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 مقدمة 

  

يكمف القصور الرئيسي في نظاـ التعميـ والتدريب الميني والتقني الفمسطيني بشكؿ عاـ، وفي تجربة التدريب 
الميداني بشكؿ خاص، في افتقار الطالب إلى الخبرة والمعرفة العممية الكافية التي تمكنيـ مف األداء الميني 

األمر الذي يؤكد بأف قصر فترة التدريب بمواقع العمؿ وعدـ وجود نظاـ فمسطيني ينظـ ىذا التدريب يحداف .  الناجح
في المشاريع )وينعكس ىذا األمر في واقع عدـ اقتناع العديد مف أصحاب العمؿ .  مف فوائد العممية التدريبية برمتيا

ليذا، يعتقد بعض .  أو فقداف ثقتيـ بمستوى التدريب في نظاـ التعميـ والتدريب الميني والتقني (الصناعية والخدماتية
 .  أصحاب العمؿ بأنيـ مضطروف لتشغيؿ عماؿ في منشآتيـ بمؤىالت مينية أقؿ مف المستوى المطموب

  
ونسبة البطالة المرتفعة  (بفعؿ االحتالؿ)وفي الواقع الفمسطيني بالضفة والقطاع، حيث التشوه االقتصادي القسري 

ومحدودية الموارد المتاحة، يفترض أف يساىـ االستثمار في التعميـ والتدريب الميني والتقني في تنمية االقتصاد 
مف ىنا، فإف االستثمار في تطوير نظاـ التعميـ والتدريب الميني بشكؿ عاـ، والتدريب في مواقع .  الفمسطيني الكمي

العمؿ بشكؿ خاص، يفترض أف يؤدي بالنتيجة إلى إحداث زيادة كبيرة في عدد الطالب الممتحقيف بيذا النظاـ وفي 
خاصة وأف معظـ طالب المرحمة الثانوية في الضفة والقطاع .  نسبة خريجي النظاـ المنخرطيف في سوؽ العمؿ

وبالمقابؿ، ظؿ التعميـ .  ، وكذلؾ الحاؿ فيما يتعمؽ بالتعميـ فوؽ الثانوي(األكاديمية)يتوجو حاليا لمفروع النظرية 
مف % 4والتدريب الميني والتقني متخمفا، ونسبة الطالب الممتحقيف بو متدنية، وال تتجاوز، في أحسف الحاالت نسبة 

 .  إجمالي طالب المدارس الثانوية
  

تساوي تقريبا نسبة الطالب في " إسرائيؿ"ولممقارنة، نشير إلى أف نسبة الطالب الييود في التعميـ األكاديمي في 
مف مجمؿ الطالب % 47في أوائؿ التسعينيات كانت نسبة الطالب الييود في التعميـ الميني نحو )التعميـ الميني 

، حيث ال تزاؿ الييمنة المطمقة لمتعميـ "إسرائيؿ"الييود في التعميـ الثانوي، وذلؾ بعكس القطاع العربي في 
 .   (وفي الثمانينيات كانت الييمنة المطمقة في جياز التعميـ الييودي لمتعميـ الميني.  األكاديمي

وكما سنرى في الفصؿ األوؿ مف ىذه الدراسة، يحتؿ التعميـ والتدريب الميني والتقني في دوؿ أوروبا الوسطى مكانة 
مف إجمالي عدد % 50أساسية في األنظمة التعميمية، حيث يتجاوز، في كؿ الحاالت، عدد الطالب في ىذا التعميـ 

 .طالب التعميـ الثانوي
  

وبالرغـ مف ضعؼ نظاـ التعميـ والتدريب الميني والتقني الفمسطيني، فإف نسبة الذيف يجدوف فرص عمؿ بعد 
مف خريجي الجامعات % 70، بينما أكثر مف (%65أكثر مف )مف ىذا النظاـ، عالية نسبيا  (بأشير قميمة)تخرجيـ 



 .[1]يظموف عاطميف عف العمؿ
  

ولو أخذنا بعيف االعتبار حالة عدـ اليقيف السياسي واالقتصادي، كما ىو واضح منذ االحتالؿ الصييوني لمضفة 
 بشكؿ عاـ، ومنذ اندالع انتفاضة األقصى المجيدة بشكؿ خاص، فإف التعامؿ 1967الغربية وقطاع غزة عاـ 

المنطقي والميني مع الواقع الفمسطيني، يتطمب بمورة نظاـ تعميـ وتدريب يتسـ بالمرونة العالية ويستطيع التعامؿ مع 
وقد تـ تحقيؽ ىذا األمر، .  حالة عدـ االستقرار السياسي واالقتصادي وبالتالي عدـ االستقرار في سوؽ العمؿ

، والتي أقرت 1999التي تـ إقرارىا عاـ  (خطة التنفيذ)نظريا، مف خالؿ استراتيجية التعميـ والتدريب الميني والتقني 
الذي يعتمد عمى قدرة المتدرب عمى  (Modules)بناء المناىج استنادا إلى أسموب الوحدات المنيجية المتكاممة 

 .   إنجاز أعماؿ وميارات محددة، بغض النظر عف الفترة الزمنية التي يستغرقيا التدريب
  

.  إف تأىيؿ العماؿ الميرة والفنييف والمتخصصيف يشكؿ عامال أساسيا في دفع العممية التنموية اإلنتاجية إلى األماـ
مف ىنا تأتي أىمية التعميـ الميني والتقني بشكؿ عاـ، وأىمية التركيز عمى الميارات العممية المتجاوبة مع احتياجات 

وىذا يعني ضرورة إجراء تغييرات نوعية في مضموف وشكؿ نظاـ التعميـ والتدريب الميني .  السوؽ بشكؿ خاص
وفي المحصمة، ال بد مف توفير الخبرات الفمسطينية والكفاءات .  والتقني، بما في ذلؾ التدريب في مواقع العمؿ

المحمية والمؤىميف تقنيا وفنيا لممبادر المحمي الذي قد يسعى لتأسيس مشروع إنتاجي أو صناعي، وبالتالي االرتقاء 
 .     باإلنتاجية وجودة اإلنتاج

  
وعمى ضؤ التوسع الحاصؿ في اإلدارات الحكومية، فضال عف زيادة القدرة التشغيمية لمقطاع الخاص ولقطاعات 

، فيصبح مف الضروري التوسع في التعميـ والتدريب الميني ورفع (بما في ذلؾ التعميـ)الخدمات العامة والشعبية 
– مستواه، شكال ومضمونا، مف ناحية عدد المدارس ومراكز التدريب والكميات المينية ونوعية الميف التكنولوجية 

ومف ىنا تأتي أىمية تحوؿ التدريب في مواقع العمؿ إلى مكوف أساسي مف مكونات .  الصناعية وعدد التخصصات
نظاـ التعميـ والتدريب الميني والتقني الفمسطيني، وما يعنيو ذلؾ مف التركيز عمى التعمـ مف التجربة أي عمى 

 .الجوانب التطبيقية والعممية في سوؽ العمؿ
وفي ظؿ انتفاضة األقصى المجيدة، تكتسب ىذه المسألة أىمية مضاعفة، حيث ثبت بأف االحتالؿ استيدؼ 
ويستيدؼ تدمير ما تبقى مف القطاعات الفمسطينية اإلنتاجية، وفي المحصمة تثبيت وتعميؽ إلحاؽ االقتصاد 

الفمسطيني باالقتصاد الصييوني وتحويمو إلى سوؽ استيالكية لمسمع األجنبية، وبالمقابؿ تصدير العمالة الفمسطينية 
 .  الرخيصة إلى سوؽ العمؿ الصييوني، وما يعنيو كؿ ذلؾ مف خنؽ أية محاولة لتأسيس اقتصاد وطني مستقؿ

  
ليذا، إذا أردنا العمؿ الجدي عمى تنمية المقومات االقتصادية المعتمدة عمى الذات والضرورية لمتخمص مف التبعية 
لالقتصاد الصييوني، وبالتالي تحقيؽ اليدؼ االستراتيجي المتمثؿ في بناء اقتصاد وطني مستقؿ وقادر عمى تشغيؿ 

قوة العمؿ المحمية، فال بد مف رسـ وتنفيذ الخطط المتوسطة والطويمة األجؿ عمى كؿ المستويات االجتماعية 
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واالقتصادية والتعميمية وغيرىا، بحيث تتواصؿ ىذه الخطط وتضع ضمف أولوياتيا إحداث التغيير الجذري والشامؿ 
ومف ىنا تأتي أىمية إصالح الخمؿ في ىيكمية نظاـ التعميـ بشكؿ .  في بنية االقتصاد الفمسطيني بكافة قطاعاتو

عاـ، ونظاـ التعميـ والتدريب الميني والتقني بشكؿ خاص، ذلؾ النظاـ الذي البد أف يسيـ، في نياية المطاؼ، في 
، فضال عف مشاريع اإلسكاف الشعبي والخدمات االجتماعية (الزراعة والصناعة)بناء وتطوير القطاعات اإلنتاجية 

 .األساسية كالتعميـ والصحة ومشاريع البنية التحتية
  

استنادا إلى كؿ ما ورد، فإف النظاـ المقترح لمتدريب في مواقع العمؿ، في ىذه الدراسة، يأتي منسجما مع استراتيجية 
ويتجسد جوىر ىذا النظاـ في ضرورة مشاركة .  1999التعميـ والتدريب الميني والتقني التي أقرت في العاـ 

أصحاب العمؿ والعماؿ مشاركة فعالة في العممية التدريبية، بما يعنيو ذلؾ مف لعب دور في  التخطيط ورسـ 
 .  السياسات التدريبية وتحديد احتياجات التدريب وبمورة المناىج واإلشراؼ وتنفيذ التدريب

 اإلطار النظري والمنيجي لمدراسة 

 :اإلطار النظري 
يعتبر التساؤؿ حوؿ حجـ مشاركة كؿ مف نظاـ التعميـ الرسمي ومواقع العمؿ في تحمؿ مسؤولية اإلعداد الميني 

 . والتقني لطمبة نظاـ التعميـ والتدريب الميني والتقني، مسألة أساسية، وخاصة في الدوؿ النامية
 :الذي بإمكاننا تعريفو تعريفا عاما كما يمي" اإلعداد الميني"ولإلجابة عف ىذا التساؤؿ ال بد أوال مف تعريؼ 

 ".  أي نوع أو مستوى مف التعميـ والتدريب المتاح لمفرد إلعداده لمينة المستقبؿ"ىو عبارة عف 
واستنادا إلى ىذا التعريؼ بإمكاننا تصنيؼ التعميـ العالي أيضا، وليس فقط التعميـ المدرسي الميني والتقني، في 

 .إطار اإلعداد الميني، باعتبار أف التعميـ العالي يعنى بإعداد االختصاصييف والتقنييف في المستويات العميا
  

وألىداؼ ىذه الدراسة، سنقتصر عمى معالجة مسألة اإلعداد الميني في نطاؽ النظاـ المؤسسي التعميمي والتدريبي 
، فضال عف التدريب الميني (كميات المجتمع وما شابو)الميني والتقني الرسمي في المستوى الثانوي وفوؽ الثانوي 

 .والتقني شبو الرسمي في مراكز التدريب التابعة لموزارات والوكاالت والجمعيات  والمراكز الخاصة واألىمية
  

بداية، البد مف التنويو إلى الفارؽ الجوىري والنوعي بيف ىيكيمة النظاـ التعميمي ومأسستو وتنظيمو في الدوؿ الغربية 
مف ناحية  (دوؿ الجنوب أو دوؿ العالـ الثالث)الصناعية المتقدمة مف ناحية، وبيف ىذه الييكمية في الدوؿ النامية 

 .أخرى
فما يميز الدوؿ األوروبية الصناعية، أف التطورات الصناعية التي أعقبت الثورة الصناعية فييا، سبقت ىيكمة النظاـ 

إذ كاف أصحاب العمؿ في المانيفاكتورة ومواقع العمؿ والمنشآت يتولوف ميمة إعداد التالميذ .  التعميمي ومأسستو
ومف ىنا، فإف اإلعداد الميني والتقني في مواقع العمؿ بالدوؿ .  لممارسة العمؿ الميني في مستوياتو األساسية

 .الصناعية المتطورة يعتبر مف المسممات، بؿ إنو مكوف بنيوي في نظاـ التعميـ والتدريب الميني والتقني األوروبي
  



وبعكس ذلؾ، تبمورت بنية النظاـ التعميمي ومأسستو، في معظـ الدوؿ النامية التي تخمفت في تطورىا الصناعي، 
في مرحمة تاريخية سابقة لتطورىا الصناعي، األمر الذي أدى بالمؤسسة التعميمية إلى القياـ بعممية اإلعداد الميني، 

وفي المحصمة، شكؿ .  وبالتالي تفردت تمؾ المؤسسة في وضع النظـ والمعايير الخاصة بعممية اإلعداد الميني
النظاـ التعميمي في الدوؿ النامية وال يزاؿ يشكؿ، مزود القوى البشرية المدربة األساسي لمواقع العمؿ والمنشآت 

 .         الصناعية
  

إال أف اليدؼ .  المسألة المتفؽ عمييا، أف المدارس الثانوية األكاديمية تعتبر مواقع إلعداد الطالب لمتعميـ العالي
التقني، ىو، باعتقادنا، إعداد العمالة بتخصصاتيا ومستوياتيا / مف التعميـ األكاديمي أو الميني (عمميا)النيائي 

جنبا إلى جنب مع المنشآت  (المدارس)العممية والمينية المختمفة لسوؽ العمؿ، وبالتالي مف المنطقي جدا أف تعمؿ 
إذ أف المدارس، غالبا .  والمصانع ومواقع العمؿ إجماال، عمى إعداد الناشئة لألعماؿ التي يتوقع أف تمارسيا مستفبال

ما تنسى، بأف الخطوة التالية بالنسبة لمعظـ الطالب في المرحمة األخيرة لمدراسة، تتمثؿ في البحث عف عمؿ وليس 
 .مزيدا مف التعميـ المدرسي

  
وىنا تأتي أىمية تحديد أدوار كؿ مف المدرسة وموقع العمؿ في نظاـ التعميـ والتدريب الميني والتقني، آخذيف بعيف 

ناىيؾ عف تحديد الشروط الالزمة لتقييـ مدى .  االعتبار المعايير األساسية التي تحدد إطار ىذه األدوار وأبعادىا
وبإمكاننا إيجاز أىـ النقاط التي ال بد مف .  انتماء نظاـ التعميـ والتدريب الميني والتقني لممدرسة أو لموقع العمؿ

 :أخذىا بعيف االعتبار بما يمي
الجية المسؤولة عف التخطيط ورسـ السياسات في نظاـ التعميـ والتدريب الميني والتقني، بالتالي مدى تأثر النظاـ   ( أ

 .التعميمي والتدريبي باألىداؼ التربوية وبالمعايير االقتصادية واحتياجات السوؽ والقوى البشرية
مكاف تنفيذ الجانب التطبيقي في برامج اإلعداد الميني، في موقع العمؿ ومف خالؿ التدرب في البيئة الحقيقية   ( ب

 .     لمعمؿ، أـ بيف جدراف المدرسة بعيدا عف موقع العمؿ
محتوى التعميـ الميني ونسب وطبيعة كؿ مف المكونات المينية أو التقنية المتخصصة والمكونات الثقافية    ( ت

 .العامة
مكانة الدارس أو المتدرب مف حيث اعتباره طالبا في المرحمة المدرسية المتخصصة، أـ مستخدما بأجر تحت    ( ث

 .التدريب
 .الموازنة الحكومية أـ أصحاب العمؿ والمنشآت أـ كالىما:  مصادر تمويؿ عميمة اإلعداد الميني والتقني   ( ج
  

، بما في ذلؾ تحديد المحتوى العاـ (تربوية)استنادا إلى المعايير السابقة، فقد يكوف التعميـ الميني ميمة مدرسية 
لى حد كبير، .  واألىداؼ والمستويات والمعايير والتحكـ بيا لكف، فيما يتعمؽ بالميارات العممية، فال بد أف يطبؽ، وا 

 .  في موقع العمؿ
ىو أساسا مف مسؤوليات المنشآت ومواقع العمؿ، يعني بأف عمى  (المياراتي العممي)واالفتراض بأف اإلعداد الميني 



مواقع العمؿ تحمؿ المسؤولية األساسية في تحديد أىداؼ اإلعداد الميني العممي ومضمونو ومعاييره ومستوياتو، 
ف لـ ينفذ، أحيانا، في مواقع العمؿ نفسيا، بؿ في مدارس منفصمة أو ممحقة بمواقع العمؿ بمعنى أف .  حتى وا 

المعيار األساسي، في ىذا السياؽ، ىو مدى انسجاـ عممية اإلعداد الميني والتقني مع األىداؼ واالعتبارات التربوية 
 .مف ناحية، أو مع متطمبات وواقع وحقائؽ مواقع العمؿ ومعاييرىا مف ناحية أخرى

وبشكؿ عاـ، فإف طالب الدوؿ النامية الذيف يتخرجوف مف نظاـ التعميـ الميني والتقني، يتمقوف تعميما بطبيعة 
ومحتوى ونيج ذات جذور في النظاـ التعميمي وبالتالي يشكؿ امتدادا لنشاط المدرسة وغير منبثؽ مف ىيكؿ العمؿ 

 .الميني وال جذور لو في مواقع العمؿ الصناعية والزراعية والتجارية
  

وباختصار، فإف المدرسة التي تدافع عف اإلعداد الميني باعتباره ميمة مدرسية أساسا، تؤكد ضمنا بأف ىذا اإلعداد 
ويتطمب مستوى تعميمي معيف كشرط مسبؽ  (وغالبا الجزء األكثر ىشاشة)يشكؿ جزءا أساسيا مف البنية التعميمية 

بالمستويات التعميمية األعمى وبالتالي فيو ال يشكؿ مكونا مف مكونات بنية  (ارتباطا ضعيفا عؿ األغمب)ويرتبط 
وبخالؼ ذلؾ، فإف المدرسة التي تدافع عف اإلعداد الميني باعتباره .  نظاـ تعميمي ميني مبني عمى موقع العمؿ

جزء مف مياـ موقع العمؿ أساسا، تعتبر ضمنا، بأف ىذا اإلعداد موجو بشكؿ رئيسي نحو متطمبات المينة وبالتالي 
فإف الخمفية التعميمية المعينة البد أف تكوف مف متطمبات مواقع العمؿ أو مف متطمبات التعميـ اإللزامي وليست 

بالضرورة متطمبا مسبقا، عمما بأف اإلعداد الميني المنبثؽ مف مواقع العمؿ يكوف متخصصا ومحدودا ويحتؿ فيو 
 .عنصر التعميـ العاـ مكانة ىامشية

 :أىداؼ الدراسة 
  لمتدريب في مواقع العمؿ لطالب نظاـ التعميـ والتدريب الميني والتقني في  (مقترح)بمورة نظاـ : اليدف الرئيسي

المدارس الثانوية المينية وكميات المجتمع ومراكز التدريب  (المقترح)ويشمؿ النظاـ .  الضفة الغربية وقطاع غزة
 .الميني

 األىداف الفرعية: 
 .استعراض ونقاش مكثفيف لبعض التجارب والخبرات العربية والعالمية في مجاؿ التدريب بمواقع العمؿ  (1
 .توثيؽ وتحميؿ الخبرة الفمسطينية في مجاؿ التدريب بمواقع العمؿ      (2
  

 :المنيجية ووسائؿ البحث
 المنيجية:  أوال

ولو )نظرا لشح المعمومات المتعمقة بحجـ وعدد مؤسسات التعميـ والتدريب الميني والتقني الفمسطينية التي تطبؽ 
التدريب بمواقع العمؿ، ونظرا لمنقص الواضح في األدبيات المتعمقة بيذا المجاؿ، وغياب الدراسات  (بمستوى متواضع

اليادفة إلى توثيؽ ومعالجة التدريب الميداني في الضفة الغربية وقطاع غزة، فإف عممية جمع المعمومات في ىذه 
الدراسة ارتكزت، بشكؿ أساسي، عمى مقابالت مع بعض المسؤوليف في مؤسسات التعميـ والتدريب الميني والتقني 
بالضفة والقطاع، فضال عف مقابالت مع بعض أصحاب العمؿ الذيف ساىموا في تدريب الطالب بمنشآتيـ، وأخيرا 



 .أو الخريجيف الذيف تدربوا سابقا في مواقع العمؿ (أثناء إعداد الدراسة)مقابالت مع بعض الطالب المتدربيف 
المدارس الثانوية، مراكز التدريب )وقد تـ اختيار المؤسسات التعميمية لتغطي كافة المستويات التعميمية المينية 

 .(الميني وكميات المجتمع الحكومية وغير الحكومية
  

 :وقبؿ البدء في عممية جمع المعمومات مف المؤسسات التعميمية والمنشآت المبحوثة، تـ تنفيذ ما يمي
 .مراجعة األدبيات الفمسطينية والعربية واألجنبية المتعمقة بالتدريب في مواقع العمؿ    (1
مراجعة النشرات والتقارير الصادرة عف بعض مؤسسات التعميـ والتدريب الميني والتقني، والمرتبطة بالتدريب     (2

 .في مواقع العمؿ
  

 وسيمة البحث:  ثانيا
بيدؼ جمع المعمومات الوصفية ذات الصمة بخبرات المؤسسات التعميمية والمنشآت في مجاؿ التدريب الميداني، فقد 
تـ اتباع وسيمة األسئمة غير الموجية، وذلؾ مف خالؿ مقابمة المسؤوليف في المؤسسات والمنشآت المبحوثة لمحصوؿ 

وقد تمت المقابالت التي نفذتيا مجموعة مف الباحثيف الميدانييف، بشكؿ فردي وجماعي، .  منيـ عمى المعمومات
 .ومف ثـ أعيد تفريغيا بعد المقابالت (في مسجؿ صوت)بحيث تـ تسجيؿ محتوياتيا 

تعريؼ، أىداؼ، مواقؼ ورؤى )وقد تضمنت المقابالت مع المبحوثيف أسئمة عامة حوؿ مسألة التدريب الميداني 
وأسئمة خاصة تتعمؽ بمجاالت التدريب الميداني، مصدر الطمب عميو، معايير اختيار المنشآت، محتوى  (عامة

