ويوسع من أفق تفاعله مـع األحـداث   

  .واألفكار واملتغريات االجتماعية والسياسية، احمللية والعاملية
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وجبانب هذا أو ذاك، بطء متابعة املناهج وأسـاليب تنفيـذها للمسـتحدثات    
وج ا العامل، واليت غريت من مضمون هذا التعلـيم ومـن   والتجارب املتطورة اليت مي

  .طرائق وأساليب التعليم والتعلم، وجتاوزت إىل حد كبري التقاليد املاضية
وملا كان مضمون التعليم والتدريب املهين هو احملدد الرئيسي لعامل الغد واخللفية 

م املهين والتقين اليت تكون شخصية مواطن الغد؛ فإن استمرار مناهج مؤسسات التعلي
مبضامينها التقليدية ومفاهيمها وأساليبها البالية لتكون التحدي األكرب الـذي يواجـه   
مؤسسات التعليم املهين والتقين يف القرن القادم، وخباصة إذا نظرنا للتغيريات املتسارعة 

  .يف مستويات املهارات والوظائف، ومواصفات أدائها

 

احلقيقة اليت ال مفر من إبرازها وتأكيدها، هي توازي العجز الكـبري يف مـوارد   
مؤسسات التعليم والتدريب املهين التقين البشرية، منها واملادية، بصورة حتد من منـو  

كانات هذه املؤسسات، ومن افتتاح مؤسسات وختصصات جديدة بكفايات علمية وإم
  . بشرية متكنها من االنطالق إىل املستقبل

املالحظ أن انفصال مؤسسات التعليم املهين والتقين عن وزارة التربية والتعلـيم  
إىل إشراف وزارة جديدة ليس هلا اخلربة الكافية قد حرمها من اخلربات اليت تكونـت  

التخطيط والتنفيذ، عرب سنوات طويلة يف التنظيم واإلدارة، ويف اإلشراف والتوجيه، و
ويف املتابعة والتقومي، مما جعل هذه املؤسسات تفقد جانب من الكفـاءات البشـرية   
املتوافرة، وجعلها جتتهد بدءا من الصفر، لتجرب هنا، وختترب هناك، وتكون خـربات  
متكنها من القيام بوظائفها وحتقيق أهدافها، وما ترتب على ذلك من بـطء خطـوات   

جناز وتعثر اإلصالحات املنشودة، فضال عـن ارتفـاع التكـاليف    العمل واألداء واإل
  .املقدرة لألداء، واملستقبل

املعلمون، واملـدربون، جبانـب   : وعلى كل حال، يأيت يف مقدمة العجز البشري
ضعف مؤهالم العلمية وخربام التربوية، كون أغلبهم من خرجيي الكليات العلميـة  

لى تأهيل تربوي، مع ما يلقيه هذا مـن أعبـاء ثقيلـة    أو التطبيقية الذي مل حيصلوا ع
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لتأهيلهم أو جتديد خربام ومعارفهم، مث العجز الكمي والنوعي يف الكوادر اإلدارية، 
  .واإلشرافية، واالجتماعية والنفسية

الواقع أن اهليئة العامة للتدريب املهين والتقين تبذل جهودا حقيقيـة يف تأهيـل   
ة، يساعدها على ذلك القروض واملساعدات من املنظمـات  وتدريب كوادرها البشري

الدولية، وبعض الدول العربية واألجنبية، إال أن العجز يف الكفايات التعليمية واإلدارية 
  .واإلشرافية ما يزال كبريا، وال تسمح بفرض التوسع والنمو يف املستقبل

م املهين والتقين أسوء وفيما يتعلق باملوارد املادية، رمبا كان وضع مؤسسات التعلي
بكثري من املوارد البشرية، رغم تضاعف مواردها املالية، بفضل رفـع االعتمـادات   
احلكومية، وتزايد اجلهات الدولية املاحنة للمساعدات والقروض، وبفضـل إشـراك   

ومـع  . القطاع اخلاص يف متويل هذا التعليم عن طريق صندوق متويل التدريب املهين
ليم املهين والتقين حباجة ماسة إىل مضاعفة موارده املالية عدة مرات، ذلك فما زال التع

ليس لبناء القاعدة التحتية ملؤسسات هذا التعليم، وتوفري مستلزمات التشغيل احلالية، 
وإمنا أيضا لتوسيع مساحة هذا التعليم وإنشاء العديد من املؤسسـات والتخصصـات   

  .لدخول القرن القادم اجلديدة اليت حتتاجها اليمن كضرورة قصوى
وبدون توفري املوارد البشرية واملادية سيكون صعبا إن مل يكن مسـتحيال علـى   
التعليم املهين والتقين أن يواجه حتديات معقدة التركيب أخذت مؤشـراا الضـاغطة   

  .ماثلة للعيان يف الوقت احلاضر
على أن ما جيب تأكيده قبل املطالبة بتوفري املوارد املادية للتعليم املهين والتقين أن 

  . تقوم مؤسساته باتباع ثالثة مسالك، وكل منها يتضمن مجلة من اإلجراءات والتدابري 
ترشيد اإلنفاق واالستغالل لكل ما هو متاح وممكن استثماره إىل أقصى حد : أوهلا

عن نظم تعليم وتعلم جديدة تتجاوز التقاليد القائمة، تصل إىل  البحث: والثاين. ممكن
الراغبني ذا التعليم والتدريب يف مواقع العمل واإلنتاج، ليس للحد من تكاليفهـا،  
بتقليل نفقات التشغيل، وإمنا أيضا إلجياد مصادر جديدة لتمويلها ذاتيا، مبا ستقدمه من 

اعتماد برامج إنتاجية باالستفادة من : لثوالثا. برامج وخدمات واستشارات للمجتمع
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الطاقات والورش واملزارع، واحلقول، وتقدمي منتوجات صناعية وزراعيـة وغريهـا   
  .للمجتمع احمللي

وهناك حتديات أخرى ستواجه مؤسسات التعليم املهين والتقين، منـها ضـرورة   
واإلدارة، ويف  متثلها لعصر اإلدارة العلمية، واتباع األساليب الناجحـة يف التنظـيم  

ومنها تعدد اتمعات داخل مؤسسات هذا التعليم، ممـا  . التخطيط والتوجيه والتنفيذ
وصـراع  . يفرض املعاجلة احلكيمة ملظاهر التباين واالختالف بني األفراد واجلماعات

  .ومنها أيضا تنوع حاجات الدارسني والناس ومكونام الثقافية واالجتماعية. األجيال
ح من مناقشة التحديات اليت تواجه التعليم املهين والـتقين سـواء   وهكذا يتض

اخلارجية من أبعادها احمللية والدولية، أو الداخلية النابعة من واقـع هـذا التعلـيم،    
وتأثرياا املمتدة مما هو حاصل فيه، حمليا وعامليا؛ أنه يواجه حتديات ودوافـع مركبـة   

كان تأثري بعضها ماثال اآلن يف الـيمن، فـإن    إذ. ومعقدة ومن  خمتلف األنواع تقريبا
ظروف القرن القادم، ومتطلبات االخنراط والعيش فيه، سيجعلها أقوى فعال وأكثـر  

  .تأثرياً
وإذا مل حتشد للتعليم والتدريب املهين والتقين اجلهـود، وتسـخر لـه املـوارد     

ه، بفكر جديـد  والطاقات، ويف مقدمة ذلك إدارة سياسية واعية وحازمة تتبناه وترعا
وإدارة متطورة تستشرف مسار املستقبل، وتوظيف كل ما هو متاح لالنطالق حنـوه؛  
فإن هذا التعليم لن يكون يف مستوى هذا التحدي، وسوف يعجز عـن االسـتجابة   

هذا إن مل يصبح هذا التعليم نفسه مأزقا . واإلتيان باحلد األدىن مما هو مرغوب ومنشود
  .ت، وعبئا ثقيال على التنمية والتطور االجتماعي واالقتصاديلتبديد املوارد والطاقا

إن أوضاع التعليم والتدريب املهين والتقين تتطلب جهدا بـل جهـودا جبـارة    
متواصلة، والتحرك والعمل على أكثر من صعيد إىل جانب حشد املوارد والطاقات إذا 

. رياته وتعيش أوضاعهما أريد لليمن أن تدخل القرن احلادي والعشرين، وتستجيب ملتغ
غري أن تلمس سبل مستقبل التعليم املهين والتقين والسري حنوه بوعي واقتدار، يصـبح  
من الضروري اقتفاء أثر االجتاهات املعاصرة يف التعليم املهين والتقين اليت متوج ا دول 
العامل غربا وشرقا وجنوبا، وما أمثرته من جتارب وصيغ متطورة، وغريت من أوضـاع  
هذا التعليم، شكالً وحمتوى، لعلنا نستفيد منها وتدي من خالهلا تلمـس مسـتقبل   

  .وهذا ما يتناوله املوضوع التايل. التعليم والتدريب املهين والتقين اليمين
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ستعراض هذا املوضـوع هـو   تأكيدا وتوضيحا ملا سبق ذكره، فإن القصد من ا
حماولة االستفادة من أبرز التجارب والصيغ احلديثة يف التعليم والتدريب املهين والتقين 
يف دول العامل يف صياغة استراتيجية تطوير التعليم والتدريب املهين والتقين باليمن، مبا 

  .من شأنه االنطالق به حنو آفاق تطوره املستقبلي
لتغريات احلاصلة يف نظـم التعلـيم جيـد أن التعلـيم     املستقرئ للتجديدات وا

، بل صار هذا التعليم قاعـدة  "نصيب األسد"والتدريب املهين والتقين استحوذ على 
وهنا تكونت خالل العقود األخرية من القرن العشرين . إلصالح نظم التعليم وجتديدها

 والتقين، الـيت تعـم   العديد من  التجارب والصيغ احلديثة يف التعليم والتدريب املهين
دول العامل سواء املتقدمة منها أو النامية، لدرجة يصعب معها حصرها، وحتديد أمناطها، 
وكذا حتديد نطاق عملياا، نتيجة لتنوعها وتباينها، حيث أن كل بلد صاغ النموذج 
وابتدع النظام الذي يالئم ظروفه وإمكاناته وطموحه، حىت داخل الدولـة الواحـدة   

كثر من صيغة ونوع تعليمي وتدرييب، تبعا لنوع األنشطة االقتصادية، والبيئة وجدت أ
الطبيعية، وحاجات األفراد املتباينة، غري أنه ميكن جتميع وتصـنيف أبـرز اجتاهـات    
التجديد والتغري يف التعليم املهين والتقين، وتلخيصها يف عدد من ااالت الرئيسـية،  

لتجديد والتغيري، وتتبع النتائج احلامسة فيه، واسـتخالص  اليت تفيد يف رصد أبرز معامل ا
الدروس والعرب اليت ميكن االسترشاد ا يف جتديد وتطوير بنية التعليم يف اليمن، وتعيني 

  :وذلك على النحو التايل. قواعد ومسارات انطالقه
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تتبع ألسس التجديد والتغري التربوي يف دول العامل، جيد أـا مهمـا تباينـت    امل
واختلفت من بلد إىل آخر، تبعا الختالف األيـديولوجيات السياسـية وتوجهاـا    
االقتصادية، وتبعا لظروفها االجتماعية ومواردها الطبيعية، ودرجـة تقـدمها، فقـد    

ضحة املعامل، توجه بناء األهـداف،  اعتمدت على منطلقات فكرية جديدة، بفلسفة وا
وعمليات السياسة والتخطيط ، وتقف خلف املمارسة والتنفيـذ، تنسـق املفـاهيم    
  .واحلقائق واملسلمات واألساليب، إىل غري ذلك من مسائل وقضايا يف تكامل وانسجام

ولعل أبرز تلك التحوالت الفكرية متثلت يف إعادة الربط بني الثقافـة النظريـة   
ة املهنية يف كل متداخل ومتكامل، لتكوين شخصية الفرد واتمع، حبيث تسعى والثقاف

وللوصـول إىل ذلـك   . التربية بشقيها النظري واملهين إىل جتسيد ذلك فكرا وعمال
اقتضى األمر أن توجه التربية جلميع أفراد الوطن دون استثناء، وأن تكون الثقـافتني  

تان ومرنتان يف نفس الوقت طبقا مليـول النشـئ   املهنية، والنظرية أو الفكرية متوازن
وقدرام يف إمناء شخصيام املنفردة، وأن تتم التربية املهنية يف مجيع مستوياا علـى  
خطوات ومراحل تبدأ من التعليم الذي ينمي العقل واحلواس ، مث االنتقال إىل التدريب 

تصر التربية املهنيـة علـى   وال تق. اليدوي، العام فاألعداد املهين، ومرحلة التخصص
  املستوى التقين 

وحده، بل لكي تكون تربية إنسانية عن طريق املهنية، فيجب أن تكون مركـزة  
حول ثقافة إنسانية كاملة، أي جتمع املهنة مجيع القيم العلمية واالجتماعيـة واخللقيـة   

إلنتاج واالستمتاع واجلمالية، وأن تعيد التربية املهنية الروابط بني العمل والراحة وبني ا
باحلياة، مما يعيد إىل املهنة شرفها، وإىل اإلنسان كرامته، ومبا يساعد الفرد أن حييـا يف  

  .)١(داخله حياة الروح، وأن يبحث خارج املهنة عن متع الروح

                                                             
، ص ١٩٨٢التربیة العامة، ترجمة عب د اهللا عب د ال دائم، بی روت، دار العل م للمالی ین ،       : رینیة أوبیر ) (١

  ٤٤٧ص
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وذا املنطلق، فقد توازت النظرة يف أن يذهب فريق من الناس إىل الثقافة عـن  
الفريق اآلخر إىل املهنة عن طريق الثقافة، فهؤالء يطبقون يف طريق املهنة أو أن يذهب 

ممارسة مهنتهم الصفات اإلنسانية اليت نّمتها الثقافة لديهم، وأولئك يكتسـبون هـذه   
  .)١(الصفات عينها من خالل إعدادهم للمهنة

وربط الثقافتني النظرية واملهنية عن طريق دمج التعليم النظري بالتعليم املهـين،  
يف حكم املؤكد، وهذا ما بينته أدبيات الفكر التربوي املعاصر، وترمجته حقـائق  بات 

املمارسة والتطبيق يف ميدان العمل والتنفيذ، من ذلك مثال ما أقرته توصيات اليونسكو 
وأقرها مؤمتر اليونسكو عن التعليم العايل يف القرن احلادي والعشرين املنعقد يف باريس 

اد العريب للتعليم املهين والتقين، مـن املـؤمترات الدوليـة    وكذا االحت ١٩٩٨يف عام 
واإلقليمية، من أن فلسفة التعليم املهين والتقين، املنسقة مع فلسفة التربية تسـعى إىل  
جعل التعليم والتدريب املهين والتقين جزءاً من نظام التعليم، وما يستلزمه ذلك مـن  

ه وبني التعليم والعمل واحلياة، وفقا لشجرة إلغاء احلواجز والقيود بني مراحله، وأنواع
التعليم، وأن يكون سبيال لاللتحاق مبهنة أو نشاط معني، مع ما يفرضه هذا من تلبيـة  
احتياجات اتمع من املهارات املتنوعة يف مجيع جماالت احلياة، وأن يكون وجها مـن  

كزا لتكامل نظم التعلـيم  ، حبيث تصبح التربية املستدمية مرت)٢(أوجه التربية املستدمية
  .النظامية وغري النظامية

ويبين التعليم املستمر على حقيقة أن احلياة كلها مدرسة واحدة طويلة ومستمرة، 
تتداخل فيها كل معارف وخربات الفرد يف مواقف احلياة املختلفة، حبيث يكون التعليم 

دة التعليم، جنباً إىل جنب، يف املدرسة واملعهد القاعدة اليت جتعل الفرد قادرا على معاو
التعليم الذي حيصل عليه يف املرتل وأماكن العمل، والعمليات اليت حتدث من خـالل  
اإلعالم ووسائل االتصال، وغريها من املؤسسات اليت تؤدي إىل زيادة خربات الفـرد  

لالستمرار يف تنمية قدراته ومهاراته، كي يستجيب للتبدالت السـريعة   )٣(واتساعها
                                                             

 .٤٦٥ص ،مرجع سابق،  التربیة العامة : رینیة أوبیر ) (١
 .٧٦التعلیم الفني بین األسر واالنطالق ، مرجع سابق، ص : یوسف عبد المعطي) (٢

٣) (R. Shager and R.M. Dave cunciculum Evaluation for lifelong education               
 Vness pergamon press. 1978.P.6.                                                                     



 ١٧٩ 

وصـفوة القـول،   .  )١(اكبة لتطور املهن وأساليبها، والتحديث املستمر يف اتمعاملو
فوفقا للتحوالت الفكرية يف منطلقات إصالح وتطوير النظام التعليمي يف أي بلد ومنه 
التعليم املهين والتقين، فقد صار األخري جزءا من نظـام التعلـيم، تتـداخل أنواعـه     

أنواع التعليم األخرى، وبأهداف مرنة تسـتجيب  ومستوياته ومؤسساته مع مراحل و
حلاجات األفراد،  وتعرب عن ظروف اتمع وطموحه، وصارت مؤسساته أكثر ارتباطا 

  .مبواقع العمل واإلنتاج، وأبعد نظرا ال ستشراف آفاق املستقبل

 

ت والتغريات يف بىن وهياكل التعليم املهين والـتقين  يدهش املرء لكثرة التجديدا
على وجه اخلصوص، حىت كاد يستوعب معظم التجديـدات احلاصـلة يف الوقـت    
احلاضر، حيث اارت احلواجز والقيود البالية يف بىن وهياكل التعليم املهين والـتقين،  

ددة، مييزها وتكونت حملها هياكل تنظيمية مرنة بأشكال وصيغ حديثة، ومتنوعة ومتع
أا تتيح تكامل التعليم النظامي وغري النظامي، وتسمح بأن يتعلم الفرد مـىت شـاء   
وحيثما يشاء وأينما يكون، وألي غرض يريد، يف ختصصات وبرامج، سواء تعددت أو 
ضاقت، وسواء قل مستواها التعليمي والتدرييب أو ارتفع، فهي مصممة وفقا حلاجات 

يف األنشطة االقتصادية والبيئات الطبيعية، وتستجيب هلا بفعالية الفرد واتمع وتتمثل 
مع إمكانية إدخال التعديالت والتغريات كلما اقتضت الضرورة لذلك، حىت بتنا أمام 

والكليـات  ، املعاهد ذات اخلربات السريعة : منها مثال ،مؤسسات ملتحمة مبجتمعها 
واملراكـز  ، وكليات اجلمـاهري  ، قدمة معاهد اإلنتاج املت، املسائية ومعاهد الصحراء 

جبانب ذلك وسع نطاق اإلشراف على مؤسسات التعليم ،  )٢(املهنية التعاونية لإلنتاج
ليشمل اجلهات واألطراف املختلفة رمسية وشعبية ووضع السياسـات  ، املهين والتقين 

، تلفـة وهنا تكونت هياكل تنظيمية بأشكال ومضامني خم، والتنفيذ والتقومي ، واخلطط
                                                             

التعل  یم المس  تمر للفنی  ین ب  ین ض  منیان التنمی  ة الص  ناعیة واإلنت  اج المتط  ور،      : أحم  د عل  ي العری  ان ) (١
، ٢٤ – ٢٣المؤتمر األول للتطبیقین، لتطویر التعلیم الصناعي المنعقد في مرك ز بح وث التنمی ة ف ي الفت رة      

 . ٥، مستقبل ص ١٩٨٥دیسمبر 
مرج ع  ،روایة مس تقبلیة للتعل یم ف ي ال وطن العرب ي      ، بیة والثقافة والعلوم راجع المنظمة العربیة للتر) (٢

 .١١٣ص ،سابق 
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وتتـداخل مـع   ،يغلب عليها اجلمع بني التعليم النظامي والتعليم غري النظامي ، خمتلفة
وتتنوع أنشطتها ووظائفها ، أنواع تعليمية وتدريبية متباينة ومستويات دراسية خمتلفة 

  . )١(تكاد تتمثل وظائف اتمع يف بعض األحيان حىت
، ياكل التعلـيم املهـين والـتقين    وحبسب هذه الطبيعية املرنة واملفتوحة لبىن وه

وصارت أكثـر مالئمـة خلصـائص الدارسـني     ، تنوعت أهداف مؤسساته وبراجمه 
وحبسب نوع التخصص ونوع النشاط الذي تقوم به هـذه  ، واملتدربني وحاجتهم منه 

ودون أن تفقد طابعهـا  ، وتبعا مل تريد أحداثه والوصول ، املؤسسة أو ذلك الربنامج 
  .ندها مع غريها من املؤسسات والربامج األخرىالكلي وصور تسا

وأهداف مؤسسات التعليم املهين والتقين سواء اشتملت على ختصص معـني أو  
أو كليهما معا؛ ، أو اقتصرت على برامج ودورات قصرية أو طويلة ، عدة ختصصات 

بـل  ،وما يتصل ا من معارف وخريات ،فلم تعد حمصورة على إكساب الفرد مهنة 
كون ، ما وسعها احليلة لذلك سبيال ، تتناول شخصية الفرد بشمول وتكامل صارت 

يستحيل تناول جزء ، اإلنسان وحدة كلية وجسمية وعقلية ونفسية واجتماعية واحدة 
  .منها مبعزل عن اآلخر

تنوعت وظائف وأنشطة مؤسسـات التعلـيم   ، وحتقيقا لألهداف السابق ذكرها
قتصرة على الوظائف التقليدية يف التعليم والتدريب بـل  حبيث مل تعد م، املهين والتقين 

منها ما هو ثقايف ورياضي واجتماعي ، تعدى ذلك إىل القيام بوظائف وأنشطة متنوعة 
ومنها ما ميتد إىل الناس ،ومنها ما هو إنتاجي وخدمي موجه للمجتمع ، وترفيهي وفين 

فتقدم هلم  بـرامج  ، اجتماعية وما ميارسونه من أنشطة اقتصادية و، يف مواقع أعماهلم 
، وتعليم الكبار ،ودورات لتحديد معارفهم ومهارم أو تقوم بتقدمي برامج حمو األمية 

  .  )٢(اخل... واإلشراف على منتج معني ، وتقدمي االستشارات واخلدمات الصحية 

                                                             
تقویم خریجي المدارس الص ناعیة ف ي مص ر و رس الة دكت وراه غی ر منش ورة        ، ھمام بدراوي زیدان ) (١

 .٢٦١ص، م ١٩٨٧، كلیة التربیة جامعة صنعاء 
٢) (Higer Education on Change Promising experiments in developing countries, 

volum I . Report Prage paplishers N .Y . Wash . London , 1976 , P . 6 .                       
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العديد من البلدان منذ وقت مبكر إىل إزالة احلواجز والقيود بني التعلـيم  سعت 
التعليم (بدءا من التعليم األويل .. تراوحت بني املزج الكامل ، املهين والتعليم النظري 

بظهور املعاهد ، متمثالً باملدرسة الشاملة فالتعليم العايل ،مث التعليم الثانوي ) األساسي
مـع  ، إىل جانب احتفاظها بالشكل التقليدي ، امعات املتخصصة بل واجل، والكليات

فبينمـا  . الفارق بني الدول يف صور دمج التعليم املهين التقين بالتعليم العام والعـايل  
اجتهت الدول االشتراكية والدول املتأثرة بنمط اإلنتاج االشتراكي إىل تأسيس نظمـا  

على حني اجتهت الدول ، املهين والتقين  تعليمية تزاوج بصورة شبه كاملة بني التعليم
والتعلـيم  ، منها ما يدمج بني التعليم املهين والـتقين  ، الرأمسالية إىل إجياد نظم متباينة 

عمدت بلجيكا وسويسرا إىل التنسيق بني التعليمني العام واملهين باملساواة بينـهما يف  
مع  وجود ،  )١(من تعليم إىل آخروتتيح للتلميذ احلرية يف التنقل ، االمتيازات واملكانة

على حني أن الدول النامية أوجـدت  ،مسارات تعليمية بني كل نظام وأنواع التعليم 
  .نظما تعليمية مزجت بني هذا وذاك 

والبعض ،وبينما جنحت بعض الدول يف بعض النواحي وفشلت يف نواحي أخرى 
وجدت بعض الدول مناذج وأ، اآلخر منها بذلك جهودا دون أن حتقق النجاح املنشود 

وتبدع جتارب متطـورة  ، متقدمة تتيح هلا اجلمع بني الصيغ املعاصرة واألشكال القدمية
  .متزج بني التعليم املهين والتقين والتعليم النظري يف تنظيم فريد

بشكل أو بأخر حنو توثيق الروابط بني التعلـيمني املهـين   ،وهكذا سعت الدول 
تدفعها إىل ذلك مجلة مـن  ، ظمة حنو دجمهما و تكاملهما وتبذل جهودا متعا، النظري 
  :  )٢(أبرزها، العوامل 
  

                                                             
، م ١٩٧٩الق  اھرة مكتب  ة األنجل  و المص  ریة  ، االتجاھ  ات التربوی  ة المعاص  رة : عرف  ات عب  د العزی  ز  )(١

  .٣٠ص
  .٦.٥ص، مرجع سابق ، مؤتمر التطبیقین ، لتعلیم الصناعي تطویر ا: محمد متولي غنیمة  )(٢
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o      ًصعوبة وضع إستراتيجية طويلة املدى لتوفري العمالـة املطلوبـة كمـا
  .وكيفاً

o    أدت سياسة الفصل بني التعليم املهين والتعليم النظري إىل خلـل بـني
 .العرض والطلب يف سوق العمل

o ليم املهين والتقين بعكس نظريه النظريتصاعد الطلب على التع. 
o حاجة الصناعات احلديثة إىل عمالة ماهرة. 
o   حاجة املهارات احلديثة إىل مزيد من املعرفة العلمية والدراسات النظريـة

 . الثقافية
o     القضاء على ازدواجية اجلهات املشرفة على إعـداد العمالـة املـاهرة

 .والتقنية
o االتصاالت مواكبة ثورة املعلومات التقنية. 

ظهور املدرسة الثانوية  ، ومن األمثلة البارزة على تكامل التعليمني النظري واملهين 
كما حدث يف أغلب البلـدان  ، الشاملة اليت جتمع بني الثقافة املهنية والثقافة النظرية 

، ومن صور تكامل التعليم النظري والتعليم املهين جتديد مضمون التعليمني . )١(العربية
وإشراك مؤسسات العمل واإلنتاج ، علهما أكثر مالءمة ملواصفات املهن والوظائف وج

وكـذا إجيـاد نظـام    . يف القيام بالتطبيقات العملية داخل املصانع والورش واملزارع 
  .)٢(للتوجيه كانوا يرغبون يف ختصصات أخرى لو كانوا أفضل إطالعا

  .سات والبحوثولعل األمثلة على ذلك كثرية تتناوهلا مئات الدرا
  
  

                                                             
ألول لوزارة التربی ة  المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم الوثیقة الرئیسیة المقدمة إلى المؤتمر ا )(١

دیس  مبر  ٦ -٥المنعق  د ط رابلس ف  ي الفت رة   ،ع رب رؤی  ة مس تقبلیة للتعل  یم ف ي ال  وطن العرب ي     والمع ارف ال 
  . م١٩٩٨

تجرب ة المعھ د ال دولي للتخط یط     ، التعلیم الع الي والعمال ة   : المكتب اإلقلیمي للتربیة والثقافة والعلوم  )(٢
  .٦٤م ص١٩٨٤، ما یو أغسطس  ٣.٢مجلة التربیة الجدیدة العدد ، التربوي في خمس بلدان نامیة 
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، يظل يرافقه كعامل للتغيري و التطوير ، ملا كان النظام التربوي نظام حياة اتمع 
مثلما هو أداة للمحافظة على ثقافة اتمع وصون كيانه؛ فلم تعد الـنظم التعليميـة   

وقادرة على ، مالئمة لظروف اتمعات املعاصرةالتقليدية أو املنقولة من بلدان أخرى 
لذلك فإزاء التحديات الضـاغطة  . االستجابة لالحتياجات واملطالب املتعددة واملعقدة 

فقد فرضت ظروف كل جمتمع ومنط ، من كل حدب وصوب على اتمعات املعاصرة 
، اكية لـذلك  أن تنشأ نظم تعليمية حم، وأيديولوجيته السياسية واالقتصادية ، ثقافته 

هلا مواصفات متكنها من التحرك النشـط  ، تتميز باملرونة والدينامية ، ومتناغمة معها 
وما حيتاجه األفراد واجلماعات والبيئات الطبيعية ، واالستجابة الفاعلة لكل ما حييط ا 

، يف ضوء ما تلقيه ثورة املعلومات واالتصاالت ، واالجتماعية ، واألنشطة االقتصادية 
وحىت تصل إىل هذه الدرجة واملستوى وتتمكن من حتقيق وظائفها .. واإلنتاج املؤمتت 

بدال " بالشجرة التعليمية " فقد استلزم األمر أن تقوم على ما يسمى اليوم ، وأهدافها 
  .تفرغ كل منها يف األخرى،ومقيدا مبراحل تعليمية ، من سلم تعليمي مرتب هرميا 

يف : تـربز أوال  . يمية على حقائق ومضامني جديدة ويقوم مفهوم الشجرة التعل
وهلا مطالب وحتـديات  ،وجغرافيا وتاريخ ، ربط التعليم عضويا بأرضية معينة هلا ثقافة 

  . جيب أن يستند إليها 
  . يف قدرة التعليم أن يغدو كيانا حيا دائم احلركة والنمو : ثانيا 
به أبناء الـوطن يف مراحـل   يف كونه ينطوي على جذع رئيسي واحد مير : ثالثا 

تتيح لكل فـرد أن  ،مث يتفرع من الشجرة فروعا وأغصان متعددة ، تكوينهم األوىل 
وما يريد أن يصل إليه ، )١(يتسلق الفروع ويصعد الغصن الذي يالئم ميوله واستعدادته

  .ومبا حيقق الصاحل العام ، ويلي طموحه 

                                                             
ة البش  ریة ف ي ال  وطن  التنمی  ، حام  د عم ار  ) ف ي (ن داء عم  ان الترب وي   : للمزی د م ن التفاص  یل راج ع     )(١

  .١٩٧ص، م ١٩٩٢دار ابن سیناء . العربي 
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بدال ،ية تتميز مبسارات متنوعة ظهرت نظم تعليم، ويف إطار أسس التوجه اجلديد 
وتتعـدد  ، وتتواصل تارة أخرى ،تنفصل تارة مبحطات توقف ،من مسار واحد متصل 

وجبانب ما تتضـمنه هـذه   . نقاط الدخول إليه والصعود فيه إىل أي مستوى دراسي 
مىت شاء الفـرد؛  ، مث العودة إليه ، املسارات من حمطات توقف واخلروج من التعليم 

ومن مستوى تعليمي ، عبور تتيح للدارس االنتقال من ختصص إىل آخر  توجد جسور
دون التزام صارم باملؤهالت السـابقة يف  . )١(بل ومن نوع تعليمي إىل آخر،إىل آخر 

  .كثري من األحيان 
كما تصنف هذه النظم التعليمية بقدرا الفائقة على التكامل وال تعاون فيما بينها 

، ومـا يريـدون بلوغـه    ، قدرات األفراد واجلماعات  وقدرا على التكيف حسب
فضال عن متييزها بإعطـاء وزنـا أكـرب    ، والتكيف مع البيئات واألنشطة االقتصادية
وربط  املدرسة باحلياة يف إطـار وحـدة   ، للتدريب العلمي يف مواقع العمل واإلنتاج 

وكذا ، فات وإزالتها ساعية إىل منع حدوث الفجوة بني الثقا، املعرفة وتطبيقها األمثل 
وحىت بـني فروعهـا   ،إزالة التناقضات بني ااالت املنفردة للمعرفة العلمية احلديثة 

  .)٢(وإزالة التناقضات بني املعرفة الطبيعية واملعرفة اإلنسانية، املتشاة 
أو التخصصات ، وبذلك صارت هذه النظم متتاز باملرونة سواء من حيث الوقت 

حيث ميكن للطالب ،ن حيث الوقت هناك فترة طويلة وفترة قصرية فم. أو املقررات 
مث ينقطـع ليعـود مـرة ثانيـة إن أراد     ، وبعض املقررات ، أن يدرس بعض الوقت 

. كما أن بعض الدول ليس لديها فترة دراسية حمـدودة . الستكمال بعض املقررات 
ركات وهنـاك  ومن حيث املقررات فهناك مقررات يأخذها الدارس يف املصانع والش

بل أن دوال تشترط لتدريس مقررات ، مقررات إضافية ملن يرغب يف مواصلة الدراسة 
  . )٣(معينة إال إذا اعتمدت من قطاع الصناعات

                                                             
 .١٩٨ص، مرجع سابق ،  التنمیة البشریة في الوطن العربي ، حامد عمار ) في(نداء عمان التربوي  )(١
الیونس كو مجل ة مس تقبل    ، ترجم ة حس ن ش كري    ،مش كالت ف ي مواجھ ة ال دول النامی ة      : أولج دوبر  )(٢

 .٨١ص، م ١٩٨٢العدد األول ، التربیة 
 .١٨٧ص، نتعلم ونعمل مرجع سابق : الیونسكو  )(٣
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ويعين إجيـاد  ). ٥-٢٥(أدخلت السويد نظام مسي نظام ، ومن األدلة على ذلك 
يف املعاهـد أو   وله خربة أربع سنوات أو أكثر، عاما ٢٥نظام تعلمي يقبل من عمره 

ويصدق القول أيضا على هونج كونج اليت  ، )١(الكليات الستكمال بعض املواد املعينة
سـنة فمـا فـوق أن    ٣٠أوجدت مسارا تعليميا يتيح لألشخاص ممن تصل أعمارهم 

  . )٢(يلتحقوا يف كثري من املعاهد والكليات
ج منـها يف  وسنقف علـى منـاذ  ،ولعل األمثلة واألدلة يف هذا الشأن ال حتصى 

  .موضوع الحق

 

جيد أن ، املستقرئ حلركة التجديدات التربوية يف العقود املنصرمة يف دول العامل 
برز أكثرها يف تنوع مناذج وصيغ ربط ، التدريب املهين والتقين ، أغلبها مت يف التعليم 

إذ أن كل دولة صـاغته طبقـا   ، النامية  وال سيما يف الدول، التعليم بالعمل واحلياة 
، حىت ليذهل املرء من كثرة الصيغ والتجارب، واحلاجة منه ، ونوع النشاط، لظروفها 

  : )٣(مدفوعة إىل ما يلي، اليت ظهرت يف جمال ربط التعليم بالعمل واإلنتاج واحلياة 
o  ـ ة يف تزويد التالميذ باملعرفة واملهارات اليت تؤدي إىل مزيد من اإلنتاجي

  .املهن اليدوية
o  نقل املعرفة واملهارات املفيدة للجماعات املختلفة. 
o    التأثري على التالميذ خللق الدافعية اإلجيابية حنو املهن اليدويـة أو احليـاة

 .الريفية
o    تطوير األمناط السلوكية املؤدية إىل االستقرار االجتمـاعي واإلنتاجيـة

 .عتماد على النفساال، املواظبة ، املؤدية إىل االستقامة 

                                                             
المنظمة العربیة للتربی ة  ، التعلیم عن بعد إمكانیة استخدامھ في جامعة عربیة مفتوحة : عایف حبیب  )(١

 .٢ص،م ١٩٨٦دیسمبر ، ١٣السنة ، ٣٠العدد ، مجلة تعلیم الجماھیر ،والثقافة والعلوم 
 .١٣ص،المرجع السابق  )(٢
، ترجمة سعاد عبد الرسول ، تقویم برامج خبرة العمل في مدارس العالم الثالث : ما رجرریت شكلیر ) (٣

 .٧٣.٦٢ص، م ١٩٧٧الیونسكو مجلة مستقبل التربیة العدد الثالث 
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o  ختفيض تكاليف الوحدة الدراسية عن طريق بيع السلع احلرفية واإلنتاج
 .الزراعي الذي يقوم به التالميذ

o  جذب التالميذ للمدارس واستخدام األنشطة كوسيلة للتعليم وكوسيلة
 .للراحة من العمل الذهين

شتراكية ظهـر  يبد أن التأصيل الفكري والتطبيق العملي الذي أوجدته الدول اال
املستند إىل فكـرة   ،يف بناء حمكم للربط  الوثيق بني التعليم والعمل وعمليات اإلنتاج 

من ناحية الفرد أن قيمة املواطن الصاحل تقاس مبدى قدرته على املسامهة  ، حمورية مفادها
والتربية هي فن إعداد املواطن وتزويده باملهـارات  ، وقدرته على العمل ، يف اإلنتاج 

هو الذي يقوم على ربط التعليم ،ومن ناحية التعليم .  )١(القدرات اليت تؤهله للحياةو
على أساس أن املعرفة النظرية تكون خاليـة مـن املعـىن    ، النظري بالعمل والتطبيق 

علـى اعتبـار أن   ، مما فرض ربط العلم بالعمل ، والوظيفة إذا مل ترتبط مبواقف احلياة 
بل تعمل على توجيه التطبيق وإجياد ، ألشياء كما هي فحسبالنظرية ال تكفي لتفسري ا

  .  )٢(احللول للمشكالت الواقعية
، مسألة ال تأيت تلقائيا" وزمالؤه فيجر" كما يقول ،ذلك أن حب العمل واحترامه 

ويتطلب هذا اجلهد أن تدار املدارس وفـق  ،ولكنها نتاج جهد وعمل تربوي دؤوب 
والتربية اليت تقوم على اخلربة احلية .. يم بالعمل املنتج مبادئ دقيقة لتحقيق ربط التعل

إلعـادة  ، ما استدعى ضرورة جتديد املدارس وتطويرها .  )٣(هي التربية األكثر فعالية
على أساس أن العمل يعين حتديد األساليب اليت يرتبط ا اإلنسان ، ربط التعليم بالعمل

أما التعليم فهو وسـيلة  . يف اإلبقاء على حياته إلنتاج املواد اليت يعتمد عليها ، بالعامل 
إذا كان التعليم والتدريب يزيد ، هلذا .  )٤(رئيسية لتحقيق التغريات يف املواقف والقيم

                                                             
الم ؤتمر  ، دراس ة مقارن ة للمدرس ة البولتكنیكی ة الس وفیتیة والمدرس ة الش املة        : محمد منیر مرسي  )(١

 .٣٨ص، م ١٩٥٨، الجمعیة العراقیة للعلوم التربویة والنفسیة ، بغداد ،للتربویین العرب  الفكري األول
 .١ص،م ١٩٧٢، القاھرة مكتبة األنجلو المصریة ، التعلیم في الدول االشتراكیة : وھیب سمعان  )(٢
، ع الم الكت ب   ،القاھرة ، سلسلة قضایا تربویة ، اإلصالح التربوي في العالم الثالث :  البیالويحسن  )(٣

 .٨٥ص،م ١٩٨٨
 .٤٠٦.٤٠٥،  ٢٧ – ٢٦العددان ، مجلة التوثیق التربوي : المملكة العربیة السعودیة  )(٤



 ١٨٧ 

من مرونة الفرد وقدرته على تغيري املواقف والقيم واألفكار ما جيعله عنصراً فـاعالً يف  
وهنا أضـحى التعلـيم   .  )١(اإلنتاجفقد توثقت عالقة العلم بالعمل و، زيادة اإلنتاج 

لكونه أي التعليم صار شرطا ،يقوي قدرة الشخص على احلياة يف جمتمع يزداد تعقيدا 
حىت بات يف حكم املؤكد أن الفرد الـذي ال يـتقن   . لنجاح الفرد يف العمل واحلياة

حصيلة أساسية غري حمدودة من املعارف واملهارات ال يستطيع أن يـنجح يف اتمـع   
ي تتطلب منه مقدرة على استيعاب املعرفة واملهارات اليت تتطلب منه يف الذ،احلديث 

  . )٢(جمتمع العمل
وباملقابل سارعت الدول الرأمسالية خبطى وئيدة حنو إعادة توجيه التعليم وربطـه  

بإجياد جتارب غنية ومناذج متطورة إلعادة ربط التعليم املهين ، مبيادين العمل واإلنتاج 
حسـب  ، وتتنوع وتتطور ، ما برحت تتعدل .. النظري العام والعايل  والتقين بالتعليم

فالربيطانيون حذوا حذو  األملان والفرنسيني يف إجـراء تغـيريات   . ظروف كل دولة
، إلعداد الشباب للعمل يف الصـناعة احلديثـة   ، شاملة على نظم التعليم والتدريب 

من معارف ومهارات؛ بناء على وتزويدهم بكل جديد ،وصقل املهارات  الفنية للعمال 
حيث عمدت بسبل خمتلفة إىل إجياد نظم جديدة متـتص مـن   ،قاعدة التعليم املستمر 

إىل جانب إعادة تـدريب  ،خالهلا أعداد ضخمة من الشباب لدخول ميدان الصناعة 
. آالف العاملني القدامى اليت ختلفت خربام عن اآلالت احلديثة والتكنولوجيا املعقدة

أن يبدأ التدريب العملي للشباب بعد االنتهاء من املرحلة التعليميـة األوىل يف   وقرروا
وجتري الدراسة والتدريب بني . حيث يلتحقون مبعاهد فنية تكنولوجية ،سنه ١٦سن 

ترتفع بعد ذلك إىل ،أسابيع يف السنة يف املصنع ٣املعهد واملصنع شريطة أن يقضوا فترة 
مث عمدت بعض الدول إىل استرياد اآلالت واملعـدات  . ة سبعة أسابيع يف السنة الثاني

حىت يكون التدريب مشاا آلالت املصانع اليت ، احلديثة من الواليات املتحدة واليابان 
  . )٣(سوف يعمل عليها املتدربون اجلدد
                                                             

١)( Oecd : Seince Economic Gvothon Gaverment Paris , O .E .D .1973 .P. 33 
م ن  ، األردن ،م ترجمة السیدة إحسان أب و غریب ة   ٢٠٠٠التربیة والتعلیم في عام : ثور سن ھوستن  )(٢

  .٣١ص، م ١٩٧٧، منشورات اللجنة األردنیة للتعریب والترجمة والنشر 
  .م ١٩٨٧، ٦، ٥، األھرام  )(٣
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حيث يقضون ، من تالميذ التعليم العام يف التعليم املهين % ٧٠ويف أملانيا يلتحق 
يلتحـق  ) ١٨(وبعد السنة .  الورش واملصانع من خالل النظام املزدوج أربعة أيام يف

وإذا أراد أن يواصل تعليمه باملعاهد . ليصبح أسطى ، سنوات ) ٥(مث يدرس ، بعمل 
  .أو بترشيح من جهات العمل لاللتحاق باجلامعات )١(فيتم أثناء عمله،التقنية 

، نقل املدرسة إىل احلياة العملية تسعى الدول االسكندنافية إىل ، وباألسلوب ذاته 
حيث عمدت السويد والنـرويج إىل ربـط   ،كل هلا منوذجها وأسلوا لتحقيق ذلك 

والتعليم املهين باحتياجات الوظائف واألعمال و جيعل احلياة العملية ،التعليم األكادميي 
ليم املهـين  بينما اجتهت الدمنارك وفنلندا إىل ترك التدريب والتع. مرحلة تالية للتخرج

  .)٢(ألصحاب األعمال والشركات، لكوم أكثر دراية حباجام
التعليم "ويف الواليات املتحدة وجدت أكثر من صيغة لربط التعليم بالعمل، ومنها 

الذي فيه خيتار طالب كليات اتمع واملعاهـد املهنية جمـاال دراسـيا،    )٣("التعاوين
                                                             

  .م٣/١٠/١٩٨٦األھرام  )(١
٢)( Keith Watson: Editor Youth and  " education and employment London. 