وطبيعة التدريب في مواقع العمؿ، آليات المتابعة واإلشراؼ والرقابة والتقييـ، نظرة صاحب العمؿ لممتدرب، جدوى 
 .التدريب الميداني، التكاليؼ وغير ذلؾ مف المسائؿ ذات الصمة

  
واستنادا إلى تجارب بعض الدوؿ في التدريب الميداني والمعمومات التي تـ جمعيا مف بعض الجيات الفمسطينية 

حوؿ تجربة التدريب الميداني الفمسطيني في المدارس الثانوية المينية ومراكز التدريب الميني وكميات )المعنية 
فقد تـ اشتقاؽ مجموعة مف المصفوفات التي توضح جوانب الضعؼ والقوة في تجربة التدريب الميداني  (المجتمع

 (SWOT)ومف ثـ، استنادا إلى ىذه المصفوفات، تـ اشتقاؽ مصفوفات إضافية تتعمؽ بتحميؿ .  بالضفة والقطاع
لمؤسسات التعميـ والتدريب الميني والتقني، وتمخص ىذه  (المرتبطتيف بالتدريب الميداني)لمبيئتيف الداخمية والخارجية 

المصفوفات نقاط الضعؼ في البيئتيف الداخمية والخارجية وكيفية التعامؿ معيا بيدؼ تجاوزىا، فضال عف تركيز أىـ 
 .نقاط القوة وكيفية تعزيزىا والبناء عمييا

واستنادا إلى المصفوفات المذكورة، تـ اشتقاؽ النظاـ المقترح لمتدريب الميداني اليادؼ إلى رفع مستوى اإلعداد 
 .الميني لطالب نظاـ التعميـ والتدريب الميني والتقني في الضفة والقطاع

  
 :الدراسة (ىيكمية)مبنى 

 :قسمت الدراسة إلى ثالثة فصول كما يمي



مراجعة تحميمية لألدبيات العربية واألجنبية المتوفرة حوؿ موضوع التدريب بمواقع العمؿ، عمى :  الفصل األول
 .المستوييف العربي والعالمي

عرض ونقاش وتحميؿ المعطيات والمعمومات التي تـ جمعيا مف المؤسسات التعميمية والمنشآت :  الفصل الثاني
 .االقتصادية الفمسطينية المبحوثة

بمورة التصور المقترح لنظاـ التدريب في مواقع العمؿ لطالب نظاـ التعميـ والتدريب الميني والتقني :  الفصل الثالث
 .في الضفة والقطاع

  

 الفصل األول

 التجارب العالمية:  التدريب في مواقع العمؿ
 دور موقع العمؿ

تميزت بعض فروع الصناعة األوروبية، تقميديا، بانخراطيا القوي في نظاـ التعميـ الميني والتقني، بحيث شكمت  
وقد سعت العديد مف .  وأصحاب العمؿ (والتدريبي)التممذة المينية العمود الفقري في العالقة بيف النظاـ التعميمي 

الدوؿ إلى توسيع أنظمة التممذة المينية إلى مجاالت صناعية جديدة، مع الحرص عمى جعؿ ىذه األنظمة قادرة عمى 
إال أف عممية التوسع في مجاالت التممذة المينية اتسمت بالبطء ولـ .  تطوير ميارات وكفاءات مينية وتقنية عممية

 .تأخذ بعيف االعتبار مرحمة التطور التي وصمتيا العديد مف الصناعات والمنشآت االقتصادية
لكف، األىـ مف ذلؾ، أف دعـ عممية التممذة المينية أو التدريب مكمؼ بالنسبة إلى المنشآت وخاصة الصغيرة منيا 

وبما أف ىناؾ احتماؿ قائـ بأف ال يعمؿ المتدرب، في نياية فترة .  والتي تكوف مواردىا االحتياطية، بالعادة، قميمة
        .التممذة المينية، في نفس المنشأة التي دربتو، فيوجد، إذف، مبرر قوي لتوفير بعض الحوافز لممنشأة

مف قوة العمؿ، في العديد مف الدوؿ، يعمؿ في منشآت يبمغ عدد المستخدميف فييا عشريف أو % 80ف حقيقة كوف إ
، تبرز مسألة حاسمة تتمثؿ في ضرورة ولوج المنشآت الصغيرة إلى ميداف التدريب، األمر لذي سيؤثر بشكؿ [2]أقؿ

 .  كبير عمى جودة التدريب
ولموازاة تركيزىا عمى التطوير الصناعي، تشجع دوؿ عديدة القطاع الخاص عمى المساىمة في عممية التدريب 

الميني والتقني، األمر الذي يرفع مف فعالية العممية التدريبية، بالمقارنة مع التدريب الحكومي، واألىـ مف ذلؾ يقدـ 
فرصا حقيقية لمطالب المتدرب ولصاحب العمؿ في آف معا، عمما بأف ىذا التوجو يخمؽ سوقا لمتدريب يتضمف تعميما 

 .وتدريبا ييدفاف إلى تطوير نوعية وجودة الصناعة الوطنية
وعندما يبدأ السوؽ في لعب دور أساسي في العممية التدريبية، فقد تبرز بعض التخوفات المشروعة حوؿ إمكانية أف 

 :[3]يصاب التعميـ والتدريب الميني والتقني بالوىف، مما يستوجب ضماف ما يمي
 جودة وفعالية التدريب المقدـ    (1
 توفير خيارات حقيقية لممستيدفيف    (2
استمرار توفير اإلعداد الميني والتقني في الحاالت التي يبدو أنو غير مجد اقتصاديا، كما في حاالت التدريب    (3

                                  . في البمدات أو المدف الصغيرة والمناطؽ النائية
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التقني وبيف مواقع العمؿ، / وبإمكاننا إيجاز المبادىء العامة التي تحكـ العالقات بيف نظاـ التعميـ والتدريب الميني 
 :[4]تنطبؽ عموما عمى مختمؼ الدوؿ، بما يمي (أي المبادىء)والتي 

   التقاسـ العادؿ لتكاليؼ التدريب بيف األفراد وأصحاب العمؿ والحكومة. 
    زيادة حصة مواقع العمؿ في ممكيتيا لنظاـ التدريب، وتعزيز مشاركة كؿ المعنييف في القرارات األساسية المتعمقة

 .بيذا النظاـ
   توسيع فرص التدريب بحيث تشمؿ كؿ قوى العمؿ وتمبي احتياجات كؿ المنشآت بأعمى قدر ممكف مف المساواة. 
   ضماف تطبيؽ اعتبارات المساواة  والتدريب لمجميع. 
   توفير إطار وطني يعمؿ مف خاللو نظاـ

                                                                                            .التدريب
واستنادا إلى ما ورد، بإمكاننا القوؿ إف موقع العمؿ يعتبر المنظـ الرئيسي لعممية اإلعداد الميني الذي يصبح بالتالي 

تشمؿ رسـ السياسات  (أي المسؤوليات)جزءا ال يتجزأ مف نشاطات المنشأة ومسؤوليات صاحب العمؿ، والتي 
 .وتحديد المعايير والمضموف والمستويات

أما برنامج التدريب الميني والتقني فقد ينفذ بشكؿ كامؿ في موقع العمؿ، أو في المنشأة وخارجيا ضمف نظاـ 
ويفترض، مف الناحية العممية، الحصوؿ عمى كؿ أو معظـ الميارات العممية في موقع العمؿ الذي ال بد .   مشترؾ

 ".مستخدما تحت التدريب"كما يتـ التعامؿ مع المتدرب باعتباره .  أف يتحمؿ التكمفة المباشرة وغير المباشرة
وبشكؿ عاـ، تتميز أنظمة اإلعداد الميني القائمة عمى موقع العمؿ، بأنيا مجدية اقتصاديا أكثر مف تمؾ المبنية 

عمى النظاـ المدرسي، نظرا لقياـ المتدرب بأعماؿ إنتاجية، مف ناحية، واالستفادة مف التسييالت المتوفرة في موقع 
 .العمؿ بدؿ شراء وتأسيس أخرى جديدة، مف ناحية أخرى

وتكمف الفمسفة األساسية وراء التدريب في مواقع العمؿ في أف التدريب مرتبط أساسا ببنية وتنظيـ القطاعات 
دارة وغيرىا، حيث في ىذه القطاعات بالذات سيمارس المتدرب، في نياية  االقتصادية مف صناعة وزراعة وتجارة وا 

وبالتالي ال جدوى وال مكاف يذكراف مف التدريب في المدرسة العامة أو الكمية أو .  تأىيمو الميني، عممو الحقيقي
ومف ناحية مياراتية عممية، فإف موقع أو دور المدرسة، غالبا ما يكوف ىشا، عندما تبرز متطمبات أو .  الجامعة

، بعد مرور (األبنية، والمعدات واألجيزة والمعمميف)حاجات تدريبية جديدة، خاصة وأف تسييالت التدريب المدرسية 
لبرامج مينية وتقنية جديدة ومختمفة عف  (بدوف خسارة جدية)فترة عمى تأسيسيا، يصعب االستفادة الفعالة منيا 

 .سابقاتيا
عالوة عف ذلؾ، وبعكس التدريب في المنشآت، فإف برامج التدريب المدرسية، كثيرا ما تخرج متدربيف في مينة 

التقني في النظاـ المدرسي ال / وذلؾ ألف اإلعداد الميني .  معينة، يبحثوف عف عمؿ ويجدونو في مينة أخرى
بينما نجد اإلعداد الميني في المنشأة أكثر مرونة .  ينسجـ مع أىداؼ ومتطمبات البيئة الحقيقية لمعمؿ في المنشآت

.  ويسيؿ عممية االنتقاؿ مف المدرسة إلى موقع العمؿ، ويتميز بسرعة التجاوب مع المتطمبات التدريبية المستجدة
وفي ىذه الحالة، ال بد أف تقتصر ميمة النظاـ التعميمي عمى تعميـ ما ال يمكف تعممو في موقع العمؿ، أي تعميـ 

 .الثقافة العامة والجوانب ذات العالقة بالمواطنة
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ومف المفيد اإلشارة إلى أف العديد مف الدوؿ الصناعية كألمانيا والنمسا وسويسرا وبريطانيا وغيرىا تتبنى نظاـ 
ف بدرجات متفاوتة مف البنية النظامية وفي مثؿ ىذا النظاـ، .  اإلعداد الميني والتقني المبني عمى موقع العمؿ، وا 

غالبا ما يختار أصحاب العمؿ المتدربيف الذيف أنيوا تعميميـ اإللزامي في السف المنصوص عميو في تشريعات 
كما يتميز النظاـ الذي يعرؼ أيضا بنظاـ التممذة المينية، ببنية نظامية متقدمة، تتضمف معايير .  التعميـ والعمؿ

ومستويات وأنظمة محددة لتقييـ األداء وميارات عممية ومعارؼ نظرية مكممة لمتدريب وبمحتوى محكـ التصميـ، 
 .فضال عف بعض التعميـ العاـ

ويعتمد مدى نجاح نظاـ التممذة المينية عمى توفر حد أدنى مف القطاعات اإلنتاجية المتطورة، مع ما يعنيو ذلؾ مف 
 .       بنية تحتية اقتصادية واجتماعية جيدة

كيؼ يمكننا التأكد مف أف صاحب :  والسؤاؿ الياـ الذي ال بد مف اإلجابة عميو الحقا في سياؽ ىذه الدراسة، ىو
العمؿ سيوفر لممتدرب في موقع العمؿ ما ىو مفيد وفي مصمحة األخير أساسا، وليس ما ىو في مصمحة المنشأة 

  بالدرجة األولى؟
بشكؿ عاـ، فإف الكثير مف المنشآت الصغيرة ال تستطيع تخصيص عدد الساعات المطموبة لمتدريب الصرؼ، ويتـ 

بمعنى أف صاحب العمؿ، في ىذه الحالة، يقـو بربط .  التعامؿ مع التمميذ الميني باعتباره مستخدما وليس متدربا
اإلنتاجية باحتياجاتو، وبالتالي فإف مدى ونوعية التدريب المقدـ يكوناف، غالبا، أقؿ بكثير مف المطموب حسب برامج 

 . التدريب
وحيث أف مصمحة صاحب العمؿ المتمثمة في ضماف تكمفة عمؿ منخفضة، ال تتوافؽ دائما مع توفير فرص تدريب 
مناسبة في موقع العمؿ، فال بد أف تكوف برامج التدريب في مواقع العمؿ تحت إشراؼ ورقابة جية واحدة تمثؿ كؿ 

وتبدأ مسؤولية ىذه الجية منذ المحظة التي يتحوؿ فييا المتدرب إلى تمميذ ميني في المنشأة .  األطراؼ المعنية
.  ومف الضروري وجود شكؿ ما مف المحاسبة، لما فيو منفعة المتدرب.  وحتى تخرج التمميذ مف برنامج التدريب

ليذا، يحبذ منح الجية المشرفة عمى التممذة المينية في مواقع العمؿ مسؤولية الرقابة الفعمية عمى برامج التدريب 
ذا ما تـ التعامؿ مع نشاط المتدرب في موقع العمؿ باعتباره تدريبا، .  وعمى تثبيت المتدربيف في المنشآت المختمفة وا 

فال بد لنفس الجية المشرفة والمراقبة أف تتابع بشكؿ منظـ ومتواصؿ عممية التممذة المينية، لضماف اكتساب التمميذ 
وباختصار، فإف متطمبات العمؿ الخاصة بصاحب العمؿ ال بد أف .  كامؿ الخبرات والميارات العممية المخطط ليا

        . تكوف ثانوية أماـ متطمبات التدريب الخاصة بالتمميذ الميني
وفي كؿ األحواؿ، يحتاج التأثير عمى منياج الدراسة والتدريب في موقع العمؿ إلى البحث والنقاش المكثفيف مع كؿ 

والمسألة األساسية ىي تحديد األمور التي يتعمميا المتدرب بشكؿ أفضؿ في موقع العمؿ، .  األطراؼ ذوي العالقة
وتمؾ التي يفضؿ تدريسيا في إطار تعميمي رسمي مع األستاذ ومجموعة مف الطالب ذوي خمفيات وخبرات عممية 

متنوعة، عمما بأف صاحب العمؿ ال يرغب، في العادة، بدعـ برنامج تعميمي عاـ في تطبيقاتو، أو يؤدي إلى أف يجد 
 .المتدرب عمال أفضؿ لدى صاحب عمؿ آخر

  
 تشجيع أصحاب العمؿ عمى االنخراط في العممية التدريبية



تتفؽ الدوؿ الصناعية عمى ضرورة إشراؾ القطاع الخاص في عممية التعميـ والتدريب الميني والتقني، سواء بتوفير 
نما يترؾ .  التدريب أـ بتمويمو جماال، ال تحدد تمؾ الدوؿ مضاميف ومستويات التعميـ والتدريب تحديدا قاطعا، وا  وا 

وباإلضافة .  ىامشا لمتعديالت وإلدخاؿ متطمبات جديدة تنسجـ مع التطورات التكنولوجية واالقتصادية المتواصمة
لقضاء الطالب بضعة أياـ أسبوعيا في المدرسة المينية يتعمـ ويتدرب فييا عمى معدات وأجيزة ربما تكوف قديمة أو 

ال تتناسب مع التكنولوجيا الحديثة والمتطورة باستمرار، يتدرب باقي أياـ األسبوع في مواقع العمؿ بالمؤسسات 
اإلنتاجية، عمى أحدث األجيزة واآلالت وبالتالي يكتسب الخبرات والميارات العممية التي تؤىمو في المستقبؿ لممارسة 

مينتو في البيئة الحقيقية لمعمؿ، فضال عف إمكانية عممو، بعد انتياء فترة التدريب، في نفس المنشأة التي تدرب 
 .      فييا

أما المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تنقصيا اإلمكانيات لتقديـ كامؿ التدريب المطموب، فتستفيد مف البرامج 
 .التدريبية التي تقدميا منشآت أخرى، وبالتالي إكماؿ النقص التدريبي

وفي أغمب األحياف، يقدـ أصحاب العمؿ في الدوؿ الصناعية التدريب الميني والتقني بشكؿ طوعي وعمى نفقتيـ 
الخاصة، ألنيـ عمى قناعة بأنيـ عندما ينشؤوف قوى عاممة مدربة في شركاتيـ، إنما يعمموف عمى رفع مستوى 

إذ أف تدريب التمميذ الميني في موقع العمؿ يتيح لو المجاؿ لمتدرب عمى .  إنتاجية المنشأة وطاقتيا عمى المنافسة
السمات التخصصية والفنية لممنشأة، فضال عف تعرؼ القائميف عمى الشركة عمى إنجازات المتدرب المينية وطريقة 

 . عممو وشخصيتو، األمر الذي يعتبر أساسيا في قرار الشركة بتوظيفو لدييا بعد انتياء فترة التدريب
وبالرغـ مف أف التدريب في المنشأة قد يكوف مكمفا لصاحب العمؿ، إال أف األخير يستفيد أيضا باعتبار أف المتدرب 

وتكمف مجازفة صاحب العمؿ في أف المتدرب الذي تـ تدريبو في منشأتو .  ينجز أعماال وينتج، باإلضافة إلى تعممو
.  (فائض متدربيف)قد يتركيا بعد انتياء فترة التدريب، إال أف األخيرة تستطيع تشغيؿ عماؿ تدربوا في منشآت أخرى 

.  بمعنى أف التعميـ والتدريب الميني والتقني يعتبراف مسألة اقتصادية ومينية وطنية عامة، تيـ كافة فروع االقتصاد
وتتشارؾ كافة األطراؼ المعنية في التعميـ والتدريب الميني والتقني، وىي الحكومة وأصحاب العمؿ والعماؿ، في 

 .عمميات التخطيط والتنفيذ والتطوير، انطالقا مف وضع المصالح العامة لمبمد فوؽ المصالح الشخصية
لقد بينت التجربة أنو كمما كانت مساىمة مواقع العمؿ في التعميـ والتدريب أكبر، كمما كاف تأميف الميارات العممية 

ىو السائد في الدوؿ الغربية ومعظـ الدوؿ النامية، فيذا يعني أف " اقتصاد السوؽ"وبما أف .  الالزمة لالقتصاد أكبر
، وبالتالي ال بد (بما في ذلؾ االقتصاد التصديري المرتبط بالمنافسة العالمية)بنية ىذا االقتصاد مرتبطة بالمنافسة 

لنظاـ التعميـ والتدريب الميني والتقني أف يكوف مجديا اقتصاديا وغير مكمؼ ومرف، ليتمكف مف التجاوب مع 
 .متطمبات واحتياجات السوؽ مف تخصصات ميارات الموارد البشرية

وبعكس العديد مف الدوؿ الصناعية وحتى اآلسيوية التي تعتمد فييا أنظمة التعميـ والتدريب عمى التجاوب مع 
حاجات السوؽ وبالتالي خمؽ الحوافز لمشاركة المنشآت اإلنتاجية في تمؾ األنظمة، لـ تعتمد أنظمة التعميـ والتدريب 

ففي تونس عمى سبيؿ المثاؿ، وبالرغـ .  السائدة في غالبية الدوؿ العربية عمى ىدؼ التجاوب مع احتياجات السوؽ
حصة القطاع )مف احتواء نظاـ التعميـ الميني والتقني عمى تدريب في مواقع العمؿ في المنشآت العامة والخاصة 

كما أف الوضع .  [5]، إال أف ىدؼ التجاوب مع احتياجات السوؽ لـ يكف ضمف أولويات النظاـ التونسي(العاـ أكبر
حيث أف التدريب الذي يقدمو القطاع العاـ في مصر ال عالقة لو باحتياجات السوؽ، بؿ .  المصري يشابو التونسي
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 .[6]تركز ىدفو أساسا عمى تقميؿ الطمب عمى التعميـ العالي
وبخالؼ ذلؾ، نجد أف نظاـ التعميـ والتدريب الميني والتقني في كوريا الجنوبية متنوع، مف حيث تركيزه عمى توفير 
الميارات العممية الضرورية لمسوؽ ومشاركة القطاعيف العاـ والخاص في تقديـ التدريب في مراكز التدريب الميني 

والكميات الخاصة بتدريب الفنييف والعماؿ الميرة، فضال عف المساىمة الكبيرة لممنشآت الصناعية في العممية 
وىناؾ عممية تطوير وتحديث متواصمة لمبرامج التدريبية الكورية لتستبدؿ البرامج القديمة التي ال .  [7]التدريبية

 .  تتجاوب مع احتياجات السوؽ
 (المكونة مف معايير الفاعمية الداخمية والخارجية بالمقارنة مع كمفة المنافع)ولدى مقارنتنا لمعدالت العائد االجتماعي 

الناتجة عف التدريب الميني والتقني الكوري في كؿ مف معاىد التدريب الميني العامة والمعاىد التقنية العميا 
عمى % 28و% 14، %11، %17والمدارس الثانوية المينية والتدريب في المنشآت والمصانع الخاصة، نجدىا 

 .[8]التوالي
ومف ىذه الناحية، يتشابو الوضع الكوري مع دوؿ آسيوية أخرى مثؿ ماليزيا وتايمند المتيف يشارؾ فييما القطاع 

الخاص بشكؿ فعاؿ في توفير التدريب، في إطار نظاـ التعميـ الميني والتقني الموجو نحو تمبية احتياجات 
خاصة وأف المنافسة في السوؽ تتطمب تعميما وتدريبا مينيا وتقنيا ينتج ميارات بشرية تستخدميا منشآت .  [9]السوؽ

 .صناعية تنافس في السوؽ
تؤثر عمى  (أي المنافسة)إذف، ىناؾ عالقة بيف أداء نظاـ التعميـ الميني والتقني وبيف المنافسة في السوؽ والتي 

فعالية الموارد البشرية، األمر الذي يؤكد ضرورة مشاركة القطاعيف العاـ والخاص في تقديـ التدريب، عمما بأف 
 .              لمقطاع األخير قدرة وفعالية أكبر عمى توفير الميارات التدريبية المرتبطة بالبيئة االقتصادية الحقيقية

وبشكؿ عاـ، فإف المنافسة في السوؽ تشكؿ حافزا لمقطاع العاـ ليتماشى مع القطاع الخاص في تجاوبو مع 
وحيثما ال يوجد تنافس أو حتى تكامؿ بيف القطاع العاـ والقطاع الخاص في التعميـ والتدريب .  احتياجات السوؽ