Groonholm'' 1983 p.97.  
برزت في اآلونة األخیرة نماذج متعددة للتعلیم التعاوني ف ي العدی د م ن دول الع الم كص یغ معدل ة م ن         )(٣

 Dull، المسمى بالنظام المزدوج  ١٨٦٩النظام األلماني القدیم العریق للتدریب الذي یعود نشأتھ إلى عام 
systemعدیدة تأخ ذ ب ھ ك األردن، وس وریا، والع راق، وت ونس، وم ن بینھ ا ال یمن،           ، وصارت دول عربیة

حیث بدء القطاع الخاص بتطبیق أول تجربة للتعل یم والت دریب التع اوني وذل ك بأق دام مجموع ة ھائ ل س عید         
متوافقا  ١٩٨٧أنعم وشركاتھ بافتتاح مركز للتدریب الفني واإلداري في قلب مواقع العمل واإلنتاج في عام 

للمزی د م ن   . ع نمو الصناعة في الیمن، لیعد الفنیین في التخصصات الكھربائیة والمیكانیكی ة واإللكترونی ة  م
خالد سعید الفقیھ، دور القطاع الخاص في تطویر التعلیم الفن ي والتقن ي، الم ؤتمر ال وطني     : التفاصیل راجع

، م ن   ١٩٩٥وني رس میا ف ي ع ام    ، طبقت فك رة التعل یم التع ا   ٧والتقني، مرجع سابق، ص المھنيللتدریب 
، وذل ك بالتنس یق م ع قی ادة     ٩٥/١٩٩٦خالل المركز المھني بالحدیدة الذي بدأ بتطبیقھا في الع ام الدراس ي   

الغ رف التجاری  ة والص  ناعیة عل  ى تع  اون بع  ض ال  ورش والمص انع ف  ي قی  ام الت  دریب العمل  ي فیھ  ا وتح  ت     
في المركز المھن ي لتلق ي المع ارف النظری ة، وھك ذا      المتدرب  یقضیھاشرافھا لبعض الوقت، والوقت اآلخر 

یتناوب األع داد ب ین الدراس ة والتطبی ق العمل ي ف ي واق ع اإلنت اج، لتجس د ھ ذه التجرب ة تمت ین العالق ة ب ین               
وقطاعات اإلنتاج، وبنجاح تجربة التعلیم التع اوني ھ ذه أخ ذت تعم م عل ى       المھنيمؤسسة التعلیم والتدریب 

وتق وم فك رة التعل یم التع اوني عل ى قی ام تع اون وثی ق ب ین مؤسس ات التعل یم            . المعاھ د العدید من المراك ز و 
المھن  ي والتقن  ي وقطاع  ات العم  ل واإلنت  اج، بم  ا م  ن ش  أنھ الم  زج ب  ین التعل  یم النظ  ري والت  دریب العمل  ي     

=  اوب ب ین ــ ـ ناج بالتـبالتعاون بین مؤسسات التعلیم من اإلمكانات التدریبیة القائمة في مواقع العمل واإلنت  



 ١٨٩ 

 ٦، مث يذهبون للعمل لفترات قد تصـل إىل  فيه بعض الوقت للدراسة النظرية يقضون
أشهر يف مشروعات خمتلفة، طبقا لعقود مربمة مع كلية اتمع تلك، ليتـدربوا علـى   

ولعل خري مثال على احترام العمل مـا  .  )١(أساسيات الوظائف اليت تطلبها منط العمل
ـ   دارس، أبدعه اليابانيون من أساليب دف إىل تكوين عادات حسنة لدى تالميـذ امل

  .تغرس فيهم احترام العمل وتقديسه
وذلك جبعل كل تالميذ الفصل ينظفون فصوهلم الدراسية بعـد انتـهاء اليـوم    
الدراسي، حىت لو تطلب األمر بقاءهم لساعات متأخرة، ألن املدارس اليابانية لـيس  

ول لديها فراشني خمصصني هلذا العمل، ما دفع الصحفي الشهري أمحد اء الدين إىل الق
من أسباب جناح اليابانيني يرجـع إىل  % ٨٠إن : يف أحد يومياته يف صحيفة األهرام

النظام التعليمي الذي يغرس يف كل طفل منذ أول يوم يدخل فيه املدرسة بذور قداسة 
  .العمل

                                                                                                                                                           

أسالیب  علىمؤسسة التعلیم والتدریب وموقع اإلنتاج، فیعایش الطالب عن قرب ظروف العمل ویتعرفون  =
اإلنتاج في أوقات محدودة، تتم إما مناص فة ب ین الدراس ة النظری ة والت دریب العمل ي، وتح دد أوق ات أخ رى          

ھ ھ  ذا إل  ى إیج  اد ف  رص وطبقی  ة أفض  ل   للت  دریب المی  داني ھ  ذا إم  ا ف  ي الص  یف أو ف  ي المس  اء، وم  ا یؤدی     
وم  ن أھ  م النم  اذج   . حاج  ات س  وق العم  ل  " التعل  یم والت  دریب  = = للخ  ریجین والمواءم  ة ب  ین مخرج  ات  

 Technology Precurriculamواألس   الیب ف   ي التعل   یم التع   اوني من   اھج األع   داد للتكنولوجی   ا     
Parathion"    ومفھ وم المدرس ة والعم ل ،School – to – Workconcept     والتواص ل ب ین المدرس ة

والبیئ  ة، والش  ركة ف  ي التعل  یم والت  دریب ب  ین المص  انع والش  ركات والم  دارس ومراك  ز الت  دریب، والتعل  یم    
. والعمل من خ الل التطبی ق العمل ي، والت دریب عل ى رأس العم ل والت دریب أثن اء الخدم ة، وب رامج التوأم ة           

تعاوني م ن دول ة إل ى أخ رى، وم ن مؤسس ة تعلیمی ة        وھكذا تتفاوت صدور تطبیق نماذج وأسالیب التعلیم ال
سلیمان ع واد س لیمان، نم اذج مط ورة لتنفی ذ ب رامج التعل یم التقن ي والمھن ي،          : وتدریبیة إلى أخرى، راجع

، مكت  ب الیونس  كو اإلقلیم  ي، بی  روت، الم  ؤتمر ال  وطني ح  ول التعل  یم والت  دریب     unevocتجرب  ة مش  روع  
محم د حس ن   : أیض ا . ١٦،١٧، مرج ع س ابق، ص  ١٩٩٩فبرای ر   ٢٧ – ٢٣المنعقد ف ي ص نعاء ف ي الفت رة     

دی وان وھائ ل حی  در س الم، تقری ر ح  ول فعالی ات ورش ة العم  ل الخاص ة بالت دریب التع  اوني، ن دوة الت  دریب          
، ص نعاء ،  ١٩٩٩مارس  ١٢ – ٢٢التعاوني، المنعقدة في الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الفترة 

  .١٥،  ١٣ت ص .د
  .٣٨، ص ١٩٨٢تأمالت في التعلیم والعمل، الیونسكو ، مجلة مستقبل التربیة : س أزاكسون أندر )(١



 ١٩٠  
 

ويف اهلند، وجد أكثر من منوذج لربط التعليم بالعمل، أحدمها ظهر حتت شـعار  
روع غاندي للتعليم األساسي تركزت اجلهود حـول  إذ يف إطار مش" تعلم واكسب"

  . )١(تعليم حرفة، للوفاء، باحتياجات اجتماعية واقتصادية
والثاين طورته جامعة مدراس، وعمم رمسيا على معاهـد وكليـات وجامعـات    
اهلندسة، والعلوم؛ حيث يقضي الطالب حديثي التخرج، أو الذين هم علـى وشـك   

عات أسبوعيا، لتطبيق النظرية اليت تعلمها كل طالـب  التخرج من ساعتني إىل أربع سا
وقد طور املنهج التعليمي يف كل مادة، . حول املشكالت اليت تواجهها القرى واألحياء

باختبارات ميدانية، حىت متكن على قيام طالب كلية العلوم الطبيعية بإصـالح اآلالت  
ويقوم طالب الكيمياء بفحص . اخل.. الزراعية، وتطوير املضخات اهلوائية املولدة للطاقة

ويقوم طالب التجارة مبساعدة اجلمعيات التعاونية يف . صناعة الورق من لب اخلشب 
  . )٢(وهكذا، وميزانياا الرمسية ، املناطق الريفية بإعداد حساباا اليومية 

من خـالل ثالثـة   ،ورمبا كانت جتربة ترتانيا هي الرائدة يف ربط التعليم بالعمل 
تنفذ بواسطة مدارس النهوض اجلماعي بالقريـة  ،كربى تعليمية مرتبطة بالعمل  برامج

حيث يتم تنظيم سكان الريف يف صورة تعاونية ذات االكتفـاء  ،والزراعة و الصناعة 
فيدرب الطـالب يف ميـادين الزراعـة واملهـارات     ، الذايت للتنمية الريفية املتكاملة 

املتصـلة  ، اشدين العـاملني  عليمية حملو أمية الروتقدمي برامج ت، التكنولوجيا الريفية 
تـنص  ، وغريها من الـدول  ، ويف الصني والفلبني وفيتنام والوس .  )٣(اخل.. باملهن

جتسد ذلك يف توجيـه  ، والتعليم املهين ، سياستها على تبجيل واحترام العمل اليدوي 

                                                             
،  ١٩٨٢،  ٤الع  دد ، بی  روت ، مجل ة التربی  ة الجدی دة   ، تجرب  ة ھندی ة للتھعل  یم م ع الكس  ب   : رس نغ   )(١

  . ١٠٧ص
وعالقة العمل في إطار النظام االقتصادي ، والفرص المتاحة ، أبعاد التعلیم الدولي : مالكو لم ادیشیا  )(٢

ل دول  ،ترجمة ونشر مكتب التربیة العربي ، التعلیم العالي والنظام الدولي الجدید ،الجدید في بیكاس ساتیال 
  .٦٩.٦٨ص، م ١٩٨٧الریاض  ،الخلیج 

، الع  دد األول ، مجل ة مس تقبل التربی ة    ، الیونس كو  ، لعم ل عنص ران لخط  ة   التعل یم وا : منظ ور أحم د    )(٣
  .٦٧ص، م ١٩٨٧



 ١٩١ 

.  )١(بالتعليم النظـري أكرب عدد ممكن من الطالب حنو التعليم املهين والتقين بالقياس 
حىت أن الصني أدخلت العمل اليدوي يف مجيع أنواع التعليم مبا يف ذلـك الصـفوف   

  من خالل تدريب التالميذ يف حديثة املدرسة ، األوىل من نظام التعليم
، والفواكه، على إنتاج اخلضروات ) اليت تعد شرطا ضروريا إلنشاء أي مدرسة(

ويف مصر افتتحـت الدراسـة يف عـام    . )٢(اخل..وماعزوتربية احليوانات من دجاج 
واستقدم لـه  ، م داخل املصانع يف أول معهد عال للتكنولوجيا يف مدينة بنها ١٩٨٨

  .)٣(والواليات املتحدة وأملانيا لوضع املناهج واملقررات الدراسية، خرباء من بريطانيا 
قـوى العاملـة يف   هذا وقد اعتربت الدراسة اليت أصدرا املؤسسة الوطنيـة لل 

مبثابة خطة عمـل  " اإلنسان مورد بال حدود" الواليات املتحدة األمريكية حتت عنوان 
دف إىل تزويد كل مواطن بفـرص التجديـد   ،لتحقيق التالحم بني العمل والتعليم 

األول . وتقوم اخلطة على ركنني أساسيني .حىت تقاعده ، والتدريب خالل رحلة حياته 
طلوب للتكامل التربوي خالل احلياة ال يتم إال من خالل سياسة قومية أن التغيري امل: 

والثاين أن التنمية البشـرية تعـد عنصـر يف تنميـة     . شاملة للتعليم البشري والعمل
  . )٤(اتمع

، وهكذا تسارع الدول إىل نقل التعليم املهين والتقين إىل مواقع العمل واإلنتـاج  
الـيت  ، وهي مكان السلوكيات ، علومات واملهارات كون هذه املواقع هي خمازن  امل

سـواء مـن حيـث    ، يتعرف فيها الدارس على كيفية التعامل مع اآلالت واخلامات 
  .)٥(ومثل ذلك غري موجود يف الكتب،التشغيل أو الصيانة أو النظافة 

                                                             
، العدد الثاني، ة مستقبل التربیة مجل،الیونسكو ، تحدي الوس نظام تربوي خال من التلوث : خاوخاو )(١

  .١١٠.١٠٩ص، م ١٩٥٧
  .م٦/٩/١٩٨٨األھرام  )(٢
  .المرجع السابق  )(٣
  .٣٢ص، مرجع سابق ، نمو تكامل التعلیم العام والتعلیم الفني  :یوسف عبد المعطي  )(٤
  .٣٢ص، مرجع سابق ، م ٢٠٠٠التربیة والتعلیم في عام : ثورستن ھیوستن  )(٥



 ١٩٢  
 

تعم كل دول ، األمثلة واألدلة على حتوالت جوهرية يف ربط التعليم بالعمل كثرية
واألمثلة السابقة كافية لتبني مبا ال يدع جماال ، وال يتسع اال هنا لذكرها، العامل تقريبا

  .األمهية البالغة لربط التعليم بالعمل واإلنتاج واحلياة، للشك

 

، الضاغطة اآلخذة يف التكوين شراتهتوضح معطيات الواقع ومالمح املستقبل ومؤ
أبرز معاملها سقوط احلواجز بـني العلـم   ، إن العامل يعايش حتوالت عميقة ومتسارعة 

 الـدور اإلنتـاجي للعمـل    وتغيري، وتعقد اخلربة اإلنسانية وتشعبها ، والتكنولوجيا
سان وتزايد قدرة اإلن،وتزايد قدرة اإلنسان على خلق بدائل للمواد الطبيعية ، اإلنساين

وتطور وسائل االتصـال  ، بفضل الثورة املعلوماتية ، على التفاعل مع العامل الالمتناهي 
وما يصاحب ذلك من تزايد االجتاه حنو تـرابط الـدول املختلفـة    . اخل .. واإلعالم 

وما يلقيه ذلـك مـن   . )١(وبروز وحدة الثقافة اإلنسانية، وتفاعلها النشط واملستمر
مث مبضـمون  ، دة تنظيم التعليم ببين وأسـاليب جديـدة   مطالب وحتديات تفرض إعا

حىت بتنـا  ، وحمتوى تعليمي قادر على االستجابة للتغريات املتسارعة احلالية واملتوقعة 
بـل  ،أسـاليبه املصـاحبة   ، أمام تطورات متالحقة حملتوى التعليم ومناهجه وأنشطته 

تشكلت العديد مـن املعـامل    حبيث، وتنظيماته اجلديدة تبعا ألنواع التعليم وأهدافها 
، البارزة اليت متثل السمات الرئيسية ملضمون التعليم والتدريب ومناهجه يف املسـتقبل 

  -: )٢(أمهها
o   جعل اهلدف الرئيسي للمناهج التعليمية النظامية هو متكني األفراد مـن

تعليم أنفسهم، فتصبح مهمة مؤسسات التعليم، هي تزويـد األفـراد   
  .كنهم من مواصلة التعليم بأنفسهمباملهارات اليت مت

                                                             
مس تقبل  ، الیونس كو  ، التعلیم األس یوي ف ي المس تقبل تح دي زی ادة ع دد الس كان        : مالكو لم أدیسشیا  )(١

  .١٣٥.١٤٥ص، م ١٩٨٠التربیة العد الرابع 
التعلیم أم ام  ، محمد عبد العلیم موسى : أیضا ، ١٤٨.١٤٧ص، المرجع السابق : ثورستن ھیوستن  )(٢

  .٧٣ص،مسؤولیاتھ مرجع سابق 



 ١٩٣ 

o   أن تصمم املناهج تبعا لكل مظهر من احلياة، وما يتطلبه هذا من مـزج
الثقافة النظرية بالثقافة املهنية، والتدرج املتسارع حنو تكامل مضـمون  
مناهج ااالت املختلفة، وإدخال جماالت دراسية جديدة متثـل علـوم   

 .اخل..احلاسوب واإللكترونات
o  تعليم التقنية جزءا من التعليم العام يف مجيع مراحله، حبيث ختتفـي  جعل

احلواجز بينه وبني التعليم املهين والتقين، على أن حتتل الثورة املعلوماتية 
واالتصاالت احليز املتحدد ملضمون التعليم، وما يتطلبه هذا من إدخـال  

خصـص  العمل ومبادئ التقنية كجزء من املنهج، مع زيادة الوقـت امل 
 .للتدريب املهين والعمل اإلنتاجي النافع اجتماعيا

o   أن تعرف الطالب على دنيا العمل واإلنتاج، وتعدهم ملمارسـة وإدارة
العمل اليدوي، بشكل مجاعي أو فردي وغرس امليول اإلجيابية حنو العمل 

 .اجلماعي، وأن يكونوا أعضاء نافعني يف اتمع
o مية االقتصادية واالجتماعية، وما يفرضه ربط حمتوى التعليم باإلنتاج والتن

هذا من تزويد األفراد باملعارف واملهارات واالجتاهات اليت متكنهم مـن  
 .االضطالع بدور إنتاجي اجتماعي

o     تم باملستويات الكلية للمعرفة واملهـارات والنـواحي الوجدانيـة أن
ـ   ية، للدارسني، حبيث تركز على املفاهيم واحلقائق، والقـوانني األساس

شريطة أال يتصدر اجلانب املهاري واجلانب االنفعايل على اجلانب املعريف، 
  .الذي بدوره يقوم على العمليات العقلية العليا

o    أن تتغري طبيعة املنهج وتنظيمه وشكله، حبيث يتيح اختيـارات بديلـة
متنوعة أمام حاجات األفراد املتزايـدة واملتنوعـة، املتـأثرة خبلفياـا     

مبعىن حذف املعلومات غري الضـرورية  . واالقتصادية والبيئية االجتماعية
عند اختيار حمتوى املنهج التعليمي والتـدرييب، وموضـوعاته وبراجمـه    
ونصوص الكتب الدراسية، والتوسع يف احملتوى االختياري من صف إىل 
صف، وكذا تنويع األنشطة االختيارية، وإدخال مقررات ثقافية، ودينية، 

يات صالحيات واسعة لتحديد حمتوى التعلـيم واألنشـطة   وإعطاء احملل



 ١٩٤  
 

وجيب أن تصري الكتب مبثابة أدلة للتعليم، .  )١(املصاحبة، إىل ما غري ذلك
لتنمية قدرات الفرد حبيث تعتمد أساليب التعليم على طـرق التعلـيم   
الذايت، واألنشطة والتدريبات امليدانية، وتم بالكشف عـن مواهـب   

م، وأن تصبح البيئة ومواقع العمل واإلنتـاج معمـال   الدارسني وقدرا
  .لتدريب الطالب يف واقع احلياة

o   أن تعتمد مناهج التعليم على أساليب ونظم تقومي متطورة، قادرة علـى
تصويب مسات التعليم وتقومي خمتلف جوانب التعليم والتعلم، بناء علـى  

 .االختبارات واملقاييس املختلفة
o ملهين والتقين، من خالل ثالثة جمـاالت مترابطـة  تقومي برامج التعليم ا .

اقتصادي يتناول قياس مدى االستفادة من الـربامج التعليميـة   : األول
والتدريبية بأقل كلفة ممكنة من خالل كلفة الربنامج التعليمي، وكلفـة  
التدريب، منظورا لذلك من خالل كتابة الربامج يف املنشأة الصـناعية،  

تقومي داخلي يتوىل قياس مـدى حتقـق   : ل الثاينواا. ودخل املتدرب
للربنـامج  : خمرجات الربامج التعليمية لألهداف األدائية املوضوعة لـه  

  .)٢(التعليمي مع متطلبات العمل واالستخدام
، تسابق الدول وسعيها الدؤوب إىل تطور مناهج التعليم ا ، واملالحظ يف هذا الشأن 

وما انفكت هذه الدول تعدل وتبـدع منـاذج   ،دوليا وفقا للتغريات احلاصلة حمليا و
فعلى سبيل املثـال صـممت   ،وصيغ حديثة لتطوير مضامني التعليم وأساليب تنفيذه 
حبيث تعكس كل مظهر مـن  ، املناهج يف أملانيا لتشتمل على حاجات اتمع الفعلية 

يعة و حبيـث ميكـن   مث إىل البيئة الطب، تبدأ من األسرة إىل إدارة املرتل ،مظاهر احلياة 
حذفا وإضافة يف ضوء مالحظات خمتلف األطراف القائمـة  ،تعديل احملتوى الدراسي 

بناء ، وغريهم ، ورجال األعمال ، مبا فيهم الدارسون ، على التعليم واملستفيدين منه 
                                                             

محمد عبد الوھاب العزاوي، انعكاسات تكنولوجیا عصر ما بع د الص ناعة   : للمزید من التفاصیل راجع )(١
العربي للتعلیم التقني، الندوة العربیة حول التخط یط للتعل یم   والتدریب التقني، االتحاد  على اتجاھات التعلیم 

 .١٩٩٧المھني والتقني ، صنعاء، مارس 
السنوي السابع  االجتماع، ملخص دراسة التعلیم التقني والمھني في الوطن العربي : منذر المصري  )(٢

،  ١٤-١٢المنعقد من الفت رة  ) مستقبل التعلیم في الوطن العربي(للھیئة العامة لمنتدى مھن اإلنماء العربي 
  .٩.٨ص، م ١٩٩٠مایو 



 ١٩٥ 

التعلـيم النظـامي إىل عـام     ويف اليابان يصـنف منـهج   )١(على املعلومات اجلديدة
مـادة دراسـية   ٥٠عددها . ماد مواد إلزامية جلميع التالميذ وذلك باعت، ومتخصص

ومنـاهج التعلـيم   ، مشتركة لتوثيق حجم التكامل بني مناهج التعليم الثانوي العام 
بينما تعمد الواليات املتحدة إىل إدخال مقـررات دراسـية   ، الثانوي املهين والتقين 

، العلـوم  ، قين كالرياضـيات  مشتركة يف حمتوى التعليم العام والتعليم املهين والـت 
  . )٢(واالتصاالت التطبيقية، احلاسوب ومبادئ التقنية

جبانب ذلك تعمد الواليات املتحدة إىل زيادة احملتويات األكادميية يف املقـررات  
وال تنفك أذهـان  . وجعل املقررات الدراسية األكادميية أكثر مهنية ، والربامج املهنية 

تنفق لتبدع كلما يعنيها على تأكيد اجلوانب العملية واإلنتاجيـة  املسئولني عن التعليم 
" دراسـة مشـروع   " فبينما أدخلت اليابان مقررا دراسيا يسمى . يف مناهج التعليم 

صـناعة  : يتضـمن  ، كمقرر إلزامي يأخذه مجيع طالب التعليم الثانوي املتخصـص  
يف ، يف مصانع السيارات وتدريب عملي ، اإللكترونية واحلرف التقليدية . السيارات

والتعلـيم املهـين   ، حني تعمد الواليات املتحدة إىل إلزام طالب التعليم الثانوي العام 
وكـذا اعتمـاد   . )٣(تتكامل فيه املعارف واملهارات، والتقين بإجناز مشروعات خترج 

، هوربقيام التالميذ بإنتاج البضائع وتقدمي اخلدمات للجم، مشاريع إنتاجية يف املدارس 
  .ومبا يساعدهم على تطبيق معارفهم وتطوير مهارام املهنية

ال تصبح بعض املقررات املهنية للمدارس واملعاهد سارية املفعول؛ ، وهناك دول 
كمـا يف الصـني وأملانيـا    ، إال إذا أقرت من قبل قطاع الصناعة وقطاع الزراعـة  

ض مدارسها وكلياـا علـى   وهناك دول طورت املنهج التعليمي يف بع.  )٤(وبريطانيا
إىل غري ذلـك مـن األمثلـة      )٥(أساس مواجهة بعض املشكالت اليت تواجه اتمع

  .والتجارب اليت ال يتسع اال الستعراضها
                                                             

  .٩.٨ص، مرجع سابق ،  ملخص دراسة التعلیم التقني والمھني في الوطن العربي: منذر المصري  )(١
نات والمؤشرات اإلحصائیة في وضع اإلستراتیجیة المالئم ة لقط اع   أھمیة البیا: قائد حسین الحرازي  )(٢

، مرجع سابق،المجلد األول ، لتقني والتدریب المھني وا للتعلیموالمؤتمر الوطني ، التعلیم والتدریب المھني 
  .١٢.١١ص

  .١٢ص، المرجع السابق  )(٣
س الة دكت وراه غی ر منش ورة     ر ،تقویم خریجي الم دارس الص ناعیة ف ي مص ر     : ھمام بدراوي زیدان  )(٤

  .٢١٢ص، كلیة التربیة جامعة عین شمس 
  .٢١٢ص،  المرجع السابق )(٥



 ١٩٦  
 

 

باحتياجات اتمع من كان وما زال ربط التعليم وخصوصا التعليم املهين والتقين 
ألن غالبيتها مل تصل  ،العمالة املاهرة والتقنية اهلم األكرب الذي يقلق الدول والشعوب 

إىل احلل الشايف ألزمة العمالة ا؛ رغم توصل معظمها إىل حلول مكنتها من احلد من 
 ، السيما إن التعليم أصبح العامل الرئيسي الختالل سوق العمالة، مشكالت العمالة 

، على أساس أن التعليم املقدم يف مؤسسات التعليم صار شرطا لشغل الوظائف واملهن 
حيدد ) أي التعليم (كونه ،وأصبح حيدد قدرة اإلنسان على النجاح يف اتمع املعاصر 

مهنة الفرد ومعارفه واجتاهاته الالزمة لكي يكون أكثر استعدادا للتكيف والنجـاح يف  
  .العمل واحلياة
وتزايدت املطالب امللقاة عليه؛ نتيجة ما فرضـته  ، تعاظمت أمهية التعليم لذلك 

، وكذا التغريات يف البىن االقتصـادية  ، التقنية احلديثة وثورة املعلومات واالتصاالت 
من واجبات مهنية وقدرات فنية وذهنية الزمة كي يكون الفرد أكثر جناحا يف العمـل  

تقن حصيلة أساسية من املهارات واالجتاهـات ال  حىت إن الشخص الذي ال ي. واحلياة 
بل وإذ مل يستمر يف تعلـيم  ، جمتمع العلم والعمل ،ميكنه أن ينجح يف اتمع احلديث 

ال ميكنـه   )١(نفسه ويضيف إىل مهاراته ومعارفه كلما اقتضت الظروف إىل ذلك سبيال
  .مسايرة التطور احلاصل يف جمتمع أهل العلم

وال سيما يف الدول النامية أوضح أن التعليم كان وما يزال ، غري أن واقع احلال 
وصار عائقا أمام جهـود  ، السبب الرئيسي يف استفحال أزمة العمالة يف سوق العمل 

كونه مستمرا يف ضخ أعداد هائلة من املتعلمني إىل سوق العمـل ال حيتـاج   ،التنمية 
الة املاهرة التقنية على وجـه  يف أمس احلاجة للعم، يف الوقت الذي يكون فيه ، إليهم

وهنا تشري تقارير البنك وغريه من املنظمات الدوليـة واإلقليميـة إىل أن   . اخلصوص 
معظم البلدان النامية تعاين نقصا يف التخصصات واملهارات الفنيـة واإلداريـة الـيت    

  .حتتاجها خطط التنمية وسوق العمل

                                                             
  .٥١ص، مرجع سابق ، م ٢٠٠٠التربیة والتعلیم في عام : ثورستن ھیرستن  )(١



 ١٩٧ 

ولة عن التعلـيم والتـدريب   ويعود هذا النقص إىل عدم كفاية املؤسسات املسؤ
يف وقـت تتصـف   ،  )١(كوا مل تكيف نفسها طبقا لفرص العمالة املوجودة يف اتمع

  .نقص إنتاجية عاملة، أغلب هذه البلدان أن لديها فائض عمالة 
إزاء استفحال أزمة العمالة و تأثرياا السالبة على التنمية والتطـور  ، مجلة القول 

ود احمللية واإلقليمية والدولية وممثلـة باملنظمـات الدوليـة    كثفت اجله،االجتماعي 
ملواجهة أخطر القضايا واملعضالت اليت تواجه اتمعات املعاصرة ، ووحداا اإلقليمية 

وأمثرت هذه اجلهود على ، ويف ظل زيادة سكانية هائلة تبتلع فائض النمو االقتصادي 
، عمقت من فهمنـا هلـا   ،ألزمة مستوى الفكر مبنطلقات ومفاهيم جديدة شخصت ا

بالتايل بصرت بسبل معاجلتها على مستوى املمارسة والتطبيق ، إدراك أبعاد مؤشراا 
بسياسات وإستراتيجيات وخطط مكنت العديد من الدول من التغلب على الكثري من 

مبعىن أن التعلـيم إذا كـان أبـرز    . مشكالت العمالة ا من خالل النظام التعليمي 
وهنا سلكت الدول . فإنه يصبح يف الوقت نفسه أبرز عناصر احلل ، ت البطالة مسببا

خاصة والنظام التعليمـي بصـفة   طرقا خمتلفة متخذة من التعليم املهين والتقين بصفة 
أمثرت بتجارب وصيغ متطـورة  ، كإستراتيجية للحد من مشكالت العمالة ا ، عامة

 )٢(الة ا أو على األقل ختفيف حدة أثرهامكنت هذه الدول من التغلب على أزمة العم
وهناك دول أصبحت تقدم من التعليم وتنتج من املتعلمني ما يستطيع سوق العمل أن ، 

مـع  ، وفقا الحتياجات التنمية ومرحلة التطور االقتصادي واالجتماعي ، يستوعبهم 
التربوي  مستخدمة يف ذلك التخطيط. مراعاة قانون العرض الطلب من القوى العاملة 

ألن التأهيل والتدريب الذي يـتم دون حتديـد   ،  )٣(كوسيلة لضبط خمرجات التعليم
مما ، االحتياجات ينتج عنه تفاوت كبري بني أعداد اخلرجيني والوظائف واملهن الشاغرة 

                                                             
١)( World Band: education section policy -washing to D– S 1980 -10. WEILER 

HansN                                                                                                                                         
٢)( Bikssc Sanyal : higher ed . And new ingernational Unsco. Paris 198 . P.p-9-10  
أحمد على الحاج ؛ تخطیط التعلیم الع الي الیمن ي ف ي ض وء خط ط التنمی ة م ن الق وى العامل ة          : راجع  )(٣

  .م١٩٨٨كلیة التربیة ، جامعة عین شمس ، م رسالة دكتوراه غیر منشورة ٢٠٠٠حتى عام



 ١٩٨  
 

وهناك دول تترك سـوق  .  )١(يؤدي إىل انتعاش البطالة الظاهرة واملقنعة بني اخلرجيني
مبـا حيقـق   ، ت وخمرجات التعليم املواكب لتلك االحتياجـات  العمل ليوجه مدخال

ميكنها من ذلك أا متلك قواعد اقتصادية واجتماعية ، التوازن املنشود يف سوق العمل 
إىل جانب ما تتخذه من إجراءات وتدابري مساعدة لتاليف قصور التعليم منها ، متطورة 

لتحوير مهنهم أو حتويلها وتعديلها ،  إقامة مؤسسات تدريبية ملدة قصرية وطويلة أحيانا
مبعىن أن التدريب والتعليم املهين هنـا  . لتواكب االحتياجات القائمة يف سوق العمل 

بل وأصبح مدخال لتطوير النظام التعليمـي  ،صار وسيلة لتاليف عيوب النظام التعليمي 
  . )٢(نفسه

ذج احلديثـة الـيت   وواقع احلال اليوم يشري إىل ظهور كم هائل من الصيغ والنما
بل والقضاء علـى  ،ليس لربط التعليم بالعمالة ،تنطلق أساسا من التعليم املهين والتقين 

مقابل توسيع ،بدءاً من ختفيف اإلقبال على التعليم النظري العام والعايل ، فائض العمالة
 وأن تعمد بعض الدول إىل مـزج التعلـيم املهـين   ، االلتحاق بالتعليم املهين والتقين 

وزيادة فرص العمل ا من خالل إقامة مشاريع ، بالتعليم النظري مزجا يالئم ظروفها 
استثمارية جديدة وإنقاص الفوارق يف األجور بني القطاعات التقليدية واحلديثة وربط 

وربط األجور باملهارات أكثـر  ، مواصفات الوظائف باحلد األدىن من التعليم املطلوب 
  .  )٣(ىل ما هنالكمن ربطها بالشهـادات وإ

ال . أن العامل ميوج باجتاهات بارزة لربط التعليم باحتياجات اتمـع  ، والثابت 
  .ليس أكثر،ميكن اإلشارة إىل أمثلة منها على سبيل الذكر 

                                                             
یاس ات  ن دوة س ،االتجاھات والمغیرات المؤثرة في سیاسات التعلیم العالي وأھدافھ : عبد اهللا بوبطانھ  )(١

المرك ز  ، م ١٩٨٥ن وفمبر  ، ٢٠-١٦تطویر التعلیم العالي في الوطن العربي المنعقدة في دمشق في الفت رة  
  .٩٣ص، العربي لبحوث التعلیم العالي 

٢)( Unesco. Final Report Unevoc International Advisory committee foryh session 
Unesco . Hq.paris 10-12 March . 1997 . 1997 .P .35.  

  .٥٤ص،مرجع سابق ،وثیقة سیاسة القطاع ،التربیة : البنك الدولي  )(٣



 ١٩٩ 

مـرتبط بنظـام   : فلمواجهة بطالة املتعلمني طبقت بعض الدول حلـني ؛ األول  
وقدرام  التحصيلية يف اجلوانب النظريـة  االمتحانات املعتمد على اجتاهات الطالب 

  . )١(يقوم على إلغاء تتابع مراحل التعليم: الثاين . والعملية 
الطـالب يف أنشـطة وخـدمات     وبعض النماذج ركزت على إدخال مشاركة

 ،كجزء من املنـهج  ، وصحة البيئة ، والصناعات الصغرية ، يف جمال الزراعة ، اتمع
ختصيص أسبوعني ليتلقى طالب الثانوية واملعاهـد العليـا   إىل " إيران"حيث عمدت 

للعمل يف ، يف حني تصل هذه املدة يف الصني إىل ثالثة أشهر . دورات يف انشطة اتمع
وكوريا ، بينما ميضي طالب املعاهد الصناعية التخصصية يف فيتنام . )٢(املصانع واملزارع

  . )٣(وقتهم داخل املصانـع، الدميقراطية 
فتعمد إىل ، ك دول تعمد إىل ربط التعليم باحتياجات التنمية وسوق العمل وهنا

، لتحصيل املهارات واكتساب املعارف واملبادئ الرئيسية لإلنتاج ، مقاييس موضوعية 
وإمنا علـى أسـاس   ، منها عدم منح الشهادات على أساس عدد السنوات الدراسية 

لبعض خماوف ربط التعليم مع سـوق  ويثري ا. )٤(حتصيل املهارات واكتساب اخلربات
كون سوق العمل بظهريه االقتصاد وفنية مهنه املتغرية يؤدي إىل عوائق تـؤثر  ،العمل 

وذلك بسبب التناقض بني فرص العمـل يف وظـائف االقتصـاد    ،على نظام التعليم 
وضعف نسب مشاركة السـكان يف األنشـطة   ،التقليدي ووظائف القطاع احلديث 

ما يـنعكس علـى بـطء    ، مع تواضع اإلنتاجية ، ع معدالت النمو وتواض، اإلنتاجية
وعلى ذلك تسعى الدول إىل حتاشي ربـط  . )٥(معدالت منو االقتصاد ومنو فرص العمل

منها أن تكـون  ، وذلك بإجياد بدائل وحلول للتعليم ،التعليم ميكانيكا بسوق العمل 
                                                             

بابیلوالني ك بعض خطوط العمل في الجامعات في ال دول األق ل نم و ف ي ض وء النظ ام الع الي        : راجع  )(١
  .٧٦ص، وضع سابق ، الحدید 

  .٧٠.٦٨ص، مرجع سابق : مالكو لم أدیسیشا  )(٢
ترجم  ة ، مخت  ارات م  ن مجل  ة مس  قبلیات  ،ن  تعلم ونعم  ل ،الیونس  كو ، راج  ع  :للمزی  د م  ن التفاص  یل   )(٣

  .م ١٩٨٣، باریس ، الیونسكو 
بی  روت مرك  ز دراس  ات الوح  دة العربی  ة     ، للتنمی  ة  بدیل  ةنم  و إس  تراتیجیة  : عل  ي خلیف  ة الك  واري    )(٤

  .١٠٤ص، م١٩٨٣
  .٨ص، م ١٩٨٦، الیونسكو اإلقلیمي مكتب ، مستقبل التربیة في البلدان العربیة : محمد أحمد الغمام  )(٥



 ٢٠٠  
 

أساسـا  ، ملدة مخسة أعـوام  فترة العمل اليت قضاها خريج التعليم الثانوي يف العمل 
وجعل التعلـيم  ، لاللتحاق بالتعليم العايل إلاء الوظائف املتميزة للشهادات اجلامعية

وكذا إنشاء معاهد وكليات للطـالب حـديثي   .  )١(العايل جزءا من التعليم املستمر
تتخصص يف القيام بأحباث حول التنميـة اإلقليميـة   ،التخرج من اجلامعات واملعاهد 

، )٢(وحل مشكالت الفقـراء والبيئـات الطبيعيـة   ، والتطوير االجتماعي ، ومية والق
ومواقع استخراج الثروات ، وإنشاء مؤسسات التعليم املهين والتقين يف قلب املصانع 

  .واستحداث مؤسسات بتخصصات نادرة، الطبيعية 
ت هو بروز آليا، على أن التحول اجلوهري الذي تشهده العديد من دول العامل 

ورسم مؤشرات منوه ، تعني على مسامهة سوق العمل يف تطوير التعليم املهين والتقين 
"  نظام املشاركة" مبا يسمى .اتبعت اليابان ، ومن األمثلة على ذلك .الكمي والكيفي 

املؤسسـات  ، الذي ينسق صور التعاون بني مدارس ومعاهد التعليم املهين والـتقين  
وذلك من خالل عقود تربم بني هذه األطراف . اجلامعات  وكذا، الصناعية اإلنتاجية 

، يتم مبوجبها توفري املعدات واآلالت و املواد الالزمة للمعاهد واملدارس املهنية والتقنية 
وكذا املسامهة يف تطوير املنـاهج  ، وتوفري فرص التدريب امليداين يف املصانع والورش 

أملانيا إىل إشراك سوق العمـل يف وضـع    يف الوقت الذي تعمد، التعليمية وتنفيذها 
وتنفيذها مبا يضمن إجياد مؤشـرات حتـدد   ، سياسات وخطط التعليم املهين والتقين 

، العالقة الكمية والكيفية بني خمرجات التعليم املهين والتقين واحتياجات سوف العمل 
بط دقيقة وكذا تويل مؤسسات العمل واإلنتاج مسؤولية التدريب املهين بناء على ضوا

  . )٣(مث حتمل اإلنفاق على التدريب،
  
  

                                                             
  .٣١٩.٣١٨، مرجع سابق ،بعض خطوط العمل في الجامعات في الدول األقل نموا : بابلو التابي )(١
المجتمع والتعلیم في القرن الحادي  والعش رین المتط ور   ، رؤى المستقبل : محمد نبیل نوفل : راجع  )(٢

الع   دد  ، المجل   ة العربی   ة   ،لتربی   ة والثقاف   ة و العل   وم   المنظم   ة العربی   ة ل  ، الع   المي والمنظ   ور العرب   ي   
  .م١٩٩٦األول

  .١٤.١٣ص، مرجع سابق : قائد حسین الحزاري ) في( )(٣



 ٢٠١ 

 

ويف املستقبل التضـحية جبهـد ووقـت    ، مل يعد من املمكن يف الوقت احلاضر 
وجعلهم عالـة علـى   ، وهم القوى الشابة القادرة على العمل واإلنتاج ، الدارسني 

مث ،العمليـة  ، ووقتهم وكفايتهم العلميـة  ، التضحية جبهود املعلمني وكذا ، اتمع 
وأخريا التضحية جبهـد اآلالت  ، ووقته الثمني ،التضحية بطاقة اجلهاز اإلداري والفين 

وكذا التفريد بالنفقات املالية واملوارد املادية هلذا املعهد أو تلـك  ، وطاقاا اإلنتاجية 
ذلك مل يعد ممكنا التضحية به تتحمله الدول الفقـرية   الكلية دون استغالل أمثلة كل

يعنيها ، اليت تكون يف مسيس احلاجة لتوظيف واستثمار كل ما هو متاح وممكن هلا ومبا 
وتوفري فرص النمو االقتصـادي  ، على التغلب على مشاكلها االقتصادية واالجتماعية 

  .واالجتماعي أمامها
التعليم املهين والـتقين إىل وحـدات   هلذا أخذت تتحول العديد من مؤسسات 

ويسـخر  ، حيث يدرس الطالب ويتعلم ، تقدم خدمات ومنتجات إىل اتمع ، إنتاجية
وتقدمي األنشـطة واخلـدمات املوجهـة إىل    ، قواه وطاقات املعهد وإمكاناته لإلنتاج 

، ة وبذلك يكون هذا املعهد قد حتول إىل مؤسسة منتجة دافعة لعمليات التنمي، اتمع
ومتكن هذا املعهد من إجياد مـوارد  ، مثلها يف ذلك مثل أي مؤسسة إنتاجية يف اتمع 

، باء املالية على الدولة واتمعخمففاً بذلك من األع، مالية للقيام بوظائفه وتطوير نفسه 
مث متكن هذا املعهد من توفري مصـدر  ،واليت كان من املمكن زيادا لإلنفاق على منوه 

وعالوة على هذا وذاك ما يتيحـه هـذا   : ني الطالب على مواصلة الدراسة رزق  يع
النمط من الدراسة من إتاحة الفرصة أمام الطالب إلمناء مهارام وقدراتـه وتكـوين   

  .شخصيام املستقلة
الفردية ، وباملعايري االقتصادية واالجتماعية ، أن هذا املعهد ، وبذلك ميكن القول 

  .د حقق الفوائد القصوى من وجودهق،منها واتمعية 
ولعل حتويل املدارس واملعاهد إىل مؤسسات منتجة هو ما يشغل الدول يف الوقت 

وإمنا يف األساس حتقيق املنافع الشخصية ألبناء ، ليس لتحقيق املكاسب املالية ، احلاضر



 ٢٠٢  
 

التجـارب   وهنا وعندما أتـت  . مث حتقيق املنافع االجتماعية والثقافية والعلمية ، اجليل
وحققت جناحا منقطع النظري؛ وتدافعت الدول تتسابق لتطويع جتارب ، السابقة ذكرها 

وتستنبط صيغاً جديدة متكنها من حتويل مؤسسات التعليم املهين والتقين إىل وحـدات  
  .منتجة

الواقع أن الدول اليت اتبعت اخلط االشتراكي كانت سباقة إىل تطـوير منـاذج   
أخـذ  ) سابقا(ففي االحتاد السوفييت .مؤسساا التعليمية وحدات منتجةمتقدمة جلعل 

منذ وقت مبكر بتطبيق جتربة تقوم على إنشاء مصانع شبيهة بالوحدات اإلنتاجيـة يف  
ومناذج ،وإنتاج معدات عملية وأدوات يدوية ، يكون هدفها تدريب الطالب ،املدارس 
وتوفري احتياجاـا مـن أدوات   ، خرى ألعاب خمتلفة تزود ا املدارس األ، تدريسية 

والتغلب على معوقات التدريب يف املؤسسات الصناعية مـن  ، ومستلزمات من جهة 
  .)١(حىت إن بعضها غطى كامل نفقاا، جهة أخرى 

تزايد االجتاه حنو تفرغ الطالب للعمل يف ، ويف إطار ربط التعليم بالعمل واإلنتاج 
حيث ال يعترب الطالب متخرجا  ،لمسامهة يف اإلنتاج ل، املصانع واملزارع والشركات 

، من خالل صيغة التعليم التعـاوين  ،  )٢(إذا عمل فترة معينة يف الوحدات اإلنتاجيةإال 
مدفوعـة بعوامـل   ،مث تتابعت التجارب بنماذج وأساليب خمتلفـة  ، كما سبق ذكره 
التعلـيم املهـين    حيث بدأت تنشأ مؤسسات، سبق اإلشارة إليها ، ومربرات خمتلفة 

وما تبع ذلك من تكييف ، ويف مواقع العمل واإلنتاج،والتقين وسط املزارع واملصانع 
، وتصميم مناهجها وأسـالبيها  ، نظم هذه املؤسسات لتتمثل احتياجات بيئتها احمليطة 

- ٧٠حيث صار التدريب املهين حيتل بني ، وخصائص اإلنتاج ،تبعا ملواصفات العمل 
ومن ذلك مثال تدير .  )٣(الباقية للمقررات النظرية يف بعض األحيان النسبة، % ٨٠

، بعض املعاهد املهنية يف الصني مصنعا للبالستيك وتشرف عليه إشرافا شـبه كامـل   
وينتج هذا املصنع أكثر من ثالثني نوعا من املنتجـات  ، يعمل به جمموعة من الطالب 

                                                             
  .٢١٤ص،مرجع سابق : ھمام بدراوي  )(١
٢)( Unsco cepes : Assess to Higher education in Europe . Bucarest . 1981. P 57.  
مرج ع   ،  السوفیتیة و المدرسة الش املة  البولي تكنیكیةدراسة مقارنة للمدرسة : محمد منیر مرسي  )(٣

  .٥ص، سابق 



 ٢٠٣ 

ومن التجارب الرائـدة  .  )١(إىل اخلارج ويصدر بعضه، اليت تباع يف كافة أحناء الصني 
هدفـه  ،يف هذا الشأن الربنامج الترتاين الذي محل اسم التربية من أجل االكتفاء الذايت 

حتفيز التالميذ ذاتيا إىل اختاذ موقف إجيابية اجتماعية مسئولة حيال العمـل وإلجنـاح   
الغذائيـة  أو مشغل لتـوفري املـواد   ، الربامج تلك خصص لكل مدرسة قطعة أرض 

  . )٢(الضرورية للمجتمع احمللي ومبا يسهم يف زيادة الدخل القومي
ويف غينيا اجلديدة أصلحت مناهج التعليم العام فيها ؛ حبث خصص ثلث اجلدول 

إحداها لتربيـة  : مكونة من ثالثة  مشاريع ،الدراسي على األقل للقيام بأنشطة زراعية 
إىل غري ذلك من شـواهد  ،  )٣(لألنشطة احلرفيةالثالث ، للزراعة  : الثاين ، الدواجن 

والنظام ، وأمثلة حادثة يف كل دول العامل تقريبا يف ميدان التعليم املهين والتقين خاصة 
، تسعى إىل إجياد روابط وثيقة بني التعليم والعمل واإلنتـاج واحليـاة  ، التعليمي عامة 

ليس بظهور أشكال ، نقطع واملستحدثات والتجديدات يف هذا الشأن ال تتوقف وال ت
إلكساا قدرة أكثر على التكيف ، إمنا أيضا بتعديل وتطوير ما هو قائم ، ونظم جديدة

، واالستجابة للظروف احلالية القائمة واملتوقعة ولدرجة يصعب على املـرء حصـرها   
وميكن على سبيل اإلشارة الوقوف علـى بعـض الصـيغ    . ومتابعة ما يستخدم فيها 

  .كثر استخداما يف العديد من دول العاملوالتجارب األ
  
  
  
  

                                                             
، مجلة مستقبل التربیة ،الیونسكو ، ترجمة دریة علي ، التعلیم والعمل المنتج في الصین : یانج تشي  )(١

  .١٥٨.١٥٧ص، م ١٩٧٧و  ٣العدد
، الیونس كو  ،دراس ة تقییمی ة دولی ة    ، العم ل المن تج ف ي المدرس ة     : وكولین لولیتس ،روزلین جلیس  )(٢

  .٧ص، م ١٩٨٦، ٢العدد، السادس عشر   مجلة مستقبلیات المجلد
وك  ل مج  الت مس  تقبلیات التربی  ة  ،  ١٩ص ،المص  در الس  ابق : للمزی  د م  ن الص  یغ والنم  اذج راج  ع   )(٣

  .تقریبا



 ٢٠٤  
 

 

ميوج العامل اليوم بسيل من التجارب والصيغ يف ميدان التعليم والتدريب املهـين  
وتوظيفه توظيفـا اجتماعيـا   ، والتقين اليت تربط التعليم باحتياجات اتمع وقضاياه 

كون التعليم أصبح يف العقود األخرية ساحات املعارك احلقيقة بـني  ،واقتصاديا خالقا 
  .وحتقيق القوة والعظمة ،الدول والشعوب لنهضة اتمعات 

ميكن اإلشارة ، وجبانب ما سبق ذكره من جتارب متقدمة يف ثنايا العرض السابق 
علها تكون منوذجا لتطوير ، إىل بعض التجارب والصيغ الشائعة االستخدام أو الفريدة 

  .منها ، التعليم املهين والتقين أو نظام التعليم يف اليمن 
اليت تقوم على أنشـطة  ، ظهور املعاهد والكليات التدريبية وكذا جامعات البيئة

باالعتمـاد علـى   ، ومقررات دراسية قائمة على مبادرة الطالب وحاجام التعليمية 
أي أا تبىن على خـربات الطـالب   . لفردية وتنميتها خربام وأفكارهم وقدرام ا

، وما يريدون أن يتعلموه وميارسونه من أنشطة تفجر طاقام اإلبداعيـة  ،امللتحقني ا 
وإكسام مهارات التعامـل  ، وتنمي لديهم طريقة التعليم الذاتية و التفكري واملستقبل 

  .مع املستقبل
. املعاهد التجريبية إال يف العمق واملستوى وال ختتلف معاهد وجامعات البيئة مع 

ومـن حيـث   ،فكال النموذجني يشاان من حيث ابتعادمها عن التنظيم التقليـدي  
وأدوار تقوم على مبادرم هـم  ، اعتمادها على مقررات وأنشطة يقترحها الطالب 

ومن حيث ارتكازها على فكرة حمورية هي جتسيد العالقة بـني اإلنسـان   . أنفسهم 
ولكنها ختتلف فيما بينها من حيث أن معاهد وجامعات البيئة أكثـر عمقـا    )١(لبيئةوا

علـى  ، اإلقليمية والعاملية ،بتناوهلا مواضيع وقضايا على املستويات احمللية ، واتساعا 
حني تكون املدارس واملعاهد أو اجلامعات التجريبية أكثر ارتباطـا بالبيئـات احملليـة    

                                                             
، س عید إس ماعیل عل ي    ) إش راف (ح دیات وخی ارات   مستقبل الجامعات في مصر ت: ضیاء الدین زاھر  )(١

، المجل د الثال ث عش ر     ،في الكت اب الس نوي ف ي التربی ة وعل م ال نفس       ، التعلیم الجامعي في الوطن العربي 
  .٦٢ص، دار الفكر العربي ، القاھرة 



 ٢٠٥ 

معدلة من املعاهد واجلامعات اليت تقتصر ، ماذج صور ممتدة وهذه الن.وأنشطة السكان
  .بفروعه العلمية املنضوية حتته، على ختصص رئيسي 

 ، أحرزت حركة املدرسة املفتوحة يف اليابان ودول أخرى جناحا منقطع الـنظري 
ـ    ١٣٦حيث يوجد اآلن حوايل  اوز التنظـيم  مدرسة مفتوحة كتنظـيم جديـد يتج

وتسـتمر  .  )١(سة للتالميذ الذين ال يستطيعون التفرغ للدراسةتقدم الدرا، التقليدي
لتقـدم  ،وتظل مفتوحة حىت ساعات متأخرة من الليل ، هذه التجربة طيلة أيام السنة 

ـ  دى الوظيفـة التقليديـة وإىل   خدماا للطالب واتمع احمللي يف أغراض كثرية تتع
الطاقـات واإلمكانيـات    منها إنتاجية موجهة للمجتمع وباستخدام،أخرى  ،وظائف

املتاحة ومنها تقدمي خدمات حملية خمتلفة للبيئة يف اـاالت اإلرشـادية والرياضـية    
  . )٢(والترفيهية والثقافية

حيث نشأت يف نيويورك وغريها من مدن ،وتستمر التجربة السابقة بصيغة أخرى 
نظامي التقليـدي  كرد فعل للتعليم ال" مدرسة الشارع " الواليات املتحدة األمريكية 

لذلك تكونت مدارس تساير . الذي جتاهل ظروف األطفال وحاجام اخلاصة، الصارم
وخباصة الذين ، لتستقبل التالميذ يف أعمار خمتلفـة ، تلك الظروف واحلاجات اخلاصة 

مث اتسعت التجربة لتشمل ظهور . يشـذون جسديا أو عقليا أو عاطفيا أو اجتماعيا 
ويف مصـر تشـكل   . )٣(الصم واملتخلفني عقليا واجتماعيا، وفنيمدارس خاصة باملكف

النموذج السابق وظهر حتت مسمى مدارس اتمع كتجربة جديـدة أشـرف علـى    
مبشـاركة  ، اليونسيف ، إىل جانب وزارة التربية والتعليم منظمتا اليونسكو ، تنفيذها 

ى إتاحة فرصة التعلـيم  وتقوم فكرة هذه املدرسة عل. املنظمات احمللية غري احلكومية 
مبا ميكنهم من رفـع كفـاءة   ، للفتيات أوال مث الفتيان ثانيا يف املناطق الريفية والفقرية 

، العمل أو احلصول على عمل و وذلك بتلقي الدارسني تدريبا مكثفا قبل بدء العمل 
غري أن تنفيذه يتم بتطبيـق  ، وطوال اخلدمة من خالل استخدام مناهج وزارة التربية 

ويترك للدارسني أن يشـاركوا يف  .أساليب التعليم املركز حول الدارس بشكل صارم
                                                             

  .١٠٧ص ،مرجع سابق  ،مجلة التوفیق التربوي ، المملكة العربیة السعودیة  )(١
  .م٣٠/٨/١٩٨٧األھرام  )(٢
، استنسل،الیونسكو ، ترجمة سونیا غندور ،تطور التعلیم الموازي في البلدان النامیة : ھایمو مانتین  )(٣

  . ٨ص، ت . د 
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التخطيط لنشاطام املدرسية وتعيينها وتنفيذها كما يروا حتت إشراف جلنة مكونـة  
  .)١(وبتوجيه مشرفني من وزارة التربية، منهم ومن اتمع احمللي 

هو ظهور أشكال خمتلفة مـن  على أن الصيغ األكثر انتشارا واألوسع استخداما 
ذلـك أن  ،أو التعليم التعاوين الذي سبق شرحة ، التعليم املوازي أو التعليم املتناوب 

بل وجدت أكثر من صيغة ،كل دولة ابتدعت النموذج أو الصيغة اليت تالئم ظروفها 
نشأن كضرورة لتاليف قصور التعلـيم  ،وحتت مسميات خمتلفة،داخل الدولة الواحدة 

ومبا يتيح فرصا تعليمية لألفراد الذي حرموا لسبب أو آلخـر مـن أخـذ    ،  النظامي
وإعادة ربط التعليم باحلياة ودنيا العمل واإلنتاج من جهة ، فرصتهم التعليمية من جهة 

لتظهر صيغ تعليمية دراسية جتمع بني التعليم النظامي وغري النظامي يف تركيبة ، أخرى 
، والعمل واإلنتاج واحلياة العريضة ألبناء الـوطن   تسمح اجلمع بني الدراسة، جديدة 

  .إىل غري ذلك من تفاصيل سبق اإلشارة إليها
على أن التغريات اجلوهرية يف التعليم املهين والتقين حدثت خارج التعليم النظامي 

مـع أنـواع التعلـيم    وذلك بظهور أمناط تعليمية تدريبية تتداخل وتتكامل ، الرمسي
بربامج وأسـاليب خمتلفـة   ،نظم ومؤسسات تعليمية تدريبية  حيث ظهرت، النظامي

 ،وتشرف عليها ومتوله العديد من أجهزة الدولة ومؤسسات القطاعني العام و اخلاص 
  .ما يعكس أن هذا التعليم صار قضية قومية يف مقدمة أولويات اتمع

ويف إطار التعليم املستمر أصبحت العديد من مؤسسـات التعلـيم والتـدريب    
وخدمات وأنشطة ،تقدم برامج ودورات ،الرمسية والشعبية ، احلكومية وغري احلكومية 

وتتفاعل مع قطاعات العمل ،تليب حاجتهم العريضة ، خمتلفة لفئات متباينة من السكان
وتتخذ لذلك طرقا وأساليب ووسائل . قنية وتستجيب لتحديات العلم  والت ،واإلنتاج 

وما انفكت تلك  ،وتظل تؤثر حىت بعد أن يغادر الفرد مكان التعليم ، خمتلفة للتعليم 
وتستنبط أساليب وتستخدم وسائل متكنها من الوصول إىل ، املؤسسات تبتدع جتارب 

ياجـام  أينما يكونوا وألي شيء يرغبون وتلـيب احت  ،فئات عديدة من أبناء الوطن 
وكل ما من شأنه جتديد معارف ومهارات األفراد وتنمية القدرات اإلبداعية  ،املتباينة 

  .واالبتكارية و إمناء ثقافتهم وشخصيتهم املستقلة
  

                                                             
  .٤٩ص، م ١٩٩٧مایو ،نیویورك ،في البلدان العربیة  )(١
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مقابل ضعف قـدرة الـدول علـى    ،والتقين  إزاء تصاعد تكاليف التعليم املهين
وإمنا الفتتاح ،ليس لتشغيل وتطوير املؤسسات احلالية ، مواجهة األعباء املالية املتزايدة 

يف وقت أخذ فيه القطاع اخلاص يتحمل القسط ، مؤسسات جديدة بتخصصات دقيقة 
ضروريا  إزاء ذلك وغريه بات.األكرب يف دفع عمليات النمو االقتصادي واالجتماعي 

أن يتحمل القطاع اخلاص املسامهة يف متويل التعليم املهين والتقين وإشراكه يف توجيهه 
وليس باعتباره املستفيد األول من هذا التعليم فحسب بل أيضاً باعتباره األقدر علـى  

لذلك ظهرت أساليب .توجيه عمليات هذا التعليم وتطويره املواكب لظروف اإلنتاج 
جبانب ذلك ومتوازيا معه .قطاع اخلاص يف متويل التعليم املهين والتقين عديدة ملسامهة ال

ففي مقابل نشأة بدائل داخليـة  .وجدت مصادر عديدة لتمويل التعليم املهين والتقين 
سعت هذه املؤسسـات إىل ضـغط   ، ملؤسسات التعليم املهين والتقين للتمويل الذايت 

الوقت الذي فرض على هذا التعليم من يف ، اإلنفاق وترشيده ببدائل وحلول جديدة 
ضرورة االستفادة من املعونات الدولية سواء من الدول املتقدمـة أومـن املنظمـات    

  : ونظرا حلساسية هذا املوضوع وأمهيته ميكن بيان تلك املصادر كما يلي ، الدولية 
  : أبرزها ، وجدت أساليب عدة ،ففي مسامهة القطاع اخلاص 

o أرباح الشركات واملصانع واملشاريع الكـبرية   فرض رسوم إضافية على
مث تتسع هذه الرسوم يف بعض الـدول لتشـمل خـدمات    ، واملتوسطة 

ومنـه  ، ختصص للتعليم مباشرة ، وما شابه ذلك ، االستهالك واإلنتاج 
جتمـع إىل  % ١أما يف اليمن فيـتم اسـتقطاع   .التعليم املهين والتقين 

  .صندوق متويل التعليم املهين والتقين
o  وغريها مع مؤسسات التعليم املهين والتقين ، تعاقد املصانع والشركات

 .على تأهيل وتدريب عماهلا نظري مبالغ مالية
o   تعمد بعض مؤسسات القطاع اخلاص إىل ختصص رواتب شهرية لـبعض

مقابـل  ، وكذا دفع الرسوم الدراسـية ، الدارسني يف ختصصات معينة 
 .دةالعمل معها بعد التخرج لفترة حمدو
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o  مساح بعض الشركات واملصانع واملزارع لبعض العمال من التفرغ أياما
معدودة يف األسبوع أو يف املساء للتدريب أو التعلـيم يف مؤسسـات   

وقـد تتحمـل رسـوم    ، مع استمرار رؤيتهم ، التعليم املهين والتقين 
 .تدريبهم

ـ  تقين وجـدت  وفيما يتعلق مبصادر التمويل الذايت ملؤسسات التعليم املهين وال
  : أساليب كثرية لعل أبرزها 

o  اعتماد برامج إنتاجية يف كل أقسام وختصصات مؤسسات التعليم املهين
باالستفادة من طاقات هـذه املؤسسـات   ، كلما أمكن ذلك ، والتقين 

إىل غـري  ، إلنتاج مواد زراعية وصناعية ، وورشها وحقوهلا وإمكاناا 
  .)١(تمعذلك مما تستطيع إنتاجه وبيعه للمج

o  على منتج معني ملصنع أو مزرعة ، إشراف املعاهد التقنية أو أقسام منها
 .أو ورشة بقصد زيادة اإلنتاج وحتسينه

o   استحداث دراسات نوعية يف ختصصات دقيقة بالتعاون مع املؤسسـات
  . التعليمية واملؤسسات العلمية والصناعية والزراعية متويال وإشرافا 

o  واملصانع واملزارع إلعداد برامج خمصصة لتدريب التعاقد مع الشركات
 .عمالة ماهرة

o     إبرام عقود مع الشركات واملصانع وغريها لتطـوير أسـاليب العمـل
أو لتطوير التجارب حديثة ملنتج جديد أو إجراء حبوث علـى  ، واإلنتاج 

 .إىل ما هنالك،كل املشكالت القائمة 
o من اخلـدمات املوجهـة    تقدمي مؤسسات التعليم املهين والتقين للعديد

مـع فـتح   ، كتقدمي االستشارات الفنية واإلداريـة  ، للمجتمع احمللي 
وإقامـة  ،وفتح املعارض لبيع منتجات املعاهد األخرى ،العيادات الطبية 

                                                             
التعل یم والت دریب المھن ي والتقن ي ف ي       Unevocمكتب الیونسكو اإلقلیمي للتربیة ف ي ال دول العرب ي     )(١

ورق  ة عم  ل رئیس  یة للم  ؤتمر التحض  یري   ،اآلف  اق المس  تقبلیة للق  رن الح  ادي والعش  رین  : ال  دول العربی  ة 
 ١/٩ ظبيأبو ، م ١٩٩٩سیؤول  ،اإلقلیمي للدول العربیة للمؤتمر العام الثاني حول التعلیم المھني والتقني 

  .١٩ص،مرجع سابق ،اب الغزاوي نقال من عبد الوھ،م ١٩٩٨نوفمبر 
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وإىل ،وفتح ورش الصيانة واإلصالح ،املعارض السنوية للمنتجات احمللية 
 .يصعب حصرها هنا،غري ذلك 

هنالك ،نفاق وترشيده يف مؤسسات التعليم املهين والتقين وفيما يتعلق بضغط اإل
توظيف الطاقات البشرية احلالية : أمهها ، عدة أساليب ومعاجلات مباشرة وغري مباشرة 

، إىل أقصى حد ممكن  مع ما يتطلبه هذا من زيادة طاقات املعلمني نظري أجور إضافية 
والتخلص ،أو ورش أخرى ، خرى والتخلص من فائض املعلمني بتحويلهم إىل معاهد أ

من الكوادر اإلدارية واإلشرافية بإعادة توزيع املسـؤوليات واالختصاصـات علـى    
لإلشراف ، االستعانة مبدرسني عاملني يف املصانع والورش واملزارع ، العاملني يف املعهد

  .على التدريب يف املعهد عن طريق التعاقد املؤقت أو التعاقد نظام الساعات
o بعيدا عن التعليم النظامي ،اد على أنظمة جديدة يف التعليم والتعلم االعتم

، والتعليم التعاوين أو املزدوج،  كاألخذ بنظام التعليم املتناوب،التقليدي 
واألخذ بنظام التعليم املفتوح أو ، الذي تتيح اجلمع بني الدراسة والعمل  

والتركيز ، ت واختصار مدة الدراسة يف بعض التخصصا،التعليم من بعد 
  .على التعليم الذايت للطالب كمبدأ حاكم ألنشطة الطالب وتعلمهم

o   التوسع يف برامج التعليم املستمر كإستراتيجية لتطوير التعليم وتصـميم
املناهج وإعداد الدورات التدريبية إىل غري ذلك مما جيعلها تتسم بالتنوع 

، ياة حقيقة واقعيـة  واملرونة والنوعية اليت تسمح جبعل التعليم مدى احل
  .ملواجهة حتديات اتمع والعصر

ففي إطار التفاهم والتعاون بني الدول وما تقدمـه  .وفيما خيتص بالتعاون الدويل 
املنظمات الدولية واإلقليمية التابعة هلا ذات العالقة بالتعليم عموما والتعلـيم املهـين   

والتعليم الدويل ؛ فقـد اقتضـت   ، وذات العالقة بالعمل والتنمية ، والتقين خصوصا
ق روابط مؤسسات التعليم املهين والتقين ال بالدول املتقدمة ظروف البلدان النامية توثي

بل واملؤسسات اخلريية والدينية واالجتماعية وسـواء  ،واملنظمات الدولية واإلقليمية 
املالية منها أو ، وذلك من أجل احلصول على اإلعانات املادية . خارج البلد أو داخله 

أو احلصـول علـى الكتـب    ،  على شكل معامل وأجهزة معدات و أدوات وخالفه
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مث احلصـول  ، أو االشتراك يف الدورات العلمية من جمالت أو كتب جمانا ، والبحوث 
وسـبل  ، يف إعـادة التطـوير   وكذا االستعانة باخلربات الفنية . على قروض ميسرة 

  .وتدريب الكوادر التعليمية والفنية واإلدارية داخل الدولة أو خارجها، التنفيذ
التعليم املهين والتقين والتنمية والعمل يف البلدان الناميـة تعزيـز    وعلى قيادات

أكانت دوليـة أو  ،عالقات التعاون مع خمتلف اجلهات املاحنة للمساعدات واإلعانات 
  .وفتح آفاق جديدة لتقوية مصادر التمويل هذه وتوظيفها األمثل، إقليمية أو حملية 

لتعليم املهين والتقين احلاصـلة يف دول  تلك هي أبرز معامل التجديد والتغيري يف ا
وما قدر لنا الوقـوف  ، وهي برغم إشارتنا السريعة لبعضها ،العامل دون استثناء تقريبا 

، عليه تدل داللة قاطعة على عمق التغريات احلاصلة يف بىن هذا التعلـيم واتسـاعها   
التعليمي الرمسي سواء ضمن النظام ، أساليب ووسائل، أهدافا وحمتوى ، تنظيما وإدارة 

وإن كانت الصفة الغالبة تزايـد  . أو ابتعدت عنه أو تداخلت معه بصورة من الصور 
، االجتاه حنو النظرة الكلية الشاملة يف تناول شؤون التعليم والتدريب بتوازن وانسجام 

مبا فيها اليت يف طـور  ،وحتديات تباينت وتراكمت ، استعداداً ملواجهة ظروف تعقدت 
وشكال غري مـألوف  ،واملعاجلة ، واليت تفرض نوعا جديدا من الفكر للنظر ، التكوين 

حىت خيل لنا أن هذا التعلم كاد يستحوذ علـى  ، و التنفيذ اخلالق ، من العمل اجلاد 
  .يف دول العامل قاطبة، جل التغريات احلاصلة يف ميدان التعليم 

اس صـناعة املـواطن   فقد أضحى التعليم املهين والتقين أس، وال غرو يف ذلك 
وحمور االرتكاز النطالق اتمعـات حنـو   ، وقاعدة التنمية وزيادة اإلنتاج ، املتكامل
  .فتلك حقائق ناصعة مل تعد خافية على أحد، دون مبالغة أو متويل ، املستقبل

مشوار رمبا طال يف استعراض اجتاهات التجديد والتغري يف التعليم املهين والـتقين  
، ولكن يهون ذلك يف سبيل رؤية واقع التعليم املهين والتقين بـاليمن  ،  يف دول العامل

يف ضـوء  ، وتبصر السري به حنو املستقبل ، وجتديده ، والتأمل إىل إمكانيات إصالحه 
  . واليت سبق شرحها، التحديات اليت تواجه يف اليمن 
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ستتخذ من إىل صفوة القول بأن الدراسة احلالية  -بطبيعة احلال  -وهكذا خنلص 
كمرشد لوضع ،معامل التجديد والتغيري يف التعليم املهين والتقين احلاصلة يف دول العامل 

واستخالص الدروس واخلربات اليت تبصرنا برؤيـة  ، أسس ومبادئ جتديده وتطويره 
للسري به يف مسـالك  ، خمتلفة جوانب هذا التعليم ومعاجلتها الدقيقة بشمول وتكامل 

بعة معروفة والوصول به إىل وضع ميكنه من االستجابة القويـة  واضحة وخطوات متتا
وهذا ما سيتضح يف إستراتيجية تطوير ،والفعالة لتحديد اتمع اليمين حاليا ومستقبال 

  .التعليم والتدريب املهين والتقين يف اليمن
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وما يعانيه من مشكالت وأوجـه  ، بالنظر إىل واقع التعليم املهين والتقين باليمن 
وما حققـه مـن   ، جند أنه رغم املشوار الذي قطعه حىت اآلن يف طريق منوه ، قصور 
ومـثقال مبطالـب   ،وحماطا بعراقيل عويصـة  ،فإنه ما زال أسري قيود املاضي ،إجنازات

  .وغري قادر على الفكاك منها يف الوقت ذاته، واحتياجات ال يستطيع تلبيتها 
ومبقارنه أوضاع التعليم والتدريب املهين والتقين تلك بالتحديات اليت تواجهه يف 

ومؤشـراا آخـذ يف التكـون    ،واليت سيواجهها يف القرن القادم ، الوقت احلاضر 
غري قادر على االستجابة والتصدي لتلك التحديات وبـل  جند أنه  ،بسرعات مذهلة 

إن مل يصبح هـو نفسـه   ، وسيكون يف موقف عجز شبه كامل يف املستقبل القريب 
وصار يف مقدمة ، وأقيلت عثراته ،إال إذا فكت قيوده ، معضلة أمام التنمية والتطوير 

طـويره يف ضـل   القضايا الوطنية أو القومية خللق جبهة عريضة تتصدى له وتتحمل ت
هذه وغريهـا  . فلسفة وأهداف جديدة وموارد عديدة وحماور عمل شاملة ومتكاملة 

والوصول إليه من خالل وضع إستراتيجية تسعى إىل ، هي ما تقصده الدراسة احلالية 
وفق سلسلة من ، وإمكانيات تغيريها وتطويرها ، تقصي سبل حتريك األوضاع احلالية 

وذلـك برسـم   . يف ضوء ظروف اليمن وإمكاناته ، جراءات العمليات والتدابري واإل
حىت يصل إىل وضع ميكنه ،مسارات ومسالك منوه وتطوره يف األمدين القريب والبعيد 

  .من االستجابة لتحدياته بقدرة واقتدار
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ميكـن اإلشـارة إىل   ، وترمجة له على أرض الواقـع  ، بناء على العرض السابق 
  : كما يلي ، مصادر بناء إستراتيجية تطوير التعليم املهين والتقين باليمن 

o  كأساس للتطوير،واقع التعليم املهين والتقين وأوضاعه احلالية وحتدياته.  
o  تمع اليمين بظروفه وإمكاناتهامللقاة على هذا التعليم حاليا ومطالبه ، ا

 .ومستقبال كغاية لعملية تطوير التعليم املهين والتقين 
o  ما خلص إليه الفكر التربوي من حقائق ومفاهيم ومسلمات أخذت توجه

وما خلصت إليـه املنظمـات الدوليـة    ، التعليم املهين والتقين وتطوره 
مـن توصـيات   ، وكذا املؤمترات املختلفـة  ، واإلقليمية ذات العالقة 

وحكمـت سـبل   ، ومقترحات وجهت  مسرية التعليم املهين والتقين 
املؤمتر الـوطين األول للتعلـيم   : ومن هذه املؤمترات ، جتديده وتغيريه 

وكذا ، م ١٩٩٩والتدريب املهين والتقين املنعقد يف صنعاء يف فرباير عام 
ملي الثاين حـول  للمؤمتر العا، املؤمتر التحضريي اإلقليمي للدول العربية 

إعالن .م ١٩٩٨م أبو ظيب نوفمرب١٩٩٩التعليم التقين واملهين سيئول 
أبو ظيب حو ل التعليم التقين واملهين يف الدول العربية للقـرن احلـادي   

 .والعشرين و النتائج والتوصيات
o  وما تكونت ، اجتاهات التجديد والتغيري يف التعليم املهين والتقين يف العامل

ميكن االسترشاد ا لتطوير التعليم ، صيغ شائعة االستخدام من جتارب و
 .املهين والتقين يف اليمن

، وإمنا سيضل الباحث مفتشا ومنقبـا  ، وال يقتصر األمر عند هذه املصادر فقط 
وسبل وضـعها  ، وبناء حماورها ، راصدا وحملال لكل ما يعنيه على وضع اإلستراتيجية 

  .لدقة واملوضوعيةبقدر أكرب من ا، موضع التنفيذ
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كأداة مأمونة ثبـت  ،يتزايد االجتاه يف الوقت احلاضر حنو استخدام اإلستراتيجية 
على هدى ، إلحداث حتوالت وتغيريات مرغوبة يف أي نظام من نظم اتمع ، فعاليتها

رؤيـة فكريـة    ، وذلك كون اإلستراتيجية ،مراحل وخطوات حمدودة ومعروفة سلفا 
أو ، منهجية الستشراف مستقبل أي نظام اجتماعي أو مؤسسة فيه أو جوانب منـه  

  .والسري به يف مسالك ودروب معينة حنو الغايات املنشودة، االقتصاد القومي ككل 
أو ، قد تضيق لتقتصر مثال على املنـهج  ، على أن اإلستراتيجية بطبيعتها املرنة 

وقد تتسع لتشـمل التعلـيم   ، أو مؤسسة فيه ، ملهين والتقين إعداد املعلم يف التعليم ا
حبيـث يصـبح   ، املهين والتقين ككل من خمتلف أبعاد عالقاته مع نظام التعليم ككل 
كما قـد تتسـع   .التعليم املهين والتقين جزءا أو نظاماً مصغرا ضمن النظام التعليمي 

تمع حبيث يصبح نظام التعلـيم  داخل ا، اإلستراتيجية لتشمل نظام التنمية البشرية 
بيد أنه ، ككل ومنه التعليم املهين والتقين جزءا أو نظاماً مصغرا ضمن التنمية البشرية 

أمكن الرؤية املستقبلية الكليـة والشـاملة   ، كلما أتسع نطاق استخدام اإلستراتيجية 
وألمكـن  ،  وفهم عمليات التأثري والتأثري داخليا وخارجيا،لتفاعل املكونات واألجزاء 

، والتداخل احملسوب يف الوقت واملكـان املناسـبني   ، معاجلة األجزاء يف إطار الكل 
، وحل املشكالت اليت تتكون هنا وهنـاك  ، وتبديل أساليب العمل ، لتعديل املواقف 

الـتخلص ممـا   ، ومن شأنه إجالء الطريق ، إىل ما غري ذلك بشكل مترابط ومتساند 
  .ألهداف املرجوةيعوق للوصول إىل حتقيق ا

تقع بـني  ،أن اإلستراتيجية عملية عقلية توجه الفكر والتطبيق معا ، وآية ذلك 
، الذي حيمل صـفة عمليـة   ، والتخطيط ، اليت حتمل صفة توجيهية عامة، السياسة 

عمليات متتابعة متتد على خـط  ) اإلستراتيجية والتخطيط، السياسة (وبالتايل فكالمها 



 ٢١٨  
 

حىت تصل ،وتنقلها من مستوى العموم إىل مستوى اخلصوص  متدرج تترجم األهداف
  .إىل التطبيق والتنفيذ

ومن تلك األهداف تشتق ، إذا كانت مرحلة تالية لألهداف التربوية ، فالسياسة 
كي تترجم تلك األهداف وتنقلها إىل مسـتوى  ، وحتدد تفاصيلها ، السياسة التعليمية 

ارات جمتمعية توجه مكونات النظام التعليمـي  تعرب عن اختي، أكثر تفصيالً وختصيصا 
لكوا تقوم بترمجة األهـداف  ، وتعني أنشطته؛ فإن تلك السياسة حتمل صفة توجيهية 

تعرب عـن أولويـات وتطلعـات    ، التربوية وإعادة ترتيبها وفق أولويات خمتارة بعناية 
اإلداريـة  ، يم مبا يسمح ألجهزة التعل، يستهدفها اتمع يف مرحلة من مراحل تطوره

، وتوجيه العمل الفين،والفنية من توجيه الفكر يف اختاذ القرارات وإرشاد العمل الفين 
يف ضوء اخلـط العـام   ، )١(وتوجيه بعض األساليب جتاه حتقيق بعض األهداف املرغوبة

  .الذي ينشده العمل التربوي
كـي تقـوم   توضع اإلستراتيجية ، وعلى أساس السياسة التعليمية وخطها العام 

بتحويلها ، بترمجة السياسة ونقلها من صفتها العامة إىل مستوى أكثر ختصيصا وحتديدا 
وتسري به وفق بدائل ومنـاذج خمتـارة   ، تنطلق من الواقع لتحركه ،إىل رؤية مستقبلية 

وغري ذلك مما يؤدي إىل نقـل السياسـة إىل   ، وتعيني األساليب ، بدقة وترشيد العمل 
وجعلها أكثر وضـوحا يف ميـدان املمارسـة    ،مل يف ميدان التعليم واقع احلركة والع

  . )٢(والتطبيق
وكون السياسة التعليمية تعرب عن منحى رمسي يتبعه رجال الدولة لتعيني النـهج  

وفق اختيارات أساسية حتقـق طمـوح   ،  )٣(العام ملسار النظام التعليمي لتربية املواطن
ليا اليت ال حيق ألي باحث أو مهتم أن يعـدهلا أو  فإا حتمل صفة السيادة الع،اتمع 

كمـا ال حيقـق للقيـادات    ،فذلك مساس بالسيادة الوطنية ، يعيد ترتيب أولوياا 
                                                             

م ؤتمر نم و مش روع حض اري     ،وبرامج تنفی ذھا  ،السیاسة التعلیمیة في مصر : أحمد إسماعیل حجي  )(١
  .١٣٢٥ص، رابطة التربیة الحدیثة ،م ١٩٨٩إبریل ١٣-١١تربوي المنعقد في الفترة 

  .١٥٥ص، مرجع سابق ، التعلیم الجامعي في الیمن : أحمد علي الحاج  )(٢
مركز دراسات الوحدة ،مجلة المستقبل العربي ،حول النظریة العربیة في التربیة : عبد القادر یوسف  )(٣

  .٥٦ص، م ١٩٨٢، ٣٦العدد ، العربیة 



 ٢١٩ 

وبالتايل ميكن ألي باحث أو مهتم أيا كان ، السياسية العليا ألن متلك الصفة السيادية 
كوـا  ، من خارجه سواء ممن يعملون داخل التعليم أو ، صفته أن يضع إستراتيجية 

وتغيري وتعديل ما يصدر رمسيا شريطة أن تكون هذه ، متروكة جلهات التنفيذ القيام ا 
اإلستراتيجية مشتقة من السياسة التعليمية؛ تترمجها وتلتزم باخلط العام هلا يف توافـق  

  .وانسجام
فتها ذلك أن ص، أا حتمل صفة توجيهية وتطبيقية معا ،وميزة اإلستراتيجية هنا 

التوجيهية مكنتها من تفصيل ونقل السياسة من مستوى أكثر عمومية إىل مستوى أكثر 
ترشـد العمـل   ، وصفتها التطبيقية مكنها من االلتحاق بالعمل والتنفيذ . خصوصية 

وتوظف اإلمكانات واملوارد، وتنتقي أساليب التنفيذ، وتراقب األداء واإلجناز، وتتدخل 
  .اقتضت الضرورة لذلكللتغيري هنا وهناك كلما 

وبذلك صار لالستراتيجية صفة أو بعدا مستقبليا تنظر من خالله إىل املسـتقبل  
لتقدم رؤية بعيدة املدى تتجاوز احلاضر ومشكالته، كتصور شامل يلم بكل املتغريات، 
ويتوقع احتماالت املستقبل، مث تعود إىل الواقع لتكتشف إمكاناته وظروفه وإمكانـات  

، ملا ينبغي أن يكون عليه الوضع األمثل، وكذا هلا صفة أو بعد تطبيقي تقوم  التغيري فيه
، بدايـة  )١(من خالله بتحديد خطوط املسري، وطبيعته ومستلزماته، وكيفية املضي فيه

واية، وتكشف الصعوبات، وتقترح سبل مواجهتها، ومبا يضمن االستخدام األمثـل  
طر اليت قد تعترض التنفيذ، واقتراح األسـاليب  للموارد والطاقات املتاحة وتوقع املخا
  . )٢(واإلجراءات اليت تساعد على التنفيذ

وعلى ذلك، فاالستراتيجية بطبيعتها التوجيهية ومقاصدها البعيدة، ليست أفكارا 
ائية وال أحكاما قاطعة، ال تقبل النقد أو التعديل أو النقص والتغيري، وال ترسم مسارا 

ما جامدا، وليست نظاما مستنسخا من بلد، ولكنها عكس ذلـك  ثابتا أو تفرض نظا
السري، متاما ، فهي فكر مفتوح، وجهد عملي قابل للتعديل والتغيري، يرشد الفكـر،  

                                                             
، وسائل تنفیذ استراتیجیة التربیة العربیة على الصعید القومي، المنظم ة العربی ة للتربی ة    قنبرمحمود  )(١

العربی ة، اجتم  اع وك  الء وزارات   البل  داناس تراتیجیة تط  ویر التربی  ة ف ي   وس ائل تنفی  ذ  : والثقاف ة  والعل  وم  
  .١٣، ص  ١٩٧٩ینایر  ٣١/  ٢٧التربیة في الوطن العربي المنعقد في الریاض في الفترة 

٢)( P.A. Schmidtlein Highe education. Insttitution research and planning in huent.  
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لرسم خط السري، وحيدد نقاط التحرك والعمل، وتعيني الوسائل، وتوقع ردود أفعـال  
وكل ما يضمن الوصول .. التنفيذ، وحل املشكالت أوال بأول، وتاليف أوجه القصور

  .إىل حتقيق األهداف املنشودة من التطوير
ويف ضوء ما سبق، يكون التخطيط التربوي مرحلة تالية لالستراتيجية، ميكنها من 

علـى أسـاس أن   . الوصول إىل حتقيق أهدافها بأقل جهد وأقل تكلفة وأكرب عائـد 
حـدوثها يف فتـرة   التخطيط عملية واعية، لتشخيص الوضع الراهن وظروفه احملتمل 

زمنية حمدودة، تكون يف العادة مخس سنوات، وحتديد خطـوات العمـل والـربامج    
ما يعين أن اإلستراتيجية حبكم رؤيتها ،واملشروعات، مقدرة ماليا يف مكان وزمان معني 

أو مبعىن أدق سلسلة متتابعة من اخلطط ، البعيدة تكون متضمنة على عدد من اخلطط 
أن اإلستراتيجية إذا كانت اجلهد الفكـري املبـذول لتحديـد    على أساس ،اخلمسية 