الميني والتقني، نجد أف التدريب غير متجاوب مع احتياجات السوؽ، كما في مصر مثال، حيث تقدـ مدارس وزارة 
مف الطالب، باإلضافة لما تقدمو وزارات أخرى كوزارتي الصناعة % 52التربية التعميـ الميني والتقني لنحو 

واإلسكاف ومؤسسات عامة أخرى مثؿ ىيئة قناة السويس، إال أف ىذا التدريب لـ يتأثر بمتطمبات ومؤشرات السوؽ، 
بؿ ىدؼ أساسا إلى التحكـ بأعداد الطالب في التعميـ العاـ والعالي، األمر الذي أحدث اختالالت وتشوىات في 

 .[10]جودة ونوعية التدريب بكافة مستوياتو
بسبب )كما أف برامج التدريب في تونس لـ تتجاوب مع احتياجات السوؽ، بؿ ىدفت أساسا إلى حؿ مشكمة البطالة 

ليذا نجد أف القوى العاممة التي .  وليس اإلعداد الميني لقوى عاممة ماىرة ومطموبة في السوؽ  (فائض قوى العمؿ
   .[11]خرجيا القطاع العاـ الذي تولى ميمة التدريب، لـ تكف ماىرة وكفؤة وال تمبي احتياجات السوؽ
فأصحاب العمؿ، .  وتتسـ عممية التدريب في مواقع العمؿ، لدى أصحاب العمؿ، بميزات اقتصادية ومؤسساتية

وىنا ال تبرز .  يتشاركوف في التكاليؼ والمنافع  (الرسمي وشبو الرسمي)المتدربيف والجياز التعميمي الميني والتقني 
.   مشكمة جانبي العرض والطمب عمى التدريب، ألف المنشآت تدرب أساسا عمى ميارات يحتاجيا االقتصاد المحمي

وحيث أف غالبية المنجزات التكنولوجية الحديثة تدخؿ الدوؿ النامية عبر مواقع العمؿ تحديدا، فإف أصحاب العمؿ، 
وفي ىذه الحالة، .  بشكؿ عاـ، ىـ الذيف يممكوف التجييزات والمعمومات التكنولوجية الالزمة لتطوير ميارات جديدة
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الحكـ عمى نتائج التدريب يكوف مباشرة في المنشآت التي يتوقع منيا القياـ بعممية التدريب بأنجع وأسرع طريقة 
وتقدـ المنشآت التدريب كعممية مكممة لالستثمار في المنشأة والتجييزات أو .  [12]ممكنة لمتقميؿ مف التكاليؼ

وقد بينت الدراسات المتعمقة بإدخاؿ تكنولوجيات جديدة إلى قطاعات .  كمساندة لعمميات اإلنتاج واإلدارة المتغيرة
الصناعة اآلخذة بالتطور السريع في الدوؿ اآلسيوية، بأف المنشآت نفسيا تدرب عماليا أو تدفع لمدربيف خارجييف 

  . [13]لتنفيذ ميمة التدريب
وبالرغـ مف أف التدريب في مواقع العمؿ بالدوؿ النامية قد يكوف واسع االنتشار في الشركات الكبيرة التي تشغؿ أكثر 

وكما ذكرنا سابقا، فإف .  مف مائة عامؿ، إال أف غالبية المنشآت، في معظـ الدوؿ، ىي مف الحجـ الصغير تحديدا
ويجادؿ .  مف قوة العمؿ، في العديد مف الدوؿ، يعمؿ في منشآت يبمغ عدد المستخدميف فييا عشريف أو أقؿ% 80

إذ أف النقص في المعمومات .  غالبا بأف أصحاب المنشآت الصغيرة ال يدركوف مدى أىمية التدريب والحاجة إليو
المتعمقة بفرص التدريب تتسبب لمشركات الصغيرة بتكاليؼ أعمى لمعامؿ الواحد، نظرا لصغر حجـ وضآلة التدريب، 
فضال عف عدـ قدرة األخيرة عمى تحمؿ التكاليؼ المباشرة لمتدريب أو التكمفة الناتجة عف الخسارة في اإلنتاج أثناء 

وفي مثؿ ىذه الظروؼ، تقؿ الرغبة في التدريب بمواقع العمؿ الصغيرة التي تتوفر لدييا مستويات .  فترة التدريب
  .تكنولوجية وقدرات إدارية متدنية، وبالتأكيد غير كافية لميمة تحسيف وتطوير الميارات بسرعة

وبشكؿ عاـ، ليس فقط أف المنشآت الصغيرة تميؿ إلى تنفيذ التدريب لدييا بمدى أقؿ مف المنشآت الكبيرة، بؿ إف 
وال يشكؿ ىذا الوضع بالضرورة مشكمة، ألنو باإلمكاف إنجاز .  كثافة ونوعية تدريبيا غالبا ما تكوناف أقؿ مف األخيرة

متطمبات الميارة في الشركات الصغيرة، في كثير مف األحياف، مف خالؿ عممية التدريب المباشر وغير الرسمي في 
 .  العمؿ، عمما بأنو كمما توفر تدريب أكثر وذات نوعية جيدة كمما أدى ذلؾ إلى زيادة في اإلنتاجية

أوال، صعوبة توفير الماؿ :  عمى أي حاؿ، تعاني المنشآت الصغيرة، فيما يتعمؽ بمسألة التدريب، مف ثالثة نواقص 
وثالثا، ال .  ثانيا، الممارسات المتعمقة بإدارة الموارد البشرية غير متطورة إجماال.  الالـز لإلستثمار في التدريب

تمتمؾ، غالبا، الشركات الصغيرة المعمومات الكافية حوؿ قيمة التدريب بالنسبة لإلنتاجية أو حوؿ مدى توفر فرص 
 .  [14]التدريب الخارجي

وبيدؼ تجاوز ىذه النواقص، يعتمد العديد مف المنشآت في أميركا الالتينية عمى مؤسسات التدريب الميني الممولة 
ويشكؿ التدريب في موقع العمؿ، بالتعاوف مع مؤسسات التدريب .  مف الضرائب التي يدفعيا أصحاب العمؿ

وفي أثني عشر دولة بأميركا الالتينية، يشكؿ التدريب في منشآت الشركات نحو ثالثة .  الميني، ظاىرة شائعة ىناؾ
 . [15]أرباع إجمالي العممية التدريبية التي تشرؼ عمييا مؤسسات التدريب الميني

  
لقد بينت التجربة أف التممذة المينية في حاالت التدريب بحجـ صغير قد تكوف أكثر فعالية مف التدريب بحجـ 

قد ال يؤثر عمى مخرجات المنشأة، وقد  (في موقع العمؿ)إذ أف تدريب عدد صغير مف التالميذ المينييف .  كبير
وبعكس .  [16](الذي سيتولى عممية التدريب)يتطمب، نسبيا، إشغاؿ القميؿ مف التجييزات ووقت العامؿ المجرب 

ذلؾ، فإف زيادة عدد المتدربيف ترفع مف قيمة الخسارة في المخرجات وتجعؿ العممية التدريبية بالنسبة لممنشأة غير 
وفي كؿ األحواؿ، تتطمب العممية التدريبية في المنشآت رقابة قوية، وذلؾ بيدؼ ضماف قياـ األخيرة .  [17]مجدية

 .  بتزويد المتدربيف بالميارات الواسعة التي تنص عمييا عقود التممذة المينية
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وبشكؿ عاـ، .  ومف المعروؼ أف القدرة عمى اإلدارة التدريبية والبشرية الفعالة في الدوؿ النامية ضعيفة إجماال
عندما تكوف إدارة أنظمة المستخدميف في المنشأة ضعيفة، فإف فوائد اإلنتاجية الناجمة عف التدريب في نفس المنشأة 

     .  تكوف، نسبيا، متدنية، وبالتالي تقؿ رغبة أصحاب المنشآت في االستثمار بالتدريب
 دعـ نفقات التدريب 
يعتبر الدعـ الحكومي لرواتب التالميذ المينييف مناسبا في الحاالت التي ال يستطيع فييا المتدربوف المساىمة في  

ومف الحاالت الواضحة، بيذا الخصوص، عندما يكوف الراتب المتبقي، بعد أف يقتطع منو .  تمويؿ عممية تدريبيـ
.  صاحب العمؿ نسبة معينة بيدؼ تغطية تكاليؼ التدريب، أقؿ مف المبمغ الالـز ليقـو المتدرب باإلنفاؽ عمى نفسو

قد يكوف ضروريا لممساىمة  (الحكومي)وحتى في الحاالت التي يكوف فييا راتب المتدرب كافيا، فإف الدعـ الخارجي 
 .  في تغطية تكاليؼ التدريب التي أنفقيا صاحب العمؿ

.  [18]ىناؾ العديد مف الدوؿ التي تدعـ رواتب المتدربيف، منيا استراليا، اليند، نيباؿ، نيوزلندا، نيجيريا وغيرىا
.  إال أف آثار ىذا الدعـ اإليجابية قد تكوف ضعيفة.  مف رواتب المتدربيف% 100 – 40وتتراوح نسبة الدعـ بيف 

فعمى سبيؿ المثاؿ، دلت بعض المؤشرات في استراليا عمى أف دعـ التالميذ المينييف أدى إلى تسريح عماؿ آخريف 
 .       [19]مف المنشآت (غير مدعوميف)

كما أف بعض الدوؿ األخرى تدعـ التدريب في مواقع العمؿ بشكؿ غير مباشر، وذلؾ مف خالؿ منح إعفاءات 
وكمثاؿ عمى ىذه المحفزات، إعفاء جزئي مف الضريبة .  ضريبية لممنشآت التي تقدـ برامج تدريبية مصدقة رسميا

وتختمؼ نسبة اإلعفاء مف بمد .  (في دوؿ مثؿ األرجنتيف، البرازيؿ، تشيمي، باكستاف الفميبيف وغيرىا)عمى األرباح 
مف إجمالي الرواتب في المنشأة، فيتـ خصميا مف % 1ففي تشيمي، إذا ما كانت نفقات التدريب تساوي .  إلى آخر

أما الشركات البرازيمية فيحؽ ليا خصـ ضعؼ نفقات التدريب المصدؽ .  [20]الضريبة المفروضة عمى األرباح
مف تكاليؼ % 150وفي الفميبيف، يحؽ لممنشآت خصـ .  [21]مف الضريبة عمى األرباح% 10رسميا، وذلؾ حتى 

 .[22]التدريب مف الضريبة عمى األرباح
وقد دلت التجربة بأف الدعـ في مثؿ ىذه .  بعض الدوؿ في آسيا وأميركا الالتينية تدعـ التدريب دعما مباشرا

الحاالت يحفز المنشآت عمى زيادة كمية التدريب الذي تقدمو، عمما بأنو مف غير الواضح ما ىو تأثير مثؿ ىذا 
وبشكؿ عاـ، عندما يتـ تبني برامج دعـ مرنة ومتناسبة مع الظروؼ المتغيرة، فإف ذلؾ .  الدعـ عمى نوعية التدريب

خاصة وأف الدعـ قد يكوف محفزا أوليا ىاما .  يضمف مشاركة عدد أكبر مف المنشآت الصغيرة في العممية التدريبية
وعمى سبيؿ المثاؿ، في أوائؿ السبعينيات، أدت برامج دعـ .  لتشجيع الشركات عمى االنخراط في برامج التدريب

، خالؿ %400والمترافقة مع حممة توعية وبعض الدعـ الفني، إلى زيادة حجـ التدريب بنسبة " تايواف"التدريب في 
 .[23]فترة سنتيف

وليذا عممت بعض الدوؿ .  وبإمكاننا القوؿ إف مدى فعالية أي شكؿ مف أشكاؿ الدعـ يتعمؽ بالقدرة اإلدارية لممنشأة
وقد طورت مؤسسات .  عمى تطوير برامج عامة لتطوير قدرة المنشآت الخاصة بإدارة الموارد البشرية والتدريب

التدريب الميني في أميركا الالتينية برامج دعـ فني ليذا الغرض، حيث قامت ىذه المؤسسات، في المرحمة األولى، 
وفي مرحمة الحقة .  [24]بتوفير التدريب في مواقع العمؿ، باإلضافة إلى تدريب خارجي في دورات تدريبية خاصة
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عمؿ مدربوف حكوميوف متخصصوف عمى تدريب طواقـ المدربيف في مواقع العمؿ، فضال عف المساعدة في تطوير 
وحاليا، تتضمف الخدمات الحكومية استشارات تتعمؽ .  [25]دورات وأقساـ مختصة بالتدريب في مواقع العمؿ

بالعالقة بيف التدريب واإلنتاجية والتدريب المختص بإدارة التدريب في مواقع العمؿ والرقابة عميو، ناىيؾ عف الدعـ 
وفي مراحؿ متقدمة مف التدريب في المنشآت، سمح لألخيرة باستخداـ حصة .  الخاص بإدخاؿ التكنولوجيا المتقدمة

.  معينة مف مدفوعاتيا الضريبية لتمويؿ عقود تدريب محددة، األمر الذي شجعيا عمى مواصمة نشاطاتيا التدريبية
ويقدـ، حاليا، التعاوف بيف مؤسسات التدريب والمنشآت في أميركا الالتينية، عمى قاعدة أنظمة التدريب المزدوج 

.  [26]، قاعدة منظمة ومتطورة لربط مساعدات التدريب والدعـ الفني لمشركات(سنتحدث عنيا بالتفصيؿ الحقا)
وتعوض مثؿ ىذه األنظمة نواقص السوؽ الرأسمالي، مف خالؿ دعـ المكوف النظري في التدريب ومعالجة الضعؼ 

 .في إدارة الموارد البشرية في الشركات، وذلؾ مف خالؿ الرقابة عمى نشاطات التدريب في مواقع العمؿ
بأميركا الالتينية، إحدى طرؽ تقوية التدريب في المنشآت الصغيرة " جمعيات التدريب في المنشآت"وتعتبر إقامة 

وبإمكاف الحكومات المساىمة في إنشاء مثؿ ىذه الجمعيات والعمميات التدريبية، مف خالؿ الدعـ .  [27]والمتوسطة
وفي مرحمة التأسيس، قد يكوف مبررا توفير دعـ جزئي لتعزيز االستثمار الخاص ولضماف بمورة معايير .  الفني
 .      نوعية

ومثاؿ جيد عمى ما ورد في الفقرة السابقة نجده في البرازيؿ، حيث تـ تأسيس ما يعرؼ بجمعية خدمات التممذة 
 .[28]المينية الصناعية الوطنية والتابعة التحاد الصناعات البرازيمية والتي تخدـ مختمؼ قطاعات الصناعة ىناؾ

وفي دوؿ التينية أخرى تساىـ بعض فروع الصناعة في تغطية تكاليؼ مؤسسات التدريب المتخصصة، وكمثاؿ 
عمى جمعيات التدريب المتخصصة نجدىا في قطاعات النفط والبتروكيماويات والنسيج والمصارؼ في فنزويال، وفي 

 .[29]قطاعات النسيج واألحذية واإلنشاءات بالمكسيؾ
  

 التدريب لدى أصحاب العمؿ في القطاع العاـ
إذ .  يعتبر التدريب الذي توفره المؤسسات العامة والمنشآت الممموكة لمدولة، مصدرا ىاما لمميارات التقنية والمينية

وىناؾ العديد مف األمثمة عمى أف التدريب في منشآت القطاع العاـ قد يكوف .  أف الدولة تشكؿ غالبا المشغؿ األكبر
 . ذو جودة جيدة وبإمكانو أف يشكؿ مصدرا ىاما لقوى العمؿ الماىرة في القطاع الخاص

وبإمكاف التدريب في مواقع العمؿ بالقطاع العاـ أف يساىـ جديا في تحسيف اإلنتاجية، ليس فقط في المؤسسات 
نما أيضا مف خالؿ بيع خدمات التدريب ألصحاب العمؿ في القطاع الخاص وزيادة تدفؽ العمالة  التابعة لمدولة، وا 

ويشترط في نجاح ىذا الدور التدريبي ألصحاب العمؿ في القطاع العاـ تحسيف الطاقات .  الماىرة لالقتصاد المحمي
 . المتوفرة في ىذا القطاع واستخداميا األمثؿ

إذ ومنذ أوائؿ الثمانينيات، استيدفت الحكومة .  [30]وكمثاؿ عمى التدريب في منشآت القطاع العاـ، نذكر إندونيسيا
السمكية )وقد شكؿ قطاع االتصاالت .  اإلندونيسية قطاع اإللكترونيات كقطاع صناعي استراتيجي يجب تنميتو

" منظمة الياتؼ الوطنية"عنصرا أساسيا في االستراتيجية اإلندونيسية، األمر الذي منح  (والالسمكية
الخاصة والممموكة لمدولة موقعا  (software وhardware)وبعض شركات الكمبيوتر  (Perumtel)اإلندونيسية
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ىاما في تمؾ االستراتيجية التي منحت أولوية عالية لتنمية قوة العمؿ الماىرة الضرورية لتكممة االستثمار الرأسمالي 
وقد كاف واضحا بأف عمى أصحاب العمؿ لعب دور ىاـ .  في التجييزات الخاصة باالتصاالت السمكية والالسمكية

وقد عممت شركة .  في التنمية السريعة لمميارات عمى نطاؽ واسع، وذلؾ بسبب تركيزىـ لمتكنولوجيا والخبرة المكمفتيف
(Perumtel)  الحكومية عمى توفير التدريب األولي والمتقدـ في مقرىا الرئيسي، باإلضافة إلى اثني عشر مركزا

وبشكؿ عاـ، يتمقى .  إقميميا تابعا ليا، حيث يتمقى العماؿ تدريبا بمستويات مختمفة، حسب مستوياتيـ التعميمية
جماال فإف فترة أربع سنوات مف الجمع .  المتدربوف بيف اثني عشر وثمانية عشر شيرا مف التدريب األولي الرسمي وا 

بيف الخبرة العممية والتدرج الناجح في التدريب، يمكف العماؿ غير الميرة وذوي التعميـ األساسي مف الوصوؿ إلى 
وكذلؾ األمر بالنسبة .  مستوى العماؿ شبو الميرة، وىو المستوى الطبيعي الذي يدخمو عادة خريجو المدارس الثانوية

وفي كؿ األحواؿ يشكؿ التدريب في .  لمواصمة التطور إلى مستوى الحرفييف الميرة والفنييف واإلدارييف المينييف
 .      واكتساب الخبرة العممية بديال لمتعميـ الرسمي خارج العمؿ (Perumtel)شركة 

 عامؿ، 25000تدريبا أوليا ألكثر مف  ((Perumtel قدمت شركة 1987 و1983وفي الفترة الواقعة بيف عامي 
ولممقارنة، فإف .  مف الموازنة العامة لمشركة% 2وشكمت حصة التدريب .   عامال23000وتدريبا متقدما ألكثر مف 

برامج التعميـ التقني العامة والخاصة في كؿ المجاالت، دربت، في نفس األقاليـ التي تتواجد فييا الشركة، أقؿ مف 
ومف الواضح أف التدريب الذي تقدمو الشركة يعتبر مساىمة كبيرة .  1987 و1986 شخص، في الفترة بيف 4000

نما أيضا لمشركات األخرى التي تستقبؿ تدفقا مف العامميف المدربيف الذيف ال يمبوف معايير  ليس فقط لمشركة نفسيا، وا 
            .في نياية فترة التدريب لدييا( (Perumtelاألداء الدقيقة التي تطمبيا شركة 

 
 التممذة المينية التقميدية

تعتبر التممذة المينية التقميدية في المشروعات الصغيرة، وخاصة في القطاع غير الرسمي في شماؿ وغرب أفريقيا،  
لى مدى أقؿ في أميركا الالتينية، مصدرا أساسيا لتكويف الميارات والتممذة المينية التقميدية عبارة عف شكؿ مف .  وا 

وما ينظـ ىذا النوع مف التدريب .  أشكاؿ التدريب الحرفي الميداني غير المنظـ ويتـ عادة عمى حرفة أو مينة معينة
الحرفي ىو أساسا العادات االجتماعية والتقاليد واالتفاؽ المتبادؿ، حيث تكوف ىناؾ التزامات وتوقعات واضحة مف 

 .("الصبي"التمميذ أو )والمتدرب  (صاحب العمؿ)كؿ مف المدرب 
وبحموؿ .  مف قوة العمؿ في المدف% 60وفي العديد مف الدوؿ النامية يشغؿ القطاع غير الرسمي ما ال يقؿ عف 

وفي مثؿ ىذه الدوؿ .  [31]%95، مف المتوقع أف ترتفع ىذه النسبة في بعض الدوؿ األفريقية إلى 2020عاـ 
تعتبر التممذة المينية التقميدية النمط األساسي في التدريب عمى الحرؼ التقميدية كالحدادة والحرؼ الجمدية وطب 

 .[32]األعشاب، باإلضافة إلى بعض الحرؼ التقنية العصرية مثؿ إصالح السيارات والراديو واألدوات الكيربائية
وتزداد أىمية اكتساب الميارات في القطاع غير الرسمي، مع تزايد أعداد خريجي التعميـ والتدريب الميني والتقني 

 .في القطاع العاـ الذيف ال يجدوف عمال في القطاع الرسمي
ويعتبر األسموب التدريبي الشائع منذ .  وفي مصر عمى سبيؿ المثاؿ، أثبت التدريب الحرفي التقميدي كفاءة جيدة

وحتى نياية القرف التاسع عشر، شكؿ ىذا النمط مف التدريب أساس نظاـ النقابات المينية .  آالؼ السنيف
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وىو ينتشر حاليا في الحرؼ والميارات اليدوية، حيث يكتسب األفراد ميارات حرفية وتجارية لألعماؿ . [33]المصرية
 .  اإلنتاجية بأجر أو بشكؿ مستقؿ

وقد تبيف أف معظـ أصحاب العمؿ في القطاع غير الرسمي بأفريقيا الغربية قد اكتسب مياراتو الحرفية مف خالؿ 
ويعتبر التدريب الحرفي الميداني في غرب إفريقيا مصدرا أساسيا لمخبرات  المستفادة لنحو .  التممذة المينية التقميدية

ثمثي العامميف في إصالح السيارات والراديو والتمفزيوف والتجارة والصيانة والخياطة والنسيج والحرؼ الجمدية 
ونظرا لمتقمص المتواصؿ في وظائؼ القطاع الرسمي، يزداد .  [34]واإلنشاءات واألشغاؿ المعدنية وتصفيؼ الشعر