فإن التخطيط هو اجلهد العملي الذي يـنظم  ، الطريق السليم حنو األغراض املنشودة
ويدير جماالت العمل وأداءات التنفيذ من أجل الوصول إىل هذه األغراض وحتقيقهـا  

  . )١(باالجنازات العملية امللموسة
وخاصـيتها الدينامكيـة   ،لتخطيط ها ذاك بني السياسة وامبوقع )٢(واإلستراتيجية

الثانية . األوىل ترمجة السياسة وتيسري تطبيقها يف الواقع : هلا وظيفتني رئيسيتني ، تلك
وبذلك متثل اإلستراتيجية احللقة الوسطى اليت يـتم عنـدها   . )٣(توفري سند للتخطيط

                                                             
، األنجل و المص ریة  ،الق اھرة  ، األص ول الفلس فیة للتربی ة    ، ول التربی ة  في أص  : محمد الھادي عفیفي  )(١

  .٦٥ص، م ١٩٧٨
م ا یجعلھ ا   ، المالحظ أن ھناك استخدامات أخرى للسیاسة واإلستراتیجیة ف ي واق ع التطبی ق والتنفی ذ      )(٢

بی  ة ذل  ك أن مفھ  ومي السیاس  ة واإلس  تراتیجیة ف  ي التر   ،بعی  دة ع  ن المعن  ى الس  ابق وب  ل وتتن  اقض معھ  ا     
عل ى  ، المذكوران في المتن یعتمدان على  الرؤیة المنھجیة األكادیمیة ف ي تجدی د المفھ ومین مبن ا وفح وى      

م  ع االحتف  اظ بخاص  یتھما ، ح ین أن ھن  اك اس  تخدامات أخ  رى تجع ل منھ  ا أدوات تتب  ع س  بل تنفی ذ التخط  یط     
داخ ل ھ ذا   ، الطاق ات واإلمكان ات    وذلك بقص د حش د  ، وداللتھما التنفیذیة ، الممارسةوالفكریة العامة للعمل 

وك ذا حش د التأیی د الش عبي الم ادي من ھ المعن وي كش كل رس مي          ، القطاع واستنھاض الھمم بالعط اء الج اد   
وكل ما من شأنھ استغالل أمثل للموارد ، یعطیھ الصفة السیاسیة الواجب اتباعھا للمشاركة في تنفیذ الخطة 

والدراسة الحالیة تتبع المفھوم الوارد في المتن كأساس ، لتخطیط والطاقات رسمیا وشعبیا لتحقیق أھداف ا
  .للنظر والتحلیل والمعالجة والتنفیذ كمنحى عام للدراسة 

  .٢٣٥، مرجع سابق ، تعلم لتكون : أجارفور  )(٣



 ٢٢١ 

واألسس العامة اليت تقرر سـري   وحتويلها من صيغة املبادئ، شرح السياسة التعليمية 
إىل العمل املتمثل يف جمموعة من األساليب ، العمل واجتاهاته بالنسبة للمواقف املختلفة 

واإلستراتيجية من جهة أخـرى سـندا قويـا    .املترابطة مع واقع املمارسة والتطبيق 
قـوم  عائم الـيت ي تنفيذا للد، للتخطيط حتدد املنهج الذي جيب إتباعه عند التخطيط 

ومتكن من .  )١(متهيدا لوضع اخلطط والربامج املتتالية الالزمة لتحقيق األهداف، عليها
ومتد املخططني مبا يفيـد يف  ، وضع أساليب تواجه املشكالت اليت تعوق تنفيذ اخلطة 

  .)٢(اخل.. إدراك الطرق املختلفة 
ـ  ، ذا الشرح املقتضب لطبيعة اإلستراتيجية  ، ها وخاصية عملها ونطـاق فعل

ودالالا العملية املوجهة هلذه الدراسـة فكـراً   ، يتضح مبىن اإلستراتيجية وفحواها 
ميكن الوصول إىل حتديد املفهوم اإلجرائي ملا ، وبناءاً على  ذلك وختصيصاً له . وتطبيقاً

وما تقصد إحداثه يف التعليم ، وجمال استخدامها ، تعنيه اإلستراتيجية يف هذه الدراسة 
بدءا بالتمهيـد  ، للوصول به إىل الوضع الطبيعي يف املستقبل ، املهين التقين  والتدريب

  . التايل 
تقتضي تناول التعليم املهين والتقين ،فالطبيعة الكلية لإلستراتيجية ورؤيتها البعيدة 

وتتدرج به ،تبدأ بتطويره منفرداً كواقع معاش  ،يف إطار منظومة التعليم اليمين ككل 
موحـد الفكـر   ، متداخل املسارات واملسـتويات   ،ام متكامل األجزاء لتنقله إىل نظ

ألنه ال يصـح  ،مع نظام التعليم اليمين مهما تباينت جهات اإلشراف عليه ، والغايات 
وال يكون تطوير جزء من نظام التعليم يف أي دولة مبعزل عن األجزاء األخرى؛ كون 

علـى  ، الشاملة واملعاجلة الكليـة   التعليم يف أي بلد منظومة متشابكة تفرض النظرة
، مهما تباينت نظمـه وأنواعـه   ، أساس أن أجزاء التعليم ومكوناته متداخلة متكاملة

والتربية نظام حياة للفرد واتمع معاً ال يتجزأ وال ينقطع عـرب  . وناتج التعليم تربية 
  ..!الزمن واألفراد واألماكن والثقافة

                                                             
  .٨٦ص، م ١٩٨٧، القاھرة عالم الكتب ، إستراتیجیة تطویر  التعلیم في مصر : أحمد فتحي سرور  )(١
  .٢٧٣م و ص١٩٨٢، القاھرة عالم الكتب ، في اجتماعات التربیة : منیر المرسي سرحان  )(٢
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التعليم املهين والتقين كمنظـور شـامل لإلصـالح    وباملثل فإستراتيجية تطوير 
تصبح نظام جزئي للتنمية البشرية يف إطار التنميـة االقتصـادية   ،والتجديد التربوي 

  .واالجتماعية وحمورها التعليم والتدريب وغايتها اإلنسان واتمع ورخائهما
الشـعوب إىل  وعن طريقه تعـرب  ،فالتعليم حبكم كونه عمالً يتم مبستقبل ، وهنا 

 ،فإنه ال جمال للترقيعات ، ويتجدد مكاا بني الشعوب واألمم ، املستقبل وبه تكون 
إن مل يكـن   -وبالتايل يصـعب  ،وال حمل لإلصالحات حلياة اتمع بكل أبعاد حياته 

فإنه كما سـبق  ،التقدم بإستراتيجية كهذه تتناول التعليم املهين والتقين  -مستحيالً  
، وايتها التعليم اليمين ككل ،من مرة أن مدخلها التعليم املهين والتقين  تأكيده أكثر

تتضمن إعادة ، األوىل إنعاشية. حبيث تتكون اإلستراتيجية من جزئني أو من مرحلتني 
وإصالح عثراتـه وتطـوير نظمـه    ، ترتيب أوضاع التعليم والتدريب املهين والتقين 

ملرحلة الثانية نظاماً  عامالً متمماً له وإلعداد أجيال لتنتهي به إىل جعله يف ا، وتنظيماته 
  .الغد

فإنـه  ،يتوقف على قراءة املستقبل ،وتطويره ، والتعليم باعتباره صناعة مستقبلية 
تستقرئ ذلك املستقبل وتتحرك حنوه بوعي ، أكثر حاجة إىل إستراتيجية بعيدة املدى 

ومنه التعليم املهين  -وتوجه مساره ،وتوحد خطواته ، تنظيم عملياته ، وإدراك كاملني 
  .حنو حتقيق األهداف املأمولة منه -والتقين 

وعلى ذلك تصبح اإلستراتيجية أداة لقراءة مستقبل التعليم املهين والتقين كنظام 
، تبدأ من احلاضر تتدخل بـوعي إلعـادة تشـكيله    ، مصغر ضمن النظام التعليمي 

تتفحص ظروفه وإمكاناته لتسـتكمل أبنيـة    ،وتتحرك هنا وهناك تعدل تارة الواقع 
  .وهكذا دواليك.. وتقترح أساليب 

ذا التوضيح السريع لإلستراتيجية ختلص إىل التعريف اإلجرائي املسـتخدم يف  
  :)١(حيث يقصد باإلستراتيجية هنا مضمونني،هذه الدراسة ونطاق معاجلته 

                                                             
  .١٣٥ص، مرجع سابق ، التعلیم الجامعي الیمني : أحمد علي الحاج  )(١
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تمع اليمين يف صياغة االختيارات السياسية املعربة عن طموح ا: األول  -
املوجه ملسار احلركة ولعمل ، جمموعة من الطرق واملسالك املختارة بعناية 

املنظمة لألساليب واإلجراءات اليت بواسطتها ميكن إحداث التعـديالت  
وإدخال التجديدات واملستحدثات املنسقة فيما بينها مكانياً ،والتغيريات 

، ب املهين والتقين داخلياً وخارجياً إلعادة تنظيم التعليم والتدري، وزمانياً 
مبا ميكنه من االلتحام بـه واالسـتجابة   ،وتطوره ضمن النظام التعليمي 
  .الفاعلة لتدقيق رسالته املنوطة به

فن استخدام املوارد والطاقات املتاحة احلالية واملتوقعة واستثمارها : الثاين  -
م املهـين والـتقين   األمثل يف ضوء الظروف والعوامل املؤثرة على التعلي

من أجل رفع كفايتـه وفاعليتـه يف أداء أدواره   ،حالياً مستقبالً ، خباصة 
  .مبا من شأنه حتقيق األهداف املنشودة، كاملة الوظائف واملسؤوليات 

تبدأ  من تصحيح االخـتالالت القائمـة يف   ،واإلستراتيجية ذا املعين واملغزى 
شكالً وحمتوى يف ، ظل تتدرج به جتديداً وتطويراً وت،التعليم و التدريب املهين والتقين 

ومتكنه من النمو والتطوير جنباً  ،مرحلة إنعاشية توثق روابطه بالتعليم النظري من جهة 
مث الوصول به يف املرحلـة  ، ومتوازياً معه من جهة أخرى  ،إىل جنب التعليم النظري 

كأساس ملواجهة حتديات القـرن  اآلجلة إىل مركز االهتمام األول يف النظام التعليمي 
  .القادم وقاعدة االنطالق حنو املستقبل

تستلزم القيام مبتطلبـات املرحلـة   ، على أن الوصول إىل  املرحلة اآلجلة هذه 
وتفرغ ، حبيث تكون املرحلة األوىل ممهدة للمرحلة الثانية ، العاجلة كشرط ضروري 

يف املرحلة األوىل حجماً ومسـتوى  وعلى مقدار التحوالت والتغريات احلاصلة . فيها 
وحبسب السرعة يف القيام بالتجديد والتغيريات يف . يتوقف االنتقال إىل املرحلة الثانية 

وحصل اهلدف مـن إسـتراتيجية   ، يكون االنتقال إىل املرحلة الثانية ، املرحلة األوىل 
التعلـيم  على أنه كلما تسارعت اجلهود وقطعت أشواط كبرية يف تطـوير  . التطوير 

، ألمكن اختزال الـزمن  ، املهين والتقين كأساس لتغيري وجتديد النظام التعليمي اليمين 
  .وفوق هذا وذاك متكن التعليم من القيام برسالته خري قيام،وتوفري اجلهود واألموال 
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ومما جتدر اإلشارة إليه أن اخللفية الفكرية املوجه إلسـتراتيجية تطـوير التعلـيم    
كإطار عام يوجه النظر والتحليـل لإلسـتراتيجية   ،ين والتقين يف اليمنوالتدريب امله
ستكون األهـداف التربويـة   ، وسبل التجديد والتغيري وغايتها النهائية ، املقترحة هنا 
، ومؤشرات السياسة التعليمية املستمدة من دستور اجلمهورية اليمنيـة   ،بصفة عامة 

  .اف التعليم املهين والتقين بصفة خاصةمث أهد، م١٩٩٢وقانون  التربية والتعليم 
مث املصادر ، لعمل اإلستراتيجية املقترحة  اً إىل هذا اإلطار الفكري املوجهواستناد

ميكن القول أن اإلستراتيجية املقترحة هنا ، احملددة اليت سبق ذكرها لبناء اإلستراتيجية 
تسند قيامها؛ مما نعـين  ووفرت ااالت واألصول اليت ، وفرت الغطاء الرمسي لعملها 

وأصبحت من الناحية الفنيـة  ، أن اإلستراتيجية حققت الشروط الذاتية واملوضوعية 
وحتديد مراحـل اإلسـتراتيجية   .والعملية قابلة لتوجيه العمل يف التعليم املهين والتقين 

وذا أمكن للدراسـة السـري مبعاجلـة حمـاور     . ومسار فعلها ، حدد نطاق عملها
حىت منتهاها واضعني يف االعتبار حتاشي التناقض مع اإلطـار  ،ية وعناصرها اإلستراتيج

ـ ، املرجعي ذلك  داه، وأن وأن تسري املعاجلة بناء عليه وتتحرك يف ظله وتسري على ه
  .ومؤدية إليه يف اية املطاف تأيت النتائج مترمجة له
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، تأسيساً على ما سبق، تتكون إستراتيجية تطوير التعليم املهين والتقين يف اليمن 
كل منها تتكون مـن  .األوىل سببا ونتيجة لوجود األخرى ، من مرحلتني متداخلتني 

الثانيـة  ، األوىل مرحلة  التطورات القريبة املدى . جمموعة من العناصر ، حماور رئيسية
  .دىمرحلة التطورات بعيدة امل

غري أنه قبل البدء مبناقشة هاتني املرحلتني فقد اقتضت الضرورة أن يسبقهما حمور 
قبل البدء باخلطوات األوىل من املرحلـة األوىل  ، جيب القيام به ، رؤيا أنه شرط الزم 

واملرتكـز  ، على اعتبار أنه ميثل املنطلق احملوري ألي تطوير وتغيري قادم ، لإلستراتيجية
أال وهو حمور ، أو ممارسة ما مت على أرض الواقع ، عليه أي تطوير احلقيقي الذي سيبين

البناء الفكري الذي يتعلق حبدوث حتوالت يف فكر التربية ونظريتها اليت ستواجه مسار 
، وتقف خلفه حتدد مفاهيمه وحقائقـه وقيمـه   ، النظام التعليمي يف كليته وعموميته 

.  وتنفيذ ، نالك من أمور تسبق أي فعل توحد إيقاع خطواته إىل ما ه،وتنسق أنشطة 
فيجب أن يبدأ التغيري من الفكـر  ، مبعىن أنه طاملا أن التجديد والتغيري يبدأ من الفكر 

، التربوي الذي يعرب عن توجه جديد يعكس تغريات العصـر واحتياجـات اتمـع   
ينظـروا  والقائمني على التوجيه والتنفيذ أن يفكـروا و ،ومبوجبه ميكن لصناع القرار 

رمبا تكون مغايرة ، وأن يسلكوا ويتصرفوا بصورة جديدة ، برؤى وتصورات جديدة 
ملا سبق، عندها يصبح تبين االستراتيجية ممكنا وتنفيذها ميسراً، ليس لدى صناع القرار 
وإمنا أيضاً لدى مستويات التنفيذ األخرى، مما يؤدي إىل خلق وعي داعـم للتغـيري،   

التغيري حقيقة متارس يف الواقع، أكثر من أماين مكتوبـة علـى   وإرادة ساعية إىل جعل 
  .ورق

وطاملا أن حمور البناء الفكري يتناول مسائل كلية، مبعىن أن جتديد وتطوير الفكر 
التربوي اليمين أو مبعىن أدق إعادة ترمجة ما هو مكتوب ومعلن ونقله من حيز الرغبات 

الستراتيجية، وضمان وجود إرادة الفعل، إىل حيز التطبيق، يصبح شرطا الزما لتقبل ا
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وهذا إجراء يف غاية األمهية ال بد من القيام به كشرط ضروري  . وإدارة العمل والتنفيذ
لوضع االستراتيجية موضع التطبيق والتنفيذ، مث تظل سـنداً قويـاً توجـه عناصـر     

  .االستراتيجية طوال مراحل وخطوات التنفيذ

 

ويتضمن إحداث حتوالت يف فلسفة التربية اليمنية ونظرية التعليم، تعيد التـوازن  
واالنسجام بني الثقافة النظرية والثقافة املهنية يف كل واحد، كقاعدة رئيسية تقضـي  
على صور االختالالت احلاصلة بني أنواع التعليم، وعمليات التربية، وبني مكونـات  

إىل ما هنالك من أمور .. تمع، وبني العلم والتعليم والعمل واإلنتاجطبيعة اإلنسان وا
  .تعيد التوازن إىل مكونات النظام التربوي، كمنتج ائي تقصده التربية

هناك ما يشري إىل أن اإلطار الفكري العام لفلسفة التربية اليمنية يتضمن بشـكل  
ة، مستمدة من الدين اإلسالمي جا أو بآخر أفكاراً تشكل املعامل الرئيسة لتلك الفلسف

م، ١٩٩٢وشريعة، ومن دستور اجلمهورية اليمنية، وقانون التربية والتعلـيم لعـام   
إىل ما هنالك مـن  .. وأهداف ثوريت سبتمرب وأكتوبر، ورصيد احلركة الوطنية اليمنية 

ينة مصادر معروفة، إال أن واقع نظام التعليم يشري إىل خضوعه ألفكار وموجهات متبا
متناقضة، جممعة من فلسفات ونظريات معاصرة، إىل جانـب اسـتمرار املواجهـات    
واألساليب التقليدية القدمية، منظور لذلك من خالل ازدواجية أنظمة التعليم، وتبـاين  

ما . أنواع التعليم وتنافرها، إىل غري ذلك من أمور معروفة ال يتسع اال هنا لذكرها
فلسفة التربية اليمنية من مصادرها املعروفـة، وجتديـدها يف   يعين أنه ال بد من صياغة 

ضوء حاجة اإلنسان، واتمع ومستجدات العلم وإتقانه، وحتديدها بدقة ووضـوح،  
بصورة متكنها من توجيه النظام التعليمي اليمين بكل أشكاله النظامية، وغري النظامية، 

مقاومة أي احنرافات قد تطرأ، من خالل عمليات النظام، لتنفيذ مستويات األهداف، و
والقضاء عليها، مع ما يرافق ذلك البدء خبطوات عملية تنفيذية نص عليها الدسـتور،  
وقانون التربية والتعليم، كإخراج فكرة التعليم األساسي إىل حيز الواقع وتنفيذها نصاً 

  .وروحاً، وغريها سيأيت ذكره
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تطلباا يف بناء شخصـية اإلنسـان   ويف ضوء التغريات املتسارعة حمليا وعامليا وم
اليمين املعاصر، وحتقيق التنمية الشاملة، وإقامة جمتمع العلم والعمل واإلنتاج واحلياة، 
وإعداد جيل من املهارات املبدعة والعلماء، فيجب أن يكون التعليم والتدريب املهـين  

النظام التعليمي ككل والتقين قاعدة جتديد فلسفة التربية وإطارها املنظم واملوجه ملسار 
وهنا ميكن اإلشارة لبعض اخلطوط العريضة اليت تفيد يف جتديد فلسفة التربية اليمنيـة  
واليت أصبحت مسلمات بديهية وحقائق يسلم ا الكثري من دول العامل، وتسـعى إىل  

  :تطبيقها بروح جديدة، لعل أبرزها
ه جزًء ال يتجزأ مـن  ربط التعليم املهين والتقين بالتعليم النظري، واعتبار -

  .التعليم العام
  .توثيق العالقات املتينة بني التعليم والعمل واإلنتاج واحلياة -
  .اعتبار التعليم املهين والتقين وجها من أوجه التربية املستدمية -
إعادة تنظيم التعليم املهين والتقين ضمن النظام التعليمي، على أسـاس   -

  . الشجرة التعليمية
وليات مؤسسات التعليم املهين والـتقين والتحامهـا   تفعيل أدوار ومسئ -

  .العضوي حباجات اتمع احمللي والبيئة
سعى فلسفة التربية يف اليمن إىل أن يكون العلـم للجميـع ، واعتبـار     -

التعليم ابسط احلقوق اإلنسانية وأوهلا على اإلطالق، وأنه ال مكـان يف  
مكان لشعب وأمـه ال   القرن القادم إلنسان غري متعلم، وغري عام، وال

  .تبين حياا على العلم والعمل
تعميق الوحدة الوطنية بني األفراد والفئـات واملنـاطق يف اجلمهوريـة     -

اليمنية، ليس مبفهوم التآخي يف الوطنية يف رحاب العيش املشترك، وإمنا 
على التعليم أن يوسع ذلك املفهوم الضيق إىل بناء الوحدة الوطنية على 

وهنا جيب أن تكـون  . لثقافة اليت هي لب الوحدة الوطنيةأساس وحدة ا
  .الثقافة يف قلب العملية التعليمية
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تسليح أبناء اليمن بقيم املواطنة الصاحلة من خالل سعي التعليم إىل تعزيز  -
املعتقدات الدينية واألخالق الفاضلة والقدوة احلسنة يف الفكر واملشاعر 

  .والسلوك االجتماعي
ت اتمع وفئاته يف حتمل مسـئولية التعلـيم املهـين    أن تشترك قطاعا -

 .والتقين
التعويل دوماً على املنهج العلمي يف التخطيط وبناء املنـاهج وأسـاليب    -

  .التعليم والتعلم والتقومي
اليت جيب أن ، تلك إشارات سريعة لبعض معامل التجديد يف فلسفة التربية باليمن 

، وجتديـد مضـامني بناءهـا    ، فة التربية إلعادة صياغة فلس، تكون خطوط عريضة 
ويوجـه أنشـطتها يف اتسـاق    ، وحيكم عملياا ، وجعلها إطارا ينظم أنواع التعليم 

ما يتبع ذلك ويفرضـه  ، ويصبح يف األخري معياراً للحكم على ناتج التعليم  ،وتكامل 
اليب وخطط توجه وتنظم العمليات واألس، من صور ترمجة فلسفة التربية إىل سياسات

  .واإلجراءات ومث املتابعة والتقومي
، فهو يدل على تشكل إرادة التغيري، إن جتديداً وتطويراً كهذا له دالالت عديدة 

تكـون  ، وما يعنيه ذلك وجيسده فعليا ،ومؤشرا على بدء التحرك يف االجتاه الصحيح 
إىل تبين روح  اجتاه جديد مغاير ملا سبق، ويعطي اجلدية للتغيري، وحيفز وحدات التعليم

  .اخل..جديدة يف النظر والتعامل، واتباع أساليب حديثة يف التنفيذ
قد تكون التجديدات يف فلسفة التربية غري مرئية للكثريين، أو مقصـورة علـى   

وهذا صحيح، ولكـن هـذه   . جمموعة صغرية، مما يعين أنه ال وضوح لتغيري ملموس
ربوية، أو شـرح وتفسـري السياسـة    التجديدات ستظهر يف إعادة صياغة النظرية الت

  .التعليمية، ووضعها موضع التطبيق، وجعلها مدخال لتنفيذ قانون التعليم
ذه اخلطوة التمهيدية وما تعنيه االستراتيجة كما سبق إيضاحه، ميكن االنتقال إىل 
مناقشة مرحليت االستراتيجية، والسري ا يف طريق معاجلة جوانب التعليم والتـدريب  

  : والتقين، وذلك على النحو التايلاملهين
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وتتضمن هذه املرحلة إجراء التعديالت الضرورية وإدخال التجديدات الالزمـة  
اليت هلا صفة عاجلة، إلنعاش التعليم املهين والتقين، وما يتطلبه هذا مـن إصـالحات   

النظام التعليمي، مبا يكفل إعادة العالقـات والـروابط    وإجراءات تتم هنا وهناك يف
تدرجيياً بني التعليم املهين والتقين والتعليم العام والعايل، ويدعم مسريما املشتركة جنبا 
إىل جنب، يف تكامل وانسجام، املواكب الحتياجات اتمع وحتديات العصر، وذلـك  

ت اإلصالح والتطوير والتغيري، وفق وفقا حملاور متثل خطوط عريضة موعة من جماال
وكـل  . أولويات حتدد نوعية املعاجلة، وقصدها بالنسبة هلذا احملور، ولغريه من احملاور

حمور يتضمن جمموعة من العناصر، وكل عنصر ميثل مسار حنو وجهة معينة، ويتنـاول  
أو جانب أو أحوال معينة، لتحقيق هدف معني أو جانب منه حبيث يتعاون مع عنصـر  

  .عناصر أخرى لتحقيق هدف معني أو أكثر
ومثة ما يلزم التذكري به والتأكيد عليه، هو أن ما يتحصل يف هذه الرحلـة مـن   
نتائج، وما حيدث فيها من تغيريات وجتديدات، ستكون شرطاً لالنتقـال إىل املرحلـة   

مفتوحاً  الثانية من استراتيجية التطوير وكلما أجنزت مهام هذه املرحلة، أصبح الطريق
  .مهما طال الوقت. لالنتقال إىل املرحلة اليت تليها

  :وهذه احملاور وعناصرها، كما يلي

 

ويتناول هذا احملور إعادة ترمجة أهداف التعليم ككل، يف خمتلف أنواع التعلـيم  
كامـل بـني   النظامي وغري النظامي، مبا جيعلها تعكس يف كل مستوياا، الوحدة والت

التعليم املهين والتقين، والتعليم النظري كترمجة حقيقية لـتالزم الثقافـة الفكريـة أو    
النظرية بالثقافة املهنية، بقصد توحيد منطلقات التفكري وموجهات العمـل التربـوي،   

  .وأساليب التنفيذ، وما يتبع ذلك من تغيريات تتم هنا وهناك يف ضوء قانون التعليم
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  :ور على العناصر التاليةويشتمل هذا احمل
تفعيل دور الفكر والنظرية التربوية كأساس لتعميق الوحدة الوطنية والقومية  -١

  .وتكوين الشخصية اليمنية املعاصرة من خالل دمج الثقافة النظرية بالثقافة املهنية

)١(   
عـدد  توحيد نظم التعليم اليمين يف نظام واحد موحد الفكر والثقافة مت -

األنواع واملسارات يف إطار وحدة النتائج والغايات، حبيث يتكون جذع 
مشترك لنظام التعليم اليمين مير به كل أبناء اتمع، فيكتسبون من خالله 
اإلطار الثقايف املشترك الذي يوحد الثقافة الوطنية والقومية اليت هي لب 

ضـع التنفيـذ   الوحدة الوطنية، وذلك بوضع قانون التعليم الـيمين مو 
  .واستكمال اجلوانب التنفيذية األخرى

إخراج فكرة التعليم األساسي ومضمونه احلقيقي إىل النور بوضع أساس  -
ربط التعليم النظري بالتعليم املهين، والتدرج بتوثيق تلك الـروابط إىل  
خمتلف أنواع التعليم ومراحله ومستوياته، لتكوين شخصـية املـواطن   

  .اليمين املعاصر
ة املكونات الدينية لدى النشئ وأفراد اتمع كنهج حيايت شـامل  تقوي -

ينظم حياة اإلنسان واتمع ويوجه أنشطة التعليم، وعمليـات التعلـيم   
 .والتعلم

توثيق العالقات بني أنواع ومستويات النظام التعليمي النظامية منها وغري  -
ليمي إىل النظامية بإجياد حمطات توقف وجسور عبور من نوع ومستوى تع

 .آخر
تطوير نظم التعليم النظامية وغري النظامية، وتوسيعها حىت حيصل كـل   -

 .مواطن على حقه يف التعليم، إلجياد اتمع املتعلم، جمتمع العلم والعمل

                                                             
  .ویعني بھا جملة السیاسات واإلجراءات والتدابیر المطلوب القیام بھا لتنفیذ ھذا العنصر )(١
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تأكيد الروابط بني املعرفة النظرية والتطبيقية والتخصصـات والعلـوم    -
 .وتوظيفها احليايت املختلفة ربطاً جيسد وحدة املعرفة وتكامل العلوم

أن حترص نظم التعليم ومؤسساته على جعل الثقافة لب العملية التعليمية  -
التربوية واحلرص على تسليح أبناء اليمن بقـيم املواطنـة الصـاحلة يف    

 .التفكري واملشاعر والسلوك االجتماعي

ى تعميق الوعي بأساسيات الفكر والنظرية التربوية يف اليمن لدى القائمني عل -٢
النظام التعليمي، فهماً وتطبيقاً، ممارسة وسلوكا كإطار لتوجيه العمل التربوي يف كليته 

  .وعموميته

 

إعادة جتديد وصياغة فلسفة التربية يف اليمن من مصـادرها املعروفـة    -
وحتديدها بدقة ووضوح، وإكساا الدينامية واحلركة لتوجيـه أجـزاء   

  .بشمول وتكامل ومكونات النظام التعليمي
التحضري إلقامة مؤمتر وطين خيتص مبناقشة التجديدات يف الفكر والنظرية  -

التربوية، حتضره القيادات التربوية واملسؤولون واملهتمون بأمور التعليم، 
بالتنسيق مع املنظمات الدولية واإلقليمية ذات العالقة، وغري ذلك، على 

راض التجديـدات املعاصـرة يف   أن يناقش البناء النظري للتربية، واستع
الفكر التربوي اليت ميكن تضمينها فلسفة التربية يف الـيمن، ملواجهـة   
حتديات القرن القادم، وسبل توجيه العمل التربوي يف كـل مكوناتـه،   
شريطة أن يسفر املؤمتر بإطار فكري يوضح ويدعم فلسـفة التربيـة يف   

  .لعمل التربوياليمن، وصور ترمجتها إىل موجهات لكل مستويات ا
إصدار كتيب حيتوي على مكونات فلسفة التربية يف اليمن ووظيفتها يف  -

 .النظام التعليمي ويوزع هذا الكتيب على خمتلف األوساط التربوية
إجراء دراسات مستفيضة، وعقد حلقات نقاش بني القيادات التربوية يف  -

ربويـة،  الوحدات التنفيذية املختلفة حول كيفية اشتقاق األهـداف الت 
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وصور ترمجة ونقل فلسفة التربية من مستوى النظر إىل مستوى التوجيه 
 .مث إىل مستوى التنفيذ

إقامة دورات يف الصيف ملعلمي وموجهي التعليم املهين والتقين، تتسـع   -
تدرجيياً لتشمل معلمي وموجهي التعليم العام، تعقـد حتـت إشـراف    

اء التعليم من اجلامعات متخصصني من القيادات التربوية والفكرية، وخرب
اليمنية، واملنظمات اإلقليمية املتخصصة، وذلك لتعريفهم بفلسفة التربية 
يف اليمن، وكيفية توجيههـا ملسـتويات العمـل التربويـة، ومـدهم      

 .بالتجديدات احلاصلة يف الفكر التربوي العريب والعاملي

اشتماهلا على معايري توحيد أسس بناء أهداف أنواع التعليم املهين والتقين، و -٣
  .صياغتها، وأساليب تنفيذها

 

إصدار أهداف عامة لنظام التعليم والتدريب املهين والتقين يف اجلمهورية  -
مصـاغة بدقـة   . ١٩٩٢اليمنية على أساس قانون التربية والتعليم لعام 

ووضوح، وتضمينها أساليب وطرق تطبيقها، وجعلها مصدرا لتفصيلها 
  . ها إىل مستويات أدىن، كي تكون قابلة للتطبيق والتنفيذوحتديد

تضمن تكامل .إصدار أهداف ألنواع ومراحل التعليم يف توازن ومشول  -
وسبل توجيهها ألنشطة أنـواع  ،التعليم النظري والتعليم املهين والتقين 

  .ومؤسسات التعليم
إصدار أهداف تعليمية ملقررات التعليم والتدريب حسـب التصـنيف    -

كي تكون سندا للمعلمني واملدربني للقيام مبهام التعليم وتوفري ،ملعروف ا
وحتويلها إىل أهداف سلوكية قابلـة  ، شروط العملية التعليمية التربوية 
واحلكم ، واختاذها معيارا لتقومي املعلم ، للقياس يف صورة نواتج سلوكية 

د أو املؤسسات على ما حتقق وأجنز من قبل املوجه ومدير املركز أو املعه
 .التعليمية ككل
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وتـدرجها مـن   ، إصدار كتيب بتضمن مستويات األهداف التربويـة   -
مستوى العموم إىل مستوى اخلصوص ومن مستوى التوجيه إىل مستوى 

 ،وناجتها النهائي؛ كي تكون مرشداً لتحديد الوظائف واألنشطة ، التنفيذ
معيارا للحكم على ما اخل و.. ومرجعا لتصويب األخطاء ، ودليالً للتنفيذ

 .حتقق
إصدار دليل يتضمن مجلة من املعايري والطرق الـيت متكـن املسـتويات     -

وللحكـم علـى   ،التعليمية املختلفة من تقومي ما حتقق من أهداف وأجنز 
كفاية األداء وكفاية املراكز املهنية واملعاهد التقنية سـواء الداخليـة أو   

 .اإلنتاجية

ة أداة لترمجة الفكر التربوي اليمين اجلديد مبنطلقاتـه  اختاذ السياسة التعليمي -٤
  .وبأبعاده الوطنية والقومية والعاملية،املهنية والنظرية 

 

متضـمنة تكامـل   ،إعادة بلورة السياسة التعليمية للتعليم املهين والتقين  -
اجلوانب املهنية باجلوانب الفكرية يف تكوين شخصية املـواطن الـيمين   

ومشتملة على املبادئ األساسية اليت تعـيني جمـاالت احلركـة    ،اجلديد 
وتوجيـه العمليـات   ،والعلل للوحدات العاملة يف التعليم املهين والتقين 

وفق اختيارات اتمع اليمين وأولوياته فيمـا  ،واألنشطة يف كل متكامل 
  .يريد ويطمح 

ومؤسسـات   نشر السياسة التعليمية للجمهورية اليمنية على وحـدات  -
املوضحة ملنطلقات النظرية التربوية اليمنية الـيت  ، التعليم املهين والتقين 

والعمل على . توحد ومتزج بني الثقافة الفكرية أو النظرية والثقافة املهنية
اسـتخالص  ، مناقشتها وحتليلها من خمتلف أطراف العمـل التربـوي   

  .إنسان وتكاملمؤشرات العمل ا يف أداء املهام واملسؤوليات يف 
إصدار التشريعات والتعليمات لكل وحدات ومؤسسات التعليم املهـين   -

والتقين اليت تؤكد على التفاعل اجلاد مع التوجهات اجلديدة للسياسـة  
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وااللتزام ا يف توجيه األنشطة التعليمية وأداء األدوار املنوطة ، التعليمية
 .بكل مستوى إداري وتنفيذي

التعليمية إىل جمموعة من املعايري واألسس اليت تتبع عنـد  ترمجة السياسة  -
وغريها الـيت  ،وضع املناهج وتشكيل حمتوى التعليم وأساليب التدريس 

، تضمن الربط العضوي بني املعارف النظرية واجلوانب العملية واملهنيـة  
جنباً إىل جنب املكونات الثقافية واالجتماعية اإلنسانية يف متصل واحـد  

 .أال يتجز

اختاذه قاعدة للتربية املهنية وأساس لتطوير التعليم تطوير التعليم األساسي و -٥
  .وتوسيع قاعدة االلتحاق به ،املهين والتقين واالختصاصي 

 

ووقتا طويالً فقد ،بالنظر إىل ما يتطلب عمال كهذا من جهود جبارة وموارد هائلة 
، ة أبرز اخلطوات األولية للسري يف اجتاه ذلك التطوير كان طبيعياً أن تتناول هذه املرحل

  .تتسع وتتعمق أكثر يف املرحلة البعيدة املدى من هذه اإلستراتيجية
  : وهنا ميكن تضمني هذه املرحلة باألساسيات واإلجراءات التالية 

 ،اختيار جمموعة من مدارس التعليم األساسي  احلالية يف بعض املـدن اليمنيـة   
يـة  لتطبيـق فكـرة التعلـيم     كمدارس جتريب، مدرسة ٦٠٠إىل  ٢٠٠ تتراوح بني
  : وذلك بإتباع اآليت .م ١٩٩٢كما تصمنها قانون التعليم لعام ،األساسي

ميكن اختيار املعلمني األكفاء بعدد ، بعد اختيار املدارس وحتديدها بدقة  .١
، معلم ومن بينهم مدراء تلك املدارس ووكالئهـا  ) ١٠٠٠(يصل إىل 
مبشاركة بعض خرباء املنظمات ) مثال(م دورة هلم ملدة أربعة أشهر وتصمي

معلمـاً إىل   ١٥٠إىل  ١٠٠بعدها ميكن إبعاث من  ،الدولية واإلقليمية 
بعض الدول الرائدة يف تطبيق هذه التجربة حىت يعايشوا تلك التجربـة  

  ).مثال(واقعياً ملدة شهر 
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املتبقية يف اليمن عن طريق ينقلون خربام إىل اموعة ،وعندما يعودون  .٢
دورة موسعة وورش عمل حبيث خيرجون معا خبطـة تنفيذيـة حمـددة    

  .التفاصيل واإلجراءات
، تكليف فريق من خرباء املناهج واملعلمني ، ويتوازى مع اخلطوة األوىل  .٣

إىل ، وبعض أساتذة كليات التربية بـاليمن  ،وخرباء الصناعة والزراعة 
يتويل هذه الفريق وضـع منـاهج   ،واإلقليمية خرباء املنظمات الدولية 

مع ما يتطلب هذا من وضع خطـة للمتابعـة   ، دراسية لتلك املدارس 
  .والتقومي

لشـراء  ،ويتوازى مع ذلك أيضاً توفري االعتمادات الالزمة بشىت الطرق  .٤
وجتهيزات ورش تلك املـدارس  ، األجهزة واملعدات واألدوات واملواد 

وبعد القيـام  ، احلرف واملهن احلياتية يف اتمع ومعاملها وخمترباا يف ،
وتوافر املتطلبات األساسية لتلك التجربة عندها ميكن ، بتلك اإلجراءات 

  .البدء بتنفيذها ورعايتها الدائمة حىت يتوافر هلا سبل النجاح
االنطالق من تطبيق التعليم األساسي إىل تصحيح النظـرة االجتماعيـة    .٥

  .العمل اليدوي وإعادة االعتبار بقيمة
حسب ، ويرتبط باملعاجلة السابقة ويؤدي إليها إعادة تنظيم التعليم الثانوي  -٦

مبا من شأنه إجياد نوع من التكامل بني ،م ١٩٩٢ما جاء يف قانون التعليم اليمين لعام 
  .التعليم النظري والتعليم املهين

 

إصدار قرار وزاري باعتبار األنشطة العملية والتطبيقات امليدانية جزء من  -
مع ما يتطلبـه  .متطلبات النجاح من مستوى دراسي أو صف إىل آخر 

املختربات من األجهـزة واملعـدات   هذا من توفري احتياجات املعامل و
  .إلجراء التجارب والقيام باألنشطة الصفية والالصفية، املواد املختلفة و
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إصدار تعميم وزاري حيث املعلمني على إنتاج الوسائل التعليميـة مـن    -
واعتبار مثل ذلـك شـرطاً   ، اخلامات احمللية واستخدام البيئة التعليمية 

 .لترقية املعلم
على أن اخلطوة احلقيقية يف هذا الشأن هو إجياد منوذج مـن املدرسـة    -

وميكن هنا حتويل بعض ، الشاملة اليت تأخذ ا كل الدول العربية تقريباً 
يف الفتـرة  ) على سبيل التجريب(املعاهد املهنية احلالية إىل مدرسة شاملة

الطريق عندها سيكون ،الصباحية على حني تشغل الفترة املسائية كمعهد 
على غري ذلك من اإلجراءات اليت ،مفتوح إلجياد مدارس شاملة عديدة 

 . ال يتسع اال لذكرها هنا
إجراءات دراسات علمية دقيقة حول إمكانية حتويل بعـض املـدارس    -

، الثانوية العامة يف بعض املدن الرئيسية أو القريبة منها إىل مدارس شاملة 
 .افتتاحها وكذا سبل توفري إمكانات وموارد 

 

تتميـز  ،ويعاجل هذا احملور تطوير بىن تنظيمية ملؤسسات التعليم املهين والـتقين  
وتتسـم باملرونـة    ،تبتعد عن النظم التقليدية ، ياكل إدارية وتعليمية وفنية حديثة 

وأكثر التحامـاً   ،فة مع متغريات اتمع وحتديات العصر متكي، والتنوع والتخصص
  : وذلك من خالل العناصر التالية ، باملطالب واحلاجات املتنوعة منه 

  .تطوير اهلياكل التنظيمية ملؤسسات التعليم والتدريب املهين والتقين احلالية  -١

 

إىل جانب أعضـاء مـن   تشكيل جلنة مكونة من خرباء التنظيم واإلدارة  -
 .لتقومي اهلياكل التنظيمية احلاليـة  .اهليئة العامة للتدريب املهين والتقين 

 ،ومدى مناسبتها ألداء وظائفها ،وتشخيص مظاهر القوة والضعف فيها 
  .واقتراح البدائل املالئمة



 ٢٣٧ 

التوسع التدرجيي يف التنظيم األفقي للمعاهد التقنية واملراكز املهنية الـيت   -
 ،وتسمح بتحمل املسـؤولية اجلماعيـة    ،ا تبسيط اإلجراءات من شأ

 .وتيسر التفاعل اخلالق ،الرقابة الذاتية
استحداث جمالس إدارية للمعاهد واملراكز مكونة من املـدير والوكيـل    -

ـ  ،وبعض الطالب،ورؤساء األقسام  ة العامـة  وبعض املوجهني من اهليئ
يتـوىل  ، لتجارية والصناعيةضاء من الغرف اوأعللتدريب املهين والتقين 

لربامج وإقـــرار احلسـاب   ووضع اخلطط وا، رسم سياسة املعهد 
 .اخل.. اخلتامي 

 ،والوقـت  ، تـوفرياً للجهـد   ، تقليص األقسام احلالية إىل عدد أقل  -
 .والتكاليف 

مكونة مـن بعـض   ، إنشاء وحدة تنظيمية تتبع مدير املركز أو املعهد  -
حلل مشكالت املعهـد أو  ، لدراسات والبحوث تتوىل القيام با، املعلمني 
 .وإجراء التطوير بأسلوب علمي ،املركز 