 . حاليا التوجو في العديد مف الدوؿ في العالـ لرفع مستوى التعميـ لدى أصحاب العمؿ والحرفييف العامميف لدييـ
لكف، بالمقابؿ، يتاح .  يتميز التدريب الحرفي التقميدي بكونو تدريبا عمميا، بعيدا عف الصفوؼ المدرسية والنظريات

لممتدربيف الوقت والفرص الكثيرة لمتعمـ عف كؿ ما يتعمؽ بالحرفة وتقاليدىا والسوؽ المحمي والميارات التجارية 
وفي مرحمة متقدمة مف التممذة الحرفية، يقـو المتدربوف بأدوار أصحاب العمؿ وبالنيابة .  والعالقات مع الزبائف

 .مع الزبائف وحساب األسعار واستالـ النقود" التفاوض"عنيـ، مثؿ 
وفي العديد مف الدوؿ، تقدـ المشاريع الصغيرة خدمات تدريبية منتظمة، وذلؾ باإلضافة لمسمع التي تنتجيا 

وبشكؿ عاـ، تتـ ترتيبات التدريب عمى أساس عقد غير رسمي بيف ولي أمر الحرفي وصاحب العمؿ، .  وتسوقيا
مقابؿ رسـ معيف يدفعو المتدرب أو  (وغالبا ما يكوف ولدا)حيث يحدد العقد مسؤولية األخير عف تدريب التمميذ 
ومع مرور الوقت، وعند اكتساب المتدرب ميارات حرفية .  [35]عائمتو أو يكوف أحيانا عمى شكؿ عمؿ بأجر قميؿ

 .[36](بدال مف تمميذ حرفي يدفع رسوما)ويدوية ومعرفة في حركة السوؽ، يتحوؿ األخير إلى عامؿ بأجر 
وبإمكاننا اعتبار التممذة المينية التقميدية مجدية اقتصاديا، ذلؾ أنيا ال تتطمب مبنى منفصؿ أو موازنة خاصة 

إال أف التدريب الحرفي التقميدي في مواقع العمؿ .  لمتدريب، بؿ غالبا ما يموؿ المتدرب نفسو أو عائمتو عممية تدريبو
ال يمتـز غالبا باإلرشادات والتنظيمات المتعمقة بنوعية ومستوى التدريب ولوائح السالمة المينية والصحية وقانوف الحد 

 .            األدنى لألجور وما شابو
ومع ظيور وتطور التكنولوجيا الحديثة، أخذت العديد مف المشاريع الصغيرة تعمؿ عمى توسيع مجاالت وأنظمة 

 .التدريب الحرفي التقميدي، بحيث تزداد فرص وآفاؽ التدريب
فمصمحة .  وباختصار، تمثؿ عممية التممذة المينية التقميدية مصمحة مشتركة لكؿ مف المتدرب وصاحب العمؿ

.  أما مصمحة الثاني الحصوؿ عمى يد عاممة مدربة.  األوؿ تعمـ حرفة واكتساب الميارات المتعمقة بيذه الحرفة
جماال، يطمح التمميذ الميني إلى أف يصبح حرفيا .  ويعمؿ كؿ منيما عمى استثمار وقتو وموارده لتحقيؽ ىدفو وا 

مستقال، األمر الذي يؤثر عمى تواصؿ العالقة بيف صاحب العمؿ والمتدرب، بحيث تتخذ ىذه العالقة أحيانا كثيرة، 
بعد فترة التدريب، شكؿ العالقة التكاممية بينيما، مثؿ تعاقدات مف الباطف وتبادؿ معمومات حوؿ السوؽ والتشاور 

 .وتمعب مثؿ ىذه العالقة دورا ىاما في تعزيز تقاليد وأصوؿ الحرؼ.  ونقؿ التكنولوجيا وغير ذلؾ
 : [37]أخيرا، بإمكاننا تمخيص أىـ المزايا اإليجابية لمتدريب الحرفي الميداني التقميدي بالنقاط األربعة التالية

دارية عممية    (1  .التممذة المينية في موقع العمؿ تتيح فرصة اكتساب ميارات حرفية وتقنية وفنية وا 
 .المرونة التي تمكف التمميذ الميني مف التجاوب مع متطمبات السوؽ    (2
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 .التفاعؿ المباشر مع السوؽ والزبائف يؤىؿ التمميذ لخوض العالـ الحقيقي لمعمؿ    (3
 .      االستفادة مف الموارد المتاحة، واكتساب الكفاءة المينية بسبب دمج العممية التدريبية بالبيئة الحقيقية لمعمؿ   (4

 : [38]أما أبرز نقاط الضعؼ التي تعاني منيا التممذة المينية التقميدية فتتمخص بما يمي
يستغرؽ التدريب الحرفي التقميدي فترة زمنية طويمة قد تصؿ إلى عدة سنوات، فضال عف قضاء المتدرب وقتا     (1

طويال في المرحمة التحضيرية التي يقـو فييا التمميذ ببعض األعماؿ البسيطة قبؿ أف يتدرب فعميا عمى الميارات 
 .اليدوية والتقنية الخاصة بالحرفة ذاتيا

 .غياب الجانب النظري مف التدريب    (2
 .عجز التدريب الحرفي التقميدي عف تعميـ التكنولوجيا المتقدمة التي ال بد لمميارات الحديثة أف تتأسس عمييا    (3
تكريس التدريب الميني والحرفي التقميدي األنماط االجتماعية السائدة في الحرؼ والميف التقميدية، وبالتالي     (4

 .  تقميص فرص التطوير واالبتكار والتغيير
  

 نماذج محددة:  الخبرات العالمية والعربية في مجاؿ التدريب الميني والتقني في مواقع العمؿ
عد أف تطرقنا في الجزء السابؽ مف ىذا الفصؿ، إلى الجوانب المختمفة المتعمقة بأدوار كؿ مف المدرسة وموقع 

العمؿ في نظاـ التعميـ والتدريب الميني والتقني، وتناولنا تجارب بعض الدوؿ بشكؿ عاـ، سنستعرض ونناقش في 
الجزء المتبقي مف الفصؿ، بشكؿ موسع ومكثؼ، بعض التجارب العالمية والعربية في مجاؿ التدريب الميني والتقني 

وسيتـ التركيز بشكؿ خاص عمى بعض الدوؿ األوروبية واألميركية واألسيوية الرائدة في ىذا .  في مواقع العمؿ
 .  المجاؿ، مثؿ ألمانيا وكندا وكوريا الجنوبية، فضال عف بعض الخبرات العربية في األردف ومصر

  
  
  

يحتؿ التعميـ والتدريب الميني والتقني في دوؿ أوروبا الوسطى كألمانيا والنمسا وسويسرا مكانة أساسية في األنظمة 
مف إجمالي عدد طالب التعميـ الثانوي، % 50وفي كؿ الحاالت، يتجاوز عدد الطالب في ىذا التعميـ .  التعميمية

وبشكؿ عاـ، يقبؿ المتدربوف بعد إنيائيـ الصؼ .  [39]، كما ىو الحاؿ في سويسرا%65بؿ ويصؿ أحيانا إلى 
وأساس التدريب الصناعي في ىذه الدوؿ قائـ عمى ما يعرؼ .   سنوات4 - 3التاسع، حيث يتدربوف لمدة نحو 

التي تجمع  (Apprenticeship)الذي تقع في مركزه التممذة المينية  (Dual system)بالنظاـ الثنائي أو المزدوج 
وبإشراؼ الحكومة .  (نحو يوميف في المدرسة وأربعة أياـ في موقع العمؿ)بيف التعميـ في المدرسة وفي موقع العمؿ 

الفدرالية، تتولى المنشأة توفير المدربيف المؤىميف عمميا وفنيا والتسييالت وتوقع عقدا مع المتدرب ويدفع لو راتبا 
أما المدرسة فتقدـ .  مف راتب العامؿ الميني العادي% 25شيريا يتغير مف سنة ألخرى حتى يصؿ إلى نحو 

 .  لمطالب حصصا ثقافية وعممية عامة، بإشراؼ الحكومة المحمية في الوالية
وحسب خطة محددة سمفا، يقـو التمميذ الميني أثناء فترة تدريبو بأعماؿ إنتاجية متقدمة مثؿ قطع غيار أو سمع 

ومتابعة المدرسة لمتدريبات العممية محدودة، عمما بأف المتابعة اليومية المباشرة مف مسؤولية المدربيف .  يمكف بيعيا

 ألمانيا نموذجا:  أوروبا الوسطى
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وتكاد ظاىرة التسرب مف المدارس المينية تكوف معدومة، حيث يعتبر االلتحاؽ .  المختصيف في المنشأة نفسيا
 . ببرامج التممذة المينية التحاقا بالعمؿ

وأحيانا كثيرة تركز مجموعة مف المنشآت جيودىا وتتشارؾ في توفير التسييالت التدريبية، وبالتالي تخفيض 
ويتعامؿ أصحاب العمؿ في دوؿ أوروبا الوسطى مع مسألة تدريب الطالب ضمف نظاـ التممذة المينية .  التكاليؼ

باعتبارىا واجبا وطنيا مف الضروري المساىمة بو، حتى ولو لـ يعمؿ المتدربوف في نفس المنشآت بعد إنيائيـ فترة 
ويشمؿ التدريب مئات الميف والتخصصات، إال أف تركيز االىتماـ في العقود األخيرة كاف عمى .  التدريب فييا

.  الحقوؿ اإللكترونية والكيربائية والميكانيكية والحاسوب واألتمتة والقوالب والسباكة وغيرىا مف الصناعات المعدنية
 .      وتستطيع نسبة قميمة نسبيا مف الطمبة االلتحاؽ بالجامعات بعد نجاحيا في امتحانات القبوؿ لمجامعة

  
   

 لتجربة األلمانيةا

  
تشرؼ الواليات األلمانية عمى التدريب الميني في المدارس، بينما تشرؼ الحكومة الفدرالية عمى التدريب الميني في 

وتبدأ الدراسة في الفرع الميني مف الصؼ العاشر أو الحادي عشر، حسب نوع .  خارج المدارس وفي مواقع العمؿ
ذا بدأت مف الصؼ الحادي .  المدرسة المينية فإذا بدأت الدراسة مف الصؼ العاشر تكوف مدتيا ثالث سنوات، وا 

وتوجد .  أي في كال الحالتيف ينيي الطالب اثنتي عشرة سنة مف التعميـ المدرسي الميني.  عشر فتكوف مدتيا سنتاف
المدارس المينية العميا، المدارس المينية بدواـ جزئي، :  ستة أنواع مف المدارس التي تقدـ تعميما ثانويا مينيا وىي

المدارس المينية بدواـ كامؿ، المدارس المينية التي تقدـ تدريبا معمقا، مدارس الجمنازيـو الميني والمدارس المينية 
وتيدؼ جميع أنواع المدارس المينية إلى إعداد الطالب لالنخراط في سوؽ العمؿ، فضال عف تأىيمو .  المتخصصة

 .  لمحصوؿ عمى شيادة الدراسة الثانوية المينية التي تؤىؿ حامميا لاللتحاؽ بالكميات الجامعية المتخصصة
، ويعتبر (أكثر مف النصؼ)وتستوعب المدارس المينية بدواـ جزئي النسبة األكبر مف طالب التعميـ الثانوي الميني 

وتبدأ فييا الدراسة مف الصؼ العاشر وتستمر .  نظاميا التعميمي السمة الغالبة في التعميـ والتدريب الميني والتقني
وىي مخصصة لمطالب الذيف يرغبوف في .  [40]( سنة حسب التخصص3.5 – 2مف )حتى الصؼ الثاني عشر 

ويستند النظاـ التعميمي في ىذه المدارس عمى ما .  الحصوؿ عمى التدريب الميني جنبا إلى جنب مع التعميـ النظري
الذي يتيح المجاؿ لمطالب بالدراسة في المدرسة بدواـ جزئي وبالتدريب في  (Dual system)يعرؼ بالنظاـ الثنائي 

بمعنى أف النظاـ الثنائي يرتكز عمى التعاوف .  نفس الوقت عمى المينة التي يدرسيا في موقع العمؿ خارج المدرسة
 .  يعرؼ بالتممذة المينية (أي التعاوف)بيف المنشآت والمدارس المينية وىو 

  
، (القرنيف الثاني والثالث عشر)ويعود تاريخ النظاـ الثنائي في ألمانيا وسائر الدوؿ األوروبية إلى القروف الوسطى 

وقد استمر جوىر .  حيث كاف الحرفيوف، مف خالؿ الجمعيات والروابط الحرفية القديمة، يتولوف ميمة تعميـ األوالد
وفي أعقاب .  ىذا النظاـ حتى أوائؿ القرف التاسع عشر، عندما كاف التجار والحرفيوف يعمموف التالميذ الحرفييف

الثورة الصناعية في أوروبا، اتسع مجاؿ التدريب الميني ليشمؿ الصناعات بكافة فروعيا، إلى أف أصبح يشمؿ، مع 
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تـ دمج المدرسة في  (عشرينيات القرف العشريف)وفي مرحمة الحقة .  بداية القرف العشريف، كؿ قطاعات االقتصاد
وتعتبر مدارس األحد المينية والدينية منذ القرف الثامف .  ىذا النظاـ، فباتت ىذه المدارس تعرؼ بالمدارس المينية

بمعنى أف النظاـ الثنائي الذي يعني المشاركة بيف مواقع .  [41]عشر، األب التاريخي لممدارس المينية الحالية
 .  العمؿ والمدارس المينية، قد بدأ عمميا منذ أوائؿ القرف التاسع عشر

  
وحاليا، يحصؿ خريجو ىذه المدارس عمى شيادة تؤىميـ لالنخراط في سوؽ العمؿ أو لاللتحاؽ بالمدارس المينية 

وينظـ قانوف التدريب الميني األلماني عممية التدريب التي تيدؼ إلى تزويد المتدرب بالميارات .  المتخصصة
وينفذ التدريب خارج المدرسة في المنشآت الصناعية أو الزراعية .  الضرورية لمعمؿ في المينة التي تـ التدرب عمييا
ويحدد قانوف التدريب الميني الفدرالي مختمؼ الجوانب المتعمقة .  أو في مراكز تابعة لمجمعيات والنقابات المينية

 :  [42]بتنظيـ العممية التدريبية في موقع العمؿ ومنيا، عمى سبيؿ المثاؿ
 .المعايير التي يجب أف تتوفر في المنشأة لتنفذ عممية التدريب، فضال عف تحديد مؤىالت المدربيف   -
 .تحديد النقاط التي يجب أف يتضمنيا عقد التدريب بيف المتدرب وصاحب العمؿ    -
تحديد المواد الدراسية المطموبة ومدة التدريب ومتطمبات االمتحانات، عمما بأف المتدرب يقدـ، أثناء فترة التدريب،   -

امتحانا متوسطا، وفي نياية التدريب امتحانا نيائيا يثبت أف المتدرب قد حصؿ عمى المعمومات النظرية والعممية 
 .المطموبة، واكتسب الميارات الضرورية التي تؤىمو ألف يسمى عامال ماىرا أو فنيا متخصصا

وبإمكاف المتدرب المؤىؿ مينيا، وبعد حصولو عمى خبرة عممية لبضع سنوات والنجاح في االمتحاف، الحصوؿ عمى 
 ".  مايستر"أو " معمـ"لقب 
  

في التعميـ حسب النظاـ الثنائي عمى تعميـ ميني بواقع ثالثة إلى أربعة  (المتدربة)وبشكؿ عاـ، يحصؿ المتدرب 
ويتـ التدريب الميني في المنشأة عمى أحدث .  أياـ في موقع العمؿ ويـو إلى يوميف في المدرسة المينية بدواـ جزئي

ويفترض بالمدربيف المينييف في مواقع العمؿ أف يتواصموا مع آخر التطورات التكنولوجية التي .  الماكنات والمعدات
وفي الوقت الذي يتدرب فيو التمميذ بالمنشأة فإنو يقـو بأعماؿ إنتاجية، األمر .  ينقمونيا بدورىـ لمتالميذ المينييف

 .  الذي يوفر الحوافز لمتعميـ ويقمؿ مف التكاليؼ
أما المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ال تممؾ كؿ المعدات والتجييزات والمواد التعميمية المينية  المقررة، فتستطيع، 

 . لفترة معينة، توفير الجوانب الناقصة في التدريب لتالميذىا في منشآت أخرى
  

وتمـز القوانيف المحمية في الوالية، التمميذ الميني عمى الدواـ في المدارس المينية التي تدار مف قبؿ حكومة الوالية، 
باالشتراؾ مع المنشآت التي ال تعتبر جزءا مف التعميـ  (فيما يتعمؽ بالتدريب)تنفذ مياميا  (أي المدارس)ولكنيا 

نما تابعة لفروع االقتصاد .  وفي إطار النظاـ الثنائي، تواكب المدرسة المينية عممية التدريب في المنشأة.  العاـ، وا 
ويعتبر التعميـ في المدرسة مكمال لمتدريب في مواقع العمؿ، وذلؾ فيما يتعمؽ بالجوانب النظرية والثقافة العامة، عمما 

عبارة عف حصص ثقافة  (%40)، والباقي %60بأف نسبة حصص المواد التعميمية المتعمقة باالختصاص 
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 .[43]عامة
  

 :يبين الجدول التالي النموذج األساسي لمتعميم الميني حسب النظام الثنائي
  

        النموذج األساسي لمتعميم الميني حسب النظام الثنائي 
         المدرسة المينية                       المصنع  

 (الغرؼ)القطاع الخاص  (وزارة التعميـ)الدولة           المسؤولية

 أنظمة التدريب منياج الدراسة        التخطيط

 القدرات والميارات معمومػات         مناىج التعميـ

 (عممي) (نظري) (المقرر)        

 ورشة قاعة دراسية        مكاف التعميـ

 مدرب معمـ        القائـ بالتعميـ

  فترات زمنية4 فترة زمنية واحدة          التوزيع الزمني

 مؤتمر تطوير)" تجارب دولية في التدريب الميني. "عاشور، أحمد صالح:  المصدر
 مؤسسة:  عماف. (1997 أيار 29 – 27:  التدريب الميني في األردف

 .549، ص1997التدريب الميني، 
                                                                              

  
ومف الممفت لمنظر أف العديد مف الشباب الذيف يرغبوف في مواصمة تعميميـ الجامعي، يبدؤوف أوال بالتعميـ الميني 

 . حسب النظاـ الثنائي الذي يعتبر بمثابة تحضير عممي لممارسة المينة الجامعية المستقبمية
  

جماال، تتولى دائرة الخدمات االستشارية المينية بوزارة العمؿ ميمة توفير أماكف عمؿ في المنشآت لمتالميذ  وا 
كما يمكف التعرؼ .  المينييف، عمما بأف األخيرة تخبر الوزارة باألماكف الشاغرة لدييا، كما تعمف عنيا في الصحؼ

 ".بورصة وظائؼ التعميـ الميني"عمى األماكف الشاغرة في المنشآت مف خالؿ ما يعرؼ بػِ 
  

ويحدد قانوف التعميـ الميني السالؼ الذكر، البيانات الخطية التي يجب أف يتضمنيا عقد العمؿ التدريبي بيف المنشأة 
أىداؼ ونوع ومواد التدريب الميني وبرنامجو الزمني، مدة التدريب، مدة :  [44]والتمميذ الميني، وأىـ ىذه البيانات

التدريب اليومي، مدة الفترة التجريبية، سمـ األجور، اإلجازات السنوية، إجراءات التدريب خارج المنشأة وشروط فسخ 
وبعد أف يدقؽ عقد التدريب مف قبؿ الجية المسؤولة يتـ تسجيمو في سجؿ عقود التعميـ، حيث يعتبر .  عقد التدريب

 .تسجيؿ العقد شرطا لمتقدـ لالمتحاف النيائي
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 . كما ينص قانوف سالمة عمؿ الشبيبة عمى التعميمات الخاصة بحماية التالميذ المينييف
وىما )والجدير بالذكر، أف أجور التالميذ المينييف تحدد بالمفاوضات بيف نقابات العماؿ واتحادات أصحاب العمؿ 

 .  وتزداد األجور سنويا حسب العمر ومدى التقدـ في التدريب.  (طرفا عقود سمـ األجور
  

 :أنظمة وفوائد التعميـ الميني في النظاـ الثنائي
طبقا لمنظاـ المزدوج، يتعمـ التالميذ المينيوف الميف المعترؼ بيا رسميا والتي تحددىا الحكومة مع األطرؼ المعنية، 

وبسبب التشابو في األداء الميني لمعديد مف الميف، فقد تـ دمج مجموعات الميف .  حسب الحاجة السوقية ليا
 مينة 606المتشابية في أطر موحدة، األمر الذي أدى إلى انخفاض عدد الميف التعميمية المعترؼ بيا رسميا مف 

 .   [45] في أوائؿ التسعينيات375، إلى 1971تعميمية عاـ 
  

وبيدؼ مواكبة التطورات التكنولوجية واالقتصادية، ال يتـ تحديد محتويات التعميـ ومستوياتو تحديدا كامال، بؿ يترؾ 
ىامش إلدخاؿ متطمبات مستجدة حسب متطمبات العالميف الميني والعممي، األمر الذي جعؿ التعميـ الميني في 

النظاـ المزدوج منسجما مع شروط اإلنتاج المتغيرة ومنفتحا عمى آخر التطورات العممية والتقنية وعمى آفاؽ التدريب 
 .في مواقع العمؿ وبالتالي منح المتدربيف مرونة مينية في مينتيـ المستقبمية

  
حقوؿ اإللكترونيات، تكنولوجيا )وتقدـ المدرسة في السنة األولى تعميما مينيا شامال حسب المجموعات المينية 

واليدؼ األساسي لممجموعات المينية ىو تنظيـ المحتوى .  (المعادف، الكيربائيات، التجارة واإلدارة، البناء وغيره
وتيدؼ السنة التدريبية األساسية األولى إلى تقديـ أساس نظري جيد .  التدريبي الميني األساسي والتدريب المياري

لمتدريب الميني وتمكيف التالميذ مف فيـ المشاكؿ في إطار حقؿ ميني أوسع، وبالتالي تسييؿ عممية اختيار المينة 
وفي المحصمة، نقؿ التمميذ تدريجيا .  [46]التخصصية، مف خالؿ البدء في المرحمة األولى بالمجموعة المينية فقط

وفي مثؿ ىذا التوجو التعميمي ال يكوف الطالب مجرد متمقي لممعمومات دوف أف .  مف عالـ المدرسة إلى عالـ العمؿ
يناقش أو يعمؿ فكره فيما يتمقى، بؿ يكوف لو دور قيادي في توجيو العممية التعميمية، بينما يمعب المعمـ أو المدرب 

 .دور المسيؿ والمشارؾ في النقاش وفي البحث وفي استخالص النتائج
  

وفي السنة الثانية يزداد التخصص في مينة محددة، إلى أف يصؿ في السنة األخيرة إلى درجة التأىيؿ 
 .         [47]االختصاصي

  
وفي أوائؿ التسعينيات، كانت ميف ميكانيكي سيارات وكيربائي وموظؼ تجارة جممة وصادرات وميكانيكي صناعة 

بينما .  تعتبر مف أكثر الميف التعميمية المرغوبة لمتالميذ (تقنية أنظمة وآالت)وميكانيكي صناعة  (تقنية المؤسسات)
شكمت ميف الحالقة وموظفة تجارة مفرؽ وموظفة مكاتب ومساعدة طبيب وموظفة تجارة صناعية ومساعدة طبيب 

 .[48]أسناف وموظفة تجارة أغذية وموظفة بنؾ مف أكثر الميف التعميمية المرغوبة لمتمميذات
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نقؿ المعارؼ والمعمومات العامة والمتخصصة لمتالميذ مع التركيز عمى متطمبات "وتتمثؿ أىـ واجبات المدارس في 

وتقع العمـو التكنولوجية والرياضيات والرسـ اليندسي المتعمؽ بالمينة المعنية في مقدمة المواد ".  التدريب الميني
أما محتويات المواد النظرية فيي ذات طبيعة اقتصادية وسياسية .  [49]التعميمية المتخصصة وأسسيا النظرية

 .  [50]ودينية
   

وباإلضافة، تعتبر الورشة التدريبية في المدرسة المينية مكممة لمتدريب في موقع العمؿ، وخاصة في مجاؿ اكتساب 
الميارات التي ال يمكف اكتسابيا داخؿ المنشآت ألسباب مختمفة، والتي، أي الميارات، تعتبر جزء مف التوصيؼ 

وتتفاوت .  كما تعمؿ الورشة التدريبية المدرسية عمى نقؿ المعارؼ العممية والتقنية مف خالؿ التجارب.  الميني
ورشة تدريب أساسي، ورشة تكيممية، :  [51]الورش التدريبية المدرسية مف حيث تجييزاتيا، وذلؾ حسب نوع الورشة

كما ىو الحاؿ في مواقع )ويوجد في الورش المدرسية مدربيف وخبراء في المينة .  ورشة إيضاحية، مختبر نموذجي
 .  (العمؿ

  
ويتجاوز التعميـ الميني الحديث في النظاـ الثنائي مجرد إكساب التالميذ المعارؼ والميارات الخاصة بمينيـ، 

ليشمؿ أيضا متطمبات مينية عصرية تصقؿ الشخصية المستقمة لمتالميذ المينييف وتكسبيـ كفاءة التفكير لدى قياميـ 
وليذا يتـ تدريب التالميذ المينييف عمى العمؿ ضمف .  بمسؤولياتيـ المتعمقة بتخطيط وتنفيذ العمؿ ومتابعتو ومراقبتو

 .  [52]فريؽ عمؿ، وعمى المرونة والتأقمـ مع التطورات المينية والتكنولوجية وحماية البيئة
  

إف التآكؿ المتواصؿ الحاصؿ في قيمة المعرفة غير المتجددة بشكؿ متواصؿ، والتغيرات السريعة في أنظمة اإلنتاج، 
إذ أف المعرفة .  األمر الذي يعني بأف عمى المعرفة أف تصبح أوسع وأعمؽ.  تتطمب مرونة أكبر مف قوة العمؿ

والمواصفات المينية الواسعة تساعد العماؿ عمى التكيؼ في عممية اإلنتاج الشمولية والحقؿ الميني الواسع، وبالتالي 
بداعية  تسيؿ عمييـ تغيير وظائؼ أو أماكف العمؿ واالنخراط في أعماؿ متداخمة ومكممة لبعضيا البعض، بؿ وا 

وفي نفس الوقت يجب الحفاظ عمى متطمبات المنشآت في قوة عمؿ متخصصة وقادرة عمى فيـ .  [53]أحيانا
 .  العمميات اإلنتاجية الخاصة جدا

  
وىناؾ نوع مف .  ويبقي التعميـ الميني المجاؿ مفتوحا لخيارات عديدة ولتعميـ ميني تكميمي ولفروع تعميمية متقدمة

نما أيضا مف ناحية منح  معادلة التعميـ الميني مع التعميـ العاـ ليس فقط مف ناحية مساواة شيادات التخرج، وا 
خريجي التعميـ الميني شعورا بأف التعميـ الميني يمثؿ خيارا آخر ومتعادؿ في القيمة مع الخيارات األخرى لتطورىـ 

 . [54]الميني والعممي والشخصي واالجتماعي
  

وبالرغـ مف قواعد التنظيـ الموحدة، ىناؾ تفاوت في شروط التدريب في المنشآت المختمفة، وذلؾ نظرا ألف التدريب 
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في مواقع العمؿ يتحدد حسب حجـ المنشأة وطريقة ونوعية اإلنتاج والمستويات التقنية ومؤىالت المدربيف وحجـ 
 .اإلنفاؽ عمى التدريب فييا

  
ومف أىـ فوائد التدريب في مواقع العمؿ التدرب عمى تنفيذ العمؿ في البيئة الحقيقية لمعمؿ في المنشآت، وىذا يعني 
التفكير والعمؿ المستقميف، تحمؿ المسؤولية الفردية في إطار النشاط الكمي لممنشأة، العمؿ ضمف فريؽ عمؿ مشترؾ، 

، كيفية التعامؿ مع الزبائف، (بما في ذلؾ التوفير والترشيد في استخداـ الموارد)تنفيذ العمؿ بشكؿ مجد اقتصاديا 
 .  تنمية المكانة الشخصية لمتمميذ في المنشأة والتقييـ الذاتي الصحيح لقدراتو المينية

  
كما ينص عمى )وإلكماؿ ما يقدمو النظاـ الثنائي وتحسيف مستواه التعميمي وبيدؼ تقديـ التعميـ األساسي الواسع 

ولضماف تقديـ كؿ المعارؼ والميارات التخصصية لمتمميذ الميني والتي قد يحتاجيا الحقا  (ذلؾ قانوف التعميـ الميني
في مينتو، فقد أنشأت ورش تدريبية خاصة في المنشآت ذاتيا، فضال عف مراكز تعميـ خارج المنشآت مجيزة بأحدث 
التجييزات والمستويات التقنية التي تكمؿ النواقص المعرفية والتدريبية والمياراتية المتعمقة بالتقنيات الجديدة التي ال 
تستطيع المنشآت، وخاصة الصغيرة منيا، تقديميا، وخاصة في المناطؽ الضعيفة اقتصاديا، عمما بأف التدريب في 

وقد أنشأت بعض الشركات الكبيرة، ومنذ القرف .  ىذه الورشات والمراكز ال عالقة لو بإنتاج معيف وبزبائف المنشأة
.  التاسع عشر، ورشات تعميمية وتدريبية خاصة تستخدـ أثناء تقديـ التعميـ األساسي أو التحضير لالمتحانات

وتساىـ الحكومة الفدرالية والحكومات المحمية في تغطية تكاليؼ االستثمار التي تنفقيا الشركات في مثؿ ىذه المراكز 
 .[55]والورش

وقد حدثت في السنوات األخيرة تغييرات ىامة عمى النظاـ الثنائي بألمانيا وتتمثؿ في أف فترة االنتظاـ المتواصؿ 
حيث يكوف التمميذ، في السنة التعميمية المينية، تمميذا بشكؿ متواصؿ في .  بالمدرسة المينية أصبحت أطوؿ

المدرسة، بمعنى أف التمميذ ينقطع لبضعة أسابيع عف التدريب في المنشأة ليداـو عمى دروس المدرسة المينية التي 
يكوف الدواـ فييا آنذاؾ دواما كامال، أو متدربا بشكؿ دائـ في موقع العمؿ، وىذا ما يعرؼ بنظاـ المجموعات 

الذي ( والمعروؼ بالنظاـ الموزع)وذلؾ خالفا لمشكؿ القديـ في النظاـ الثنائي .  ( (Block System[56]التعميمية
كاف فيو التالميذ يدرسوف في المدرسة لمدة يـو أو يوميف أسبوعيا طيمة فترة التدريب، باإلضافة لمتدريب في موقع 

ويتوقع أف يحقؽ نظاـ المجموعات التعميمية الذي يطبؽ حاليا في العديد مف .  العمؿ لمدة أربعة أياـ أسبوعيا
المدارس، ظروفا تخطيطية أفضؿ لتدريب المجموعات المختمفة ولمعمميات التعميمية في المدرسة المينية، وتسييؿ 

 .     [57]عممية تنسيؽ محتوى العممية التعميمية، فضال عف زيادة استخداـ الطرؽ والوسائؿ التعميمية المدرسية
 :شروط ومعايير قيام المنشآت بالتدريب الميني

تتمخص أىـ الشروط التي يجب توفرىا في المنشأة كي تكوف مؤىمة لتقديـ التدريب الميني، أف يكوف لدييا مدربوف 
وأف يكوف بإمكانيا تقديـ التدريب المقرر في نظاـ التعميـ الميني .  مؤىموف في اختصاصيـ وفقا لممتطمبات القانونية

وىـ )ويشترط بالمدربيف في المنشأة .  الرسمي، بمفردىا أو جزئيا في منشآت أخرى أو في مراكز التدريب الخارجية
أف يكونوا قد حصموا سابقا عمى تأىيؿ ميني سابؽ، فضال عف نجاحيـ في بعض  (أساسا عامموف في نفس المنشأة

االمتحانات مثؿ امتحاف المدربيف المينييف وامتحاف الفرع التخصصي المتعمؽ بالمينة موضوع التدريب والذي يثبت 
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لياقة المدربيف التربوية والمينية، ويعفى المدربوف مف االمتحاف األخير في حالة ممارستيـ لممينة لسنوات طويمة 
 .[58]وبالتالي امتالكيـ خبرة عريقة في المينة

وغالبا ما يشرؼ المدرب الواحد عمى .   ويقـو المدربوف بالعممية التدريبية، باإلضافة لعمميـ األساسي في المنشأة
، بمغ عدد المدربيف المسجميف في الميف المختمفة بالمصانع 1988وفي عاـ .  تدريب ثالثة متدربيف في نفس الوقت

 700000والمؤسسات التجارية وورش الحرؼ اليدوية والزراعة والميف الحرة ومؤسسات القطاع العاـ وغيرىا، نحو 
 .[59]مدرب

وبالرغـ مف أف المنشآت في ألمانيا غير ممزمة بتقديـ التدريب، إال أف معظـ المنشآت المعنية تشارؾ في تقديـ 
التدريب بشكؿ طوعي وعمى نفقتيا الخاصة، وذلؾ إيمانا منيا بأف نجاح االقتصاد األلماني يعتمد، إلى حد كبير، 
عمى مدى قدرتو تزويد أنظمة اإلنتاج بقوة العمؿ المؤىمة والماىرة، عمما بأف قوة العمؿ في ألمانيا مكمفة وبالتالي 

ليذا، فإف التدريب في مواقع العمؿ يعتبر ضروريا وحاسما لالقتصاد .  يجب عمييا أف تكوف عالية اإلنتاجية
الوطني، ألنو يزود المنشآت واالقتصاد الوطني بشكؿ عاـ، بالقوى العاممة المؤىمة والمدربة جيدا والضرورية 

مف أبناء العمر % 70وحاليا فإف نحو .  لممحافظة عمى إنتاجية عالية وتحسينيا، فضال عف زيادة القدرات التنافسية
 [60]الواحد ينتسبوف حاليا إلى التعميـ في النظاـ الثنائي

  .، األمر الذي يشير إلى الوعي االجتماعي العالي بأىمية تزويد أنظمة اإلنتاج بعمالة ذات مواصفات مينية رفيعة
كما أف التعميـ في موقع العمؿ يتيح لممنشأة تدريب التمميذ الميني عمى التخصصات الفنية المختمفة في المنشأة، 

فضال عف التعرؼ عمى جوانب ىامة ومقررة في تشغيمو بنفس المنشأة بعد انتياء فترة التدريب، مثؿ إنتاجية التمميذ 
نجازه الميني وشخصيتو وسموكو مع سائر العامميف في المنشأة، عمما بأف المنشأة غير ممزمة بتشغيمو بعد انتياء  وا 

      . مدة التدريب، كما أف التمميذ أيضا غير مجبر عمى البقاء في المنشأة التي تدرب فييا
  

   :شراكة بيف المدرسة المينية وموقع العمؿ  :النظام الثنائي
في الوقت الذي تتحمؿ فيو المنشآت الخاصة نفقات التدريب لدييا، فإف نفقات المدارس تسدد مف األمواؿ العامة، 

 .  [61]حيث تنظـ القوانيف االتحادية تمويؿ المدارس، بمعنى أف المنشآت تتحمؿ معظـ النفقات
في أواسط ) مميار مارؾ ألماني 23وتقدر النفقات السنوية الصافية لممنشآت عمى التدريب الميني بنحو 

ويعادؿ ىذا .  ، وذلؾ بدوف احتساب القيمة اإلنتاجية لمتالميذ المينييف في المنشآت خالؿ فترة تدريبيـ(التسعينيات
وتتحمؿ الدولة، بشكؿ غير مباشر، .  [62]مف مجموع األجور والرواتب في االقتصاد الوطني العاـ% 3المبمغ نحو 

 .جزءا مف تكاليؼ التدريب في المنشآت، وذلؾ مف خالؿ خصـ التكاليؼ مف أرباح األخيرة
، حسب حجـ (كمتوسط لمتكاليؼ السنوية اإلجمالية والصافية لممتدرب الواحد)وتتفاوت النفقات التدريبية في المنشآت 

جماال، التكمفة في المنشآت الكبيرة أعمى مف .  المنشأة وطبيعة نشاطيا االقتصادي والمينة التي تدرب عمييا وا 
 .المنشآت الصغيرة

وفي إطار الشراكة بيف المدرسة وموقع العمؿ في العممية التدريبية، تواكب المدرسة عممية تدريب تالميذىا في  
المنشآت، عمما بأف التمميذ الميني ممـز بالدواـ في المدرسة استنادا إلى قوانيف المدارس المينية التي تقسـ إلى خمسة 
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ويتـ التدريس في المدارس مرة .  [63]تجارية، حرفية، زراعية، تدبير منزلي ومختمطة:  فروع تخصصية مينية ىي
 .[64] ساعة كحد أقصى16 ساعات في اليـو الواحد، أو مرتيف أسبوعيا ولغاية 9واحدة أسبوعيا ولغاية 

وتتمخص مياـ التعميـ في المدارس المينية بتكميؿ التعميـ الميني في المنشآت وتعزيزه نظريا وفنيا، فضال عف 
ويفترض بالمعمميف في المدارس المينية أف يكونوا قد أنيوا فترة مف التدريب الميني، فضال .  تدريس الثقافة العامة

  .[65]عف حصوليـ عمى شيادة جامعية وقياميـ بخدمة تحضيرية تؤىميـ ليصبحوا مدرسيف
وتعتبر عممية التخطيط لمنظاـ الثنائي وتنفيذه وتطويره، عمى كؿ المستويات، مسؤولية مشتركة تتحمميا عدة أطراؼ 

وتشكؿ المصمحة الوطنية العامة واالستثمار الفعاؿ لموقت .  تتمثؿ في أصحاب العمؿ والعماؿ والحكومة والمدارس
وقد تمأسست عممية التعاوف .  والطاقات والموارد، البوصمة التي توجو األطراؼ المشاركة في تسيير النظاـ الثنائي

محميا عمى مستوى الوالية وفدراليا )وىي تتـ عمى كافة المستويات , والمشاركة بيف مختمؼ األطراؼ وأثبتت جدارتيا 
بينما .  حيث يقـو الوزير االتحادي لمتعميـ والعمـو بعممية التنسيؽ بيف الوزارات.  (عمى المستوى األلماني العاـ

، وال تصدر تعميمات إال بالتنسيؽ مع الوزير االتحادي لمتعميـ  تتكيؼ الوزارات األخرى مع وزارة التعميـ والعمـو
وينظـ قانوف التعميـ الميني عمميات التخطيط واإلحصاء في التعميـ الميني ويقر أسس التعميـ .  [66]والعمـو
كما وينظـ القانوف عمؿ المعيد االتحادي لمتعميـ الميني الذي يمثؿ كافة األطراؼ المشاركة في نظاـ .  الميني

والواليات  (مف خالؿ نقاباتيـ)التعميـ والتدريب الميني والتقني حسب النظاـ الثنائي وىي أصحاب العمؿ والعماؿ 
وتتساوى جميع ىذه األطراؼ في تأثيرىا عمى سياسة المعيد وفي صياغة برنامج عممو وفي .  والحكومة االتحادية

    .   [67]إصدار التوصيات المتعمقة بتطوير التعميـ الميني
كما أف الجيات المختصة عمى المستوى اإلقميمي كغرؼ التجارة والصناعة والغرؼ الزراعية ونقابات المحاميف 
واألطباء وكتاب العدؿ وغيرىا مف الجيات المختصة تقـو بأدوار استشارية وتشرؼ عمى التعميـ الميني وتصبغو 

وتشكؿ كؿ جية مختصة لجنة لمتدريب .  [68]بالصبغة القانونية، فضال عف قياميا بتسجيؿ عقود العمؿ التعميمي
الميني يتـ استشارتيا بشؤوف التعميـ الميني، باإلضافة لدور المجنة في إصدار التعميمات المتعمقة بتنفيذ التعميـ 

يعمموف في  (أي الخبراء)وتحدد مياـ الجيات المختصة بواسطة الخبراء في المنشآت والمدارس والذيف .  الميني
لجاف التدريب الميني التابعة لغرؼ التجارة والصناعة والزراعة ويعينوف مف قبؿ أصحاب العمؿ ونقابات العمؿ 

دارات المدارس  .   [69]وا 
تطورات سوؽ :  بخصوصيا (التابعة لمجيات المختصة)ومف بيف المجاالت التي يتـ استشارة لجاف التدريب الميني 

العمؿ التي تؤثر عمى التدريب، أنظمة وقوانيف التدريب المحمية الجديد، التغيرات في القوانيف المحمية لمتدريب، نتائج 
االمتحانات النيائية، الوسائؿ واألنماط الجديدة في التدريب، التغير في التعميـ العاـ وتأثيره عمى التدريب 

وتبرز ازدواجية النظاـ الثنائي في أف الشيادة النيائية لمتعميـ الميني والتقني تمنح مف قبؿ غرفة .  [70]الميني
التجارة والصناعة المحمية التي تشرؼ أيضا عمى نظاـ االمتحانات، عمما بأف عممية التعميـ الميني في المدارس 

  .[71]تشرؼ عمييا وتموليا الحكومة المحمية
عالوة عف ذلؾ، ىناؾ ما يعرؼ بمجاف التدريب الميني الخاصة بالواليات والمكونة مف عدد متساو مف األعضاء 

نصؼ ممثمي السمطات المحمية يجب أف يكوف )الذيف يمثموف العماؿ وأصحاب العمؿ والسمطات العميا في الوالية 
ويشرؼ عمى ىذه المجاف الوزراء المعنييف في التدريب الميني في قطاعي الصناعة  (مف الخبراء في شؤوف التعميـ
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وتختص ىذه المجاف في تقديـ المشورة لمجنة الحكومية المحمية المعنية في التدريب، وذلؾ .  [72]والتجارة في الوالية
فيما يتعمؽ بمشاكؿ التدريب وتوحيد التدريب الميني مف خالؿ المدارس المشاركة في تنفيذه بمواقع العمؿ ومتابعة 

كما تنسؽ ىذه المجاف ما يتعمؽ باألمور التعميمية التي تقع .  [73]مدى اىتماـ المدارس بالتدريب وتنظيمو وتطويره
مسؤوليتيا عمى الوالية، فضال عف تنسيؽ التدريب في مواقع العمؿ والذي يعتبر مف مسؤولية الحكومة 

 .  [74]الفدرالية
تتحمؿ مسؤولية اإلشراؼ عمى  (في قطاعي الصناعة والتجارة) كما أف الوزارة المحمية المعنية بالتدريب في الوالية 

الجيات المختصة في الوالية والتأكد مف التزاميا بمسؤولياتيا المتعمقة بتنظيـ ورقابة التدريب الميني، فضال عف 
وتقع ضمف مسؤولية الوزارة المحمية أيضا تطوير الجوانب المالية المتعمقة بالتدريب الميني .  [75]اإلشراؼ الفني

كما وتشترؾ .  [76](مثال االستثمار في مجموعة مف الورش التدريبية ودورات تدريب المدربيف)عمى مستوى الوالية 
تتشكؿ مف مدرسي  (أي لجاف المناىج)الوزارة المحمية في عضوية لجاف تطوير المناىج في المدارس المينية والتي 

وأخيرا توافؽ الوزارة المحمية عمى اإلجراءات .  [77]المدارس المينية الذيف يستفيدوف مف خبرة المؤسسات الخاصة
 .[78]الخاصة باالمتحانات وتعيف لجاف التدريب الميني في الوالية

ما الوزارة االتحادية لمتعميـ والبحث العممي فيقع عمى عاتقيا المسؤولية المركزية الخاصة بقانوف التدريب الميني، أ
وتشرؼ الوزارة االتحادية عمى المعيد االتحادي لمتدريب .  باإلضافة لممسؤوليات المتعمقة بسياسات التدريب الميني

الميني الذي يعتبر ىيئة اعتبارية تساىـ في إعداد الموائح التدريبية وتقارير التدريب الميني، تجميع االحصاءات 
الخاصة بالتدريب الميني، توجيو المشورة لمحكومة االتحادية فيما يتعمؽ بشؤوف التدريب الميني، تنقيح ونشر دليؿ 

كما يضـ المعيد االتحادي لمتدريب الميني قسما خاصا بأبحاث التدريب الميني .  [79]الميف الفنية المعترؼ بيا
المتعمقة بمجاالت ىيكؿ التدريب، التخطيط واالحصاء، المناىج، نظـ وقوانيف التدريب، وسائؿ البحث 