تفادي تكرار اهلياكل التنظيمية احلالية عند إنشـاء معاهـد أو مراكـز     -
 .جديدة

إتاحة الفرصة للمعاهد واملراكز باقتراح التعديالت اليت يروا ضـرورية   -
 .يا إلمكان إقراراهاومناقشتها رمس، يف اهلياكل التنظيمية احلالية 

استحداث وحدة للمعلومات يف التنظيمات احلالية ملؤسسـات التعلـيم    -
وشبكة تربطهـا  ، والتدريب املهين والتقين مزودة بالقدرات املتخصصة 

والس الوطين ، على األقل يف هذه املرحلة باهليئة العامة للتدريب املهين 
 .بكات املعلومات يف اليمنوأهم ش، للتعليم والتدريب املهين والتقين 

إصدار اهليئة العامة للتدريب املهين والتقين تعميماً لكل مؤسسات التعليم  -
بوضع تصورات مكتملـة السـتخدام التعلـيم    ، املهين والتقين احلالية 

يف بعض التخصصات أو كلها مىت سنحت الظروف " املزدوج" التعاوين 
 .يم بالعملوباعتبارها جتربة رائدة لربط التعل، لذلك 
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إدخال التجديدات والتعديالت على البىن احلالية ملؤسسـات التعلـيم    -
لتسمح مبـد جسـور   ، وقواعد التنظيم ا ، والتدريب املهين والتقين 

 .التعاون والتكامل بينها وبني مراحل ومؤسسات التعليم العام
التوجه حول إنشاء هياكل تنظيمية مرنة تسـتوعب الـتغريات    تركيز -

 .والبيئات الطبيعية ، ة وتستجيب ملطالب السكان املتباينة املعاصر
أو بينها وبـني املـدارس   ، إجياد احتادات بني املعاهد واملراكز فيما بينها  -

دف ،وبعض املصانع أو املؤسسات اإلنتاجية ،الثانوية العامة والكليات 
الب وأخذ الط ،وتبادل املعلمني واملدربني ، تبادل اخلريات واملعلومات 

ملقررات أو تدريب ما يف املؤسسات اإلنتاجية تلك إىل ما هنالـك مـن   
 .أمور ال يتسع اال لذكرها

إنشاء معاهد ومراكز تقنية متقدمة يف عدد قليل من التخصصات اجلديدة  -
 .أو يف التخصصات النادرة أو تدمج عدد من التخصصات البيئية

حول افتتـاح كليـة   تكليف بعض املتخصصني يف إجراء دراسة علمية  -
والبدء بالتحضريات ، إلعداد معلمي ومريب التعليم املهين والتقين باليمن 

 .وسبل تنفيذ هذا املشروع،الالزمة للبحث عن مصادر التمويل 
ورمبا يكون من األفضل التنسيق مع جامعة صنعاء إلعداد معلمي ومدريب  -

 .األطراف التعليم املهين والتقين ملا حيققه ذلك من فوائد جلميع

  .تطوير نظم للتعليم والتدريب املهين والتقين  -٢

 

، استحداث صيغ تنظيمية ملؤسسات التعليم والتدريب املهين والـتقين   -
وتسـمح  ، تأخذ مببدأ تعدد جهات اإلشراف على هـذه املؤسسـات   

واملخططني واملنفذين واألطراف ، بالتفاعل النشط بني واضعي السياسة 
وذلك بالتنسيق املشترك مع مؤسسات ،املختلفة ذات العالقة يف اتمع 
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مبا من شأنه توظيف اجلهود واإلمكانيات املتاحة للتعليم  ،العمل واإلنتاج 
  .والتعلم 

يضم يف عضويته كـل  ، أعلى للتنمية البشرية يف اليمن ، تشكيل جملس  -
ـ ، اجلهات ذات العالقة بالتنمية البشرية  ، ري احلكوميـة  احلكومية وغ
حىت يكون التعليم املهين والتقين ، وأعضاء من مؤسسات القطاع اخلاص 

مبا يضمن توحيد جهـات  . نظام مصغر متكامل مع نظم التنمية البشرية 
وتكامل ، اإلشراف ووضع السياسات واخلطط اليت تكفل تنسيق اجلهود 

  .اليمن نظم التعليم مع املؤسسات ذات العالقة بالتنمية البشرية يف
تكليف الس الوطين للتعليم والتدريب املهين والـتقين  للجنـة مـن     -

املتخصصني يتوىل حتديد التخصصات اليت حتتاجها  قطاعـات العمـل   
لتكون دليالً  إلنشاء مؤسسات تعليم ، العامة منها واخلاصة ، واإلنتاج 

 .وتدريب مهين وتقين يف املرحلة املقبلة
ع حنو إقامة بىن للتعليم املهين والتقين مقتصـرة  التحول التدرجيي املتسار -

أكثر ارتباطاً بأنشـطة السـكان والبيئـات    ،على ختصص رئيسي معني 
ومعهد الثـروة احليوانيـة   ، مثل إنشاء معهد امليكنة الزراعية  ،الطبيعية

، معهد األمساك ومعهـد أمـراض النبـات    ، ومعهد التعدين والبترول 
وخالفه حبيث تنشأ هذه املعاهد ، دمة العامة ومعهد اخل، واملعهد البيطري 

 .أو يف قلب مواقع اإلنتاج ،وسط البيئات الطبيعية 
التحول إىل إنشاء مراكز ومعاهد مهنية وتقنية يف قلب املصانع واملزارع  -

 .وجعل التعليم والتدريب جزءا من عمليات اإلنتاج، واملنشآت 
يف صنعاء وعـدن إىل نظـام    حتويل كليات اتمع املزمع افتتاحها قريباً -

، اليد العتيقة يف التعليم العايلالتعليم املفتوح كاجتاه جديد يتغلب على التق
وملا حيققه هذا النمط التعليمي من فوائد مجى علـى الفـرد و اتمـع    

يف مقدمتها ختفيض تكاليف إنشـائها  ، والتنمية مل تعد خافية على أحد 
 .ونفقات أداء وظائفها
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وري بالتحضريات الفتتاح معهدين للتعليم التجـاري املفتـوح   البدء الف -
كون هـذين  .أحدمها يف عدن والثاين يف صنعاء يف العام الدراسي القادم 

بعدد أقل ، املعهدين ال حيتاجان ألكثر من وحدة إدارية يف بعض املدارس 
، يتولون إرسال املقررات الدراسية للطالب يف منـاطقهم  ، من املوظفني 

إللقـاء  ، واستخدام التلفزيـون إن أمكـن ذلـك    ، ن عملهم وأماك
وكذا حتديد موعد اختبارهم ، احملاضرات لساعتني أو ثالثة يف األسبوع 

 .يف الصيف أو أي وقت آخر
 ،إعطاء أمهية قصوى إلنشاء معاهد ومراكز أو برامج موجهة لإلنـاث   -

د الـذي  والفئات اخلاصة من أبناء اتمع سواء املوهوبون من األفـرا 
 .يعانون عوائق جسمية أو نفسية أو اجتماعية أو عقلية

توسع االجتاه حنو اإلدارة العلمية احلديثة يف مؤسسات التعلـيم والتـدريب    -٤
وفتح الباب أمامها لتطوير أساليب وطرق مالئمة ألداء ،املهين والتقين وتفعيل أدوارها 

  .وظائفها 

 

ناول الفكر اإلداري السائد يف التنظيم واإلدارة إجراء دراسات خمتلفة تت -
اخل  .. وتقومي أداء مهامهم لوظائفهم ، وأمناط القيادات التربوية والفنية 

يات اإلدارية والتعليميـة  والعوائق اليت تواجه املستو، وحصر املشكالت 
  .واقتراح بدائل التطوير،مركزياً وإقليمياً وحمليا ، والفنية

يب العمل والتنفيذ يف وحدات التعليم املهين والـتقين  جتديد نظم وأسال -
مبا من شأنه إعـادة تقسـيم وتوزيـع االختصاصـات     ،أفقياً ورأسياً 

 .واملسؤوليات على الوظائف واألدوار
نشر اللوائح التنظيمية واإلدارية املبنية واحملددة ملهام الوحدات اإلداريـة   -

حىت يعرف كل طرف ما خيصه من مهـام  ، وكل وظيفة فيها ، املختلفة 
 . جيب القيام ا 
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 .وضع معايري موضوعية لقياس وتقومي أداء الوظائف واألعمال -
ويات الكفايات وحتديد مست،توحيد تشريعات الترقيات األدبية واملادية  -

الفنية للوظائف اإلدارية واإلشرافية الالزمة لترقيات العاملني يف وحدات 
التعلم املهين والتقين دون تعارض شديد مع ما هو متبـع يف مسـتويات   

أو على مستوى ، وغريها ، التنظيم على مستوى وزارة التربية والتعليم 
  .الدولة

أداًء متميـزاً وجناحـاً   رصد جائزة سنوية ألفضل مركز ومعهد حيقـق   -
 .ملحوظاً 

إشراك اتمعات احمللية يف اإلشراف على مؤسسات التعليم والتـدريب   -
وما يتطلبه هذا مـن  ، املهين والتقين للقيام بوظائفها وأنشطتها املختلفة 

كذا فتح الباب أمام االس احملليـة والغـرف   . دعمها مادياً ومعنويا 
 . إجراء الرقابة والتقوميالصناعية والتجارية وغريها يف

بإعطاء مزيد من الصالحيات ملؤسسـات  ، حتقيق حدة اإلدارة املركزية  -
التعليم والتدريب املهين والتقين ملواجهة الظروف احملليـة واملشـكالت   

 .اخلاصة يف كل مركز ومعهد
ومظاهر اإلحنرافات ، تفعيل أجهزة الرقابة واحملاسبة ملعاجلة أوجه القصور  -

 .إن وجدت
إعداد خطة الختيار وتدريب القيادات اإلدارية والتربويـة والكـوادر    -

 .اإلدارية يف ضوء املفاهيم واالجتاهات املعاصرة
إجراء دراسة الستحداث تنظيم إداري ملؤسسة تعليمية تدريبية، تنشـأ   -

حديثاً يديرها القطاع اخلاص، على أن تتحمل الدولة اجلانب األكرب من 
فكرة قابلة للمناقشة والبحث إلنضاجها وإخراجهـا  االنفاق عليها، إا 

 .إىل النور
تشجيع املراكز واملعاهد احلالية واملنتظرة العمل بفلسفة التعليم املفتوح يف  -

بعض التخصصات والتعليم املناوب، للجمع بني العمـل والدراسـة يف   
 .التخصصات األخرى
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يعاجل هذا احملور إمكانية تطوير أنظمة تعلمية مالئمة تأخذ ا مؤسسات التعلـيم  
والتدريب املهين والتقين يف اليمن، وقيام روابط وعالقات بينـها وبـني مؤسسـات    
ومراحل التعليم العام، والتعليم العايل، وفق شجرة التعليم، تستند على التعلم الذايت، 

  :عرض من خالل العناصر التاليةوغري ذلك من أمور تست
إجياد أنظمة تعليم مرنة، من حيث الوقت، واملكان، وسبل التعلم، تستجيب  -١

  :حلاجات األفراد املتنوعة واملتعددة

 

تأكيد جتربة التعليم التعاوين اليت تأخذ ا بعض املراكز املهنيـة حاليـاً    -
يف خمتلف مؤسسات التعلـيم   وتعميمها بنماذج متنوعة وأساليب متميزة

والتدريب املهين والتقين يف اليمن، كصيغة متقدمة للجمع بني الدراسـة  
والعمل، وتوسيعها على كل التخصصات إن أمكن ذلك مبرونة كافيـة،  
كي تستجيب لظروف الدارسني، مبعىن توسيعها على بعض الدارسني يف 

ح ظـروفهم  بعض التخصصات، ورمبا أغلبها، ألولئك الذين ال تسـم 
  .التفرغ طويال لالنتظام يف الدراسة

التوسع يف أنظمة التعليم غري النظامي يف املراكز واملعاهد القائمـة، مـع    -
إعطاء أولوية إلنشاء مراكز ومعاهد مهنية قائمة على التعليم غري النظامي 
يف املرحلة املقبلة، ملعاجلة مشكالت الشباب املتسـربني مـن التعلـيم    

ها تركز على التدريب التحويلي والتدريب التعويضـي،  النظامي، وجعل
كاستراتيجية حمورية الجتذاب البطالة املتعلمة، وإعادة إكسام مهنة يف 
احلرف اليت يشتد الطلب عليها، متكنهم مـن املشـاركة يف النشـاط    

 .االقتصادي
تصميم برامج تعليمية تعتمد على حاجات األفراد، تليب رغبام وميوهلم،  -

طالت أو قصرت، طبقا لقدرات األفراد، وما يريدون أن يصـلوا   سواء
إليه، حبيث تصمم هذه الربامج لنوعيات معينة من الشباب،  والعمالـة  
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غري املتعلمة، بعد إعادة جتميعهم يف فئات، دون التعويل على املـؤهالت  
الدراسية، وسن املتقدمني ، وميكن هنا استخدام املقابالت، واختبـارات  

 .، والقدرات، ملعرفة رغبات املتقدمني وقدرام، لتصميم الربامجامليول
 .إجياد مسار جديد إلعداد احلرفيني يف املراكز املهنية -
إصدار تعليمات حمددة للمراكز واملعاهد املهنية والتقنيـة بالتـدرج يف    -

ختفيف شروط القبول حىت تصل إىل إلغائهـا يف بعـض التخصصـات    
ومنها مثال إجراء امتحان قبول، واشتراط . واألوقات، مع وضع ضوابط

النجاح يف االختبارات النصفية، وإن استدعى األمر، السـنوية، مـا مل   
 .يفصل

البدء بتطبيق نظام الساعات املعتمدة يف بعض املعاهد اليت لديها إمكانات  -
تطبيقية، مث تشجيع بعض املعاهد أو املراكز على تطبيق نظام الساعات يف 

 .بعض األقسام
إجراء دراسة حول إمكانية ختفيض الوقت املخصص للتخرج، واختزال  -

 .بعض املقررات الدراسية دون أن يؤثر ذلك على نوعية التأهيل
دراسة بعض التجارب الريادية الناجحة اليت حققتها البلـدان العربيـة    -

وإمكانية تطبيقها يف التعليم والتدريب املهين يف اليمن، مع إعادة حتويرها 
 .ا مع البيئة اليمنيةلتكيفه

التحرك اجلدي الستخدام وسائل اإلعالم يف برامج التوجيه واإلرشـاد   -
 .املهين، وتبادل اخلربات بني مؤسسات التعليم املهين والتقين

إجراء دراسة علمية حول إنشاء نظم تدريبية تعليمية ملتحمة باألنشـطة   -
القضاء على األمية، االقتصادية، ومتناغمة معها، حبيث ميكن من خالهلا 

وتدريس املواد النظرية حسب قدرة كل فرد على تقبـل مثـل هـذه    
 .املقررات

إجياد صيغ وأساليب تؤكد وتعزز صالت التداخل والتكامل بـني التعلـيم    -٢
  .والتدريب املهين والتقين، والتعليم النظري العام منه والعايل
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ق، يتوىل البحث عن سبل التعاون والتكامل تشكيل وحدة تنظيمية أو جملس تنسي
بني مؤسسات التعليم املهين والتقين، ومؤسسات التعليم الثانوي والعـايل، ومراقبـة   

  .التنفيذ والتقومي، ومعاجلة املشكالت والعوائق اليت تعترض التنفيذ
  
  

  :ومن ذلك مثال ميكن البدء باآليت
يأخذون بعـض املقـررات   جعل طالب املراكز واملعاهد املهنية والتقنية  -

النظرية يف املدارس الثانوية العامة القريبة منـها أو الكليـات الشـبيهة    
بتخصصات املعاهد التقنية، جنبا إىل جنب طالب هذه املدرسة الثانوية أو 
تلك الكلية، وخضوعهم لالمتحان النهائي كأقرام، واعتمـاد نتـائج   

طي طالب املعاهـد  االمتحانات تلك كشرط للتخرج، وعمل كهذا سيع
املهنية، بل وطالب املدارس الثانوية العامة الكثري من املعاين والـدالالت  

  !!العميقة يف حيام العامة واخلاصة
وباملثل ميكن إلزام طالب تلك املدارس الثانوية أو تلك الكليات بإجراء  -

 التطبيقات العملية والتدريبات امليدانية يف املعاهـد املهنيـة، والتقنيـة،   
استفادة مما حتويه هذه املعاهد من إمكانات مادية وبشرية إلجراء مثـل  
تلك التطبيقات، مع ضرورة اعتماد املدارس الثانوية والكليات، لنتـائج  

 . الطالب تلك؛ واختاذها شرطا الزما للتخرج
وميكن هنا استخدام اإلرشاد والتوجيه املهين يف مدارس التعليم األساسي  -

مع ، بتشجيع انتقال التالميذ إىل املراكز واملعاهد املهنية والتعليم الثانوي 
إجراء تغيريات فيها تضمن حصوهلم على الشهادة الثانوية العامة قسـم  

اليت متكنهم مـن االلتحـاق   ،إىل جانب القسمني األديب والعلمي ، مهين
مع تساوي التعامل معهم كأمثاهلم من خرجيي التعليم الثـانوي  ،باجلامعة 

 .العام
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وبنفس املبدأ ميكن استحداث نظام يتيح لطالب التعليم املهين والـتقين   -
أو ،االنتقال إىل املستوى املناظر يف التعليم الثانوي أو كليـات اتمـع   

إذا رغب طالب ما أن حيول ختصصه احلايل إىل ختصص آخـر  ، العكس 
 ،يستلزم النجاح فيها ، مع ما يتطلبه هذا من إضافة مقررات وتدريبات 

مع بسيط اإلجراءات لسهولة تنقل التالميذ بني أنواع ،أو حذف أخرى 
وتربويـة  ، نفسـية  : ملا هلذا التطوير من آثار بعيـدة املـدى   ،التعليم 

 .واجتماعية يف حياة النشئ

وذلك بإقامة حمطـات توقـف   ، تطوير نظم تعليمية تتجاوز التقاليد القدمية  -٣
  .ات توصل إىل أي مستوى تعليمي ومسار، ونقاط عبور من ختصص إىل آخر 

 

اخلـروج  تتيح للدارس ،البدء باستحداث حمطات توقف يف نظم التعليم  -
 ،العـودة مـرة ثانيـة    ، لفترة ليست طويلة ، من املعهد املهين والتقين

مع إمكانية توقفه مرة ثانية بعد إكمال مستوى دراسي ، ليواصل دارسته 
  .ائد كبرية تعود على الفرد واتمعوهلذا اإلجراء فو. ما 

استحداث مسار تعليمي تدرييب يف مؤسسات التعليم والتدريب املهـين   -
 ،ويصل إىل املعاهـد التقنيـة   ،يبدأ من مركز التدريب املهين ، والتقين 

ومن مستوى تعليمـي إىل  ، ومتضمناً جسور عبور من ختصص إىل آخر 
إىل غريه مع ما يفرضه هذا مـن   أو، سواء داخل املركز أو املعهد ،آخر 

إضافة مقررات وتدريبات ما متكنه من االلتحاق ذا التخصص وذلـك  
مبعىن أنه سيكون لدى الطالب املنتقل إىل . ومواصلة الدراسة فيه  ،املعهد

التخصص اجلديد مقررات وساعات إضافية تزيد عن نظريه اليت أخذها 
وما يتطلبه هذا من ضـوابط  ، يف مستوى أدىن أو أعلى أو يف قسم آخر 

 .وتدابري تضمن نوعية متميزة
استحداث مسار تعليمي يتيح لطالب الدورات القصـرية أن يواصـلوا    -

وذلك ملن أحرز تفوقاً ولـه  ،دراستهم يف ختصص ما وإىل مستوى أعلى 
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حبيث حتقق بعض التدريبات واألعباء الدراسية األخرى ، قدرات متميزة 
، مع إضافة مقررات أخرى ، لدورات القصرية اليت سبق أن أخذها يف ا

 .إذا جتاوزها له حق االنتقال ومواصلة الدراسة

  
  
 

وإعطاء قدر أكرب من االهتمـام  ، التوسع يف تغيري أساليب التعليم والتعلم  -٤
  .بالتعليم الذايت

 

 أتباع أساليب تعليمية تعتمد على أنشطة الدارسني وجهودهم الذاتية يف -
  .بناء على خربام السابقة واكتساب املهارات واملعارف ،تعليم أنفسهم 

التوسع يف إدخال مفردات اختيارية تقوم على مبادرة الطالب واقتـراح   -
 .أنشطة وتدريبات جديدة

وسيلة لتعلـيم الفـرد   ، التأكيد على جعل التعليم والتدريب يف املعهد  -
ومتكني خمرجـات  ،حياته  وكيف ينمي مهاراته بنفسه طوال، كيف يتعلم

 .التعليم املهين والتقين من التكيف مع مستجدات عامل العمل املتغري
توسيع أنظمة التعليم يف استخدام تكنولوجيا التعليم والتعويـل عليهـا    -

الستنباط أساليب وطرق جديدة متكن الدارسني على التعليم عن طريـق  
االستفادة من وسائل  وكذا، وتوظيفها بصورة مبدعة ، الوسائل احلديثة 

 .االتصال احلديثة وشبكات املعلومات
تشجيع األفراد على التعليم والتدريب من بعد من خالل شبكات وطنية  -

 .وإقليمية متخصصة
، والـرحالت  ، والفنـون ، إعطاء قدر أكرب لألنشطة احلرة يف الرياضة  -

 .واقتراح املشاريع، والزيارات امليدانية 
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والنفسية واالجتماعية وكذا اإلمكانيات الالزمـة  توفري الرعاية الصحية  -
 .للتعليم

–

 

ويتناول هذا احملور سبل رفع القبول مبؤسسات التعليم والتدريب املهين والـتقين  
والتفكري بأساليب جديدة تساعد على رفع معدالت االلتحـاق  ، إىل أقصى حد ممكن 

وحماولة التغلب على العوائق واملشكالت اليت حتول دون االلتحاق ـذا  ، ذا التعليم 
هذا ويشتمل هذا احملور علـى العناصـر   ، أو خارجه التعليم سواء داخل هذا التعليم 

  : التالية 
رفع معدالت القبول باملراكز واملعاهد املهنية والتقنية وفق ما تسـمح بـه    -١

  .إمكاناا املتاحة دون أن يؤثر ذلك على النوعية

 

د تفـوق  زيادة أعداد املقبولني باملراكز واملعاهد املهنية والتقنية إىل أعدا -
مع اختاذ تدابري أخـرى  ، تتزايد تدرجييا عاماً بعد آخر ،األعداد احلالية 

كإسناد جانب من التدريبات إىل مواقع اإلنتاج حتت إشـراف  ،مساعدة 
كما ، وإسناد بعض املقررات النظرية إىل املدارس الثانوية  ،القوى املنتجة
  .سبق القول

لتستوعب أعدادا إضافية مـن  تنويع ختصصات املراكز واملعاهد احلالية  -
املتقدمني بتوظيف أمثل للمباين والقاعات احلالية واالستفادة من التدريب 

 ..وهكذا .. يف املصانع واملزارع 
ورمبا ثالثة ليلية مع ضـمان تقـدمي   ، تشغيل املراكز واملعاهد لفترة ثانية -

 .األجور واحلوافز للعاملني ذا املراكز أو املعهد
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سبق ذكره يف العناصر السابقة من إجـراءات وسياسـات   استكماال ملا  -
، ميكن توسيع قاعدة التعليم الثانوي التجاري عن طريق التعليم املفتوح 

والعمل اجلاد على إجياد مسار يوصل إىل اجلامعة ، لرفع معدالت القبول 
 .وليكن عن طريق التعليم املفتوح باجلامعة،خلرجيي هذا التعليم 

من املراكز واملعاهد املهنية اليت تتبع بعـض الـوزارات    حماولة االستفادة -
إلجراء دورات قصرية فيها مـع  ، ومؤسسات القطاعني العام واخلاص 

على أن يفسـح  ،االستفادة من اخلربات القائمة خارج املراكز واملعاهد 
 .اال للتدريب العملي يف املعاهد واملراكز املهنية

ممـا تقدمـه   ، ز أكثر فاعلية وأثـراً  اعتماد حواف، ولعله من الضروري  -
وذلك بضمان . املراكز واملعاهد احلالية من وجبات غذاء وكتب وخالفه 

حصول األوائل على منح دراسية ، مواصلة املتفوقني لدراستهم اجلامعية 
، وضمان حصوهلم على وظائف بعد التخـرج  ، أو تدريبية يف اخلارج 

 .اخل.. لية ومنحهم شهادات تقديرية ورصد جوائز ما
ويف ظل هذا وذاك جيب أن يغلب النمو الكيفي علـى النمـو الكمـي     -

وأن يظل النمو الكمي املعيار احلقيقي ، ملؤسسات التعليم املهين والتقين 
 .احلاكم الذي يوجه حركة القبول ذه املؤسسات حاليا ومستقبال

من الضروري التحرك اجلاد إلنشـاء معاهـد   ، عالوة على هذا وذاك  -
ديدة بتخصصات ونظم حديثة تستقبل األعداد املتزايدة من الطـالب  ج

 . كما سبق تفصيله،على التعليم والتدريب املهين والتقين 

تزيد من معـدل املقبـولني بـالتعليم    ، استحداث جتارب وأساليب جديدة  -٢
  . والتدريب املهين والتقين 

 

تركيز املعاهد واملراكز املهنية يف الفترة املقبلة على إجياد برامج ودورات  -
منهم املتسربون ، تدريبية قصرية موجهة لفئات متباينة من أفراد اتمع 
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ومنهم املهـاجرون مـن الريـف الـذين ال     ، واملتخرجون من التعليم 
  .يستطيعون االخنراط يف سوق العمل

هنية والتقنية بالبحث عـن بـرامج ودورات   تكليف املراكز واملعاهد امل -
والتدريب من بعد يف ، كالتدريب املنتقل ، خارج هذه املراكز واملعاهد 

وحماولة استنباط دورات تدريبية تتم يف األحياء ، مواقع العمل واإلنتاج 
وداخل الورش الصغرية والكـبرية إىل غـري   ، ووسط احلقول ، الفقرية 

ها أكثر تناغما والتحاما بأنشطة السـكان  ذلك من األساليب اليت جعل
 .وحاجام العادلة

إعطاء أمهية قصوى لرفع معدالت التحاق اإلناث مبؤسسـات التعلـيم    -
 .والتدريب املهين والتقين بتصميم برامج موجهة هلن



 

ويناقش هذا احملور سبل توفري االحتياجات الالزمة للمراكـز واملعاهـد املهنيـة    
، والتقنية من املعلمني واملدربني واملشرفني التربويني والكـوادر اإلداريـة والتقنيـة    

  .وتوظفيهم التوظيف األمثل
  : وذلك من خالل العناصر التالية  

، اء باحتياجات املراكز واملعاهد املهنية والتقنية من املعلمني واملـدربني  الوف -١
  .وتوظيف ما هو متاح وممكن داخل هذه املعاهد واملراكز وخارجها 

 

تشكيل جلنة فنية متخصصة حلصر الكفاءات التعليمية والتدريبية يف واقع  -
مبـا  ، يانات التفصيلية عنـهم  ومجع الب، املراكز واملعاهد املهنية والتقنية 

ومعرفة احتياجاـا  ، يعطي صورة حقيقية عن مقدار الزيادة أو العجز 
مبـا مـن شـأنه تصـحيح     ، ونوعيتها يف الوقت احلاضر ، الضرورية 
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وإعادة توزيـع املعلمـني واملـدربني    ، االختالالت القائمة إن وجدت 
  .واإلداريني على املراكز واملعاهد بصورة متوازنة

معرفة العجز ونوعيته من املعلمني واملدربني وغريهم سيدفع بالضرورة  إن -
إىل السعي احلثيث لتغطية العجز احلاصل من مؤسسات التعليم العـايل  

إمـا عـن طريـق    ، أو يف مؤسسات القطاعني العام واخلاص ، اليمين 
أو عن طريق التعاقد املؤقت للتدريس أو التدريب بعد الظهر ، االنتداب 

  .اءواملس
، توظيف الكفايات التعليمية والتدريبية احلالية إىل أقصى درجة ممكنـة   -

حيـث ميكـن   ،دون جتاوز العبء الرمسي لطاقة املعلم أو إهدار كرامته 
مع أجزال ، إعادة تشغيله يف فترات أخرى سواء يف معهده أو معهد آخر

  .العطاء له
إلجراء دراسة ،ايل تكليف بعض املتخصصني يف التعليم التقين والتعليم الع -

علمية حول أفضل نظام الختيار وتأهيل وإعداد معلمي التعليم املهـين  
 .والتقين و كذا تعيينهم

ومؤسسات القطـاعني  ، اتصال اهليئة العامة للتدريب املهين بالوزارات  -
العام واخلاص اليت هلا معاهد للتنسيق معها يف كيفيـة االسـتفادة مـن    

بصورة رمسية بل واالستفادة مـن  ، فرة لديها الكفايات التدريسية املتوا
 .اخل.. إمكانيات تلك املعاهد يف تدريب طالا فيها 

إصدار قرار بتعيني أوائل الدفعات املتخرجة من املعاهد التقنية واملهنية يف  -
وميكن تكلفيهم يف تنفيـذ الـربامج التدريبيـة    ،وظيفة مساعد مدرب 

 .القصرية واملتنقلة
، والورش ، ات واملهارات املتميزة يف عديد من املصانع االستعانة باخلرب -

واملزارع الرمسية لتدريس بعض املقررات ذات الصبغة العملية الصرفة أو 
أو خـارج  ، إما داخل املعاهد املهنية ،اإلشراف على التدريبات العملية 

 .أو يف مواقع اإلنتاج نظري أجور مناسبة، دوامها الرمسي 



 ٢٥١ 

توفري احتياجات املراكز واملعاهد احلالية يف السـنني  وضع خطة إنعاشية ل -
ومبا يوازي النمو املتوقع من ، القادمة من املعلمني و حسب التخصصات 
 .الطالب املنتظر تزايدهم يف السنني القادمة

  
  
  
 

  .رفع كفاية معلمي ومدريب مؤسسات التعليم والتدريب املهين  -٢

 

وتنمية قـدرام املهنيـة   ، املعلمني واملدربني  وضع خطة لتطوير كفاية -
والعلمية والتربوية يف ضوء معطيات الواقع وما حيتاجه حبيث يتم تنفيذها 

  .وبصورة حمددة للغاية خارج اليمن، داخل اليمن، خالل السنني القادمة 
والتعليم ، والتعليم العام ، والتقين ، تكليف جلنة من خرباء التعليم املهين  -

، واليونسكو ، معي إىل جانب أعضاء من االحتاد العريب للتعليم التقين اجلا
تتوىل تصميم ووضع عـدة بـرامج لتأهيـل    ، ومنظمة العمل الدولية 

 .وتنفيذها يف اليمن، وتدريب معلمي ومدريب التعليم املهين والتقين 
إعداد كتيب يتضمن طرق التدريس احلديثة يف التعليم املهـين والـتقين    -

يـوزع علـى املعلمـني    ،طرق اً على مناذج تطبيقية لكل تلك الوحمتوي
كي يكون عوناً هلم يرشدهم إىل االستخدام الـواعي لطـرق   ،وملهنيني
  .التدريس

التحضري لعقد دورة لكل معلمي التعليم املهين والتقين يف طرق التدريس  -
 تنفذ يف الصـيف القـادم أو  ، وأساليبها يف التعليم املهين والتقين خباصة 

 .الذي بعده



 ٢٥٢  
 

ختصيص باب ثابت يف جملة اهليئة العامة يقدم اجلديد يف طرق التـدريس   -
واسـتعراض آراء املعلمـني يف   ، احلديثة يف التعليم املهـين والـتقين   

 .استخدامهم هلذه الطرق ومدى جناحهم فيها
إشراك القطاع  اخلاص يف إقامة دورات تدريبية ملعلمي التعلـيم املهـين    -

 .عليها ختطيطاً وتنفيذاً يف موقع العمل واإلنتاج يشرف، والتقين 
اشتراط ترقية معلمي التعليم املهين والتقين أو زيادة احلـوافز واألجـور    -

املصـانع أو الشـركات أو    بضرورة العمل لفترة من الوقت يف أحـد 
، بالتنسيق مع الغرف الصناعية والتجارية ، ختتارها اهليئة العامة ، املزارع

 .وغريها 
اك املعلمني والقيادات التربوية يف إجراء البحوث والدراسات كـل  إشر -

 .يف جمال ختصصه

توفري متطلبات مراكز ومعاهد التعليم والتدريب املهين والتقين من املوجهني  -٣
 .أو املشرفني التربويني

 

فتح باب التقدم أمام خرجيي كليات التربية لشغل وظائف موجه تربوي  -
مقابل ذلك ميكن أن ، التعليم املهين والتقين مبعايري ومواصفات معينة يف 

تنسق اهليئة مع وزارة التربية والتعليم النتداب عـدد مـن املـوجهني    
املتمرسني للعمل باهليئة العامة مث إجراء دورة تدريبية هلم لتجديد مهارام 

  .ومدهم خبصائص التوجيه يف التعليم املهين والتقين ،الفنية 
، اجتذاب الكفاءات املتعطلة أو اليت تعمل يف جماالت غري اليت أعدت هلا  -

وإعادة جتديد معارفهم ومهارام من خـالل دورات تدريبيـة أو ورش   
  .وما شابه ذلك ، عمل 

إعادة توزيع وتوظيف الكفاءات والكوادر احلالية يف املعاهد واملراكـز   -
نظـرا ألمهيـة   ،عمل بالتوجيه حبيث يتم اختيار أكفأ العناصر لل، احلالية
 .التوجيه



 ٢٥٣ 

ابتداء من حتديد اختصاصـات املوجـه   ، رفع كفاءة املوجهني التربويني  -
ومنحهم ، ومعايري دقيقة إلجراء التقومي ،وتوفري أساليب واضحة للتوجيه 

وانتهاء بعقد دورات تدريبية جتدد معارفهم وتنمي ، سلطة اختاذ القررات 
وتشجيعهم على إجـراء البحـوث   ، ندوات مهارام واالشتراك يف ال

 .ويف جماالت التربية عموما، والدراسات املتعلقة بالتوجيه التربوي 

  
  
  
 

توفري االحتياجات الضرورية من املشرفني االجتماعيني والنفسيني ملؤسسات  -٤
  .ورفع كفايتهم املهنية،التعليم املهين والتقين باليمن 

 

علمية حتدد املواصفات العامة والدقيقة فيمن يشغل وظائف إجراء دراسة  -
املشرفني االجتماعيني واملشرفني النفسيني يف مؤسسات التعلـيم املهـين   
والتقين والتعاقد مع كليات التربية جبامعيت صنعاء وعدن أو كليات تربية 

وباألعـداد  ، إلعداد تلك العناصر باملواصفات احملددة سـلفاً  ، أخرى 
  .للمؤسسات احلالية واملتوقعة الكافية

وإذا ما كان هذا الطريق طويال ومكلفاً ميكن اإلعالن عن هذه الوظائف  -
ومـن يـنجح يف   ، وفق املواصفات السابقة ،وإجراء امتحان للمتقدمني 

 .االمتحان يثبت يف هذه الوظائف
ميكن يف املرحلة املنتظرة إدماج مهام املشرف االجتماعي واملشرف التقين  -

 .وظيفة واحدة مؤقتا للتغلب على النقص احلايل منهميف 



 ٢٥٤  
 

تنمية مهارات ومعارف املشرفني واملتخصصني واالجتماعيني بابتعـاث   -
واألجنبية الرائـدة يف هـذا   عدد حمدود منهم إىل بعض الدول العربية 

، ملعايشة مهام أداء هذه الوظائف واالشتراك الفعلي يف ممارستها ، اال
  .لنقل خربام إليهم، ن دورة لزمالئهم يف املهنة ذااوبعد عودم يعدو

فتح اال أمام املشرفني النفسيني واالجتمـاعيني يف حضـور دورات    -
، وحضور املؤمترات والندوات املتخصصة ،تدريسية يف ذات التخصص 

واعتبـار ذلـك أهـم    ، وقيامهم بالبحوث والدراسات يف نفس اال 
 .وخالفه، الشروط للترقية 

 




 

وكما هو واضح يتناول هذا احملور سبل تطوير املناهج التعليمية ملؤسسات التعليم 
، وحاجـات اتمـع االقتصـادية    ، ين والتقين وتنويعها تبعاً حلاجات األفـراد  امله

وتنويـع أسـاليب التعلـيم    ، وكذا إمكانية جتديد ، وحتديات العصر ، واالجتماعية 
  : وذلك من خالل العناصر التالية ، والتعليم والتقومي 

التقنيـة مبفـاهيم   جتديد وتطوير املناهج التعليمية للمراكز واملعاهد املهنية و -١
واألنشـطة  ، وجعلها أكثر استجابة وديناميـة حلاجـات األفـراد    ،وحقائق حديثة 

  .االقتصادية واالجتماعية ومطالب الثورة املعلوماتية واالتصال اجلماهريي

 

تضـم يف عضـويتها   ، تشكيل جلنة من اخلرباء واملتخصصني يف املناهج  -
واقتراح بدائل ،ملنظمات اإلقليمية والدولية ا، أعضاء من القطاع اخلاص 

  : وسبل تطويرها شريطة أن تقوم على أسس ومبادئ منها



 ٢٥٥ 

املزج بني الثقافة النظرية والثقافة املهنية يف كل متوازن جيمع بني ما هـو   -
 .وبني ما هو مهين ويدوي، إنساين وثقايف 

على املهـارات   بالتركيز، واإلنتاج واحلياة ، التآخي بني التعليم والعمل  -
  .العريضة ودمج اخلربة بالتطبيق

 .اعتماد التعليم الذايت يف إطار التربية املستدمية -
 .واحتياجات العمل، أن تستجيب وتتناغم مع متغريات اتمع وقضاياه  -
، وتطورات العلم و وتكنولوجيا املعلومـات  ، أن تتمثل حقائق العصر  -

 .املعلوماتباالستفادة من وسائل االتصال وشبكة 
بدالً من االعتماد على ثقافـة  ،أن تعتمد على تنمية اإلبداع واملبادرات  -

 .الذاكرة واالستسالم
تكليف عدد من املتخصصني يف املناهج باستقصاء ظـروف وأسـاليب    -

العمل واإلنتاج وتصنيف وتوصيف الوظائف لتكون أساساً لبناء املناهج 
 .هاوتصميم حمتواها وحتديد مفرداا وأساليب

فتح اـال أمـام   ،على أنه يلزم أن يسبق اإلجراءات السابقة ويرافقه  -
إدخال التجديدات املمكنة يف ، مراكز ومعاهد التعليم والتدريب املهين 

 .دون خروج أو تضاد على السياسة التعليمية، حمتوى التعليم والتدريب 
سـوق   حتوير بعض ختصصات املعاهد املهنية والتقنية لتناسب احتياجات -

 .العمل
أو ورش عمل ملعلمي ومدريب املعاهد واملراكـز  ، إجراء حلقات نقاش  -

لالهتمام مبوضوع ، حتت إشراف موجهني خمتارين بعناية ، التقنية واملهنية 
 .الفهم العام  للعلوم التطبيقية والرياضيات

 ،قدراً أوسع مما هو متبع حاليـا  ، إعطاء املراكز واملعاهد املهنية والتقنية  -
 .واإلنسانية، للمواضيع الثقافية 

تنويع وتوسيع الربامج التعليمية والتدريبية املوجهة حنو تلبية احتياجات سوق  -٢
  .العمل وفق التعليم املستمر



 ٢٥٦  
 

 

، الـتقين  ، توسيع التوجه احلايل ملراكز ومعاهد التعليم والتدريب املهين  -
، مع احتياجات سوق العمـل   تتكيف،حنو تصميم برامج تدريبية مرنة 

، ومع املتغريات واملستجدات التكنولوجية يف ااالت املهنية املتنوعـة  
حنو املشروعات الصغرية اليت ، ملتابعة توجهات االقتصاد اليمين املتسارعة 

  .حتاول االستفادة من الوسائل املتقدمة تكنولوجيا
تنفيذ الـربامج   يف، توظيف أساليب ووسائل التكنولوجيا بشكل فعال  -

، سواء داخل املؤسسات التعليمية والتدريبية ، التدريبية بصورة متكاملة
 .أو يف مواقع العمل واإلنتاج

استحداث برامج تدريبية تدريسية يف الصيف خمصصة لتالميذ التعلـيم   -
العام الجتذام يف أوقات فراغهم وإكسام مهارات تيسر هلم املشاركة 

 .يف النشاط االقتصادي
بدراسـة  ، والتقين ، توجيه وحدة املناهج يف اهليئة العامة للتدريب املهين  -

ومجـع مواصـفاا   ،من املهـارات  ، فاحصة الحتياجات سوف العمل 
 .مبحتوى مالئم لتلك املهارات، الضرورية لتصميم برامج تدريبية 

ـ ، والتقنية ، واملعاهد املهنية ، ضرورة أن تعطى املراكز املهنية - رة يف الفت
وطويلة ، املقبلة اهتماما أكرب من ذي قبل لتصميم دورات تدريبية قصرية 

املدى نسبياً موجهة للحرف واملهن الريفية كون غالبيـة السـكان يف   
رغم أنه ممول رئيسي خلزينة الدولة ويعـاين عجـزاً يف املهـن    ، الريف
حيث يذهب بعـض  ، وميكن هنا تصميم برامج تدريبية متنقلة ، اجلديدة

يشـاركهم طالـم   ، لمي ومدريب هذا املعهد أو ذاك إىل املـزارع  مع
واملزارع و لرفـع كفـاءة   ، وسط احلقول ، املتميزون يف تنفيذ برامج 

وإثارة الرغبة فـيهم حملـو   ، مع حمو أميتهم إذا كان ذلك ممكناً،العاملني 
 .أميتهم من أجل تعلم احلرف اجلديدة

برامج ،كز واملعاهد يف املدن الرئيسيةويف نفس االجتاه ميكن أن تصمم املرا -
تدريبية للفئات احملرومة يف الريف واألحياء الفقـرية مبحتـوى يالئـم    



 ٢٥٧ 

وميكن يف البدايـة القيـام   ، وذلك عن طريق التدريب املتنقل ، حاجاا
حيث ميكن االستفادة من املدارس ، والتفصيل، واحلياكة، بالتدبري املرتيل 

ملـدة ثالثـة   ، مثل تلك الدورات التدريبية  احلكومية يف الصيف إلقامة
وهكذا ميكن االنتقال من حي إىل حي آخر ومن دورة تدريبية إىل ،أشهر 
 .أخرى