 باحثا في بوف 160يضـ أكثر مف )وىو يعتبر أكبر معيد لبحوث التدريب الميني بألمانيا االتحادية .  [80]والتمويؿ
 .[81]ويموؿ المعيد مف موازنة الحكومة االتحادية.  (وبرليف

والمقصود بالموائح التدريبية التي يساىـ المعيد االتحادي لمتدريب الميني في إعدادىا، لوائح الميف الميارية 
المعترؼ بيا مف قبؿ الدولة والتي يتـ تدريب التالميذ المينييف عمييا، حيث تعتبر الحكومة االتحادية مسؤولة عف 
نشر ىذه الموائح التي تحدد أىداؼ ومحتويات التدريب الميني في المنشآت، ومدة التدريب والمعارؼ والميارات 

 .   [82]الخاصة بالتعميـ التقني ووصؼ المينة الماىرة وشروط االمتحاف النيائي
يحؽ ليـ المشاركة في التخطيط والتنفيذ  (في مجمس عماؿ المنشأة)والجدير بالذكر أف ممثمي العماؿ المنتخبيف 

 .[83]لمتدريب الميني، فضال عف تعييف المدربيف المينييف في المنشأة
 :تحديات النظام الثنائي لمتعميم الميني

بالرغـ مف اإلنجازات العالية لمنظاـ الثنائي، فقد تراجع، في السنوات األخيرة، الطمب عمى أماكف العمؿ التدريبي 
 عدد المتقدميف لمحصوؿ عمى وظيفة تمميذ ميني 1984إذ في الوقت الذي كاف فيو عاـ .  الميني في مواقع العمؿ

 تمميذ في 690000 تمميذ، فقد أصبح العدد في أوائؿ التسعينيات 765000في الواليات القديمة أللمانيا االتحادية 
ويكمف سبب ىذا التطور في ميؿ الشباب المتزايد لمدراسة في .  [84]كؿ الواليات األلمانية االتحادية القديمة والجديدة

ويعتقد العديد مف الشباب بأف .  [85]الجامعات، بمف فيو جزء ىاـ مف الذيف يتخرجوف في مجاؿ التعميـ الثنائي
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الدراسة الجامعية تفتح ليـ إمكانيات أكبر لمحصوؿ عمى فرص عمؿ، عمما بأف نسبة البطالة عف العمؿ لدى الشباب 
وىنا يقؼ النظاـ الثنائي أماـ التحدي إلثبات أنو البديؿ القوي .  [86]المتعمـ في إطار التعميـ الثنائي تضاءلت

 .   لمدراسة في الجامعات
   

  
  

شرعت حكومة كوريا الجنوبية، منذ أواسط التسعينيات، في بمورة خطة إلعادة بناء نظاـ التعميـ والتدريب الميني 
" 2+1نظاـ "وتشمؿ الخطة إدخاؿ ما يعرؼ بػِ ".  خطة التنمية االقتصادية الخمسية الجديدة"والتقني، وذلؾ في إطار 

واليدؼ األساسي مف النظاـ ىو رفع مستوى ميارات العمالة الفنية والتقنية في مواقع .  إلى المدارس المينية والتقنية
وليذا يتـ حاليا تشجيع الشركات الصناعية لمقياـ بدور فعاؿ في .  العمؿ، وذلؾ مف خالؿ تقديـ التدريب الميداني

النظاـ الذي يرتكز عمى التعاوف بيف المنشآت والمدارس التقنية الثانوية، وعمى االستفادة القصوى والمثمى مف 
ويعتقد بأف ىذا النظاـ يساعد  التعميـ الثانوي التقني بالتجاوب .  المصادر البشرية والتدريبية في المدارس والشركات

الفعاؿ مع التغيرات الحاصمة في نوعية وكمية قوة العمؿ المطموبة لممصانع، األمر الذي يعني في النياية تحسيف 
ومفيـو التعاوف بيف .  وتطوير شبكة العالقات والتعاوف بيف نظاـ التعميـ والتدريب الميني والتقني وعالـ العمؿ

الصناعة والمدرسة يعني تزويد طالب المدارس الثانوية المينية بالتدريب الميداني في مواقع العمؿ، بحيث يتـ 
وقد تـ .    التعامؿ بمرونة مع نوعية ومدة وتوقيت التدريب، فضال عف إدارة وتنظيـ المنياج بالتعاوف مع المصانع

ويتـ حاليا تشجيع ضـ رجاؿ .  مف خالؿ إشراؾ القطاع الصناعي فيو" مجمس التعميـ والتدريب الميني"تقوية 
ومف ضمف اإلجراءات اليادفة إلى تحسيف نوعية .  األعماؿ في القطاع الصناعي إلى المجالس اإلدارية في المدارس

التعميـ في المدارس الثانوية المينية، يدعى رجاؿ الصناعة بفروعيا المختمفة لتقديـ صفوؼ مدرسية عممية، في 
 .الوقت الذي يتـ تعزيز عممية التدريب في مواقع العمؿ

  
التعميـ المدرسي والتدريب :  ويتكوف حاليا نظاـ التعميـ والتدريب الميني والتقني في كوريا الجنوبية مف عنصريف

ويتـ التعميـ الميني والتقني بالمدارس في الحقوؿ المختمفة، وذلؾ في المدارس .  (في موقع العمؿ)خارج المدرسة 
كما أف ىناؾ مدارس مينية .  [87]الزراعية والتقنية والتجارية والمدارس الخاصة بالعمـو البحرية والثروة السمكية

 . تشتمؿ عمى برنامجيف مينييف مختمفيف، ومدارس شاممة تتضمف البرامج العامة والمينية
  

 :إعادة بناء نظام العرض لقوة العمل التقنية
منذ أواسط الثمانينيات، عانى االقتصاد الكوري مف نقص شديد في الحرفييف ذوي الخبرة، وذلؾ ألسباب تعود إلى 

ىماؿ تدريب الحرفييف في مواقع عمميـ والظروؼ االجتماعية غير المشجعة  بنية قوة العمؿ غير الثابتة، وا 
 .  ونتيجة لذلؾ، واجيت الصناعة الكورية، وخاصة القطاع الحرفي، نقصا جديا في قوة العمؿ الماىرة.  لمحرفييف

وأصبح نظاـ التعميـ .  ومنذ أوائؿ الثمانينيات، تناقصت أىمية المدارس الثانوية المينية كمزود أساسي لمحرفييف
الميني يخرج أعدادا كبيرة مف الخريجيف غير المزوديف بالميارات التي تؤىميـ إليجاد فرص عمؿ، فضال عف عدـ 

كوريا 
 الجنوبية
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وتسبب نقص الحرفييف في الصناعات الحرفية إلى إبطاء التنمية .  تمكنيـ مف مواصمة التعميـ في الكميات العميا
ضعاؼ القاعدة التي يقؼ عمييا االقتصاد الوطني الكوري وفي ىذا السياؽ، أصبحت الميمة .  [88]االقتصادية وا 

الممحة إعادة النظر في مجمؿ نظاـ العرض والطمب الخاص بقوة العمؿ واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحسيف ىذا 
وقد أقرت الحكومة بأف نظاـ التعميـ الميني والتقني الحالي بحاجة إلى عممية إعادة .  النظاـ عمى المستوى الوطني

سياسة اإلصالح في "، السياسة التعميمية الجديدة التي عرفت بػِ 1991ومف ىنا انبثقت، في عاـ .  تنظيـ واسعة
ومف بيف أمور أخرى، ىدفت ىذه اإلجراءات إلى رفع نسبة الطالب في المدارس الثانوية المينية ".  المدارس الثانوية

، أي إلى نفس نسبة الطالب في المدارس الثانوية العامة، عمما بأف النسبة األولى كانت في الثمانينيات %50إلى 
 .[89]أقؿ مف ذلؾ بكثير

وحيث أف الصناعات التصديرية في كوريا الجنوبية تحتؿ مكانة أساسية في االقتصاد الكوري، فقد فرضت العولمة 
ويتمثؿ أوؿ ىذه المتطمبات في تحسيف جودة .  عدة متطمبات عمى التوجيات المستقبمية لنظاـ التعميـ الميني والتقني

وثاني .  التعميـ الميني والتقني، وذلؾ لمواجية التحديات التي تفرضيا العولمة ولمتجاوب مع المواصفات العالمية
 .  ىذه المتطمبات تطوير الميارات الالزمة في االتصاالت العالمية

  
 :نظام الشراكة بين المدرسة وموقع العمل

نظرا لتزايد الطمب عمى األيدي العاممة التقنية وتنامي التعقيد في تكنولوجيا اإلنتاج، عمى المستوى الكوري والعالمي، 
إذ أف تدريب قوة العمؿ عمى .  فمف غير المجدي استمرار منح المدرسة المسؤولية الكاممة عف التعميـ الميني والتقني

ميارات محددة يفترض أف يكوف ميمة مباشرة لموقع العمؿ الذي ال بد أف يتولى عممية التدريب الميني، بينما تزود 
مف ىنا، فإف نظاـ التعاوف الفعاؿ بيف المدرسة والمصنع .  [90]المدارس األساس الميني الالـز لألداء الوظيفي

يعتبر ضروريا لتزويد التنمية االقتصادية في كوريا، وفي الوقت المناسب، بقوة العمؿ الصناعية ذات الجودة 
وذلؾ بعكس الوضع الذي ساد سابقا، حيث كاف النظاـ المدرسي يمعب دور المدرب والمزود لقوة .  [91]العالية

وباإلضافة، لـ يشارؾ القطاع الخاص في .  [92]العمؿ الصناعية، بينما أىممت الشركات الخاصة ىذا الدور تماما
وقد اعتبر نظاـ التعاوف غير المستقر وغير .  [93]المدخالت المالية الالزمة لتدريب قوة العمؿ التي سيشغميا لديو

 .[94]المنيجي أحد العوامؿ األساسية المعيقة لبمورة نظاـ تعميمي ميني وتقني فعاؿ في كوريا الجنوبية
  

وتكمف أىـ األسباب التي أعاقت برامج التعاوف بيف المدرسة والمصنع في القدرة التدريبية المحدودة لممصانع، وعدـ 
وفي المحصمة، فشؿ .  [95]بمورة منياج خاص بيذا التعاوف وعدد الخبراء غير الكافي لتدريب التالميذ المينييف

الصناعي الذي كاف قائما في الثمانينيات في إيجاد تكامؿ فعاؿ بيف الدراسة األكاديمية والخبرة – التعاوف المدرسي 
ليذا، بدأت الحكومة الكورية، منذ أواسط التسعينيات، في تنفيذ خطة خاصة بإعادة بناء مجمؿ نظاـ .  [96]العممية

 1نظاـ "وتتضمف ىذه الخطة إدخاؿ ".  خطة التنمية االقتصادية الخمسية"تعميـ قوة العمؿ التقنية، وذلؾ في إطار 
 .      [97]إلى المدارس الثانوية التقنية، وىو نظاـ شبيو بالنظاـ الثنائي األلماني" 2+ 
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، يدرس الطالب لمدة سنتيف ثقافة عامة وميارات أساسية في المدارس، ومف ثـ ينضموف "2+1نظاـ "وفي إطار 
وفي إطار النظاـ .  [98]لبرنامج تدريبي في المواقع الصناعية لمدة سنة كاممة، حيث يمارسوف مياراتيـ ويصقمونيا

وقد تـ تصميـ .  الجديد، طرأ تغير كبير عمى المنياج والمحتويات والنماذج التعميمية، بالمقارنة مع النظاـ القديـ
نصوص الكتب باتجاه التكامؿ التاـ بيف النظرية والممارسة، وبحيث تتعامؿ مع النظريات والميارات األساسية 

 .[99]المستندة إلى تحميؿ المينة
  

 ":2+1نظام "الجدول التالي يمخص الفروقات القائمة بين النظام التعميمي القديم و
  

 [100]"2+1نظام "الفروقات بين النظام التعميمي القديم و
 2+1نظاـ  النظاـ السابؽ  

ثالث سنوات دراسية في المدرسة  منيج العمؿ
ومف شير إلى ستة أشير ممارسات 
في مواقع العمؿ الصناعية كعمالة 

 .مبكرة

سنتاف دراسيتاف في المدرسة وسنة 
 .كاممة ممارسات في مواقع العمؿ

ذات توجو نحو الميارات وأداء  . ذات توجو نظري ومفاىيمي محتويات التعميـ
 .المينة

  
  

، إلى نحو 1994 طالب عاـ 4000وفي إطار النظاـ الجديد، ارتفع عد الدارسيف في المدارس الثانوية التقنية، مف 
، 96 إلى 20كما ارتفع، في نفس الفترة، عدد المدارس المشاركة في نفس النظاـ مف .  1996[101] عاـ 14000

 182وعدد الشركات الصناعية المشاركة مف 
 .[102]113 إلى 

  
 ":2+1نظام "النتائج المتوقعة من 

ال يعتبر عالجا لكؿ مشاكؿ التعميـ الميني والتقني، إال أنو يعد بتحقيؽ منافع جمة " 2+1نظاـ "مف المؤكد أف 
فعمى المستوى الطالبي، يقدـ ىذا النظاـ لمتمميذ الميني تدريبا .  لمطالب والمدارس والمنشآت الصناعية والحكومة

ميدانيا يستخدـ التجييزات الحديثة في بيئة عمؿ حقيقية، األمر الذي سيزيد الكفاءة المينية لخريجي المدارس الثانوية 
وباإلضافة، ستسيؿ عممية االنتقاؿ مف المدرسة إلى العمؿ، .  [103]التقنية، وستتعزز عمميا آفاؽ العمؿ في السوؽ

 .فضال عف سيولة االنتقاؿ مف التدريب الميني إلى التعميـ العالي
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وعمى مستوى المدارس فإف المنياج العصري يؤمف تعميما وتعمما مناسبيف، فضال عف إمكانية التحديث المنيجي 
 . وأخيرا تحسيف وتطوير نظاـ التعاوف بيف المدارس المينية والقطاع الصناعي.  [104]لميارات المعمميف

  
وفيما يتعمؽ بالمنشآت الصناعية، فإف التالميذ المينييف سيكونوف مؤىميف ومنتجيف فور تعيينيـ لمعمؿ في 

 .  بمعنى أف النظاـ الجديد يضمف عامميف مؤىميف وذوي ميارات وسموكيات مينية.  [105]المنشآت
عالوة عف ذلؾ، يتيح النظاـ الجديد ألرباب العمؿ المشاركة الفعالة في تطوير المنياج وبالتالي التأثير عمى محتوى 

 .[106]التعميـ
  

معرفة )أما عمى المستوى الحكومي، فباإلمكاف تصميـ التعميـ التقني بحيث يربط بيف أفضؿ مزايا التعميـ المدرسي 
.  [107](معرفة أكثر تخصصية، ميارات وسموكيات)والتدريب في مواقع العمؿ  (أوسع، ميارات وسموكيات

وفي المحصمة، تعزيز تماسؾ النظاـ .  وباإلضافة، تستطيع الحكومة تأسيس قاعدة صمبة لنظاـ تعميـ ميني مديد
 .    الثنائي القائـ عمى التعميـ المدرسي والتدريب في موقع العمؿ

  
وبيدؼ جعؿ ىذا النظاـ أكثر فعالية، ال بد مف اتخاذ اإلجراءات ذات الصمة بالسياسة األساسية لمنظاـ، وخاصة 

كما أف ىناؾ بعض الميمات التي .  تمؾ المتعمقة بتطوير المنياج المدرسي بشكؿ مشترؾ مع المجتمع الصناعي
يمكف تنفيذىا بفعالية أكبر إذا ما تمت عمى قاعدة مشتركة بيف كؿ الشركاء في النظاـ الجديد، مثؿ تحميؿ المينة 
وتقديـ الخدمات المعموماتية المتعمقة باالتجاىات الراىنة في سوؽ العمؿ، التوجيو المتعمؽ بأماكف التدريب وفحص 

 .   [108]الكفاءة المينية
  

، فإف العديد مف الكورييف أصبح يعتبر بأف تجربة الحرفييف وأدائيـ في "2+1نظاـ "وبسبب النجاحات التي حققيا 
 .  [109]العمؿ ميدانيا يعتبراف أكثر قيمة مف التعمـ في المدارس

  
 :نحو تعزيز التعاون بين المدرسة والمصنع في كوريا الجنوبية

أما .  بإمكاننا القوؿ إف تدريب طالب المدارس المينية الثانوية في مواقع العمؿ بالمصانع آخذ بالتشعب والتجذر
دارة المنياج يتماف مف خالؿ التعاوف  فيما يتعمؽ بمدة التدريب ونوعيتو فيتـ التعامؿ معيما بمرونة، عمما بأف تنظيـ وا 

كما يتـ تشجيع أصحاب العمؿ .  [110]القطري" مجمس التعميـ والتدريب الميني"مع القطاع الصناعي الممثؿ في 
وبيدؼ االرتقاء بنوعية التعميـ في المدارس الثانوية المينية، .  [111]عمى االنخراط في المجالس اإلدارية لممدارس

يدعى رجاؿ الصناعة بفروعيا المختمفة إلعطاء صفوؼ عممية في المدارس، باإلضافة إلى تعزيز الخبرة الميدانية 
 .  [112]لممعمميف التقنييف في المدارس، مف خالؿ تدربيـ ميدانيا في المصانع، وبالتالي تنمية كفاءتيـ المينية

  
ويتـ حاليا تنويع الطرؽ اليادفة إلى تعزيز عممية تجنيد معمميف لممواضيع المينية في المدارس الثانوية، وذلؾ عبر 
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بمورة نظاـ يتيح :  مثال)دعوة أشخاص ذوي خبرة مف القطاعات الصناعية لتقديـ التدريب العممي في المدارس 
 .[113](لمصناعييف المتقاعديف الذيف يمتمكوف خبرة تقنية طويمة الحصوؿ عمى مواصفات المعمميف المؤىميف

  
االستفادة مف الخبراء الفنييف في المصانع والمدراء اإلدارييف :  ويستفاد مف الكفاءات الصناعية كمحاضريف

كمحاضريف دورييف أو بوظيفة جزئية، أو كأعضاء في إدارات الكميات والمدارس، أو كمدربيف تقنييف 
ذا لـز األمر، يعيف الخبير الصناعي كعضو مؤقت في الكمية .  [114]ميدانييف المدرسة عمى أساس / وا 
 .[115]تعاقدي

  
  

  
تقع مسؤولية متابعة التعميـ الميني والتقني في كندا عمى وزارات التربية والتدريب والعمؿ، عمما بأف التدريب عمى 

التي يوجو منيا الطمبة،  (في الصفيف الحادي عشر والثاني عشر)الميارات المينية والتقنية تبدأ في المرحمة الثانوية 
 .  عند إتماميـ ليا، إلى كميات المجتمع والجامعات

  
وتتـ التممذة المينية التي تعتبر برنامج أساسي في التعميـ والتدريب الميني والتقني بكندا، في المرحمة ما فوؽ 

حيث يحكـ التممذة المينية نظاـ محكـ مف ناحية توزيع المسؤوليات واألدوار عمى التمميذ وصاحب العمؿ .  الثانوية
 .[116]واتحادات العماؿ والجيات المشرفة عمى التممذة المينية سواء أكانت حكومية أـ مجالس استشارية

  
وتتشارؾ الحكومة وكميات المجتمع والقطاع الخاص واالتحادات العمالية في دعـ العالقة الوثيقة القائمة بيف كميات 

ومقرىا  ((FSU" وحدة الخدمات الميدانية"المجتمع والمنشآت، عمما بأف الجية التي تشرؼ عمى ىذه العالقة تسمى 
وتتميز عالقات التعاوف بالثقة المتبادلة والديناميكية الجماعية والمنفعة لجميع .  [117]كميات المجتمع

 .       األطراؼ
  

أربع )ونظاـ المرحمتيف  (سنتيف)نظاـ المرحمة الواحدة :  وىناؾ نظاماف تعميمياف في كميات المجتمع الكندية
، عمما بأف الطالب الذيف ينيوف المرحمة األولى بإمكانيـ االلتحاؽ بالمرحمة الثانية في نفس الكمية أو في (سنوات
 . ويسمى خريجو كميات المجتمع حسب نظاـ السنوات األربع بالتكنولوجييف.  [118]الجامعة

  
وتساند الكميات لجاف استشارية، فضال عف لجاف قطاعية خاصة لتطوير المناىج والتخصصات، عمما بأف عدد 

 .  [119] مينة170الميف المعتمدة في كندا يبمغ 
وعمى مستوى المقاطعة الكندية الواحدة فإف المناىج في كميات المجتمع تكوف موحدة  وتعتمد المادة التدريبية عمى 

 .[120]الوحدات التدريبية

كند
 ا
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 .[121]وتركز برامج الكميات عمى التطبيقات العممية بدوف المجاالت الثقافية أو التربوية والنظرية البحتة

  
وبيدؼ استحداث مينة جديدة لمتممذة المينية يفترض بالجية التي ترغب باستحداث ىذه المينة أف تقدـ لممجمس 

طمبا رسميا بيذا الخصوص، تحميال : المختص واإلدارة المشرفة عمى التممذة المينية بعض البيانات، أىميا
الحتياجات المينة، األنظمة والتعميمات المتعمقة بالمينة، البيانات المتعمقة بالمنياج والتدريب وتحميال ليا، وأخيرا 

 .[122]تكاليؼ البرنامج ومعايير التقييـ
  

ومف الممفت لمنظر أف أعدادا متزايدة مف خريجي الجامعات أصبحت تمتحؽ بكميات المجتمع بيدؼ التدريب عمى 
مينة معينة، عمما بأف برامج الكميات تتميز بالمرونة العالية، إذ يسمح لمطالب بااللتحاؽ الجزئي بيا عمى مراحؿ، 

كما أف اإلقباؿ عمى الدراسة في كميات المجتمع أكبر .  بحيث يتمكف الطالب مف الدراسة والعمؿ في نفس الوقت
مف اإلقباؿ عمى الدراسة في الجامعات، وذلؾ لكوف فترة الدراسة في الكميات أقصر، ولتوفر فرص عمؿ أكثر 