  
  
  

حتديث وتنويع طرق وأساليب التعليم والتعلم والتقومي على التعليم الـذايت   -٣
  .املستمر وعلى قاعدة التربية املستدمية

 

واستكماالً ملا سبق ذكره ميكن إصدار كتب بطرق وأسـاليب  استتباعاً  -
مع ، التدريس احلديثة املستخدمة يف التعليم املهين وتوزيعها على املعلمني 

مـع  ، مناذج تطبيقية ترشدهم ومتكنهم من تطبيقها الفعال يف التدريس 
التأكيد على أن تبىن طرق وأساليب التعليم والتعلم على قاعدة الـتعلم  

وأن يكون قصدها وغايتها النهائية هي إمناء قـدرات املـتعلم   ،  الذايت
  .وملكاته اإلبداعية

وميكن إصدار كتيب منفصل حيوي طرق التعلم الـيت ترشـد املـتعلم     -
وتوجيه املعلمني على ضرورة إعطـاء  ،وتساعده على إمتام عملية التعلم 

لـيم  بدالً من إعطـاء االهتمـام لطـرق التع   ، وزنا أكرب لطرق التعلم 
 .والتدريس

وترشدهم إىل ، املدربني ،إصدار النشرات والتعليمات اليت توجه املعلمني  -
توسيع اجلوانب التطبيقية وإعطائهم احليز املناسب من خالل األعمـال  

وربط املعرفة النظرية بصور تطبيقاا العملية ، اإلنتاجية يف املعهد واملركز 
 .وتوسيع مداركهم لتوظيفها احليايت



 ٢٥٨  
 

سع يف استخدام التقنيات مع طبيعة التعليم املهين وأسـلوب الفـن   التو -
 .اإلنتاجي يف اليمن

كلما أمكنها  -والتدريب املهين والتقين ، توسع معاهد ومراكز التعليم  -
والفيـديو يف التعلـيم   ، يف استخدام احلاسبات والكمبيـوتر   -ذلك 
 .والتعلم

املعلم يف التـدريس أو  يبدعه ،رصد جائزة مالية سنوية ألفضل أسلوب  -
 .التدريب

مع ، بإجياد أشكال خمتلفة من العالقات ،تكليف مدراء املراكز واملعاهد  -
مؤسسات العمل واإلنتاج مبا ميكنها من إجـراء التـدريبات امليدانيـة    

 .داخلها
، بوضع مناذج من الدروس التوضـيحية ،إصدار تعليمات ملوجهي اهليئة  -

يفية تنفيذها عمليا من خـالل لقـاء   وك، وفق طرق التدريس احلديثة 
مجاعي من املعلمني واملدربني أو من خالل إقامة دورة تدريبية مصغرة هلذا 

 .أو ما شابه ذلك، الغرض 
فتح اال أمام املراكز واملراكز واملعاهد لالستفادة من وسائل االتصـال   -

 .لتعلماحلديثة وشبكات املعلومات العربية والعاملية يف عملية التعليم وا

بأساليب ووسائل " داخليا وخارجيا" تطوير التقومي التربوي شكال ومضموناً  -٤
  .متنوعة وبإجراءات ميسرة

 

وميكن تضمني الكتاب السابق إصداره اخلـاص وأسـاليب التـدريس     -
أساليب ووسائل تقومي الطالب املستمر حىت خترجهم يف خمتلف جوانب 

خمرجات التعليم يف ضوء ارتباطها مبتطلبات سوق وكذا تقومي  ،التعليم 
  .وأداء الوظائف واملهن، العمل 
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جلملة من التعليمات الـيت  ، إصدار اهليئة العامة للتدريب املهين والتقين  -
تلزم املعلمني واملدربني باستخدام خمتلف أنواع التقومي املرحلي والتكويين 

سـالمل التقـدير   ،بأنواعهـا  املتضمنة استخدام االختبارات ، والنهائي
بصورها املختلفة حسب ما تقتضيه طبيعـة الـتعلم   ، وبطاقات املشاهدة

 .لتشمل نتائج التعلم املعرفية واملهنية والجتاهات، والغرض منها 
يف ، وميكن يف هذا الشأن أن تصمم اهليئة العامة منوذجا لتقومي الطـالب   -

داً للمعلمني إلجـراء  لتكون مرش،خمتلف جوانب التعلم نواتج سلوكية 
 .التقومي الشامل

، تكليف مدراء املراكز واملعاهد ووكالئهم بتقومي خمرجات مؤسسـام   -
حىت ميكنهم هذا التقومي مـن  ، من خالل انطباق حجم الوظائف واملهن 

وفقا لطبيعة ،إعادة تطوير التعليم يف مؤسسام وحتسني أساليب عملهم 
 .العمل واحتياجات سوق العمالة

كليف عدد من املختصني من خارج اهليئة العامة واملراكـز للمعاهـد   ت -
احلالية إلجراء تقومي موضوعي لطرق وأساليب التقومي املتبعـة يف هـذه   

 .املعاهد

 

والتقين ، لتدريب املهين سبل تعزيز روابط مؤسسات التعليم وا، وحيلل هذا احملور
  : مع مؤسسات العمل وأساليب اإلنتاج 

للتغريات املتسارعة يف طبيعة العمل ، متابعة مؤسسات التعليم املهين والتقين  -١
  : وأساليب اإلنتاج 

 

إجراء دراسة ميدانية تبعية ترصد مقدار التغريات احلاصـلة يف طبيعـة    -
العمل ومستويات املهارات املطلوبة يف شـاغلي الوظـائف واملهـن يف    
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، عه هذه القطاعات من أساليب إنتاجوما تتب، االقتصاد الوطين ، قطاعات
مع حتديد الفجوة احلاصلة بني توعية اإلعداد يف مؤسسات التعليم املهين 

  ..ونوعية أداء الوظائف واملهن، والتقين 
إجراء دراسة تستخلص مؤشرات النمو االقتصـادي الـيمين حاليـاً     -

وذلك للوقـوف  ،ومدى التحول يف أسلوب الفن اإلنتاجي ، ومستقبالً
كي ، على نوعية املهن اليت سيوجدها النمو االقتصادي وحمتوياا املهارية

وبة يف حجم ومسـتوى التأهيـل   تكون مرشداً إلحداث التغريات املطل
 .والتدريب يف مؤسسات التعليم والتدريب املهين

استحداث وحدة تنظيمية يف الس الوطين للتعليم والتـدريب املهـين    -
والوظائف اجلديدة اليت ، تتوىل متابعة اجلديد يف متغريات العمل ، والتقين

، ملعلوماتيـة وعصر االتصاالت والثورة ا، يوجدها التقدم العلمي والتقين
وكذا جتميع التجارب الرائدة يف ربط العلم والتعليم بالعمل واإلنتاج يف 

لالسـتفادة  ، وتقدميها إىل مؤسسات التعليم املهين والتقين ، دول العامل 
منها إلدخال التطويرات املمكنة وتوسيع خلفيتها املعرفية لتقبل التطوير 

 .ومساندته
إلقامة عالقات مباشرة ،املهين والتقين  فتح اال أمام مؤسسات التعليم -

لتوظيف العمل واملعرفة يف رفع مسـتوى قـوى   ، مع قطاعات العمل 
وإعادة تـدريب وتأهيـل   ، اإلنتاج وفق التغري االقتصادي واالجتماعي 

  .الطالب ليصبحوا قوة اإلنتاج الرئيسة
بالتصنيف  ربط اإلعداد والتأهيل مبؤسسات التعليم والتدريب املهين والتقين -٢

  .وتنظيم العمل املهين، والتوصيف املهين اليمين وما حيدث فيه من مستجدات

 

وأنواع التعليم املهين ، إجياد عالقة ديناميكية بني مستويات العمل املهين  -
حىت تصبح مستويات العمل تلـك  ،كغريها من مراحل التعليم ، والتقين
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وكم حيتاج املرء من التعليم للمزاولـة  ، مصدراً لتحديد حمتوى التعليم 
  .املهنية

التطبيق الواسع لنظام التصنيف والتوصيف املهين اليمين املتتبـع عامليـا    -
حىت ميكن اختاذه دليالً لتأهيل وتدريب طالب ، وجتديده املستمر ، وعربياً

 .التعليم املهين والتقين 
ملزاولة العمل املهين إصدار قانون تنظيم العمل اليمين وفق معايريه الفنية  -

 ،وتنظيم العمل املهين من حيث االستخدام  ،من قبل األفراد واملؤسسات
مبا من شأنه تطوير حمتوى التعليم املهين والتقين وجتديد ، وحتديد األجور 

 .مواصفات اإلعداد
تطوير نظام وطين للمؤهالت املهنية مبا ينسـجم مـع السـلم الفـين      -

األطراف ذات العالقة مبا فيها االحتـادات   تشترك فيه خمتلف. للمهارات
 .والنقابات املهنية

من خـالل إلغـاء تسـعرية    ، تعبري نظام التوظيف واألجور واحلوافز  -
الشهادات واعتماد مقاييس وأساليب جديدة وأساسها املهارات واملهن 

  .املكتسبة كشرط للتوظيف وكم اإلنتاج ونوعه شرطاً لألجر
حديثة جتسد عالقات التعليم املهـين والـتقين بالعمـل     استحداث برامج وجتارب -٣
  .واحلياة

 

خروج بعض املراكز واملعاهد اليت لديها كفايات تعليمية وتدريسية كافية  -
إىل البيئة احمللية لتقدم برامج تدريسية قصرية أو طويلة يف مواقع العمـل  

 احلقـول واملـزارع   واإلنتاج وتتمثل خبروج بعض املعلمني واملدربني إىل
لتقـدمي دورات يف صـيانة   ، والبيئات الطبيعية احمليطة باملركز أو املعهد 

بتجميع الراغبني يف التـدرب يف  ، أليام حمدودة،اجلرارات الزراعية مثالً 
وميكن إجـراء دورة أخـرى يف   ، وإجراء التدريب فيها ، أحد املزارع 
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، ثة يف اإلرشـاد الزراعـي   وثال،  وثانية يف مكافحة اآلفات ، البستنة 
  .وهكذا..ورابعة يف امليكنة إلصالح السيارات أو احلراثات الزراعية 

وباملثل ميكن خروج بعض معلمي ومدريب املعاهد واملراكز إىل الـورش   -
ملـدة سـاعات حمـددة يف    ، إلجراء دورات قصرية متنوعة ،واملصانع 
أساليب اإلنتاج يف  لتزويد العمال بأحدث، يتم اختيارها بدقة ، األسبوع

وتعريفهم بأحدث األجهزة واملعدات األقل كلفة واألكثـر  ، مهنة معينة 
 .إنتاجاً

تكليف بعض أقسام املعاهد واملراكز والكفايات التعليميـة املتميـزة يف    -
أو ، البحث عن حلول للمشكالت املزمنة يف بعض املنتجـات احملليـة   

أو حل ، حملية رخيصة الثمن إحالل بعض املنتجات املستوردة مبنتجات 
مشكالت البيئة يف التلوث أو ابتداع تقنيات جديدة للمحافظـة علـى   

 .البيئة
وذلك بافتتـاح  ، قيام املعاهد واملراكز بتقدمي خدماا إىل اتمع احمللي  -

وإنتـاج  ،وإصالح املكائن واملعدات ، وحدات لصيانة األجهزة املرتلية 
جمهور وإعداد البذور الزراعية وبيعهـا  بعض السلع البسيطة وبيعها لل

إىل ما هنالك من مسائل يلزم علـى  ، للمواطنني يف حالة املعاهد الزراعية
املعاهد واملراكز التفكري اجلدي واجلديد والتحرك العملي ملواجهة قضايا 

 .حتتاج إىل ذهنية عملية جديدة، متعددة ومطالب متنوعة 




 

راكز ومعاهد التعليم والتدريب املهين ويقصد هذا احملور مناقشة سبل رفع كفاية م
والتعامل احلسـن مـع املـوارد    ، والتقين وإمكانية التغلب على العوائق واملشكالت 

  : من خالل العناصر الرئيسية التالية، والطاقات الستغالهلا واستثمارها األفضل 
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  .حتسني مدخالت مؤسسات التعليم والتدريب املهين والتقين -١

 

ضمان توافر احلد املناسب من مـدخالت مراكـز ومعاهـد التعلـيم      -
كي تتمكن من القيام ، والتدريب املهين والتقين من موارد بشرية ومادية

وذلك وفق ااالت والنواحي . بوظائفها وحتقيق ما يناط ا من أهداف 
  :التالية 

 ،الب جيب أن تتناسب إىل حد ما أعداد الط،ففي جمال املوارد البشرية  -
إذ كلمـا تزايـدت   ، دون اختالالت حادة بينهما ،مع أعداد املعلمني 

، أعداد طالب املعاهد أو املراكز بالصورة املواكبة الحتياجات اتمـع  
لك باختـاذ معـدل   وذ،جيب أن تتزايد طردياً أعداد املعلمني واملدربني 

لتوازن املقبول منطقياً لظروف اليمن كأساس لتحقيق ا، للطالب/ املعلم
وكذا حتقيق التوازن بينهما مجيعاً وبني اإلمكانيات املادية املتاحة . بينهما 

إذ من الصعوبة مبكان رفع كفاية هذا املعهـد أو  ، هلذا املعهد أو املركز 
، ذاك يف وقت يعاين من اختالالت حادة بني طالبه ومعلميـه وقاعاتـه   

 .اخل..وورشه
جهاز إداري كفؤ ملراكـز ومعاهـد    ويف اال اإلداري ال بد من توافر -

التعليم املهين والتقين بنظم وتنظيمات مالئمة، ومزود بقيادات إداريـة  
وتربوية، بصفات ومهارات فاعلة يف التخطيط والتنظـيم واإلشـراف   
والتنفيذ، وكوادر إدارية متوازنة من حيث الكم والكيف مع الوظـائف  

هد، دون زيادة كمية ونقـص  واألعمال القائمة ذا املركز أو ذلك املع
نوعي، شريطة أن يكون هذا اجلهاز مزود بتشـريعات ولـوائح حتـدد    
االختصاصات، وتتيح له املسؤولية يف إدارة الوظائف واألعمال القائمة 
ذا املركز أو ذلك املعهد، دون زيادة كمية ونقص نوعي، شـريطة أن  

اصات، وتتيح له يكون هذا اجلهاز مزود بتشريعات ولوائح حتدد االختص
  .املسؤولية يف إدارة الوظائف والتحرك اخلالق
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ويف جمال املوارد املادية من الضروري توفري اإلمكانات املادية واملاليـة،   -
املتمثلة يف رفع االعتمادات الالزمة ملؤسسات التعليم املهـين والـتقين،   

ومرافقهـا  ألداء وظائفها وتوفري مستلزمات التشغيل، وتـوفري املبـاين   
وأدواا، وتوفري مستلزمات الورش واملعامل من أجهزة ومعدات ومواد 

 .تشغيل
ويف جمال املدخالت األخرى من مناهج وأهداف ووسائل تعليم وأساليب  -

تقومي وغري ذلك؛ فيجب أن تكون مواكبة لعمليات النظام وأنشـطته،  
قـات  ومتوازنة مع أدائه لوظائفه، وإال اختلت صـفات التسـاند وعال  
 .التكامل بني مكونات النظام وانعدمت شروط تفاعل أجزاء النظام

حتسني مدخالت البيئة البعيدة من أبعادها احمللية واخلارجية ملؤسسـات   -
التعليم املهين والتقين املتمثلة يف احتياجات اتمع اليمين، من العمالـة  

الت املستمدة من املاهرة التقنية، كما وكيفا وأمناط ثقافة اتمع، مث املدخ
احمليط العريب واإلسالمي والدويل، املتمثلـة يف الـتغريات االجتماعيـة    

 .والسياسية والثقافية واالقتصادية ومستجدات العلم والتقنية
توفري الظروف املالئمة لعمل مؤسسات التعليم والتدريب املهين والتقين  -

 .وحل ما يعترضها من مشكالت أوالً بأول
قات متبادلة بني مؤسسات التعلـيم املهـين والـتقين    إجياد روابط وعال -

وأجهزة الدولة ومؤسسات القطاعني العام واخلاص، وذلك بإجياد نظـام  
معلومات مرتبط بشبكة اتصاالت لتبادل املعلومات واملعارف واخلربات 

 .يف االجتاهني املتضادين

والتقين الكمية منها رفع الكفاية الداخلية ملؤسسات التعليم والتدريب املهين  -٢
  .والكيفية إىل أقصى ما تسمح به اإلمكانات املتاحة واملمكنة يف ظل الظروف املعاشة
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إعادة توزيع موارد وطاقات املعاهد واملراكز املهنيـة والتقنيـة علـى     -
االستخدامات املختلفة، مبا يقضي على فائض العمالة غري املستغلة مـن  

فمثالً ميكن االستغناء عن وكيلني للمعاهد . يني والعمالاملعلمني واإلدار
أو املراكز احلالية، واالقتصار على وكيل واحد، يتـوىل اختصاصـات   
الوكيلني اآلخرين، وتوجيه اآلخرين حنو وظائف أخرى إدارية أو فنية أو 
تعليمية، كون األعمال احلالية ال تتطلب ثالثة وكالء ملعهد يضم عـدداً  

  .الطالبحمدوداً من 
االرتفاع املستمر مبستوى التعليم وجودته، بعدة طرق وإجراءات، منها  -

السعي الدائم لتوفري القواعد والشروط املوضوعية والذاتية لقيام العملية 
التعليمية، واحلرص على حل املشكالت والصعوبات اليت تعوقها، ومتابعة 

ء واإلجناز كما استكمال أوجه القصور لتنفيذها، من خالل مقاييس األدا
 .ونوعا

حتسني تدفق خالل الصفوف واملستويات التعليمية حىت التخرج، بالعمل  -
على إزالة ما يعترضهم من مشكالت، وتقدمي سبل الرعاية لتقـدمهم يف  

 .دراستهم حىت التخرج من خالل حساب معدالت التدفق
عاهد تطوير التشريعات التربوية لتبسيط وتسهيل أداءات نظام املراكز وامل -

 .والقيام بوظائفها
توسيع قاعدة النشاطات الصفية والالصفية بأنواعها وأشكاهلا املختلفـة   -

داخل املعهد أو املركز أو خارجها وتعزيزها لتكون رافداً فعاالً يف حتقيق 
 .األهداف التربوية

إجياد خدمات التوجيه واإلرشاد املهين والتربوي ملساعدة الطالب علـى   -
أو التخصص الذي يالئم قدرام وميـوهلم، وتشـكيل   اختيار التعليم 

  .توجهام املهنية، وتنمية االجتاهات اإلجيابية حنو العمل
تفعيل وتطوير دور التوجيه التربوي يف املعاهد واملراكز املهنية والتقنيـة   -

للمسامهة يف رفع مستوى أداء الوظائف واألنشطة، وحتسـني العمليـة   
 .التعليمية التربوية



 ٢٦٦  
 

اتمع احمللي ومؤسسات العمل واإلنتاج من املشـاركة يف إدارة   متكني -
 .مؤسسات التعليم والتدريب املهين والفين

تنويع وتفعيل وظائف وأنشطة املراكز واملعاهد املهنية والتقنية، مبا فيهـا   -
احلديثة املمتدة إىل اتمع احمللي، باستغالل الطاقات واملوارد املتاحة، مبا 

الطالب وطاقتهم يف تعزيز تنفيذ وظـائف املعهـد أو    يف ذلك قدرات
املراكز، كتويل التنظيف، وحفظ النظام واملشاركة يف اختـاذ القـرارات   
وختطيط الربامج واألنشطة، واإلشراف على املكتبـة وتسـيري إدارات   
املعهد، واملسامهة يف تنفيذ الربامج القصرية واخلدمات اليت يقدمها املركز 

 .اطننيأو املعهد للمو
وضع معايري لقياس أداء العاملني يف املعهد أو املركز متهيداً ملعاجلة أوجه  -

 .القصور
قياس كفاية املعهد أو املركز الداخلية، وفق معايري الكفايـة الداخليـة    -

الكمية والكيفية املعروفة، واختاذها إطاراً مرجعياً لتصحيح االحنرافـات  
 .احلاصلة ومعاجلة أوجه القصور

الثقافية والرياضية واالجتماعية والفنية : وتفعيل األنشطة الطالبيةتنويع  -
والترفيهية، وتوسيع مشاركة الطالب فيها، وجعل حيام الدراسية أكثر 

 .ثراًء وحيوية، لتنمية مواهبهم وصقل مهارام
تقليل صور اهلدر البشري واملادي خبفض نسب التسرب والرسـوب،   -

يعود عليهم واتمع بالنفع والفائدة، وتقليل وتأهيل وتدريب الطالب مبا 
على ضياع املوارد املادية ، سواء املالية ، بسبب  -إن مل يكن القضاء  -

 .الرسوب ، أو سوء اإلنفاق، وسوء استخدام اإلمكانات املادية املتاحة
إعطاء أمهية خاصة ملعلم التعليم املهين والتقين واالرتقاء مبكانته العلمية،  -

دمة وأثناءها، وحتقيق النمو املهين املستمر لديه، وحتسني وضـعه  قبل اخل
  .املادي لضمان استقراره النفسي واالجتماعي، وحفظ كرامته
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اهتمام مراكز ومعاهد التعليم املهين والتقين بوسائل وإجراءات تنفيـذه،   -
شامالً خمتلف جوانب شخصية الدارسني وقياس مهـارام وقـدرام   

 .املختلفة
فحوى ومغزى التقومي التربوي وإجراءات تنفيذه، شامالً خمتلـف  تطوير  -

 .جوانب شخصية الدارسني وقياس مهارام وقدرام املختلفة

  
  
  
 

رفع الكفاية اخلارجية ملؤسسات التعليم والتدريب املهين والتقين، إلعـداد   -٣
العمل من العمالة النشء للحياة يف عامل سريع التغري، والوفاء باحتياجات التنمية وسوق 

  .املاهرة والتقنية

 

إجراء دراسة تتبعية عن مدى الفجوة القائمة بني خمرجات التعليم املهين  -
والتقين واحتياجات التنمية والتطور، من العمالة املاهرة والتقنية، ومقدار 
انطباق مواصفات خرجيي هذا التعليم للمهن والوظائف اليت يشغلوا يف 

اعات االقتصاد، الختاذها دليالً إلعادة توزيع املقيـدين مبؤسسـات   قط
التعليم والتدريب املهين والتقين على التخصصات األكثر طلباً، وإعـادة  

  .تأهليهم وفق املواصفات املطلوبة
إجراء دراسة موسعة عن احتياجات التنمية وسوق العمل من العمالـة   -

توسط من حيث الكـم والكيـف،   املاهرة والتقنية يف األمد القصري وامل
وذلك لتحديد املبادئ واألسس اليت حتكم القبول مبؤسسـات التعلـيم   
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احلالية واملتوقعة، وتوجيه مدخالا من الطالب حنو التخصصات الـيت  
 .يشتد الطلب عليها

واهليئة العامة . تطوير القدرات التخطيطية ملؤسسات التعليم املهين والتقين -
طالع مبهامها عن طريق توفري الوحدات التنظيمية، للتدريب املهين لالض

وتوفري الكوادر اإلدارية الالزمة، ورفع كفـاءم، وتطـوير التقنيـات    
  .املستخدمة

املوائمة املستمرة بني نواتج مؤسسات التعليم والتدريب املهين والـتقين   -
ومتطلبات التنمية وسوق العمل، عن طريق توثيق عالقات التفاعل بـني  

لعرض والطلب من القوى العاملة، وتعزيز ذلـك بطائفـة مـن    جانيب ا
التشريعات، وقاعدة من املعلومات، وإجراء البحوث، وغري ذلـك ممـا   
يضمن التوازن املستمر بني عرض مؤسسات التعليم املهين والتقين وطلب 

  .التنمية وسوق العمل من العمالة املاهرة والتقنية
هين والتقين للتغريات يف أسـاليب  متابعة مؤسسات التعليم والتدريب امل -

اإلنتاج والعلم والتقنية والتغريات يف تركيب العمالة، وذلك لتحسـني  
كفاءة التعليم والتدريب املهين والتقين ورفع نوعيته مبا يوائم مواصفات 
أداء املهن والوظائف يف قطاعات االقتصاد، وذلك بتحـديث مضـامني   

يبية، وجتديدها باستمرار لتواكب تلك الربامج واملناهج التعليمية والتدر
 .التغريات

أن تعمد املراكز واملعاهد املهنية والتقنية إىل التوسع يف خدمات التعلـيم   -
والتدريب املهين اليت حتقق أهدافاً اجتماعية، تكون موجهة للعاطلني عن 
العمل، وخباصة املتسربني من التعليم العام أو املتخرجني منه، الـذين مل  

وظائف مناسبة، وكذا لذوي الدخل احملدود، وال سيما يف املناطق جيدوا 
 .الريفية

 .تطوير خدمات االلتحاق بالعمل والتوظيف بعد التخرج -
أن تقوم الدولة وصندوق التدريب املهين يف منح خرجيـي مؤسسـات    -

التعليم املهين والتقين قروضاً إلقامة مشاريع صـغرية، أو جتمـيعهم يف   
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إلقامة مشاريع متوسطة، مع ما يتطلبه هذا من ضمانات تعاونيات خاصة 
قانونية، وجهات تقدم االستشارات يف احملافظات سواء من قبل املعهد أو 
مكاتب العمل، إىل ما هنالك من أمور تيسر خلرجيي هذا التعليم احلصول 

 .على عمل بعد التخرج
ـ  - يم ورمبا يكون للقروض هذه فعل السحر لإلقبال على مؤسسات التعل

  .والتدريب املهين
واستكماال ملا سبق وختصيصاً عليه جيب أن تسعى مؤسسـات التعلـيم    -

والتدريب املهين والتقين إىل تصميم برامج تدريبية لذوي االحتياجـات  
اخلاصة، سواء للمتفوقني، أو املوهوبني أو بطيئي التعلم أو املعوقني مـن  

  .ذوي القدرات اخلاصة
تدريبية جتديدية تنشيطية خلرجيـي املراكـز   وباملثل ميكن تصميم برامج  -

واملعاهد املهنية والتقنية العاملني يف مواقع العمـل واإلنتـاج، لتجديـد    
 .معارفهم وتنمية مهارام

إجراء دراسات تتبعية بصفة دورية خلرجيي املراكـز واملعاهـد املهنيـة     -
لوظائف، والتقنية، لتقومي مدى مواءمة مهارام واجتاهام ألداء املهن وا

مقياساُ ملدى جناح مراكـز ومعاهـد التعلـيم     -باستمرار -وجعلهم 
 .والتدريب املهين والتقين يف أداء وظائفها وحتقيق أهدافها املنوطة ا

 

احلكوميـة  ويتضمن هذا احملور معاجلة سبل رفع خمصصات التعليم املهين والتقين 
وذلـك  . واألهلية والبحث عن مصادر جديدة داخل مؤسسات هذا التعليم وخارجها

  :من خالل العناصر التالية
  .رفع املخصصات املالية احلكومية للتعليم والتدريب املهين والتقين -١
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رغـم   -بالنظر إىل ميزانية التعليم والتدريب املهين والـتقين احلاليـة،    -
تبدو ضئيلة يف ضوء املطالب اجلسيمة امللقاة عليه، واألدوار  -مضاعفتها

املتوقعة منه، ومقابلتها بالتحديات املعقدة، الداخلية منـها واخلارجيـة،   
احلالية واملستقبلية، يصبح من الضروري رفع ميزانية التعليم والتـدريب  

وميكن هنا . املهين والتقين، ومضاعفتها عدة مرات كلما كان ذلك ممكنا
استقطاع مبالغ مالية من ميزانية بعض الوزارات واملصـاحل واهليئـات،   

  .وتوجيه جانب من اعتمادات التدريب فيها إىل التعليم املهين والتقين
إجراء دراسة علمية تبني االحتياجات الفعلية للتعليم املهين والتقين مـن   -

راكـز احلاليـة   أموال الزمة لتوفري املتطلبات الضرورية للمعاهـد وامل 
واملتوقعة من مباين ومرافق وأجهزة ومعدات وأدوات الورش واملعامـل  

حيـث  ، وكذا إقامة مراكز ومعاهد جديدة بكامل جتهيزاـا  . وخالفه
  .أصبحت ضرورة ملحة ينبغي إجيادها اليوم قبل الغد

إجراء دراسة علمية لتطوير سياسة جديدة توجه خمططي وواضعي ميزانية  -
 .ليمنية إلعطاء األولوية للتعليم املهين والتقين خباصةاجلمهورية ا

رفع مسامهة القطاع اخلاص واألهلي والقطاع العام واملختلط والتعـاوين يف   -٢
  .م املهين والتقينيمتويل التعل

 

حتـت  ،فرض رسوم على النفط والغاز املباع للسوق احمللي أو اخلارجي  -
ص اجلانب األكرب من الرسـوم املتحصـلة   خيص، مسمى ضريبة التعليم 

فعلى سبيل املثال ميكن فرض ما ،للتعليم املهين والتقين والعايل املرتبط به 
وفرض ،بني دوالر إىل ثالثة دوالرات على الربميل الواحد املباع للخارج 

وباملثل ميكن فرض ، ريال واحد على كل مخسة لترات تباع داخل اليمن 
حتصل هذه ، أنبوبة غاز تباع للمستهلك اليمين مخسة رياالت على كل 

  ".ضريبة التعليم" الرسوم حتت اسم 
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فرض رسوم على املنتجات احمللية بشىت صورها حتدد كضريبة إضـافية   -
 .للتعليم املهين والتقين

، فرض رسوم رمزية على استرياد السلع والبضائع املستوردة من اخلارج  -
ريال يتم استرياد بضائع به مـن  حبيث ميكن فرض ريال واحد على كل 

 .اخلارج
، لكل ألف ريال مـن إيـرادات الزكـاة    ) مثال(استقطاع ريال واحد  -

 .خيصص للتعليم ومنه التعليم املهين والتقين
من صايف أرباح البنوك الوطنية سنوياً للتعلـيم  % ١ختصيص ما نسبته  -

  .املهين والتقين والتعليم العايل
غري احلكومية للمسامهة يف دعـم مؤسسـات   فتح اال أمام املنظمات  -

  .التعليم املهين والتقين
واملـوارد التقنيـة   ، إلزام الشركات املنفذة للمشروعات  الصـناعية   -

بتخصيص جزء من نفقات املشروع لتدريب العناصر الفنية والكـوادر  
 .املهنية الالزمة لتشغيل وصيانة املشاريع بعد إجنازها

عانات ملؤسسات التعليم املهين والتقين مـن  توسيع قاعدة التربعات واإل -
 .قبل مؤسسات اتمع

 .فتح الباب واسعاً أمام البحث عن مصادر جديدة للتعليم املهين والتقين -

تطوير القدرات الذاتية ملراكز ومعاهد التعليم والتدريب املهين والـتقين يف   -٣
  .متويل نفسها ذاتياً

 

يل بإعادة توزيع النفقات على وظائف وأنشطة املراكز ترشيد اإلنفاق احلا -
والعمل الـدؤوب  ، واملعاهد املهنية والتقنية يف ضوء األهداف املرسومة 

على خفض كلفة التعليم والتدريب بأساليبها املباشرة وغـري املباشـرة   
  .املعروفة
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م املتعلقة بنظم وبرامج التعلي، إعطاء عناية كافية إلجراء دراسات الكلفة  -
. والتدريب ضمن اقتصاديات التعليم لكل املراكـز واملعاهـد احلاليـة   

والتعويل عليه يف إخضاع اجلوانب املختلفة للدراسة والتحليل واستخدام 
ورفـع الكفايـة   ،وزيادة اإلنتاجيـة  ، التقنيات واألساليب األقل كلفة 

وتطـوير القـدرات واألسـاليب    ، والفاعلية يف أداء الوظائف واملهام 
 .اخل..داريةاإل

، توقف املعاهد واملراكز املهنية والتقنية عن تقدمي وجبات الغذاء للطالب  -
 .نظراً الرتفاع تكاليفها لعدم جدواها وملا يشوا من قصور وتالعـب  

وميكن االقتصار على تقدمي السكن للطالب باعتباره مكلفـاً ويصـعب   
 .على غالبية الطالب حتملها

يف معاهد ومراكز التدريب املهين والتقين يف  التدرج يف إشراك الدارسني -
عن طريـق  ،حتمل نفقات تعليم وتدريب أنفسهم كلما كان ذلك ممكناً 

  الرسوم
دون أن يقف الوضع االقتصادي واالجتماعي للدارسني حائالً ، الدراسية -

وميكن هنا البدء بالقادرين مادياً علـى حتمـل   .من التحاقهم بالدراسة 
  .اخل...خال نظام البعثات لبعض املناطق احملرومة وإد،نفقات تعليمهم 

إجراء دراسة إلمكانية تقدمي الصندوق الوطين لتمويل التدريب املهـين   -
بدءاً من التخصصات اليت يقبل عليها ، والتقين لقروض ميسرة للدارسني 

من سدادها وخباصة أبنـاء  ، الطلب حبيث يعفي بعض املتخرجني الفقراء 
  .املناطق النائية

وذلـك  ،تطوير مصادر التمويل الذايت للمعاهد واملراكز املهنية والتقنية  -
كإصالح األجهزة املرتليـة  ،عن طريق تقدمي اخلدمات املوجهة للمجتمع 

، اخل ..وإنتاج بعض األنواع الزراعية أو تربية  الدواجن .. وخالف ذلك
ل أو عن طريق األعمـا ، أو عن طريق إنتاج سلع تباع للمجتمع احمللي 

واملشاريع االستثمارية واإلنتاجية والبحوث العلمية والتطبيقية املقدمـة  
  .ملؤسسات القطاعني العام و اخلاص
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قيام املعاهد واملراكز التقنية واملهنية باإلشراف على إنتاج مصنع معني أو  -
وتوىل حتسني املنتج وزيادته مقابل عوائد مالية تعـود   ،ورشة أو مزرعة 
 .ركزهلذا املعهد أو امل

  
  
  
  
  

 

ويتناول هذا احملور سبل مسامهة القطاع اخلاص واألهلي يف دعم مسرية التعلـيم  
وذلك من خالل العناصر . ختطيطاً وتنفيذاً ،إشرافاً ومتويالً ، والتدريب املهين والتقين 

  : التالية
تطوير دور القطاع اخلاص يف إدارة وتطوير مؤسسات التعليم والتـدريب   -١

  .املهين والتقين

 

متكني مؤسسات القطاع اخلاص من اإلشراف علـى إدارة مؤسسـات    -
التعليم والتدريب املهين والتقين عن طريـق إشـراكه يف جمـالس إدارة    

، يف وضع سياساا وخططها واملشاركة ، املراكز واملعاهد املهنية والتقنية 
وما يفرضه هذا من مشاركة القطاع اخلاص يف ،وتنفيذ مهامها وأنشطتها

توفري بعض الكوادر اإلدارية والكفايات التدريبية هلذا املعهد أو ذلـك  
  .املركز
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تفعيل دور القطاع اخلاص يف االس واللجان واألنشطة املتعلقة برسـم   -
نفيذها وتقوميها يف التعلـيم املهـين   السياسات ووضع اخلطط ومتابعة ت

ليس من خالل الـس الـوطين   ،ونظام  التعليم اليمين ككل ،والتقين 
وإمنا أيضاً من خـالل الـس   ، للتعليم والتدريب املهين والتقين فقط 

بل ويتعـدى ذلـك إىل اللجـان    ،األعلى من املقترح للتنمية البشرية 
  .ية واإلقليميةواالس األخرى على املستويات احملل

تطوير التشريعات املتعلقة برفع مسامهة القطاع اخلـاص واملؤسسـات    -
االجتماعية يف دعم التعليم والتدريب املهين والتقين بصورة خاصة ونظام 

 .التعليم اليمين بصفة عامة
 ،الضريبية منـها أو العينيـة   ، أن تعمد الدولة إىل توفري احلوافز املادية  -

لفنية للقطاع اخلاص واجلمعيـات األهليـة إلقامـة    وتوفري اإلمكانات ا
وإقامة ، وال سيما يف الريف ،أشكال من التدريب املهين والتعليم التقين 

 .وغري ذلك ، وخدمات األسرة واإلرشاد الزراعي ، برامج حمو األمية
فتح اال أمام القطاع اخلاص لتويل مهام تسويق املهـارات وتشـغيل    -

ملؤهلة عن طريق افتتاح مكاتـب  املدربة وا) ية فقطاليمن(القوى العاملة 
مثل مكاتب العمل التابعة لدائرة العمل والتدريب املهين ورعايتـها  ، هلا

 .املتساوية

تطوير مسامهة القطاع اخلاص يف متويل التعليم والتدريب املهـين والـتقين    -٢
  .بصور وأساليب خمتلفة

 

وزن أكرب للقطاع اخلاص يف متويل التعلـيم   توسيع التوجه احلايل بإعطاء -
 التعليم العـام والتعلـيم   املهين والتقين بصورة موازية ملا هو حاصل يف

وذلك بإنشاء مؤسسات جديدة للتعليم التقين أو التدريب املهين ، العايل
وميكن يف البداية أن تتحمل الدولة النصيب . ضمن مشاريعه االستثمارية 
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علـى أن تتـرك   ، رات املخصصة إلقامة هذا املعهد األكرب يف االستثما
ودعماً هلذا التوجه ميكن أن تقدم الدولة للقطاع . إدارته للقطاع اخلاص 
ومنحه قروضاً . وقطع أرض ختصص إلقامة املباين، اخلاص حوافز ضريبية 

كي يتشجع القطاع اخلاص ويتوسع يف إنشاء املعاهد ، ميسرة وغري ذلك
والسيما يف التخصصات اجلديـدة أو  ، التقنية اجلديدةواملراكز املهنية و

  .اليت يشتد الطلب عليها
توسيع دور املصانع والورش واملزارع يف إقامة دورات تدريبية لعماهلا يف  -

مبوجـب  ، مواقع العمل واإلنتاج حتت إشراف املعاهد املهنية والتقنيـة  
عن الفوائـد   فضالً،عقود حيصل من خالهلا هذا املعهد على عوائد مالية 

  .األخرى لألطراف املختلفة
إصدار قرار مجهوري بضرورة أن تعمد مؤسسات القطاع اخلـاص إىل   -

تدريب عماهلا وكوادرها الفنية يف املعاهد واملراكز املهنية والتقنية بصورة 
نظري رسوم حتملها تلك املؤسسات تعود بالنفع على هذه املراكز ، دورية 
 .واملعاهد

نشآت الكبرية والصغرية يف صندوق التعليم والتـدريب  رفع مسامهة امل -
من اإلمجايل الشهري لألجور % ١.٥احملددة إىل % ١املهين والتقين من 

واملكافآت والعالوات والبدالت للعمل ومن الرسوم املفروضـة علـى   
ومـن  ،تشغيل األجانب ومن املساعدات واهلبات على املنشآت الصغرية 

على اعتبار أن القطاع اخلـاص  ، كبرية على املنشآت ال% ٢إىل % ١
 .هو املستفيد األول من التعليم والتدريب املهين والتقين

قيام الس الوطين للتدريب املهين والتقين حبملة تربعات واسعة لشـراء   -
، آالت ومكائن إنتاجية مشاة ملا هو موجود يف مؤسسـات اإلنتـاج   

 .وإنشاء معاهد جديدة كي يتدرب عليها الطالب
فتح باب التربعات واهلبات أمام مؤسسات القطاع اخلاص واجلمعيـات   -

غري احلكومية للتربع ملؤسسات التعليم والتدريب املهين بأموال نقدية أو 
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أو مبـاين أو  ، ومعدات وأجهـزة  ، توفري احتياجاا من أدوات وأثاث 
 .وما شابه ذلك، أراضي 

  
  
  
  
  
  
  
 



 

يناقش هذا احملور سبل االستفادة القصوى من اإلمكانات اليت تنتجهـا الـدول   
وكذا ما تقدمه بعض الدول املتقدمة . الشقيقة واملنظمات اإلقليمية الرمسية وغري الرمسية

اعدات مالية وفنية للتعليم املهين والتقين على وجه واملنظمات الدولية من قروض ومس
  :اخلصوص، وذلك من خالل العناصر التالية

توثيق روابط أجهزة ومؤسسات التعليم املهين والتقين باليمن مع املنظمـات   -١
وكذا مع الدول املتقدمة والشقيقة املاحنة . الدولية واإلقليمية املتخصصة يف هذا اال

دف االستفادة القصوى مما تقدمه من خدمات وأنشطة يف جمال  وذلك. للمساعدات
  .التعليم والتدريب املهين والتقين واحلصول على املساعدات الفنية واإلمكانات املادية
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إجياد وحدة اتصال رمسية تتبع اهليئة العامة للتدريب املهـين والـتقين أو    -
والتقين أو الس األعلى للتنمية البشرية الس الوطين للتدريب املهين 

تقوم بتوثيق روابط التعليم والتدريب املهين والتقين باليمن مع . يف اليمن
وتنسيق صـور التعـاون   . املنظمات الدولية واإلقليمية والدول املختلفة

معها، مبا يعود بالفائدة املثلى على التعليم والتدريب املهـين والـتقين يف   
  .ن أن تقوم هذه الوحدة بعديد من املهام التاليةاليمن، وميك

إعطاء صورة واضحة ومتكاملة عن واقع التعلـيم والتـدريب املهـين     -
والتقين، حجماً ومستوى ونتائج، وما يعانيه من صـعوبات وعوائـق،   
واالستمرار يف تقدمي املعلومات والبيانات عما حيـدث مـن تغـريات    

ك السياسات واخلطط ، حىت تكون وجتديدات يف هذا التعليم، مبا يف ذل
مصدراً ملا ميكن أن تساهم به تلك اجلهات من دعم مسرية التعليم املهين 
والتقين يف اليمن وفق ما حتتاجه اليمن فعالً، وليس وفق ما تـراه تلـك   

 .املنظمات والدول، أو ما يفيض عن حاجتها
لـتقين يف  فتح اال لتطوير عالقات أجهزة ومؤسسات التعليم املهين وا -

اليمن مع الدول واملنظمات الدولية للمسامهة يف تطوير نواحي ما يف هذا 
التعليم والتدريب عن طريق تقدمي املقترحات والدراسـات التطويريـة،   

  .وغري ذلك
توسيع نطاق العالقات احلالية لتشمل دوال ومنظمات دولية أخرى مبـا   -

ات وتسهيالت لدعم فيها غري احلكومية لالستفادة مما تقدمه من مساعد
 .مسرية التعليم والتدريب املهين والتقين يف اليمن