 .  [123]لخريجي الكميات الذيف يتقاضوف رواتب أعمى بشكؿ عاـ
  

أو عمى أساس عدـ التفرغ لمدة سنة  (لمدة سنتيف)وبإمكاف الطالب في الكميات أف يدرسوا  عمى أساس التفرغ التاـ 
كاممة كمرحمة أولى ومف ثـ ثالث سنوات إضافية يعيف فييا المتدرب في المنشأة أو المصنع كعامؿ، بحيث يدرس 

ويمنح الخريجوف شيادتيف، األولى تثبت إنياء برنامج التممذة والثانية .  [124]في الكمية لمدة ستة أسابيع سنويا
 . [125]عبارة عف شيادة مستوى تمنح لمطالب بعد أدائو المتحاف المستوى المقرر

   
  يساىـ كؿ مف التالميذ المينييف والمنشآت التي يتدربوف فييا في تغطية التكاليؼ السنوية لمتدريب في مواقع 

ويستطيع الطالب الحصوؿ عمى منح أو قروض لتغطية تكاليؼ الدراسة في الكميات، عمما بأف الحكومة .  العمؿ
وباإلضافة، تتبرع المصانع لكميات المجتمع ببعض الماكنات والمعدات وتقدـ .  [126]تدعـ جزئيا كميات المجتمع

 .[127]ليا أيضا مدربيف غير متفرغيف لمساعدة الكميات عمى التدريب
  

 :                                                                الكنديةAlbertaالتممذة المينية بمقاطعة 
إذ يعتبر القطاع الصناعي ىناؾ داعما وشريكا قويا .  قيادية في مجاؿ تدريب قوة العمؿ بكندا" ألبرتا"تعتبر مقاطعة 

 .   لمتدريب عمى قاعد التممذة المينية
عممية التدريب الصناعي والتممذة المينية في " ألبرتا"في " قانوف التدريب الصناعي والتممذة المينية"وينظـ 
" مجمس التدريب الصناعي والتممذة الميني في ألبرتا"واستنادا إلى ىذا القانوف تـ تأسيس  ما يعرؼ بػِ .  المقاطعة

الذي تقع عمى عاتقو مسؤولية إسداء النصائح والتوصيات لوزير التعميـ العالي حوؿ احتياجات المقاطعة  (المجمس)
 .[128]لقوة العمؿ الماىرة وحوؿ التدريب الالـز لمتأىيؿ في حرفة أو مينة معينة
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ولكؿ مف أصحاب العمؿ والعماؿ ومؤسسات التدريب والحكومة أدوار متكاممة في نظاـ التممذة المينية والتدريب 

.  [129]الصناعي، عمما بأف القطاع الصناعي يمعب الدور القيادي في عممية تحديد مدى الحاجة لبرامج تدريبية
كما ييتـ القطاع الصناعي بضماف أف تكوف خطط ومواصفات البرامج التدريبية عصرية ومتوافقة مع احتياجات 

وتقـو لجاف التممذة اإلقميمية ولجاف التدريب الميني المكونة مف تمثيؿ متساو مف أصحاب العمؿ والعماؿ .  السوؽ
والممولة مف قبؿ القطاع الصناعي، بإسداء المشورة لممجمس حوؿ مواصفات التدريب المتعمقة بالمينة أو الحرفة 

وتعمؿ وزارة التعميـ .  [130]التي تختص بيا الجاف التممذة المينية المختمفة (أو مجموعة الميف والحرؼ)المحددة 
العالي، سوية مع المجمس ولجاف التممذة المينية اإلقميمية،عمى تطوير مواصفات ومتطمبات التدريب ومعايير األداء 

 .      [131]الميني المناسبة لمينة محددة
كما أف الوزارة تدير برنامج التممذة المينية مف خالؿ تسجيؿ عقود التالميذ المينييف ومدى التطور في 

 .وباإلضافة لمشيادة، تقدـ الوزارة دعما إداريا محدودا لميف محددة.  [132]التدريب
  

بيف ثالث إلى أربع " ألبرتا"وحسب المينة، تستغرؽ التممذة المينية في إحدى الميف الخمسيف المسجمة في 
حيث يبدأ برنامج التممذة بموافقة صاحب العمؿ عمى تشغيؿ التمميذ لديو وعمى توفير حرفي أو تقني .  [133]سنوات

.  [134]مشرؼ عمى عممية التدريب، ويتـ توثيؽ كؿ ىذه األمور في عقد خاص بيف صاحب العمؿ والمتدرب
 .  ويشترط، قبؿ البدء بالتممذة المينية أف يكوف التمميذ قد أنيى المرحمة األولى مف التعميـ الرسمي في الكمية

  
وبشكؿ مشترؾ، عممت الحكومة مع القطاع الصناعي عمى تأميف فرص العمؿ في الميف المختمفة لطالب المدارس 

الذي يتيح  (RAP)" برنامج التممذة المينية المسجؿ"، تـ اعتماد ما يعرؼ بػِ 1991ففي عاـ .  المينية الثانوية
المجاؿ لطالب المدارس الثانوية بأف يدرسوا لمحصوؿ عمى دبمـو المدرسة الثانوية وفي نفس الوقت إتماـ متطمبات 

 .[135]السنة األولى مف التممذة المينية
  

وبالمتوسط، .  ويعتبر التدريب والخبرة في موقع العمؿ المكوف األىـ لمجمؿ عممية التدريب مف خالؿ التممذة المينية
مف إجمالي مكونات نظاـ التممذة % 80تبمغ نسبة الوقت المخصص لمتدريب واكتساب الخبرة في موقع العمؿ، 

فيي عبارة عف تعميـ رسمي بالمعيد، حيث يتـ التعمـ لمدة ثمانية أسابيع  (%20)المينية، أما النسبة المتبقية 
وفي كؿ الميف، يحدد القطاع الصناعي ما يجب تدريسو في المكوف التعميمي الرسمي .  [136]متواصمة سنويا

 .[137]لمتدريب، حيث تحدد لجنة التممذة المينية اإلقميمية محتويات التدريب لكؿ مينة، وبدوره يقـو المجمس بإقرارىا
  

وبيدؼ إضفاء مزيد مف المرونة إلى نظاـ التممذة المينية فقد اعتمد بعض المدارس ما يعرؼ بالتممذة المينية 
األسبوعية، حيث يتمقى التمميذ تدريبا رسميا ليـو واحد أسبوعيا بدال مف التدريب المتواصؿ لمدة ثمانية 

 .  [138]أسابيع
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 .وحاليا، يطبؽ ىذا النظاـ عمى بعض الميف المحدودة
   

 ، الصناعة   (%40نحو )في قطاع اإلنشاءات " ألبرتا"في السنوات األخيرة، تركزت التممذة المينية بمقاطعة 
في  (%57)" ألبرتا"ويتدرب معظـ التالميذ المينييف بمقاطعة .  [139](%23)وتجارة جممة ومفرؽ  (24%)

 .[140] مستخدميف أو أقؿ10منشآت صغيرة تشغؿ 
  

القطاع الصناعي، الحكومات :  ويساىـ في تمويؿ عممية التممذة المينية والتدريب الصناعي ثالثة أطراؼ ىي
، وصؿ إجمالي الدعـ الحكومي لنظاـ التممذة 1995وفي عاـ .  (أو المتدربيف)الفدرالية والمحمية، والتالميذ المينييف 

 مميوف دوالر أميركي، وذلؾ لتغطية التكاليؼ المؤسساتية لمتعميـ الرسمي والتكاليؼ اإلدارية 83المينية إلى نحو 
 .[141]الالزمة لتشغيؿ النظاـ، فضال عف دعـ مداخيؿ الطالب

وتتفاوت تكاليؼ التعميـ الرسمي، إلى حد كبير، بيف مينة وأخرى، ويتعمؽ ذلؾ بالتسييالت والتجييزات الالزمة وعدد 
 .المراحؿ التعميمية ومدة التعميـ الرسمي

  
، أعمنت الحكومة الكندية الفدرالية عف نيتيا بسحب دعميا لمتدريب، بما في ذلؾ التدريب 1995في نياية عاـ 

إال أف بعض اإلجراءات قد اتخذت لضماف أف ال يكوف السبب المالي عائقا .  [142]حسب نظاـ التممذة المينية
 (بالتعاوف مع الحكومة الفدرالية)أماـ المعنييف باالنخراط في نظاـ التممذة المينية، حيث أتاحت الحكومة المحمية 

وفيما عدا الحاالت .  [143]المجاؿ لمطالب بأف يحصموا عمى دعـ مالي مكمؿ لممنافع الناتجة عف تأميف العمؿ
وتتحمؿ الحكومة الفدرالية .  [144]االستثنائية التي يقدـ فييا الدعـ كمنح، يحصؿ الطالب عمى ىذا الدعـ كقروض

 .[145](المنح والقروض)تكاليؼ كال الحالتيف 
  

وىي عبارة عف أجر مقابؿ خدمة )ويتمثؿ دعـ أصحاب العمؿ لنظاـ التممذة المينية في دفعيـ لرواتب التالميذ 
وتشكؿ نسبة دعـ .  [146]وتزويدىـ لألدوات والتجييزات الالزمة لمتدريب في موقع العمؿ  (ومساىمة في التدريب

ويتعمؽ .  [147]مف إجمالي تكاليؼ التممذة المينية، والباقي مف الحكومة والتالميذ% 60أصحاب العمؿ أكثر مف 
مبمغ الراتب الذي يدفعو صاحب العمؿ لمتمميذ بمدة التممذة المينية، وبالمبمغ الذي يدفعو صاحب العمؿ لمخبير 

، عمما بأف تزويد صاحب العمؿ لمدرب مشرؼ عمى التممذة المينية يعني خسارة معينة (أي لممدرب)الميني المؤىؿ 
كما أف القطاع الصناعي غالبا .  [148]في إنتاجية األخير، فضال عف تكاليؼ إضافية ناتجة عف عدـ خبرة التمميذ

ما يتبرع باألجيزة والتكنولوجيا لممؤسسات التعميمية بيدؼ تعزيز مكوف التعميـ الرسمي في نظاـ التممذة 
 .[149]المينية

  
أما المساىمة المالية لمتالميذ المينييف في نظاـ التممذة المينية، فتتمثؿ في شرائيـ لمكتب وأدوات العمؿ وغيرىا مف 

.  [150]، كاف مجانيا ومدعوما حكوميا1997النفقات المتعمقة بالتدريب، عمما بأف التعميـ الرسمي، ولغاية عاـ 
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ويتـ حاليا تطوير .  [151] أصبح التالميذ المينييف يدفعوف رسوما1998 – 1997وابتداء مف العاـ الدراسي 
  .سياسة دفع الرسـو مف خالؿ التشاور مع القطاع الصناعي والمؤسسات التعميمية والتالميذ

  
ف التطور التكنولوجي السريع وزيادة الطابع العالمي لمتجارة والمنافسة يعمالف عمى تغيير متطمبات ميارة قوة العمؿ إ

كما أف التقدـ الحاصؿ في تنوع وجودة المنتجات، واألدوات والتكنولوجيات الجديدة تتطمب تحسينا ".  ألبرتا"في 
 .  [152]متواصال في الميارات القائمة وقدرة عمى اكتساب ميارات جديدة لعمميات إنتاجية واقتصادية جديدة كميا

      
  

  
األوؿ ىو التعميـ الثانوي الشامؿ :  يتكوف التعميـ والتدريب الميني في مرحمة التعميـ الثانوي باألردف مف مساريف

ويتقدـ الخريجوف في ىذا النوع مف التعميـ المتحاف شيادة .  الميني الذي تتولى وزارة التربية والتعميـ المسؤولية عميو
 .     الدراسة الثانوية العامة المينية في الفرع والتخصص الذي يتخرجوف منو

أما المسار الثاني فيو التعميـ الثانوي التطبيقي الذي ييدؼ إلى اإلعداد والتدريب الميني ويتـ تنفيذه مف قبؿ مؤسسة 
 . التدريب الميني بشكؿ أساسي

  
 (النظاـ الثنائي)وتعتبر مؤسسة التدريب الميني في األردف رائدة في مجاؿ التدريب ضمف نظاـ التممذة المينية 

وطالب ىذا النظاـ، في برامج التعميـ الثانوي التطبيقي التي يمتحؽ بيا .  المطبؽ في برامج التعميـ الثانوي التطبيقي
التي تقدـ )بيف المؤسسة  (مناصفة)الطالب الذيف أنيوا مرحمة التعميـ األساسي، يمضوف مدة سنتيف في دراسة تجمع 

مف ناحية، وتجربة العمؿ في موقع العمؿ مف ناحية أخرى، ومف ثـ سنة كاممة  (معمومات نظرية وفنية وثقافية عامة
تممذة مينية في موقع العمؿ، حيث يتـ تدريبيـ مف خالؿ تنفيذىـ ألعماؿ إنتاجية وخدماتية، تؤىميـ لموصوؿ إلى 

وتشرؼ عمى ىذا النمط وتنفذه مؤسسة .  [153]مستوى العامؿ الماىر بعد اجتيازىـ لالختبار المقرر ليذا المستوى
 .التدريب الميني

  
والجدير ذكره، أف التعميـ الثانوي التطبيقي يتضمف أيضا نمطا مؤسسيا مف التدريب والتعميـ في مركز التدريب 

أي أف متطمبات ىذا النمط الذي يتضمف عددا محدودا مف الميف، ال تشتمؿ .  الميني بشكؿ كامؿ، ولمدة سنتيف
في موقع العمؿ، وبالتالي ينتيي ىذا النمط بمجرد حصوؿ  (تحت إشراؼ)عمى قضاء فترة مف الممارسة العممية 

الممتحؽ بو عمى شيادة التعميـ الثانوي التطبيقي، عمما بأف وزارة التربية والتعميـ ىي التي تشرؼ عمى ىذا النمط 
 .    [154]وتنفذه

ويعيش المتدربوف في موقع العمؿ في البيئة الحقيقية لمعمؿ، ويتقاضوف رواتب رمزية قد تقترب في السنة الثالثة مف 
وتعمؿ المؤسسة عمى توزيع الطالب عمى المنشآت واإلشراؼ عمى تدريبيـ، وذلؾ .  [155]رواتب العماؿ العادييف

 .بعد أف تنفذ المؤسسة مسحا لحاجات أصحاب العمؿ مف المتدربيف

األرد
 ن
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وفي ىذا النمط مف التدريب المشترؾ بيف مركز التدريب الميني وموقع العمؿ والذي يعتبر مف أكثر األنماط 

التدريبية المتبعة في تنفيذ البرامج التدريبية في مراكز التدريب الميني بالمؤسسة، يداـو المتدربوف ثالثة أو أربعة أياـ 
أسبوعيا في مواقع العمؿ التي يتمقى فييا المتدربوف تدريبا عمميا ويقوموف بأعماؿ إنتاجية تحت إشراؼ المدربيف في 

أما اإلشراؼ الميداني عمى المتدربيف فيتـ مف خالؿ مدربيف وضباط تدريب مرة أو مرتيف .  [156]المنشآت
وفي حالة .  [157]أسبوعيا، حيث يقدـ المتدرب تقريرا أسبوعيا عف أعمالو وتدريبو لمدربو في مركز التدريب الميني

أف التمميذ الميني يداـو لمدة ثالثة أياـ أسبوعيا في موقع العمؿ، فإنو يدرس في مركز التدريب الميني لمدة ثالثة 
وتدريب عممي ونظري فني في ورشة العمؿ الخاصة بالمركز  ( حصص7/ لمدة يـو واحد )أياـ أسبوعيا ثقافة عامة 

مف إجمالي عدد % 90وتبمغ نسبة المتدربيف في ىذا النمط أكثر مف .  [158]( ساعات يوميا6لمدة يوميف بواقع )
 .[159]المتدربيف

وفي حالة أف التمميذ يداـو في موقع العمؿ لمدة أربعة أياـ أسبوعيا فإنو يدرس في مركز التدريب لمدة يوميف 
 . [160]أسبوعيا بواقع يـو ثقافة عامة ويـو تدريب عممي ونظري في ورشة العمؿ الخاصة بالمركز

، حيث تبادر المنشآت والمصانع إلى اإلعالف عف (في إطار النظاـ الثنائي) وبخالؼ ما ىو معموؿ بو في ألمانيا 
برنامج القبوؿ لمتممذة المينية وتنفذ إجراءات التسجيؿ وتتصؿ بالمدارس المينية بيدؼ تقديـ المواد النظرية والفنية 

مف كمفة التدريب، فإف تطبيؽ النظاـ الثنائي في األردف ينطمؽ مف % 85لدييا، فضال عف تحمؿ المنشآت لنحو 
لإلعالف عف برامجيا وتنفيذ إجراءات التسجيؿ لممتقدميف، ومف ثـ  (ممثمة بمؤسسة التدريب الميني)مبادرة الحكومة 

 . [161]تنسؽ المؤسسة مع أصحاب العمؿ لتوزيع المتدربيف عمى منشآتيـ
 أو أكثر، فإف 12ويتضمف التدريب ثقافة عامة، إال أنو في حالة أف عدد التالميذ المينييف في المنشأة يصؿ إلى 

دروس الثقافة العامة تجرى أيضا في نفس المنشأة بواسطة معمميف يدعميـ ويشرؼ عمييـ مسؤوؿ مف مؤسسة 
كما أف نفس المسؤوؿ يشرؼ عمى عممية التممذة المينية مف خالؿ لوائح فحص وسجالت .  [162]التدريب الميني

 صاحب عمؿ كبير وصغير، وتخرج 1000 كانت المؤسسة تعمؿ مع 1985ومنذ عاـ .  خاصة بالتممذة المينية
 .[163] طالب سنويا2000

 وقد صاغت المؤسسة عقودا خاصة بالتممذة المينية، عمما بأف وزارة التربية والتعميـ ىي التي تصادؽ عمى 
كما أف األخيريف يقيماف سوية .  [164]المستوى التقني لممنياج الذي تبموره المؤسسة بالتعاوف مع أصحاب العمؿ

ويتـ إعداد البرنامج التدريبي عمى أساس التحميؿ الميني وتطبيؽ نظاـ الوحدات التدريبية .  أداء وتعمـ المتدرب
كما أف تحديد احتياجات سوؽ العمؿ يتـ استنادا .  [165]واتباع أسموب محطات العمؿ التدريبية وبطاقات التماريف

 . [166]إلى دراسة االحتياجات التدريبية وأراء المجاف االستشارية التابعة لمراكز المؤسسة وبمشاركة القطاع الخاص
وجاء تطوير نظاـ التممذة المينية في األردف تجاوبا مع الطمب عمى قوة العمؿ الماىرة وبسبب التكاليؼ العالية  

 .[167]لمتعميـ في مؤسسات التعميـ الميني التقميدية ومدة التدريب الطويمة التي تستغرقيا الدراسة فييا
ومف األىداؼ اليامة أيضا لنظاـ التممذة المينية الذي تشرؼ عميو مؤسسة التدريب الميني، تكييؼ التدريب 

وتحقيقا ليذه األىداؼ يوجو المتدربوف لمعمؿ الجزئي وينفذ معظـ التدريب في .  الحتياجات المنشآت في السوؽ
 .[168]المنشآت نفسيا حيث يستطيع المتدربوف استخداـ التجييزات والتسييالت التي يوفرىا أصحاب العمؿ
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مف تمؾ % 50  وتبمغ التكاليؼ الرأسمالية لموحدة بالنسبة لمتالميذ المينييف في مؤسسة التدريب الميني أقؿ بػِ 
المتعمقة بطالب المدارس المينية التابعة لوزارة التربية والتعميـ، ويبقى ذلؾ صحيحا حتى لو أضفنا التكاليؼ المتعمقة 

 .  [169]بالتدريب واإلشراؼ بداخؿ المنشآت
 وبشكؿ عاـ، يعبر أصحاب العمؿ عف قناعاتيـ العالية مف النظاـ، عمما بأف أحد أىـ عوامؿ النجاح يكمف في 

وضع المؤسسة شبو المستقؿ، األمر الذي مكنيا مف التحرؾ سريعا لتكييؼ التدريب مع الطمب في 
  .      [170]السوؽ

وتممؾ المراكز التابعة لمؤسسة التدريب الميني حرية العمؿ لتكييؼ محتوى التدريب ليتالءـ مع احتياجات أصحاب 
وترتبط مؤسسة التدريب الميني بأصحاب العمؿ مف خالؿ مجمس يضـ في عضويتو محافظيف .  العمؿ المحمييف

 .[171]ولديو اتصاال مباشرا مع رئيس الحكومة
.   وتعاني مؤسسة التدريب الميني مف بعض الصعوبات المتعمقة بتوجيو التالميذ المينييف إلى المنشآت الكبيرة

وبيدؼ التعويض، تعمؿ المؤسسة عمى توجيو عدد أكبر مف التالميذ المينييف لمشركات الصغيرة، األمر الذي يزيد 
مف األعباء اإلدارية المتعمقة باإلشراؼ عمى تمميذ أو تمميذيف في كؿ منشأة مف المنشآت الصغيرة الكثيرة، كما أف 

 .[172]جودة التدريب المقدـ في ىذه المنشآت غالبا ما تكوف متدنية
 عالوة عف ذلؾ، أصحاب العمؿ الكبار غير ممزميف بالتدريب، عمما بأف معظميـ ال يحتفظ بالتالميذ مع انتياء 

 .  [173]األمر الذي دفع العديد مف الخريجيف لمعمؿ في الدوؿ المجاورة.  فترة التدريب
 .[174]إف مساىمة المنشآت في العممية التدريبية طوعية، إذ ال توجد تشريعات تمـز أصحاب العمؿ عمى التدريب

 وتقـو مؤسسة التدريب الميني بتوجيو وتوعية أصحاب العمؿ ببرامج التدريب الميني، وذلؾ مف خالؿ زيارات 
المدربيف وضباط اإلرشاد الصناعي لمواقع العمؿ والمقاءات التنسيقية مع نقابات العماؿ والندوات وورش العمؿ 

ويزور أيضا العديد مف أصحاب العمؿ .  [175]واالحتفاالت ومف خالؿ وسائؿ اإلعالـ المرئية والمسموعة والمقرؤة
مراكز التدريب التابعة لممؤسسة، فضال عف لقاءات خبراء المؤسسة مع أصحاب العمؿ، بيدؼ دراسة االحتياجات 

 .  [176]التدريبية
كما أف مكاتب العمؿ التابعة لوزارة العمؿ تعمؿ عمى توجيو أصحاب العمؿ لتشغيؿ التالميذ المينييف الذيف يتوجيوف 