دعوة املنظمات الدولية وكذا الدول املتقدمة املاحنة للمساعدات أن تركـز   -٢
مساعدا الفنية واملادية يف توفري قاعدة انطالق التعليم والتدريب املهـين والـتقين يف   

  :اليمن وفق اجلوانب التالية
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توفري فرص تدريبية متنوعة إلعداد وتطوير مهارات القيادات اإلداريـة   -
والفنية لكوادر التعليم والتدريب املهين والـتقين يف جمـال التخطـيط    
االستراتيجي وختطيط املناهج، ومصممي الـربامج ويف جمـال التنظـيم    

  .والتوجيه واإلرشاد والتنفيذ واملتابعة والتقومي
تنوعة لتدريب معلمي ومدريب التعليم املهين والتقين توفري فرص تدريبية م -

 .وإعادة جتديد معارفهم ومهارام
إرسال اخلرباء والكفايات العلمية إىل اليمن لدراسة أوضـاع التعلـيم    -

والتدريب املهين والتقين وتقومي مؤسساته تنظيمياً وإدارياً شكالً وحمتوى، 
لقائمة إىل ما غري ذلك وتقدمي االستشارات، وبدائل حلول للمشكالت ا

 .من أمور
نقل خربات متقدمة وجتارب رائدة يف التعليم والتدريب املهين والـتقين   -

واستنباا لتالئم الظروف البيئية اليمنية دون نقل آيل، واملساعدة علـى  
 .ابتداع جتارب جديدة تستجيب حلاجات السكان والبيئات احمللية

املنظمات الدوليـة واإلقليميـة    طلب الكفايات التدريسية من الدول أو -
للعمل يف بعض املراكز واملعاهد اليمنية ملدة سنة أو أكثر لالستفادة مـن  

 .خربام يف جتديد وتنشيط العمل التربوي
دعوة املنظمات الدولية واإلقليمية وكـذا الـدول املتقدمـة املاحنـة      -

للمسامهة يف تزويد ورش ومعامل مؤسسـات التعلـيم   ، للمساعدات 
 .تدريب املهين والتقين يف اليمن باألجهزة واآلالت واملعدات واألثاثوال

دعوة املنظمات الدولية واإلقليمية ومراكز األحباث واملنظمـات غـري    -
احلكومية وغريها للمسامهة يف تـوفري الكتـب والدراسـات العلميـة     
والدوريات املتخصصة ملؤسسات التعليم والتدريب املهـين والـتقين يف   

كذا حتمل تكاليف االشـتراك يف الـدوريات املتخصصـة يف    و، اليمن 
 .التعليم

تعزيز العالقات الثنائية بني أجهزة ومؤسسات التعليم املهين والـتقين يف   -
لتبادل اخلربات واخلـرباء والكتـب   ،اليمن ومثيالا يف األقطار العربية 
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العمـل  و، كذا تبادل التجارب يف جمال التعليم التقين واملهين ،واملدربني 
 .على تشجيع التواصل بني املؤسسات املتناظرة

إن مل يكـن   –توجيه جانب كبري من القروض واملساعدات املالية اخلارجية  -٣
  .لتأسيس بنية التنمية للتعليم والتدريب املهين والتقين وقاعدة انطالقه -كلها

 

والدول املتقدمـة  توضيح املتطلبات احلقيقية لوكاالت التمويل الدولية  -
للمساعدات فيما يرغبه اليمن من تطوير التعليم املهين والتقين والسـعي  

  .إلقناعها بأولويات اليمن يف إمناء هذا التعليم
توجيه القروض واملساعدات املالية اخلارجية املقدمة للـيمن يف تـوفري    -

غيل واألجهزة واألدوات واملواد الالزمة للتش، اآلالت واملعدات احلديثة 
بعيدة عن الطرز احلديثة ، كأولويات أوىل مث إلنشاء مباين ملعاهد جديدة 

 .الباهضة التكاليف سواء للبناء أو للصيانة أو للنظافة أو لإلدارة
تشكيل جلنة تتبع الس الوطين للتعليم والتدريب املهين والتقين تتـوىل   -

التحتية للتعليم  مراقبة توظيف القروض يف جماالا املخصصة إلجياد البنية
وتصـحيح  ،املهين والتقين وفق معايري يضعها الس الوطين املـذكور  

ض ووفق اسـترتافها مـن قبـل    االختالالت القائمة يف استخدام القرو
  .اخلرباء

احلرص على عدم استخدام القروض اخلارجيـة يف تـدريب أو تأهيـل     -
هد ومراكز التعليم القيادات اإلدارية والكفاءات التعليمية والتدريبية ملعا

 .والتدريب املهين والتقين

ذه احملاور وعناصرها للمرحلة األوىل من إستراتيجية تطوير التعليم والتـدريب  
تكون اإلستراتيجية قد أحدثت التغيريات والتجديدات الالزمة يف هذا ، املهين والتقين 

اعـدة الرئيسـية   وحبصوهلا أو حصول اجلانب األكرب منها فقد تـوفرت الق ، التعليم 
النطالق التعليم املهين والتقين حنو املستقبل لتبدأ مسريته املستقبلية يف املرحلة الثانيـة  
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كجزء متصل أو كنظام مصغر متفاعل ومنسجم ضمن نظام تعليم ، من اإلستراتيجية 
ميين موحد اخلطوات وحمدد املسار والغايات مع ما تستلزمه املرحلة الثانية هـذه مـن   

جية التطوير املقترحة من تغيريات وجتديدات توثق أواصر التعليم والتـدريب  إستراتي
  .املهين والتقين بالنظام التعليمي اليمين كما يلي تفصيله

  
  
  
  
  
  
  
  

 

وتتضمن هذه املرحلة إدخال التجديدات وإجراء التغيريات الالزمة لتوثيق روابط 
التعليم والتدريب املهين والتقين بالتعليم العام والتعليم العايل ودفع مسريما املوحـدة  
حبيث يكون التعليم املهين والتقين واالختصاصي قاعدة تطوير التعليم اليمين وأسـاس  

وإمنـا إعـادة   ،دون أن يعين ذلك إلغاء التعليم النظري العـام  ، انطالقه يف املستقبل 
ويتداخل معه وجعله ركيـزة أو مرحلـة   ، ع التعليم املهين والتقين توجيهه ليتعايش م

  .أساسية لوصول أكثر من نصف الطالب إىل التعليم التقين 
فإذا كان ،على أن ما جتدر اإلشارة إليه أنه من الصعب حتديد بداية املرحلة الثانية

قـد تقـل    فإن هذه الفترة، هناك تقرير زمين للمرحلة األوىل يصل إىل عشر سنوات 
على أساس أن ، كثرياً ورمبا تزيد قليالً وذلك تبعاً للتغريات املنجزة يف املرحلة األوىل 
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بداية املرحلة الثانية تبدأ عندما يستكمل اجلانب األكرب من متطلبات املرحلـة األوىل  
شريطة أال تكون ، وقد تؤجل بعض جتديدات املرحلة األوىل ،سواء قصرت أو طالت 

على أمـل أن  ،ت األساسية اليت توقف عليها إجراء التجديدات الالحقة من التجديدا
وقد متتد بعض جتديدات وإجـراءات املرحلـة األوىل إىل   .تستكمل يف املرحلة الثانية 

 ،دون أن يؤثر ذلك على مسار اإلستراتيجية طاملا أهـدافها بعيـدة   ، املرحلة الثانية 
رمبا يكون ذلك مقبوالً وحمموداً يعزز مسار بل ،وغايتها النهائية حتقيق تلك األهداف 

وقد حيدث أن تسبق بعض جتديدات املرحلة الثانيـة يف املرحلـة   ، تنفيذ اإلستراتيجية 
ولكنها ستكون أحادية مقطوعة من سباق تساندها مع غريها من التجديدات ، األوىل 

  .األخرى مما يعين أنه من الصعب وضع بداية حمددة للمرحلة الثانية
ال تتضمن املرحلة الثانية جتديدات وإجراءات كثرية ومتنوعـة  ، طبيعة احلال وب

هلذا فإن من ، كما يف املرحلة األوىل بسبب صعوبة قراءة املستقبل ومعرفة كل تفاصيله 
، الطبيعي أن تنحو اإلستراتيجية حنو املعاجلات الكلية للتجديدات والتغريات املطلوبـة  

وتفصـيل جانـب مـن السياسـات     ،بالتعليم النظـري   لتوثيق عرى التعليم املهين
  .وتستدعي الضرورة لذلك، واإلجراءات املطلوبة بقدر ما تسمح به الظروف

وذلك وفق ،وسوف تسري مناقشة املرحلة الثانية على نفس منوال املرحلة األوىل 
وكل حمور يتضمن عدد مـن  . )١(حماور تعاجل جوانب التعليم والتدريب املهين والتقين

  : وذلك على النحو التايل ،العناصر ومتثل مسارات التجديد والتغيري على املدى البعيد 

 

ويتضمن سبل إعادة جتديد وتطوير النظرية التربوية املوجهـة إلعـادة تنقـيح    
األهداف التربوية وإعادة جتديد أهداف التعليم والتدريب وفق تسلسـل مسـتويات   

                                                             
ھنا على معالجة التعلیم التقني والمھني وتطویره ضمن نظام التعلیم الیمني المالحظ ن الدراسة تركز ) (١

وس  وف ، عل  ى أس  اس إن ف  رص نم  وه مح  دودة حالی  ا ومتوقف  ا ف  ي الوق  ت ال  ذي ت  زداد الحاج  ة إلی  ھ أكث  ر    
تتضاعف الحاجة إلیھ أكثر في السنین القادمة على عكس أنواع التعلیم النظري الذي سوف تتضاعف فرص 

لھذا استوجب التركیز على التعلیم التقني للنھوض بھ واتخاذ .قت تتناقص الحاجة إلیھ أكثر فأكثر نموه في و
 .مالحظات لتطویر التعلیم الیمني
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األهداف يف نظم التعليم النظامية وغري النظامية ملواجهة التجديدات املعقدة اليت حيملها 
مؤشراته الضاغطة على اليمن تتكون من كـل  القرن احلادي والعشرين واليت بدأت 

  :ويشتمل هذا احملور على العناصر التالية ،حدب وصوب 
تطوير أسس بناء أهداف التربية اليمنية مؤكدة االرتباط العضوي بني الثقافة  -١

كإطار يوجه الفكر وحيكم العملية التربوية من أجل تكـوين  ، النظرية والثقافة املهنية 
  .وسبل ترمجتها إىل أغراض ومرامي توجه العمل التربوي، ة املعاصرة الشخصية اليمني

 

إصدار قانون جديد للتعليم يؤكد الربط بني الثقافة النظرية واملهنية ربطا  -
مالئماً لظروف اتمع ويستوعب املتغريات االجتماعيـة واالقتصـادية   

. اإلنسان املعاصـر  ويستجيب ملطالب اتمع وقضايا. وحتديات العصر
كي يعيد تنظيم التعليم اليمين وتطويره شريطة أن يتم إصدار هذا القانون 
على أساس دراسات علمية وحبوث ميدانية ومقابالت وخالفه حىت يأيت 

  .القانون حمققاً ألهداف اتمع وطموحه املستقبلي
نظامية وضع مجلة من األسس واملبادئ الفكرية اليت متكن أنواع التعليم ال -

وغري النظامية من إعادة صياغة أهدافها واستنباط األساليب والطرق اليت 
 .تعينها على التنفيذ والتقومي

مهما اختلفـت  "التأكد على أن تكون النواتج التربوية لكل نظم التعليم -
متماثلة املقاصد والغايات، وما يتطلبه هـذا مـن   " أنواع التعليم ومداه

 .لتعليمية التربوية شكالً ومضموناًتوحيد أسس قيام العملية ا

جتديد وتطوير مضامني السياسة التعليمية اليمنية فكراً وعمالً، وتضـمينها   -٢
  .آليات تطبيقها وسبل مراقبة تنفيذها
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جتديد حمتوى السياسة التعليمية اليمنية باستمرار جلعلها أكثر ديناميكيـة   -
مية يف كل متكامل، متعاون ومتساند، لتوجيه العمليات واألنشطة التعلي

وذلك من خالل تضمني السياسة التعليمية متغريات اتمع وحتدياتـه،  
  .وغبعاد حياة اإلنسان ورفاهيته والقضايا القومية واإلنسانية

جعل السياسة التعليمية إطاراً حاكماً لتوحيد نظم التعليم اليمين يف كـل   -
صبح نظام التعليم متعدد األنواع متداخل، دون تعارض أو تضاد، حبيث ي

واملسارات، ولكن يف إطار من الوحدة اليت جتعل نظم التعليم وأنواعـه  
  .روافد تصب يف جمرى واحد، حيقق األهداف املنشودة بكفاية عالية

إصدار القرارات والقوانني والتشريعات املختلفة اليت توحد نظم التعليم  -
جلهود واألنشطة، وتعيني سـبل  وحتدد االختصاصات واملهام، وتنظيم ا

 .اخل..الرقابة
تأكيد السياسة التعليمية على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليميـة بـني    -

أفراد اتمع دون اعتبارات اجتماعية واقتصادية وضمان سبل التنفيـذ  
 .املالئمة

أن تكون من أولويات السياسة التعليمية إجياد اتمع املـتعلم، جمتمـع    -
 .نتاج، جمتمع الرفاهية للجميعالعمل واإل

حشد التأييد الشعيب، ليس لدعم تنفيذ السياسة التعليمية، ولكن أيضـاً   -
لرقابة تنفيذها انطالقاً من املسؤولية االجتماعيـة، وتطبيقـاً للمبـادئ    
الدميقراطية مع ما يتطلبه هذا من فتح البـاب أمـام اـالس احملليـة     

ع السياسات املناسبة، وتصـميم  واملنظمات السياسية للمشاركة يف وض
 .اخل..املناهج ووضع اخلطط

جعل التعليم اليمين يف مقدمة أولويات اتمع وأبرز القضايا القومية اليت  -
 .تفرض على كل فئات اتمع وقطاعاته املشاركة الفعالة فيه
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ويعاجل هذا احملور تطوير بىن تنظيمية لنظم التعليم وأنواعـه ومؤسسـاته تتميـز    
ياكل إدارية وتعليمية وفنية حديثة، متكن من التحـرك السـريع حنـو املسـتقبل،     

  :واالستجابة الفاعلة للتحديات املقبلة، وذلك من خالل العناصر التالية
قيقية اليت سبق ذكرهـا يف  تعميم جتربة التعليم األساسي حسب مضامينه احل -١

املرحلة األوىل، على عدد أكثر من مدارس التعليم العام، تتحدد يف ضوء قدرة الدولة 
  .والقطاع اخلاص على توفري املوارد واإلمكانات الالزمة الفتتاح تلك املدارس

 

مضاعفة اجلهود السابقة وحشد املوارد البشرية واملادية لتعمـيم جتربـة    -
التعليم األساسي الذي ميزج بني التعليم النظري والتعليم املهين، علـى  
أكرب قدر ممكن من مدارس التعليم العام، بيد أنه كلما اتسـعت جتربـة   
التعليم األساسي وعمت أرجاء اليمن، ريفا وحضرا، أصبحت األمـور  
ميسرة لتحوالت جذرية يف بنية التعليم اليمين، وتعززت قدرات التعليم 

  .نطالق حنو املستقبللال
إعادة تشكيل اهليكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم ورمبـا اجلهـات    -

األخرى ذات العالقة بالتعليم، حىت يستوعب التغريات اجلديدة، وتتيح 
مرونة أكرب لتداخل وتكامل أنواع التعليم ومراحله ومستوياته، إلعداد 

 .وتأهيل أجيال الغد
ارس الشاملة يف التعليم الثانوي ضمن التعليم العام باملثل تعميم جتربة املد -

مع ما يستلزمه ذلك من توفري اإلمكانات والطاقات . احلكومي واألهلي
 .الضرورية لتطبيق املدرسة الشاملة

ولتعزيز التوجه السابق ميكن إصدار قرار مجهوري أو لـرئيس الـوزراء    -
واملدرسة الشاملة  يلزم املدارس اخلاصة األخذ بتجربة التعليم األساسي،

مع تقدمي الدولة للمساعدات الفنية الالزمة، وتوفري اإلمكانات املاديـة  
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للتنفيذ وجعل التعليم األساسي واملدرسة الشاملة حقيقة تنفذ على أرض 
 .الواقع

ورمبا تكون املعضلة احلقيقية أمام إجراء التحوالت السابقة هـي نقـص    -
ة والقطاع اخلاص واألهلـي أعـداد   املوارد املالية البشرية، وعلى الدول

 .العدة ملواجهة هذه املعضلة بفكر وأسلوب جديدين
التوسع يف إجياد بىن تنظيمية جديدة، بنظم، مناهج، برامج مرنة ومتنوعة  -

تستجيب حلاجات الطالب وأفراد اتمع وفئاته، تعتمد على خـربام  
ـ   : كان مثـل ومبادرام، وتليب مطالب البيئات الطبيعية وأنشـطة الس

املدارس التجريبية ومعاهد البيئة، والكليات املنتجة، ومعاهد التكنولوجيا 
التطبيقية، ومعاهد اخلدمة العامة، واجلامعـة التكنولوجيـة املفتوحـة،    

أنشـطة السـكان   "واملدارس واملعاهد اليت تنشأ طبقا للبيئات الطبيعية 
 ".الغالبة

  
  
  

  .والتدريب املهين والتقين ضمن نظام التعليم اليمينتنويع وتطوير مؤسسات التعليم  -٢

 

حتويل بعض املعاهد املهنية والتقنية إىل مدارس ثانوية شاملة مثلها مثـل   -
املدارس الثانوية الشاملة التابعة لوزارة التربية والتعليم، مـع احتفـاظ   

و الطويلة قائمة، األوىل بشخصياا، واستمرار براجمها التدريبية القصرية أ
  .حبكم ما متلكه من ورش ومعامل

التوسع يف إقامة حمطات توقف يف كل أنـواع ومراحـل ومسـتويات     -
التعليم، وكذا إقامة جسور عبور تتيح انتقال الدارسني بني أنواع التعليم 
والتخصصات، وبني املؤسسات التربوية دون عوائق، عندها سـيتحقق  
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، للمراكز واملعاهد املهنيـة والتقنيـة  تدرجييا النمط التخصصي الصرف 
 .مثلها مثل أنواع التعليم األخرى

إجياد مؤسسات تعليم وتدريب جديدة، نوعية بتخصصـات دقيقـة أو    -
ختصصات جتمع أكثر من ختصـص إىل جانـب التخصـص الرئيسـي     
كالدراسات البينية يف العلوم اهلندسية والعلوم الزراعية أو بتخصصـات  

 .السكان والبيئات الطبيعية أكثر ارتباطا بأنشطة
تنظيم برامج وأمناط غري نظامية من التعليم والتدريب الـتقين واملهـين    -

للمجموعات ذات االحتياجات اخلاصة، واإلعداد ملمارسة العمل ولرفع 
 .كفاءة العاملني

تنظيم برامج موجهة للنساء يف ختصصات مناسـبة مليـوهلن وقـدران     -
  .الرزقلتحسني ظروف احلياة أو لكسب 

إعطاء أولوية قصوى إلقامة مؤسسات يف التعليم التقين حبيث تستوعب  -
  .النسبة الكربى من طالب التعليم اليمين

إلزام مؤسسات التعليم اجلامعي اخلاص واألهلي باليمن افتتاح بـرامج   -
 .التعليم التقين وال سيما يف التخصصات اليت يشتد الطلب عليها

مؤسسات التعليم والتدريب، حىت تلـيب  السعي إىل تنويع بىن وهياكل  -
 .احلاجات واملطالب املتباينة

أن يناط بالس األعلى للتنمية البشرية توجيه حركـة إمنـاء التعلـيم     -
والتدريب يف اليمن وفق سياسات وخطط حتدد البىن التنظيمية واهلياكل 
اإلدارية والفنية، والسيطرة والـتحكم يف مـوارد التعلـيم، إلجـراء     

 .ت املرغوبة يف بنية التعليم اليمينالتحوال
ع صالحيات الس األعلى للتنمية البشرية، لتنسيق جهـود وزارة  يتوس -

التربية، ووزارة العمل، ووزارة التعليم العـايل والبحـث العلمـي أن    
وجدت، وكل األجهزة واملنظمات احلكومية وغري احلكومية ذات العالقة 

 .بالتنمية البشرية
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االحتادات بني مؤسسات التعليم املختلفة يف اليمن، ومبـا   إجياد أنواع من -
من شأنه تنسيق اجلهود وتكاملها وتبادل اخلربات واإلمكانات املتاحـة  

 .بينها
توسيع التوجه حنو اهلياكل التنظيمية اجلديدة يف التعليم املفتوح أو مـن   -

  .وبرامج التعليم املستمربعد، 
دارة احلديثة اليت تـوفر اجلهـد   التدرج يف اعتماد أساليب ومفاهيم اإل -

  .وتقلل األيدي العاملة، وختفض من التكاليف
إجياد هياكل إدارية ملؤسسات التعليم والتدريب تعتمد علـى التنظـيم    -

 .األقصى والقيادة اجلماعية، والرقابة الشعبية
التعويل على أهل اخلربة بدال من االقتصار على أهـل الثقـة يف قيـادة     -

 .ؤسساته التربويةالتعليم وقيادة م
إعطاء أولوية قصوى للقطاع اخلاص واألهلي يف حتمل تنظـيم التعلـيم    -

وإشراكه يف إدارة بعض املؤسسات التعليمية ،وإنشاء املؤسسات التربوية 
 .حىت لو كان متويلها من الدولة

تقوية أجهزة الرقابة واملتابعة والتقومي لتصحيح االختالالت التنظيميـة   -
 .ة أوجه القصور والتعثرواإلدارية ومعاجل

 

ويتضمن سبل تعزيز التوجهات السابقة وتوسيعها إلجياد نظم تعليميـة تعلميـة   
. تعتمد على مفاهيم وأساليب حديثة للتعليم الذايت يف إطار التعليم املسـتمر ، منظورة

  :وذلك من خالل العناصر التالية
وأي ، جهود وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والتدريب املهـين  تركيز  -١

على التوسع يف التعليم غـري  .. جهة أخرى تشرف على أنواع من التعليم والتدريب 
  :النظامي بصورة رئيسية وفتح مسارات التداخل والتكامل بينه وبني التعليم النظامي
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التعليم والتدريب من بعد بصـوره املعروفـة أو   إفتتاح أمناط خمتلفة من  -
كي تتيح ألفراد اتمع أن يأخذ كل واحد منهم فرصته ، ابتداع أخرى 

وينمي معارفه ،وهو يف موقع عمله بالشكل الذي يليب ميوله ، التعليمية 
وبالصورة اليت يراها مالئمة لرفع مهاراتـه وكفاءاتـه يف أداء   ، وخرباته

  .ملطلوبة منهالوظائف واألنشطة ا
توسيع التوجه السابق وتعميمه تدرجييا على كل أنواع التعلـيم تقريبـا    -

، املتمثل يف إقامة نقاط توقف عن التعليم للخروج منه إىل سوق العمـل  
والعودة إليه مرة أخرى وإقامة جسور عبـور بـني أنـواع التعلـيم     

عليمـي  ليصبح النظام الت، والتخصصات واملراحل واملستويات الدراسية 
وأغصاا ،وفروعها متعددة ، شجرة قاعدا أساسية للمواطنة واإلنتاج 

متشابكة تسمح لكل فرد أن يتسلق الفرع الذي يواكب ميوله ويلـيب  
ومن غصن إىل آخـر كمـا   ، وميكن عبوره من فرع إىل آخر، طموحه 

 .يشاء وكيفما يريد ويف أي وقت يريد
غريات أخرى مهمة تكمـن يف  وتقتضي التغريات السابقة أن يصاحبها ت -

جوهرها أن ، ويف نوعية أساليب التعليم والتعلم ،طبيعة التعليم وحمتواه 
ومدتـه مسـتمرة   ، تصبح مهمة التعليم هو تعليم الفرد كيف يـتعلم  

  .باستمرار حياة الفرد وغايته احلياة العريضة إنتاجا وإشباعا واستمتاعا
أغلـب أنـواع التعلـيم    اخلفض التدرجيي لقواعد وشروط القبول يف  -

وغري النظامية حىت يتاح لكل فرد أن ينال فرصـته  ، ومراحله النظامية 
ويستطيع أن ينتقل من ، التعليمية يف أي عمر ويف أي وقت وألي هدف 

حىت يصـل إىل التعلـيم   ، ومن ختصص إىل آخر ، نوع دراسي إىل آخر
 .ليدية املعروفةورمبا الدراسات العليا دون توافر الشروط التق، اجلامعي 

توسيع التوجه حنو إقامة برامج دراسية تدريبيـة يف املـزارع واملصـانع     -
وبني السكان يف األحياء الفقرية واملناطق الريفية كي تستجيب ، والورش 

 .حلالة السكان



 ٢٨٩ 

تواكب التغريات اجلديـدة يف  ، التركيز على أساليب تعليم وتعلم متطورة  -٢
وتتيح هلـم إمنـاء معـارفهم    . الءم مع أوضاع الدارسني وتت، نظم التعليم ومضامينه 

  .ومهارام

 

التوسع يف استخدام التقنيات احلديثة وأساليب التعليم والتعلم اليت دف  -
وحترير الفرد املتعلم  ،إىل تعليم األفراد مبعدالت أسرع وبوسائل متعددة 

ستخدام أدوات الدراسة با، من االعتماد على املعلم والنصوص امللخصة 
وحتفيز الفرد على تعليم نفسه باالعتماد على ما يتاح له مـن  ، املستقلة

تتسع  لتشمل الوسائل السمعية والبصرية والشبكات ،أساليب ووسائل 
والعقـول  ، اإلقليمية والعاملية لالتصاالت وكذا األقمـار الصـناعية   

  .اإللكترونية
الت يف وضع الربامج وتنفيـذها  توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصا -

وتليب احتياجـات  ،تتالءم مع الظروف والتطورات العاملية ، بشكل فعال
سواء يف مؤسسات التعليم والتـدريب أو يف مواقـع العمـل    ، األفراد
 .واإلنتاج

واعتماد ، إتاحة الفرص لألفراد يف ابتداع أساليب جديدة لتعليم أنفسهم  -
األفراد على التعليم أو استنباط أساليب األساليب الناجحة كنماذج تعني 

  .وهكذا، جديدة 



 

كأولويـة قصـوى يف   يناقش هذا احملور سبل رفع نسب امللتحقني بالتعليم التقين 
وذلـك بإتبـاع   ،من حجم القوى العاملة % ٦٠حىت متثل خمرجاته ، القرن القادم 

  :سياسات إجراءات خمتلفة أمهها يف العناصر التالية 
  .تطوير األبعاد التشريعية واملؤسسية يف رفع أعداد الطالب يف التعليم التقين بصورة خاصة -١



 ٢٩٠  
 

 

واالستراتيجيات واخلطط املتعلقة بتوجيه العدد األكرب وضع السياسات  -
لضمان وفاء هذا التعليم بالطلب ، من الطالب حنو التعليم املهين والتقين 
  .على التقنيني يف خمتلف التخصصات

تفعيل أدوار املؤسسات املختصة بالتعليم املهين والتقين بتنسيق السياسات  -
القبول ذا التعليم كي تواكب واخلطط واإلجراءات اليت ترفع معدالت 

 .خمرجاته الطلب عليه بصورة أقرب إىل التوازن
، تقوية الروابط بني مؤسسات العرض والطلب على القـوى العاملـة    -

عن طريق توحيـد التشـريعات   ، ورفع كفاءا معا ، وتوثيق تفاعالا 
وغـري  ،والقيام بالبحوث والدراسات املشتركة ، وإجياد نظم املعلومات

لك مما جيعل التعليم التقين يفي بالطلب املنشود من التقنيني إىل جانـب  ذ
 .التخصصات األخرى

توفري وتطوير القدرات التخطيطية للجهات املسئولة عن التعليم املهـين   -
ومنحها الصالحيات اليت متكنها من القيام مبهامها يف إحـداث  ، والتقين

 .التوازن املطلوب بني أنواع التعليم

وال سيما . ل على توجيه حركة الطالب حنو أنواع التعليم املهين والتقينالعم -٢
التقين منه لتضييق الفجوة املنتظرة بني أنواع التعليم يف ضوء مؤشرات الطلب علـى  

  .العمال املهرة التقنيني واالختصاصيني

 

إنشـاء  تأكيداً وختصيصاً ملا سبق ينبغي أن تركز اجلهود حنو التوسع يف  -
موزعة علـى  ، معاهد تقنية إىل أقصى حد تتيحه اإلمكانات و الظروف 
  .مناطق اجلمهورية وفق االحتياجات املستقبلية من التقنيني



 ٢٩١ 

، إجراء دراسة تنبؤية بالنمو املتوقع إلعداد الطالب يف العقـد القـادم    -
ورصد املتغريات والظروف املؤثرة على إقبال الطالب علـى التعلـيم   

 .لى األعداد املنتظر قبوهلا بالتعليم التقينللوقوف ع
وذلك بعـدة  ،جعل القبول بالتعليم اجلامعي يتم من خالل التعليم التقين  -

استخدام مقاعد دراسية جمانية باجلامعات احلكومية مقابـل  : طرق منها 
وضـمان  ،رفع رسوم الطالب الذين ال يأتون عن طريق التعليم الـتقين  

ومـنح قـروض   ، لتخرج من التعليم التقين حصوهلم على وظائف بعد ا
على أن يعفوا البعض مـن  ،تيسر التحاق الطالب الفقراء بالتعليم التقين 

ومث ،سدادها إذا أشغلوا بعد التخرج يف نفس ختصصهم فترة من الوقت 
قصر اإلبتعاث إىل اخلارج على خرجيي التعليم التقين إىل ما هنالك مـن  

 .أمور
يفي يف التعليم املهين والتقين كإستراتيجية حتكـم  التركيز على النمو الك -

 .منو الطالب ومؤسساته
تأخذ تـارة  ،استحداث جتارب وصيغ جديدة من التعليم املهين والتقين  -

وتتسع التجـارب لتشـمل   ، بالتعليم املفتوح كما يف التعليم التجاري 
مواقع وتأخذ تارة أخرى بإجياد برامج دراسية تدريبية يف ، أعداد املعلمني 
 .اخل.. وتأخذ تارة ثالثة بالتعليم املتناوب ، العمل واإلنتاج 



 

ويتناول هذا احملور سبل توفري االحتياجات الالزمة مـن الكفايـات التعليميـة    
  : وذلك من خالل إبراز العناصر التالية.والتدريبية واإلشرافية كما وكيفا 

وضع الدراسات واخلطط اليت تقضي احتياجات التعليم اليمين من الكفاءات  -١
  .البعيدةالتعليمية والتدريبية واإلدارية يف اآلماد 

 



 ٢٩٢  
 

وضع خطة طويلة املدى لتحديد احتياجات نظام التعليم الـيمين مـن    -
معلمي ومدريب وإداري التعليم املهين والتقين يف ضوء غعداد الطـالب  

ويف ضوء املعاهد واملراكـز املزمـع   ،املتوقع قبوهلم ذه األنواع التعليمة
  .خلطة السابقةإنشاءها على أن تكمل هذه اخلطة ما بدأته ا

إعطاء أولوية لتأهيل وإعداد الكفايات التعليمية واإلدارية للتعليم املهين  -
وهذا يتطلب إقامة معهـدين أو  . والتقين يف اليمن بكل أشكاله وأنواعه

 .أكثر هلذا الغرض إىل جانب االستفادة من إمكانات اجلامعات اليمنية
يب وموجهي التعلـيم  وضع مجلة من األسس واملعايري جلذب معلمي ومدر -

 .وتدريبهم، واملؤسسات ، التقين واملهين ملختلف األنواع 

  
  
  
  
 



 

احملور سبل تنويع وتطوير مناهج وبرامج التعليم والتدريب املهـين  ويتناول هذا 
وذلك من خالل أبرز العناصـر  ،والتقين جنبا إىل جنب مضمون التعليم العام والعايل 

  :التالية 
االستمرار يف تطوير وجتديد حمتوى التعلـيم والتـدريب املهـين والـتقين      -١

ويف ، ع وإطاره الثقايف ويف أساليب اإلنتاج الستيعاب املتغريات املتسارعة يف نظم اتم
  .العلم وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت



 ٢٩٣ 

 

تطوير مناهج تتصف باملرونة والشمول وتستجيب للمـتغريات احملليـة    -
والعاملية وتعتمد على التغري املعريف واالكتشافات احلديثة وإدخال العمل 

  .من حمتوى التعليمومبادئ التكنولوجيا كجزء أساسي 
أن تبين املناهج يف أصوهلا الفكرية مزج الثقافتني النظرية واملهنية يف كل  -

وتصمم يف . ومهين ، وثقايف  ،جتمع بني ما هو إنساين ،متوازن ومنسجم 
جانبيها التقين على وحدات وتشمل على املفاهيم واألفكار األساسـية  

اخل التخصصات وتكاملـها  وتبين يف جانبها اإلجرائي على تد. للمادة 
وأن يكون ناجتها النهائي أن يتعلم الفرد القدرة على تعليم ذاته وتنميـة  

 ،والتكيف مع نفسـه  ،والقدرة على  التفكري العملي ، مهاراته باستمرار
 .ومهنته وجمتمعه دوما

تصميم املناهج لتناسب احتياجات العمل دوما بإدخال العمـل املنـتج    -
مع ، مبا يؤدي إىل دمج اخلربة الدراسية بالتطبيقية ،ضمن املنهج الدراسي 

ما يتبع ذلك من حتديد التخصصات والربامج وفقـا للمسـتجدات يف   
 .احتياجات سوق العمل

تركيز التوسع يف تضمني مناهج التعليم مفـردات خاصـة للمشـاريع     -
 .الصغرية واملتوسطة وتنظيم املؤسسات الصغرية والكبرية وصور إدارا

مج التدريب مرنة ومتنوعة حـىت تتواكـب مـع املـتغريات     جعل برا -
 .واملستجدات التكنولوجية يف ااالت املهنية واملتنوعة

التوسع يف برامج التعليم والتدريب من بعد من خالل شبكة االتصاالت  -
 .واإلعالم اجلماهريي

تنويع وتطوير طرق وأساليب التعليم والتعلم والتقومي املبين علـى الـتعلم    -٢
  .الذايت وطبقا لقاعدة التربية املستدمية

 



 ٢٩٤  
 

االستمرار يف إجراء الدراسات والبحوث سواء لتقومي مـا هـو قـائم     -
وتطويره إىل األفضل أو الستنباط وابتداع أساليب وطـرق جديـدة يف   

  .وتقومي الدارسني والعمل التربوي ككل، التدريس والتعلم 
س احلديثة اليت تساعد علـى الـتعلم   إعطاء أولوية قصوى لطرق التدري -

الذايت وتزيد مساحة التعليم البعدي اليت تتيح للطالب االختيار بني طرق 
ومن ذلك مـثال أسـلوب   ،وأساليب عدة لتحقيق احتياجام التعليمية 

، الدراسات املستقلة الذي يعتمد على التعليم الفردي والتعليم املـربمج  
س القائم على احلساب اآليل وسوف والتدري، ونظام التدريس الشخصي

معتمـدة علـى األقمـار    ،تتخذ صور التدريس ولتعلم صورا عديـدة  
وتستخدم بكثافـة  ، الصناعية والعقول اإللكترونية فائقة السعة والسرعة

، والتـدريس مبصـاحبة الكمبيـوتر واملسـجالت     ، التعليم املربمج 
يعها ستضيف أبعـاداً  واإلنترنت اليت مج، واملعامل اإللكترونية ،والفيديو

 .جديدة للتدريس والتعليم
زيادة الروابط والعالقات بني مؤسسات التعليم والتدريب ومؤسسـات   -

 .العمل واإلنتاج لتوفري فرص التطبيقات امليدانية والتعلم الذايت
تطوير استخدام وسائل اإلعالم لرفع قدرات األفـراد علـى التعلـيم     -

وللقيام بربامج اإلرشاد والتوجيه ،ات واكتساب اخلربات والقيم واالجتاه
 .املهين والتقين بقصد رفع مكانة هذا التعليم وتقدير الناس له

املراجعة الدائمة لطرق وأساليب التقومي التربوي لتطوير حمتواه ومفاهيمه  -
واستخدامه بصورة دورية مبا يف ذلك تقـومي اخلـرجيني   ، وسبل تطبيقه 

 .ومدى تقدمهم يف أعماهلم

– 

ويتناول هذا احملور سبل تقوية أواصر العالقات املتبادلة بني مؤسسات التعلـيم  
والتدريب املهين والتقين أيا كانت جهات اإلشراف عليها مـع مؤسسـات العمـل    

  :اليةوذلك من خالل العناصر الت. واإلنتاج يف القطاعيني العام واخلاص 



 ٢٩٥ 

كسبيل لدفع ،تركيز التوسع حنو ربط العلم والتعليم بالعمل واإلنتاج واحلياة  -١
ودراسات تطبيقية وأساسية  جهود التنمية والتطوير االجتماعي من خالل إجراء حبوث

وجعل التعليم قوة خالقة لإلنسان إلمنـاء  ،العلم توظيفا اجتماعيا واقتصاديا  لتوظيف
وقوة للمجتمع ، وعضو منتج وإنسان يتمتع حبقوقه ،مستنري  قدراته ومهاراته كمواطن

  .لزيادة النمو االقتصادي والتغيري االجتماعي الثقايف

 

التوسع يف إجراء حبوث ودراسات تقوميية تطويرية من قبـل اجلهـات    -
املختصة يف هذا الشأن أو من قبل اجلهات املشرفة على التعليم والتدريب 

 ،الباحثني؛ لتوظيف العلم واملعرفة يف نـواحي اتمـع الـيمين    وكذا 
واستنباط طرق وأساليب جديدة لتطبيق املعارف والعلـوم يف أنشـطة   

  .اتمع
تطويع بعض التجارب واألساليب التطبيقية الناجحة يف مؤسسات التعليم  -

 .التقين واملهين على البيئية اليمنية واألنشطة االقتصادية واالجتماعية
جعل التعليم وسيلة التنمية والتطور من خالل إمناء قدرات الفرد وتفجري  -

طاقاته ليعيش يف واقع له ظروفه وحاجاته ويتكيف معه كمواطن مستنري 
وهذا .. وإنسان يشبع حاجاته ويرقى ا إىل مستوى أعلى ،وعضو منتج 

ادهـا  يتطلب من التعليم أيا كان نوعه ومستواه أن يتمثل احلياة بكل أبع
 .ويستجيب لواقع العمل واإلنتاج

إدخال مقررات تعكس ظروف البيئة اليمنية مباشرة وتعتمد على خربات  -
  .الدارسني وحاجام من التعليم 

تكثيف الدراسات والبحوث اليت ترصد حركة االقتصاد الوطين والتنبؤ  -
مبؤشرات منوه وحتليل العوامل والقوى اليت تـؤثر عليـه واسـتخالص    

توجيه  التعليم اليمين املواكب الحتياجات النمو االقتصـادي  مؤشرات 
 .واالجتماعي



 ٢٩٦  
 

هـو  ، ومثة زاوية مهمة بشأن البحوث والدراسات أكثر من القيام ـا   -
وهنا ميكن .استخدام نتائج هذه البحوث والدراسات وتوظيفها يف الواقع 

تشكيل فريق من املتخصصني يف هذا اال إىل جانب عدد من خـرباء  
ينظرون حتت وحدة تنظيمية تتبـع  ، لصناعة والزراعة ورجال األعمال ا

الس الوطين للتعليم املهين والتقين أو الس األعلى للتنمية البشرية يف 
ويتوىل هـذا الفريـق   . ومزود بشبكة معلومات ، اليمن املزمع إنشاؤه 

اإلشراف على تطبيق نتائج البحوث والدراسـات يف مواقـع العمـل    
 .والنظرية بالتطبيق، نتاج لربط الفكر بالعمل واإل

  
  
  
 

إجياد قنوات تعزز عالقات مؤسسات التعليم والتدريب بأنشـطة السـكان    -٢
  .وهرم العمالة، وقطاعات العمل واإلنتاج 

 

التأكيد واحلرص على ربط مواصفات اإلعداد والتأهيل يف مؤسسـات   -
وظروف حياة اتمع ، وأساليب اإلنتاج التعليم والتدريب بطبيعة العمل 

وأمناط ثقافته حبيث يكون التأهيل والتدريب موافقا ومواكبا للتوصـيف  
  .والتصنيف املهين للعمل املهين

العمل على تضييق الفجوة بني خمرجات التعليم وتركيب العمالة يف اليمن  -
 من خالل اإلسراع يف توزيع الطالب على أنواع التعلـيم طبقـا هلـرم   

 .العمالة ومستوياته املهن



 ٢٩٧ 

جتديد قانون العمل املهين ليستوعب التغريات اجلديـدة يف مواصـفات    -
 .املختلفة هاألداء املهين ومستويات

تطوير نظام وطين شامل للمعايري واالختيارات املهنية ملزاولة العمل املهين  -
وإصدار التراخيص ومقابلة ذلك لتطوير نظام للمؤهالت املهنية يتفـق  

 .وسلم املهارات
توسيع شبكة املعلومات ورفع فعاليتها بني مؤسسات التعليم والتـدريب   -

لتبادل املعلومات واخلربات اليت تفيد مـن  ، ومؤسسات العمل واإلنتاج 
وكذا توسيع ربـط  ، إجراء اإلصالحات وإدخال التجديدات أوالً بأول 

اجلديد املسـتخدم   ملتابعة، ة اإلقليمية والدولية كبالشبكة الوظيفية بالشب
 .يف جمال التعليم والعمل لإلنتاج وهيكل العمالة

توسيع التوجهات السابقة املتمثلة يف إدخال جتـارب وصـيغ تعليميـة     -
يليب احتياجاته ، تدريبية متطورة يف ميادين العمل واإلنتاج وبني السكان 

 .املتنوعة باالستفادة من التجارب املتعددة اليت تأخذها دول العامل

  



 

ويناقش هذا احملور سبل رفع كفاية مؤسسات التعليم والتدريب وزيادة فعاليتـها  
  :يةوذلك من خالل العناصر التال. طبقا ملعايري اقتصاديات التعليم 

وخباصة املهنيـة  ،العمل على حتسني مدخالت مؤسسات التعليم والتدريب  -١
  .وتوفري الظروف املألئمة للعمل واإلجناز، والتقنية منها 

 

تسريع اخلطوات أكثر فأكثر لتوفري وحتسني مدخالت مؤسسات التعليم  -
وذلك من معلمني ومدربني وموجهني ، والتدريب ومنها التقنية واملهنية 



 ٢٩٨  
 

.. ومناهج وكتب ووسائل تعليمية ، ومشرفني اجتماعيني وكوادر إدارية 
 وميكن، وكل ذلك وفق معايري ومقاييس الكفاية الداخلية املعروفة ، اخل 

هنا وضع استمارات باملعايري املقبولة ملدخالت املؤسسات التعليمية مبـا  
  .لتكون إطار مرجعيا للمعدل األمثل، يناسب البيئة والظروف اليمنية 

رفع الكفاية الداخلية النوعية قبل الكمية ملؤسسات التعليم والتـدريب إىل   -٢
  .أقصى ما تسمح به اإلمكانات والطاقات املتاحة

 

وضع مجلة من املعايري واألسس الكمية والكيفية اليت تقيس أداء نظـام   -
منظوراً لذلك من خالل ، مؤسسات التعليم والتدريب ومعدالت اإلجناز 

ودرجات النجـاح  ، تدفق الطالب عرب الصفوف واملستويات الدراسية 
وما ميارسونه من أنشـطة صـفية وال صـفية    ، احلاصل عليها الطالب 

اخل ومـا يبتكرونـه مـن    ..وأنشطة علمية وثقافية واجتماعية ورياضية
إىل غري ذلك من ، وما منى فيهم من قدرات ومهارات ، أساليب وطرق 

تتخذ أساسا للحكم على أداء تلك املؤسسـات  ، نواحي كمية وكيفية 
 .وتقوميها النهائي، وإجنازاا 

ـ   - وفري الشـروط  تركيز التوجه حنو حتسني جودة التعليم من خـالل ت
وتنويـع  . املوضوعية والذاتية لقيام العملية التعليمية وتطوير مضـموا  

ورفع كفاية املعلم وجعل املتعلم حمور العملية ،أنشطتها داخليا وخارجيا 
 .التعليمية ابتداء وانتهاء

التوسع يف إشراك مؤسسات العمل واإلنتاج يف تسيري مهـام التعلـيم    -
وخباصـة يف حتديـد   ، ه وتطـوره  والتدريب ودفـع خطـوات منـو   

 .واإلشراف على التدريب العملية واملشاركة يف األنشطة املختلفة،حمتواه
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االهتمام بإجراء دراسات الكلفة والفعالية ملؤسسات التعليم والتـدريب   -
وتطوير منظومه حلساب كلفتـه  ، من زوايا مدخالته وعملياته وخمرجاته 

 .ة وغري املباشرةوعوائده الفردية واتمعية املباشر

رفع الكفاية اخلارجية ملؤسسات التعليم والتدريب الكمية والكيفية يف ضوء  -٣
 .متطلبات التنمية من القوى العاملة

 

إجراء الدراسات واإلسقاطات بالطلب على القـوى العاملـة حسـب     -
وكيفيـة  ، وكذا العرض املتوقـع  ، التخصصات وعلى مجيع املستويات 

ازنة بني العرض والطلب وما يفرضه هذا اإلجراء من تغـريات هنـا   املو
  .وهناك

اعتماد سياسات وخطط وتدابري متكن النظام التعليمـي مـن الوفـاء     -
مبا يضمن املواءمـة  ،باحتياجات التنمية وسوق العمل من القوى العاملة 

وما يتطلبه هذا مـن  ، املستمرة بني العرض والطلب من القوى العاملة 
 .القدرات التخطيطية ورفع كفايتها تعزيز

تطوير برامج تدريسية المتصاص فائض العمالة إلعادة اخنراطها يف سوق  -
 .العمل

وتقومي مـدى  ، إجراء دراسات وحبوث لتقومي نواتج التعليم والتدريب  -
لتصـــحيح ، واملهـــن   انطباق خمرجات التعليم على أداء الوظائف 

حىت تالئم نـواتج التعلـيم أو   ، االختالالت اليت متت والتغلب عليها 
 .خمرجاته متطلبات التنمية وسوق العمل كما وكيفا

فتح جماالت التعاون والتنسيق املشترك بني مؤسسات التعليم ومؤسسات  -
لتعزيز مواءمة نواتج التعليم مع االحتياجـات  ، القطاعني العام واخلاص 

 .منها
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، ويتناول هذا احملور تأكيد وتعزيز األساليب والطرق السـابق ذكرهـا    -
والتعليم املهـين  ، وتفعيلها لرفع املخصصات املالية للتعليم اليمين عموما

وذلك وفق العناصر اليت سبق . نظرا الرتفاع تكاليفه ، والتقين خصوصا 
رحلة األوىل من اإلستراتيجية وتفاديا لتكرار ما سبق ذكره ذكرها يف امل

فإن جل ما ميكن تأكيده ، من سياسات وإجراءات يف عناصر هذا احملور 
هنا هو رفع كفاية السياسات واإلجراءات املذكورة سابقاً لتوفري التمويل 

وإمنا لنظام التعليم الـيمين  ، الالزم ليس للتعليم املهين والتقين فحسب 
مع مالحظة اقتصاد التركيز  على العناصر البارزة وذلك كمـا  ، كل ك

 :يلي 

  
  
  
  
  

االستمرار يف رفع املخصصات املالية احلكومية للتعليم اليمين وإعادة توزيعها  -١
ومبا يليب مطالب التعليم املهين والتقين كأولوية أوىل ، حسب حاجات كل نوع تعليمي 

  .يف التعليم اليمين

 

ومن طرق التنفيذ األخرى إىل جانب ما سبق ذكره يف املرحلة األوىل يف حمـور  
  : ما يلي ، التمويل

االستمرار يف وضع السياسات واخلطط اليت تكفل مصادر متويل دائمـة   -
مع جعل التعليم الـتقين  ، ومضمونة للتعليم اليمين بكل أشكله وأمناطه 

 .حيظى بالرعاية األوىل 
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وال سيما ، رص أمام تنويع وتطوير مصادر متويل التعليم اليمين إتاحة الف -
 .أمام املؤسسات االجتماعية واملنظمات غري احلكومية

وضع ميزانية موحدة لنظم ومؤسسات التعليم والتدريب اليمين موزعـة   -
مع ختصيص االعتمادات الالزمـة  ، على جهات اإلشراف على التعليم 

 .للدراسات والبحوث
منـها  ،وحبوث متنوعـة  ، جهات السابقة يف إجراء دراسات توسيع التو -

ومنـها يف التنبـؤ   ، ومنها الكلفة واملنفعة ، ومنها التطويرية ، التقوميية
وخفض كلفة الوحدة ، ومنها يف ترشيد اإلنفاق ، مبستقبل كلفة التعليم 

 .اخل...التعليمية
املنتجـات  التفكري اجلدي يف زيادة الرسوم على مبيعات النفط والغاز و -

 .احمللية وغريها املقترحة يف العناصر السابقة

  
  
 

تطوير وتفعيل القدرات الذاتية ملؤسسات التعليم املهين والتقين أيا كانـت   -٢
  .جهة اإلشراف عليها يف استغالل إمكاناا وطاقاا لتمويل نفسها ذاتيا

 

   :وإىل جانب ما سبق ذكره يف العنصر السابق ميكن 
فتح اال أمام مؤسسات التعليم املهين والتقين للبحث عـن جمـاالت    -

  .وطرق لتمويل نفسها ذاتياً 
توسيع التوجه حنو ترشيد اإلنفاق وخفض كلفة التعليم املباشرة وغـري   -

 .املباشرة واستثمار كل ما هو متاح وممكن إىل أقصى حد
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املهين والـتقين إىل  السعي احلثيث إىل متويل مؤسسات التعليم والتدريب  -
مبا فيها ، وحدات إنتاجية ال تقل شأنا عن أي مؤسسة إنتاجية يف اتمع 
 .املؤسسات التابعة لوزارة التربية والتعليم أو اجلهات األخرى

وتقوية أجهزة الرقابة ، إصدار التشريعات واللوائح اليت حتمي املال العام -
 .واحملاسبة للحفاظ على إمكانات اتمع

 

 

 

 

 

 

–

 

ويناقش سبل رفع قدرة القطاع اخلاص واألهلي يف حتمل مسؤولية التعليم إشرافا 
  :ر التالية ختطيطا وتنفيذا وذلك من خالل العناص، ومتويال 
توسيع أدوار القطاع اخلاص واألهلي يف اإلشراف على التعليم اليمين ختطيطاً  -١

  .وإدارة وتطوير مضمون التعليم وأساليبه وخباصة املهين والتقين منه
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إعطاء مساحة أوسع للقطاع اخلاص إلنشاء مؤسسات للتعليم والتدريب  -
ضـمن مشـاريعه   ، والتعلـيم  املهـين   اليت متزج بني التعليم النظري 

ووضع مجلة من الضـوابط  ،االستثمارية مع منحه حوافز مادية متنوعة 
  .والتدابري اليت حتافظ على رسالة التربية

توسيع التوجه حنو إشراك مؤسسات القطاع اخلاص واألهلي يف جلـان   -
وجمالس رسم السياسات ووضع  االستراتيجيات واخلطط للتعليم اليمين 

 .خمتلف أنظمته ومؤسساته واملسامهة يف متابعة التنفيذيف 
توسيع التوجه حنو إشراك مؤسسات القطاع اخلاص واألهلي يف اللجان  -

واالس املختصة يف رسم السياسات ووضع االستراتيجيات واخلطـط  
للتعليم اليمين وإفساح اال أمامه إلدارة مؤسسات التعليم والتـدريب  

 .متابعة التنفيذ وإجراء التقومي ويف، املهين والتقين
التوسع يف إشراك القطاع اخلاص يف تطوير املناهج التربوية ملؤسسـات    -

وإشتراكهم ، وخصوصا يف املؤسسات املهنية والتقنية، التعليم والتدريب 
الفاعل يف تنفيذ حمتوى التعليم والتدريب باألنشطة التربوية سواء داخل 

 .املعاهد أو املصانع
آليات السوق توجه الطلب والغرض من القوى العاملة يف خمتلـف  ترك  -

مستوياا و كوا األكثر قدرة على إجياد حالة من االستقرار النسيب يف 
مـع إصـدار احلكومـة    ، سوق العمالة يف ظل سيادة القطاع اخلاص 

  .للتشريعات والضوابط اليت تضمن حقوق األطراف املختلفة
توسيع مشاركة القطاع اخلاص واألهلي يف متويل التعليم الـيمين بأشـكال    -٢

  : وأساليب متنوعة 

 

، جبانب ما سبق ذكره من سياسات وإجـراءات يف عناصـر املرحلـة األوىل    
  : وضرورة تفعيلها ميكن إضافة ما يلي 
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الـتقين يف  زيادة رسوم املنشآت االقتصادية يف صندوق التدريب املهين و -
املستقبل وتوسيعها لتشـمل العديـد مـن املؤسسـات االقتصـادية      

 .واالجتماعية
تشجيع القطاع اخلاص واألهلي يف إنشاء مؤسسات التعليم والتـدريب   -

ووضع معايري موضوعية إلنشـاء  ، مقابل رسوم معقولة حتددها الدولة 
مؤسسات تعليمية مع إعطاء حوافز وتسهيالت للقطاع اخلاص الـذي  

 .نشئ مؤسسات للتعليم املهين والتقيني
إحلاق عضوية صندوق التدريب املهين بالس األعلى للتنمية البشرية يف  -

، وتوسيع عضويته ليضـم جهـات حكوميـة    ، اليمن املقترح إنشاؤه 
، وغري حكومية كاجلمعيات اخلريية مثال ، كوزارة التربية والتعليم مثال 

مؤسسات التعليم والتدريب املهين  وكذا توسيع نطاق أنشطته ليضم كل
 .والتقين

  
  
  
  
 



 

ويناقش هذا احملور تفعيل السياسات واإلجراءات السابقة ذكرها يف عناصر هذا 
  :من خالل العنصر اإلمجايل التايل ، املرحلة األوىل احملور يف 
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االستمرار يف تطوير عالقات التعليم والتدريب مع الدول العربية والـدول   -١
لـدعم تطـوير   ، وال سيما ذات العالقة ، وكذا املنظمات اإلقليمية والدولية، املتقدمة

  .ة خاصة للتعليم املهين والتقينالتعليم اليمين واملسامهة يف توفري احتياجاته املادية والفني

 

زيادة فعالية السياسات واإلجراءات املقترحة سـابقا يف حمـور البعـد     -
وتوسيع ، اإلقليمي والدويل وعناصره يف املرحلة األوىل من اإلستراتيجية 

األنشطة واإلجراءات اليت من شأا إعادة توظيف واستثمار املساعدات 
وخصوصـا  ، لتطوير التعليم اليمين، ة الفنية واملالية والقروض اخلارجي

  .اجلانب املهين والتقين منه وإحداث ضة حقيقية فيه
تعزيز التعاون  الدويل يف دعم مسرية التعليم التقين واملهـين يف الـيمن    -

خباصة واالستفادة من العالقة بالنظام االقتصادي الدويل يف إعادة تطوير 
سبل منوه وحتديثه املنسجم مع ظـروف اتمـع    التعليم اليمين وتوفري

 . اليمين واحتياجاته
) انترنـت (التوسع يف االستفادة من الشبكة اإلقليمية العاملية لالتصاالت  -

 .يف تطوير التعليم اليمين وخصوصا التقين منه

  
  
 

ذه اإلستراتيجية ومراحل العمل ا نكون قد وضعنا  الدواء بناء على تشخيص 
ويف ضوء االجتاهات العاملية احلاصلة يف نظم التعليم اليت ، معرفة عيوبه وعلله الواقع و

حددت سبل التجديد والتغيري يف التعليم والتدريب املهين والتقين وكيفيـة تطـويره   
واالنتقال به ليصبح جزءا مرتبطا بنظام التعليم وممتزجا فيه كضرورة متليها طبيعة احلياة 

  .وحقائق العصر



 ٣٠٦  
 

جيد ذكره يف ختام هذا املوضوع أن اإلستراتيجية السابق ذكرها حاولت ولعل ما 
، بشىت الطرق حصر كل ما ميكن القيام به لتطوير التعليم والتدريب املهين والـتقين  

وجعلـه  ، و الصحيح من نظام التعليم اليمين ، واالنتقال به لوضعه يف مكانه الطبيعي 
تكـزا للتنميـة والتطـور االقتصـادي     أساسا لتطوير التعليم بشمول وتكامل ومر

  .وقاعدة لالنطالق حنو القرن القادم، واالجتماعي 
وحصرت كل كبرية وصغرية ملا ، ولكن ال تدعي اإلستراتيجية أا بلغت الكمال 

، عمال مبأثور القـول  ، ولكن حسبها أا حاولت واجتهدت ، ميكن إتباعه والقيام به 
  .ومن اجتهد وأصاب فله أجرين. طأ فله أجر ومن اجتهد وأخ. لكل جمتهد نصيب 

وحسبها أا عينت املسار وتناولت املعامل الرئيسية واخلطوط الدقيقة إىل حد كبري 
تاركة جانب من تفاصيل التفاصـيل  ، وتزعم أا مست اجلانب األكرب من التفاصيل 

قياسـا  ، فيذها للمنفذين انطالقا من مبدأ أو مقولة مركزية اإلستراتيجية ال مركزية تن
على اعتبار أن ظروف التنفيذ وزمانه ومكانه يكشف عـن  ، ملقوالت أخرى معروفة 

ومع ذلك فهي ، إمكانيات وإجراءات أخرى كثرية ال يستطيع رؤيتها إال املعايش هلا 
  .ال تتناقض مع اخلط العام لإلستراتيجية وما تقصد إحداثه والوصول إليه

لقدير أن ترى هذه اإلستراتيجية النور وتأخذ طريقها ويف األخري أمتىن من املويل ا
مصدرا باعثا على االهتمـام بـالتعليم    -على أقل تقدير –أو أن تكون . إىل التنفيذ

  .والتدريب املهين والتقين واختاذه مدخال وقاعدة إلصالح وتطوير نظام التعليم اليمين
أن يلهمنا خدمة ميننـا  و، داعيا املوىل عز وجل أن يسدد على طريق اخلري خطانا 

  .احلبيب بقدرة واقتدار إنه نعم املوىل ونعم النصري
  ،،،واهللا مث اليمن من وراء القصد 

  
 

 



 ٣٠٧ 

١  
وزارة املواصالت والنقل نبذة عن املعهد العـام لالتصـاالت، صـنعاء     .١

 .استنسل، د،ت
، مؤشرات عامة، ٩٧/١٩٩٨نتائج املسح العام: والتعليم وزارة التربية  .٢

 ت.صنعاء د
اخلطة اخلمسية األوىل للتنميـة االقتصـادية   : وزارة التخطيط والتنمية .٣

 .٢٠٠٠ -١٩٩٦واالجتماعية 
قانون النظـام التعليمـي املوحـد،    : مجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية .٤

١٩٩٨. 
العـام للسـكان واملسـاكن    نتائج التعـداد  : اجلهاز املركز لإلحصاء .٥

 .١٩٩٦، التقرير العام ١٩٩٤واملنشآت، ديسمرب 
مطابع .، صنعاء ١٩٩٧كتاب لإلحصاء لعام : اجلهاز املركزي لإلحصاء .٦

 .١٩٩٨مؤسسة الثروة للصحافة والنشر، فرباير 
 .١٩٩٢قانون التربية والتعليم لعام : اجلمهورية اليمنية .٧
أكتـوبر  ١٤اليمنية، عدن مطبعة دستور اجلمهورية : اجلمهورية اليمنية .٨

 .للصحافة والنشر

  
  
  
 

 

ختطيط التعليم العايل اليمين يف ضوء خطط التنمية من : أمحد علي احلاج .١
رسالة دكتوراه، غري منشورة، جامعة عني ٢٠٠٠القوى العاملة حىت عام 

 .، الرسائل العلمية والدراسات١٩٨٨مشس، كلية التربية 



 ٣٠٨  
 

تقومي خرجيي املدارس الصناعية يف مصر، رسـالة  : بدراوي زيدانمهام  .٢
 .١٩٨٧دكتوراه غري منشورة ، كلية التربية عني مشس 

تقومي الربامج احلرفيـة لألمـني مبراكـز    : حييي عبد الوهاب الصائدي  .٣
رسالة ماجستري غـري  ، التدريب األساسي يف اجلمهورية العربية اليمنية 

 .١٩٨٩القاهرة، امعة عني مشس ج، كلية التربية ، منشورة
تأمالت يف مستقبل : مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية يف الدول العربية  .٤

م بـريوت  ٢٠٠٠ – ١٩٨١التعليم يف املنطقة العربية خالل العقدين 
١٩٨٠. 

شـبكة التجديـد   ، مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية يف الدول العربية  .٥
 .١٩٨٢تشرينعمان ، التربوي يف البالد العربية 

ترمجـة سـونيا   ، تطور التعليم املوازي يف البلدان النامية : هاميو ماننت  .٦
 .ت. مستقبل د، غندور اليونسكو 

دراسة مقارنة عن التعليم التقين واملهين واملدرسـة  : يوسف عبد املعطى  .٧
، دمشـق إبريـل   ، املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلـوم  ، الشاملة 
١٩٧٨. 

مكتب اليونسـكو  ، مستقبل التربية يف البالد العربية : الغنام  حممد أمحد .٨
 .١٩٨٧اإلقليمي للتربية يف البالد العربية

  
  
  

٣  
الندوة العربية حول التخطـيط للتعلـيم   ، االحتاد العريب للتعليم التقين  .١

  .١٩٩٧التقين واملهين يف صنعاء يف الفترة عام 



 ٣٠٩ 

الندوة الفكريـة حـول   : عة الدول العربية واألسكو األمانة العامة جلام .٢
التنمية البشرية يف الوطن العريب يف األمانة العامة جلامعة الدول العريب يف 

  .١٩٩٣،  ٩- ٦القاهرة خل الفترة ديسمرب 
ندوة سياسات تطوير التعليم العايل : املركز العريب لبحوث التعليم العايل  .٣

  .١٩٨٦نوفمرب  ٢٠- ١٦دمشق يف الفترة يف الوطن العريب املنعقدة يف 
اجتماع وكالء وزارت التربية : املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  .٤

واملعارف يف الوطن العريب حول وسائل تنفيذ تطوير التربيـة يف الـبالد   
  .١٩٧٩مايو ،  ٣١- ٢٧املنعقدة يف الرياض يف الفترة ، العربية 

األول للتطبيقيني لتطوير التعليم الصـناعي   املؤمتر: مركز حبوث التنمية  .٥
  .١٩٨٤املنعقد يف مراكش يف الفترة ديسمرب 

املؤمتر العاملي الثاين حول التعليم التقين واملهين يف سيؤول يف : اليونسكو  .٦
  .١٩٩٩إبريل  ٣٠- ٢٦الفترة 

التعليم :  UNEVOCمكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية يف الدول العربية  .٧
اآلفاق املسـتقبلية للقـرن   ، هين والتقين يف الدول العربيةوالتدريب امل

ورقة عمل رئيسية للمؤمتر التحضـريي اإلقليمـي   ، احلادي والعشرين 
املقدمة للمؤمتر العاملي الثاين حول التعليم املهين والتقين ، للدول العربية 

الصادرة حتت  ١٩٩٨نوفمرب  ٤- ١املنعقد يف الفترة ، ١٩٩٩سيؤول 
إعالن أبوظيب حول التعليم التقين واملهين يف الـدول العربيـة   : عنوان 

  ).النتائج والتوصيات(للقرن احلادي والعشرين 
الواقع والطموح حملو األمية وتعليم الكبـار يف  : وزارة التربية والتعليم  .٨

، تقرير مقدم إىل املؤمتر اخلـامس لتعلـيم الكبـار    ، اجلمهورية اليمنية 
  ١٩٩٧، هامبورج 

املـؤمتر الـوطين   : وزارة العمل والتدريب املهين ،رات والندوات املؤمت .٩
فربايـر   ٢٧- ٢٣للتعليم املهين والتقين املنعقد يف صـنعاء يف الفتـرة   

األول والثاين والثالث والرابع واخلامس والسـادس  : الدات  ١٩٩٩
  .والسابع



 ٣١٠  
 

الندوة الوطنية حول تطوير مكاتـب  : وزارة العمل والتدريب املهين  .١٠
لتشغيل يف اليمن عن فرص العمل وتنمية التشغيل املنعقدة يف اجلهـاز  ا

  .١٩٩٩فرباير ١٠- ٨املركزي للرقابة واحملاسبة بصنعاء يف الفترة 
املـؤمتر الفكـري األول   : اجلمعية العراقية للعلوم التربوية والنفسية  .١١

  .١٩٨٥للتربويني املنعقد يف بغداد يف عام 
املنعقد يف . مؤمتر منو مشروع حضاري تربوي : رابطة التربية احلديثة  .١٢

  .١٩٨٩إبريل  ١٣- ١١الفترة 
املؤمتر االقتصادي اليمين الثاين حول االصـالحات  : كتاب الثوابت  .١٣

االقتصادية واملالية واإلدارية يف اجلمهورية اليمنية املنعقد يف صنعاء خالل 
  .١٩٩٨إبريل  ٢٠ – ١٨الفترة 

ية والثقافة والعلوم يف الدول العربيـة  مكتب اليونسكو اإلقليمي للترب .١٤
يف الوطن العريب املنعقـد يف تـونس   ، ندوة سياسة تطوير التعليم العايل

  .١٩٨٥دمشق املركز العريب لبحوث التعليم العايل ، م ١٩٨٥
الندوة العربية عن دور املعاهد التقنيـة يف  : مركز البحوث التربوي  .١٥

  .١٩٩٨نوفمرب٢٢ – ١٨رة خدمة اتمع املنعقد يف صنعاء يف الفت
املؤمتر الثاين لتطوير التعلـيم اجلـامعي   : مركز حبوث التعليم العايل  .١٦

  .١٩٨٢،  ٢٣ – ٢٢املنعقد يف دمشق يف الفترة 
املؤمتر األول لوزارء التربيـة  : املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  .١٧

نعقـد يف  امل، حول رؤية مستقبلية يف الوطن العـريب  ، واملعارف العرب 
 .١٩٩٨ديسمرب ٦ - ٥طرابلس يف الفترة 

  

٤  
مركز دراسات الوحـدة  ، صدر املستقبل العريب : إبراهيم سعد الدين وآخرون  .١

  .١٩٨٢العربية بريوت 



 ٣١١ 

القـاهرة  ، األصول اإلدارية للتربية : أمينة أمحد حسن ، إبراهيم عصمت مطاوع  .٢
  .١٩٨٢، ١٢ط، دار املعارف 

دار النهضة ، القاهرة، املدرس يف املدرسة و اتمع : رضوان وآخرون أبو الفتوح  .٣
  .١٩٧٦، مصر 

صنعاء مطبعـة  ، التخطيط التربوي إطار ملدخل تنموي جديد : أمحد علي احلاج  .٤
  .١٩٩٦، املنار 

الواقـع والتحـديات خـبريات املسـتقبل     ، التعليم اجلامعي : أمحد علي احلاج  .٥
  .١٩٩٩ستنسل صنعاء ، إستراتيجية التطوير 

التعليم يف اليمن جذور تشكله واجتاهات تطـوره صـنعاء دار   : أمحد علي احلاج  .٦
  .١٩٩٩، الفكر املعاصر 

  .١٩٩٨، مطبعة املنار ، صنعاء ، أصول التربية : أمحد علي احلاج  .٧
  .١٩٩٩صنعاء مطبعة الكتاب املدرسي ، فلسفة التربية : أمحد علي احلاج  .٨
، عامل الكتـب  ،القاهرة، ية تطوير التعليم يف مصر إستراتيج: أمحد فتحي سرور  .٩

١٩٨٧.  
  .١٩٧٢، املعارف ، القاهرة ،تاريخ التربية : أمحد شليب  .١٠
  .١٩٨٦دمشق .رحليت إىل اليمن : أمحد وصفي زكريا  .١١
اجلزائر وكالة املطبوعات ، حنفي بن عيسى ، ترمجة ،تعلم لتكون : أدجارفو   .١٢

  .١٩٧٦، اجلزائرية
اهليئـة  ، القاهرة ، حنو نظام اقتصادي عاملي جديد : اهللا إمساعيل صربي عبد  .١٣

  .١٩٧٥، العامة للكتاب 
بـريوت مكتـب اليونسـكو    ،التربية وثيقة سياسة القطاع : البنك الدويل  .١٤

  .د. ت . اإلقليمي يف البالد العربية 
باريس ، ترمجة اليونسكو، ت من مستقبليات خمتارا، تتعلم وتعمل ، اليونسكو .١٥

١٩٨٣.  
، ١٩٥٢يوليو  ٢٣تاريخ التعليم الصناعي احلديث حىت : همي شنودة أميل ف .١٦

  .١٩٧٦دار الكاتب ، القاهرة



 ٣١٢  
 

جامعـة   ، ١٩٩٠تقرير التنمية البشرية لعام : برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  .١٧
  .١٩٩٠إكسفورد نيويورك مايو 

مكافحة وإزالة الفقـر مث العناصـر الرئيسـية    : برنامج األمم املتحد اإلمنائي  .١٨
  .١٩٩٧مايو  ،نيويورك  ،اإلستراتيجية القضاء على الفقر يف البلدان العربية 

، القاهرة ، ترمجة صاحل عبد العزيز ،  ١املرجع يف تاريخ التربية ج: بول منرو  .١٩
  .١٩٤٩، مكتبة النهضة املصرية 

ترمجة ونشـر مكتبـة   ، التعليم العايل والنظام الدويل اجلديد : بيكاس ساتيال  .٢٠
  .١٩٨٧الرياض ، رب دول اخلليج التربية لع

، دمشق، علي حيىي ديب ترمجة، احلضارة على مفترق الطرق : أدوفان ريشتيه  .٢١
  .م ١٩٧٥، مطبعة دار الثقافة 

بريوت دار العلـم  ، ترمجة عبد اهللا عبد الدائم ، التربية العامة : ريشتيه أوبري  .٢٢
  .١٩٨٢للماليني 

ترمجة السيدة إحسان أبو ،  ٢٠٠٠التربية والتعليم يف عام : هيوسنت  تورسنت .٢٣
، األردن من منشورات اللجنة األردنية للتعريـب و الترمجـة والنشـر    ، غربية 
١٩٧٧.  

  .١٩٩٥دار سيناء ، القاهرة ، التنمية البشرية يف الوطن العريب ، حامد عمار  .٢٤
دار الثقافـة  ، حنو سلوكية التعليم اجلـامعي القـاهرة   : حسان حممد حسان  .٢٥

  .١٩٨١للطباعة 
، سلسلة قضايا تربويـة ، اإلصالح التربوي يف العامل الثالث : حسن البيالوي  .٢٦

  .١٩٨٨، عامل الكتب ، القاهرة 
القـاهرة عـامل الكتـب    ،  ٥ط، تطور الفكر التربـوي  : سعد مرسي أمحد  .٢٧

١٩٨٢.  
  .١٩٨٦، عامل الكتب ، القاهرة ، تاريخ التربية : سعيد إمساعيل علي  .٢٨
القاهرة ، تاريخ التعليم احلديث يف مصر وأبعاده الثقافية : سيد إبراهيم اجلبار  .٢٩

 .١٩٧١دار الثقافة



 ٣١٣ 

معهد البحـوث والدراسـات   ، تكوين اليمن احلديث : سيد مصطفى سامل  .٣٠
 .١٩٧١مكتبة سعيد رأفت ، القاهرة ، العربية 

، القـاهرة  ، اجتاهات جديدة يف التربية الصناعية : صالح العرب عبداجلواد  .٣١
  .م ١٩٦٢ ،دار املعارف 

ت . د ، روز اليوسـف  ، القاهرة ، كنت طبيبا يف اليمن : طلعت إسكندر  .٣٢
١٩٦٤.  

مستقبل اجلامعات يف مصر حتديات وخيـارات التعلـيم   : ضياء الدين زاهر  .٣٣
الكتـاب السـنوي يف   ، سعيد إمساعيل علي ) إشراف(اجلامعي يف الوطن العريب 

  .١٩٨٧، دار الفكر العريب ، هرة القا، الد الثالث عشر ، التربية وعلم النفس 
  .١٩٨٣مكتبة الكاتب العريب ، دمشق ، اليمن اجلمهوري : عبد اهللا الربدوين  .٣٤
مكتبة األجنلـو  ، القاهرة ، االجتاهات التربوية املعاصرة : عرفان عبد العزيز  .٣٥

  .١٩٧٩، املصرية 
ات بريوت مركز دراس، حنو إستراتيجية بديلة للتنمية : علي خليفة الكواري  .٣٦

 .١٩٨٣الوحدة العربية 
الـدار  ،  ٣ط، تطور النظريات واألفكـار التربويـة   : عمر التومي الشيباين  .٣٧

  .م ١٩٨٢، مطبعة دار العلم ، تونس ، العربية للكتاب 
ترمجة عبـد اهللا عبـد   ، اجلمود والتجديد يف التربية واملدرسة : غي أفانزيين  .٣٨

  .١٩٨٢دار العلم للماليني، بريوت ، الدائم 
ترمجـة موسـى جنـدي    ، لوجيا ج أفانا سيف الثورة العلمية والتكنو .ف  .٣٩

  .ت . د ، دار الثقافة اجلديدة ، القاهرة
حممد خريي حـريب  : ترمجة ، أزمة العامل من منظور الثمانينات : فليب كوميز  .٤٠

  .١٩٨٧دار املريخ ، الرياض ، وآخرون
اجلـزء  ، من اليمن  التربية والتعليم يف الشطر اجلنويب: كرامة مبارك سليمان  .٤١

  .١٩٩٤صنعاء ، مركز الدراسات والبحوث اليمين ،  ١٩٧٠- ١٩٣٠األول 
القـاهرة  ، األصول الفلسفية للتربية ،يف أصول التربية : حممد اهلادي عفيفي  .٤٢

  .١٩٨٧األجنلو املصرية 



 ٣١٤  
 

الـدار  ، رؤية نقدية لبعض مشكالتنا الفكرية التربويـة  : حممد عابد اجلابري  .٤٣
  .١٩٨٧رة النشر املغربية إدا، البيضاء 

، مكتبة مصر ، القاهـرة ، دراسـات يف نظم التعليم : حممد قـدري لطفي  .٤٤
  .ن . د 
القـاهرة  ، تاريخ التربية : حممود عبد الرزاق شفشق ومنري عطاء اهللا سليمان  .٤٥

  .١٩٨٦، دار النهضة 
  ).١٩٧٩األجنلو مصرية (التعليم والتنمية االقتصادية : حممد نبيل نوفل  .٤٦
آليات التخطـيط الشـامل لإلصـالح    : مكتب التربية العريب لدول اخلليج  .٤٧

، ترمجة بـدر الـدين   ، وثيقة تعليمية من الواليات املتحدة األمريكية ، التعليمي 
  .١٩٩٢الرياض 

، عامل الكتب ، القاهـرة ، يف احتياجـات التربيـة : منري املرسي سرحـان  .٤٨
١٩٨٣.  

  .١٩٦٨، دار اهلناء ، القاهرة ،السياسي  تاريخ اليمن: حممد حييي احلداد  .٤٩
  .١٩٨٣مركز الوحدة العربية ، بريوت ، اهلجرة إىل النفط : نادر فراحاين  .٥٠
الس الوطين للثقافة والفنـون  ، الكويت ، العرب واملعلومات : نبيل علي  .٥١

  .١٩٩٤إبريل  ٨٤العدد ، واآلداب سلسلة عامل املعرفة 
شـركة تنـوير   ، بـريوت  ، ربية السـعيدة  رحليت يف الع: نزيه مؤيد العظم  .٥٢

  .١٩٨٦/  ٢ط، للطباعات والنشر 
التعليم الفين والتدريب املهين باجلمهوريـة العربيـة   : وزارة التربية والتعليم  .٥٣

، صنعاء مطبعة الكتـاب املدرسـي   ، ١٩٨٩ – ١٩٦٩اليمنية يف عشرين عاما 
  .١٩٨٩أكتوبر 

مكتبة األجنلو املصرية ، القاهرة  ،التعليم يف الدول االشتراكية : وهيب مسعان  .٥٤
١٩٧٢.  

، دار النهضـة ، القاهرة ، الثقافة والتربية يف العصور القدمية : وهيب مسعان  .٥٥
  .١٩٧٢مصر 



 ٣١٥ 

، ترمجة شوقي جالل الكويـت ، العامل بعد مائيت عام : هريمان كان وآخرون  .٥٦
يوليو ،٥٥ العدد: عامل املعرفة ، سلسلة ، الس الوطين للثقافة والعلوم والفنون 

١٩٨٢.  
  .٧٢ص، دار املعارف ، القاهرة ، تاريخ التربية : أمحد شليب  .٥٧
زمن األيـوبيني واملماليـك   ، التعليم يف مصر : عبد الغين حممود عبد العاطي  .٥٨

  .٦١.٦٠ص، ت . دار املعارف د ، القاهرة 
مركز الوحدة العربية ، صدر املستقبل العريب : إبراهيم سعد الدين وآخرون  .٥٩

 .١٩٨٢، بريوت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٥   



 ٣١٦  
 

جمتمع املعلومات بني التكنولوجيا املتطورة والقيم اإلنسـانية  : أمحد بدر  .١
، العدد األول تونس ، الد السادس ، املهددة الة العربية للمعلومات 

١٩٨٥.  
ترمجـة فـاروق عبـد    ،والعمل  تأمالت يف التعليم: أندري ايزاكسون  .٢

  .١٩٨٢، العدد الرابع ، مستقبل التربية ، اليونسكو ، احلميد
ارتباط التعليم العام بالعمل املنتج يف املدرسة املوحدة : أنيس أمحد طائع  .٣

  .١٩٨٩، عدن ، والثانوية جملة التربية اجلديدة 
، التعليم العـايل والعماليـة   : املكتب اإلقليمي للتربية والثقافة والعلوم  .٤

جملة التربية ، لتخطيط التربوي يف مخس بلدان نامية جتربة املعهد الدويل ل
  .١٩٨٤مايو أغسطس  ٣,٢اجلديدة العدد 

  .١٧ – ٢٦العددان ، جملة التوثيق التربوي : اململكة العربية السعودية  .٥
 –ترمجة حسن شكري ،مشكالت يف مواجهة الدول النامية : أوجل ديرير  .٦

  .١٩٨٢، العدد األول ، جملة مستقبل التربية ، اليونسكو 
الـد السـادس   ، ٥٧، جملة  التربية الفصلية مستقبليات ، اليونسكو  .٧

  .١٩٨٦، عشر العدد 
، اليونسـكو  ، حتدي الوس بنظام تربوي خال من التلوث : خاو خاو  .٨

  .١٩٥٧، العدد الثاين ، جملة مستقبل التربية 
بريوت ، جملة التربية اجلديدة ، للتعليم مع الكسب جتربة هندية : رسنغ  .٩

  .١٩٨٢،  ٤العدد ، 
دراسـة  ، العمل املنتج يف املدرسـة  : روزلني جليس وكوك لولينس  .١٠

،  ١العـدد ، الد السابع ، جملد مستقبليات ، تقييمية دولية اليونسكو 
١٩٨٧.  

الكويت الـس الـوطين   ، التعليم واإلعالم : سعيد إمساعيل علي  .١١
الد  الرابع والعشرون ، سلسلة عامل الفكر ،للثقافة والفنون واآلداب 

  .١٩٩٥اكتوبر ديسمرب ، سبتمرب ، العددان األول والثاين يوليو 



 ٣١٧ 

، التعليم الثانوي والتدريب والعمالة تفسـري تـارخيي   : سفن جراب  .١٢
السـنة  ، ترمجة حممد مصطفى سبتمرب اليونسكوت جملة مستقبل التربية 

  .١٩٧٤سبتمرب ، العدد السابع يوليو  الثانية
التعليم عن بعد وإمكانية استخدامه يف جامعة عربية : عاطف حبيب  .١٣

، املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم جملة تعليم اجلمـاهري  ، مفتوحة 
  .١٩٨٦ديسمرب  ١٣السنة ، ٣٠العدد 

ربـوي  التدريب والتعليم البولتكنيكي كمبدأ ت: عبد اهللا أمحد مقبل  .١٤
مركز البحوث التربوي العـددان  ،وكمادة دراسية جملة التربية اجلديدة 

جملـة التربيـة   : أيضا ، ١٩٧٦، سبتمرب ، السنة اخلامسة يونيو  ٢,١
  .١٩٨٩اجلديدة 

جملة املستقبل ، حول النظرية العربية يف التربية : عبد القادر اليوسف  .١٥
  .م ١٩٨٢،  ٣٦،العدد ،مركز الوحدة العربية ، العريب 

 ةالتقنيات اجلديدة يف التربية والثورة التكنولوجي: عبد اهللا عبد الدائم  .١٦
 ٢٨بريوت صحيفة التخطيط التربوي العدد ،والعلمية يف العصر احلاضر 

  .١٩٧٢نيسان  ،كانون الثاين 
حتدي زيـادة عـدد   ، التعليم اآلسيوي يف املستقبل : مالكوم أديسيا  .١٧

  .١٩٨٠، بية العدد الرابع مستقبل التر، اليونسكو ، السكان
، دراسات يف قضايا التعليم اجلامعي املعاصـر  : حممد إبراهيم كاضم  .١٨

  .١٩٨٨، جامعة قطر الد الثالث عشر، مركز البحوث التربوي 
من معامل استشراف املستقبل يف الوطن العريب يف : حممد أمحد الرشيد  .١٩

، ٢٥العـدد  ، جملة رسالة اخللـيج العـريب  ، القرن احلادي والعشرين 
١٩٨٨.  

جملة املستقبل ، عشر أطروحات ، العوملة أو اهلوية الثقافية : حممدعابد  .٢٠
/  ٢، ٢٢٨العـدد  ، بريوت مركز دراسات الوحدة العربيـة  ، العريب 
١٩٩٨.  



 ٣١٨  
 

، ترمجة حممد حسان ،التربية بني حاضرها ومستقبلها : حممود سعدي  .٢١
، سـبتمرب  ، يوليـو  ، الث السنة األوىل العدد الث، جملة مستقبل التربية 

١٩٨٣.  
، التعلـيم العـايل   ، مكتب اليونسكو اإلقليمي يف الدول العربيـة   .٢٢

، جتربة املعهد الدويل للتخطيط التربوي يف مخس بلدان نامية ، والعمالة 
  .م ١٩٨٤، مايو أغسطس، ٣٢جملة التربية اجلديدة العدد 

، لواحد والعشرينلتعليم يف القرن ارؤى املستقبل وا: حممد نبيل مقبل  .٢٣
، الة العربية ، املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم / املنظور العريب 

  .١٩٩٦، العدد األول 
جملة مستقبل ، التعليم والعمل عصران خلطة اليونسكو : منظور أمحد  .٢٤

  .١٩٨٧العدد األول ، التربية 
، يـة علـي   در،ترمجة ، التعليم والعمل املنتج يف الصني : يانج تشي  .٢٥

  .١٩٧٧، ٣١جملة مستقبل التربية العدد ، اليونسكو 
أطروحـات  (حول العوملـة  ، سيناريو أبستمولوجي : هشام البعاج  .٢٦

مركز دراسـات الوحـدة   ، بريوت ، جملة املستقبل العريب ، ) أساسية
  .١٩٩٩السنة التاسعة ، ٢٤٧العربية العدد 

ترمجة ، حمورها اإلنسان مفهوم جديد للتنمية الذاتية : هوين كاوتري  .٢٧
، مـارس   ٢٠العـدد  ، جملة التربية اجلديدة ، بريوت ، أنطوان حوري 

١٩٨١.  
االجتاهات احلديثة حنو تكامل التعلـيم العـام   : يوسف عبد املعطي  .٢٨

املنظمة العربية للتربيـة والثقافـة   ، الة العربية للتربية ، والتعليم الفين 
  .م ١٩٨٤مارس ، العدد األول ، والعلوم 

، جملـة مسـتقبل التربيـة    ،الوظيفة الثالثة للجامعـة  : كالرك كري  .٢٩
  .٣٥ص ،١٩٨١

التعليم العايل ومؤسساته يف دول اخللـيج  : حممد عبد العليم موسى  .٣٠
  .١٩٨٩جملة رسالة اخلليج ، العريب 
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