 .  [177]لوزارة العمؿ بيدؼ الحصوؿ عمى فرصة عمؿ كتالميذ مينييف
 صاحب 3800، بمغ عدد أصحاب العمؿ المشاركيف في تنفيذ برامج التممذة المينية أكثر مف 1997 وفي عاـ 

مف إجمالي % 27، وتدرب ىذه الشركات نحو 10منيـ أصحاب شركات يزيد عدد العامميف فييا عف % 17عمؿ، 
 10مف أصحاب العمؿ يممكوف ورش ثابتة يعمؿ فييا أقؿ مف % 75كما أف حوالي .  [178]عدد التالميذ المينييف

مف أصحاب % 8وىناؾ أيضا .  [179]مف إجمالي عدد المتدربيف% 65عماؿ ويتدرب في ىذه الورشات نحو 
مف % 8العمؿ يممكوف ورشا متنقمة، حيث أف عدد العامميف لدييـ غير ثابت، ويتدرب في ىذه الورش حوالي 

 .[180]إجمالي عدد التالميذ المينييف
 :آليات تحديد المتدربين وتوزيعيم عمى مواقع العمل ومعايير اعتماد المنشآت 

قبؿ بداية عممية التسجيؿ والقبوؿ في المراكز، وبيدؼ تحديد عدد المتدربيف وتوزيعيـ عمى مواقع العمؿ، تبادر 

file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftn169
file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftn169
file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftn170
file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftn170
file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftn171
file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftn171
file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftn172
file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftn172
file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftn173
file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftn173
file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftn174
file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftn174
file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftn175
file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftn175
file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftn176
file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftn176
file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftn177
file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftn177
file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftn178
file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftn178
file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftn179
file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftn179
file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftn180
file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftn180


مؤسسة التدريب الميني باالتصاؿ بالشركات والمنشآت الكبيرة لمعرفة احتياجاتيا مف المتدربيف في التخصصات 
ومف أبرز الشركات والمنشآت الكبيرة المتعاونة مع .  المينية المختمفة، ويتـ توثيؽ االستجابات ليذه االتصاالت

، شركة كيرباء (مديرية األشغاؿ العامة)مصفاة البتروؿ الفوسفات، اإلسمنت، البوتاس، وزارة األشغاؿ :  المؤسسة
 .[181]إربد، شركة الكيرباء األردنية وشركة الكيرباء الوطنية

كما أف ىناؾ لجنة تنسيؽ مشتركة بيف المؤسسة والقوات المسمحة األردنية تعمؿ عمى حصر أعداد المتدربيف ضمف 
، (القريبة مف المراكز التدريبية)التخصصات المينية المطموبة، ومف ثـ يوزع المتدربوف عمى مشاغؿ القوات المسمحة 

 .[182]وذلؾ بعد استكماؿ اإلجراءات المطموبة
  

وباإلضافة، قبؿ عممية التسجيؿ والقبوؿ في مراكز المؤسسة،  ينفذ مدربو وضباط التدريب في مراكز المؤسسة 
بالمناطؽ، مسحا الحتياجات أصحاب الشركات والمنشآت متوسطة وصغيرة الحجـ والورش الثابتة والمتنقمة مف 

المتدربيف في التخصصات المينية المطموبة، وضمف المعايير المحددة، وذلؾ تحضيرا لعممية توزيع المتدربيف فعميا 
 .[183]عمى مواقع العمؿ

كما يتوجو بعض أصحاب الشركات والمنشآت والورشات المذكورة إلى مراكز التدريب الميني التابعة لممؤسسة، ويتـ 
 .  [184]توثيؽ احتياجاتيـ مف المتدربيف

  
وتعتمد مؤسسة التدريب الميني بعض المعايير التي تحدد صالحية المنشأة الستقبال التالميذ المينيين، ومن 

 : [185]أىم ىذه المعايير
 .توفر المساحة المناسبة ومستمزمات التدريب كاآلالت والمعدات واألدوات                  (1
 .نشاط إنتاجي شبو متواصؿ في المنشأة                  (2
 .توفر الحد األدنى مف شروط السالمة الصحية والمينية                  (3
أو يفضؿ توفر .  لإلشراؼ عمى العمؿ والمتدربيف في موقع العمؿ (أو أكثر)توفر عامؿ خبير أو فني                   (4

 .وحدة تدريب خاصة في المنشأة
لى موقع العمؿ                  (5  .توفر المواصالت العامة أو تأميف المواصالت مف قبؿ صاحب العمؿ مف وا 
قناعة صاحب العمؿ بالعممية التدريبية وتجربة المؤسسة السابقة معو مف حيث تعاونو وتعاممو الجيد مع                   (6

 .المتدربيف وتجاوبو مع جياز المتابعة لمؤسسة التدريب الميني، فضال عف تقديمو الحوافز لممتدربيف
 .توثيؽ المنشأة لدواـ التالميذ المينييف ومساىمتيا في تصميـ برامج التدريب وتقييميا                  (7
  

وخالؿ عممية التدريب تتـ متابعة متواصمة لمدى توفر المعايير في المنشأة، وذلؾ مف خالؿ الزيارات الميدانية 
الدورية مف قبؿ مسؤولي التدريب في المؤسسة، والتغذية الراجعة مف قبؿ مدربي المنشأة، فضال عف المؤشرات 

 .  [186]المتعمقة باالختبارات العممية أو فحص المستوى لمتالميذ المينييف، أثناء فترة التدريب
التابع ألحد مراكز التدريب التابعة ) وفي حاؿ اإلخالؿ بالمعايير المعتمدة لممنشأة، يقـو جياز المتابعة الميداني 

file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftn181
file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftn181
file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftn182
file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftn182
file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftn183
file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftn183
file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftn184
file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftn184
file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftn185
file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftn185
file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftn186
file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftn186


بمفت انتباه صاحب المنشأة بضرورة االلتزاـ بالمعايير المطموبة الستمرار التعاوف بيف  (لمؤسسة التدريب الميني
وفي حاؿ عدـ التجاوب أوعدـ توفر إمكانية إكماؿ العناصر التدريبية حسب سجؿ المتدرب، تقـو .  [187]الجانبيف

األجيزة المختصة في المراكز، وبالتنسيؽ المسبؽ مع أصحاب العمؿ المعنييف، بإعادة توزيع المتدربيف عمى مواقع 
 .[188]عمؿ أخرى تتوفر لدييا شروط التدريب في المجاالت التدريبية غير المستكممة في سجؿ التدريب

 : النجاحات واإلشكاليات
ازدادت في السنوات األخيرة التخصصات المينية التي تنفذىا مؤسسة التدريب الميني، حيث بمغ عدد التخصصات 

 .[189] تخصصا مينيا في برامج التممذة المينية217المينية الفرعية التي يشمميا التدريب نحو 
كما تـ تطوير المواد التعميمية والوحدات التدريبية وبطاقات التماريف واالختبارات وأدلة التصنيؼ والتوصيؼ الميني 

 .[190]والبرامج المينية
 فرقة وطنية مف مؤسسة التدريب الميني وأصحاب العمؿ والعماؿ 11وشكمت أيضا لجاف استشارية وتوجييية و

 .[191]والمؤسسات التعميمية بيدؼ تطوير البرامج التدريبية
 صاحب وموقع 3800، بمغ عدد أصحاب العمؿ الذيف تتعاوف المؤسسة معيـ نحو 1997وحتى أوائؿ عاـ 

 .[192]عمؿ
  

وبإمكاننا .  أما اإلشكاليات التي تواجييا مؤسسة التدريب الميني فال تقؿ عف النجاحات التي حققتيا المؤسسة
 :[193]إيجاز أىم ىذه اإلشكاليات بالنقاط التالية

 .تدني مستوى تحصيؿ التالميذ المينييف                  (1
ضعؼ المستوى الفني والتعميمي لعدد كبير مف أصحاب مواقع العمؿ المتنقمة وبعض أصحاب المنشآت                   (2

 .الثابتة الصغيرة، فضال عف تدني شروط السالمة والصحة المينية
باإلضافة .  نقص المدربيف المؤىميف في بعض المجاالت كالمنسوجات والجمديات والمعجنات وغيرىا                  (3

لنقص في المواد التعميمية والوحدات التدريبية في بعض التخصصات مثؿ اإللكترونيات والصناعات النسيجية 
 .والجمدية والفندقة

مكانات                   (4 غياب قاعدة معمومات وطنية فعالة لمتعرؼ عمى االحتياجات التدريبية الكمية والنوعية وا 
 .وتجييزات التدريب في المنشآت وخفض االزدواجية في تكمفة التدريب، فضال عف التعرؼ عمى فرص العمؿ

 . غياب التشريعات التي تنظـ عالقة أصحاب العمؿ بالعممية التدريبية                  (5
غياب نظاـ لتأىيؿ الفنييف ذوي الخبرات العالية في مواقع اإلنتاج ليسيموا في التدريب العممي، باإلضافة                   (6

  .  لوظائفيـ، وذلؾ بإرساليـ خارج منشآتيـ لممشاركة في دورات تدريب المدربيف
  

  
  

ومنذ ذلؾ الحيف احتؿ تدريب موظفي .  تعود تجربة شركة مصفاة البتروؿ األردنية في التدريب إلى أوائؿ الستينيات

نموذج في التدريب بموقع :  [194]شركة مصفاة البترول األردنية
 العمل
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الشركة مكانة أساسية في أولويات الشركة، فضال عف تدريب الشركة لمعامميف في شركات ومؤسسات أردنية وعربية 
وقد تخرج مف .  (بالتعاوف مع مؤسسة التدريب الميني)أخرى وطمبة الجامعات والكميات ومجموعات التممذة المينية 

مصفاة البتروؿ األردنية العديد مف الكفاءات التي توزعت عمى العديد مف المنشآت الصناعية األردنية والمصافي في 
 . الدوؿ العربية المنتجة لمنفط، وذلؾ في مجاالت إدارة وتشغيؿ وصيانة المصافي

  
ووصؿ، عاـ .  3800 مميوف دينار أردني وعدد العامميف فييا نحو 32، بمغ رأس ماؿ الشركة 1997في أوائؿ عاـ 

، باإلضافة إلنتاج اسطوانات الغاز والصياريج األرضية / طف10000، معدؿ طاقة تكرير النفط حوالي 1996 يـو
 .والبراميؿ والزيوت المعدنية، عمما بأف الشركة تزود األردف بالمشتقات النفطية

  
ويوجد في الشركة منسؽ لنشاطات التدريب، منح مف قبؿ إدارة الشركة الصالحيات الالزمة لمتابعة تخطيط وتنفيذ 

وقد أعد ميندسوف .  كما تـ تأسيس قاعة تدريب مكيفة ومزودة باألجيزة المساعدة لمتدريب.  وتقييـ البرامج التدريبية
ومنذ أواخر .  عامموف في الشركة أدلة تدريبية ونشرات فنية، فضال عف تقديـ المحاضرات النظرية والتطبيؽ العممي

الستينيات أنشأت مكتبة المصفاة الفنية التي تعير أيضا األدلة التدريبية وتصرفيا لممشاركيف في برامج الشركة 
 كتاب ومرجع عممي ووثائقي، باإلضافة إلى كتب المواصفات العالمية 10000وتضـ المكتبة حاليا نحو .  التدريبية

 .والمجالت العممية واإلدارية المتخصصة
  

وتضع الشركة خطة سنوية الستيعاب وتدريب طالب السنوات قبؿ النيائية مف الجامعات والكميات والمدارس 
ويوجد حاليا تعاوف واسع بيف الشركة ومؤسسة التدريب الميني، بحيث يتـ مف خالؿ ىذا التعاوف، منح .  المينية

ومف بيف نشاطات .  فرص التدريب في المصفاة ألعداد وتخصصات متنوعة في إطار التممذة المينية الصناعية
عمميات، آالت، صيانة، مختبرات، السالمة العامة واإلسعاؼ األولي، كيرباء، سالمة كيرباء، :  التدريب الرئيسية

شرافية، مالية، مقابالت، كمبيوتر،  نعاش االطفاء، إدارة عميا ومتوسطة وا  إثيؿ، مطاعـ، زراعة، غاز، تأسيس وا 
نعاش دفاع مدني، لحاـ، تقميؿ الفقد وحفظ الطاقة، السكرتاريا والطباعة والممفات  .       اتصاؿ، تأسيس وا 

  
وتتمخص فمسفة الشركة في استقباؿ مجوعات التممذة الصناعية بتوفر الميف والتخصصات لدييا وتوفر إمكانية 
التدريب عمييا في منشآت الشركة، فضال عف حاجة الشركة لسد النقص مف المتدربيف المينييف في تخصصات 

 .  محددة
  

وبموجب اتفاقية تدريب التممذة الصناعية في المصفاة، والتي وقعتيا المصفاة مع مؤسسة التدريب الميني عاـ 
.  ، تقـو الشركة بتدريب مجموعات مف المتدربيف حسب نظاـ تضعو الشركة بالتعاوف مع مؤسسة التدريب1978

.  وتتراوح مدة التدريب بيف سنتيف إلى ثالثة سنوات حسب الحاجة، حيث تدفع أثنائيا الشركة لممتدربيف مكافأة يومية
 .وتتولى مؤسسة التدريب توفير جياز لإلشراؼ الفني عمى التدريب في مواقع العمؿ



  
 :وتتكون مراحل تدريب مجموعات التممذة الصناعية في المصفاة من ثالث مراحل ىي

 أسبوعا ينيي المتدرب بانتيائيا السنة األولى وينتقؿ إلى 40مرحمة التدريب التعريفي والتأسيسي ومدتيا نحو :  أوال
 .السنة الثانية بعد اجتيازه بنجاح االمتحانات العممية والنظرية في عمـو المينة التي تعقدىا مؤسسة التدريب الميني

وتبدأ ىذه المرحمة بمدة أسبوع يتـ خالليا اطالع التمميذ عمى عالقاتو مع أنظمة وتعميمات الشركة واألمور 
وباإلضافة، يتـ في .  المحاسبية ذات الصمة وتوضيح عقد التدريب الموقع مع مؤسسة التدريب ومع ولي أمر التمميذ

ىذه الفترة أيضا إعطاء فكرة عف أنظمة السالمة والمواصالت والمطاعـ والخدمات، فضال عف تعريؼ التمميذ 
  .بالتنظيـ الييكمي لمشركة

 أسبوع، يتـ خالليا التعرؼ عمى مناطؽ العمؿ وتفصيؿ الوحدات التدريبية 16الفترة الثانية مف ىذه المرحمة تستغرؽ 
 .وتعريؼ المتدرب عمى المعدات واألجيزة وأساليب التشغيؿ ومتغيرات العمؿ

  
 أسابيع يتـ تقديـ المحاضرات النظرية في قاعة التدريب، فضال عف الجوالت 7في الفترة الثالثة التي تستمر نحو 

 .التدريبية في مواقع العمؿ تشمؿ كافة األجيزة والمعدات
  

 أسبوع، يتدرب فييا التمميذ عمى مناطؽ العمؿ 16أما الفترة الرابعة واألخيرة مف المرحمة األولى فتستغرؽ مدة 
ويتعرؼ عمى تفاصيؿ العمؿ اليومي أثناء تدريبو، وذلؾ بإشراؼ مباشر مف مسؤوؿ منطقة العمؿ في المصفاة 

 .ومتابعة مدربو مف مركز التدريب، ويتـ رفع تقارير شيرية عف المتدرب
  

مرحمة التدريب عمى الوظيفة في موقع العمؿ ومدتيا سنة يتـ في نيايتيا تقييـ المتدرب بعد اجتيازه امتحانات :  ثانيا
ويركز في ىذه .  نظرية في مؤسسة التدريب الميني وفحوصات ميدانية في موقع العمؿ بإشراؼ مدرب مف الشركة

 .المرحمة عمى الميارة اليدوية حسب بطاقة مستوى األداء لكؿ تخصص
  

وتقدـ لمتمميذ خالؿ ىذه السنة بعض .  (سنة الخبرة)مرحمة ممارسة المينة الكتساب الخبرة ومدتيا سنة :  ثالثا
وبشكؿ عاـ، فإف مستوى أداء .  الحوافز كالعمؿ اإلضافي ومكافآت شيرية تعادؿ راتب عاممي الشركة بنفس المينة

المتدرب في السنة الثالثة ال يقؿ عف مستوى أداء العامؿ الرسمي في الشركة، لدرجة ازداد فيو اعتماد الشركة عمى 
 .   متدربي السنة الثالثة

 بمغ عدد التالميذ الصناعييف الموفديف مف مراكز مؤسسة التدريب 1996 وعاـ 1990وفي الفترة الواقعة بيف عاـ 
 . تمميذ سنويا13الميني لمتدريب في المصفاة تسعيف تمميذا، أي بمعدؿ نحو 

  

  

مص



  
  

.  (ما يعرؼ بنظاـ الصبية)اتخذ التدريب الحرفي في مواقع العمؿ بمصر، تاريخيا، شكؿ التدريب الحرفي التقميدي 
نظاـ "وحاليا فإف .  وكاف ىذا ىو الشكؿ السائد الكتساب الميارة منذ عصر الفراعنة وحتى نياية القرف التاسع عشر

 .أكثر شيوعا في مجاؿ الحرؼ والميارات اليدوية" الصبية
  

لمتعميـ الفني، والذي ييدؼ إلى إدخاؿ التعميـ التقني إلى مصر " كوؿ– مبارؾ "سنتناوؿ في الفقرات التالية، مشروع 
 .عمى قاعدة النظاـ الثنائي األلماني الذي سبؽ وعالجناه في مكاف سابؽ مف ىذه الدراسة

  
 (أو مؤسسة التدريب)إف أىـ ما يميز النظاـ الثنائي األلماني ىو الربط الجيد بيف التدريب النظري في المدرسة 

وانطالقا مف ىذه القاعدة، فإف اليدؼ .  والتدريب الميني والتقني العممي في مواقع العمؿ بالقطاعيف الخاص والعاـ
النيائي مف النظاـ الثنائي ىو تحسيف اإلنتاجية وتقوية المنافسة في سوؽ اإلنتاج والصناعة، مف خالؿ تحسيف 

في إطار مشروع  (التدريب الحرفي بالمعايشة)ومف ىنا جاءت مشاريع التدريب الميداني في مواقع العمؿ .  الميارات
حيث ييدؼ المشروع إلى تأسيس .  [195] في المدف الصناعية الجديدة1995كوؿ، والتي بدأت عاـ – مبارؾ 

نظاـ تعميمي تقني مصري عمى قاعدة النظاـ الثنائي، وخاصة في قطاع الصناعة الذي يفترض تزويده بقوة عمؿ 
 .[196]مدربة تميؽ بمستوى التنافس في السوؽ العالمي وتحسف مف فرص العمؿ لمشباب المصري

  
" صناعييف"وتكمف المفارقة في أف نظاـ التعميـ الميني والتقني المصري الذي يتميز بجمود المناىج، يخرج طالبا 

 مميوف طالب في سجالت مدارس ومعاىد التعميـ والتدريب الميني 1,5ينضموف إلى سوؽ البطالة، حيث يوجد نحو 
لكف، ومع ذلؾ، فإف االقتصاد المصري ال يزاؿ بحاجة ماسة لأليدي العاممة الماىرة والمدربة التي .  [197]والتقني

.  وما استطاع ىذا النظاـ توفيره ليس أكثر مف ميارات عممية بمستوى متدف.  [198]فشؿ نظاـ التعميـ في توفيرىا
وغالبا ما يشتكي أصحاب العمؿ المصرييف مف أف خريجي المدارس التقنية والجامعات ال يمتمكوف الميارات 

 .  [199]األساسية الالزمة لمقطاع الصناعي
  

كوؿ ضمف الجيود اليادفة إلى إصالح نظاـ التدريب في مصر، مف خالؿ االستجابة – ويصب مشروع مبارؾ 
لمطالب المنشآت والشركات في الحصوؿ عمى قوة عمؿ ماىرة، األمر الذي يتطمب تغييرا وتطويرا جذرييف لمناىج 
التدريب التقني، فضال عف ربط التعميـ النظري في المدارس بالتدريب العممي في مواقع العمؿ، وذلؾ باالستفادة مف 

 .  تجربة النظاـ الثنائي األلماني
  

 شركة متوسطة وكبيرة، عمما بأف أكثر مف 390كوؿ  لمتعميـ التقني نحو – وتشترؾ حاليا في مشروع مبارؾ 
ويشرؼ عمى المشروع وزارة .  [200]2000 متدرب استفاد مف التدريب في إطار المشروع، حتى أوائؿ عاـ 2300

 ر
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 . التعميـ المصرية بالتعاوف مع اتحادات المستثمريف المحمييف
  

وفي إطار المشروع، بدأ العمؿ عمى بناء القدرات والدعـ المؤسسي لبعض المدارس الثانوية التقنية، حيث تمقت 
.  [201]األخيرة أجيزة صناعية ومعامؿ لمتدريب، فضال عف تدريب مئات المعمميف واإلدارييف في مصر وألمانيا

بحيث تتالءـ مع  (حسب النظاـ الثنائي)كما أف وزارة التعميـ المصرية تعمؿ عمى تعديؿ مناىج التدريب األلمانية 
ويتـ تدعيـ النظاـ .  كما تـ بمورة عالقات عمؿ بيف المدارس والقطاع الخاص.  [202]احتياجات الصناعة المصرية

الثنائي مف خالؿ اتحادات وجمعيات المستثمريف والمنظمات الممثمة لمقطاع الخاص، بمعنى أف المشروع يعمؿ مف 
 .      [203]خالؿ منظمات وسيطة تتيح لممشروع شبكة اتصاالت مع مئات المنشآت الكبيرة والصغيرة

  
ويعد المشروع عممية التدريب في كؿ مف المنشآت والمدارس التي تتضمف عنصرا نظريا ىاما، وبالتالي يمنح 

 مجموعة مف الميارات المرنة، فضال عف تسييؿ عممية نقؿ التكنولوجيا وتطويعيا المشروع القائـ عمى النظاـ الثنائي
  .[204]وتطويرىا

كوؿ اإللكترونيات الصناعية، المالبس الجاىزة، اآلالت الميكانيكية، التشييد، -ويغطي التدريب في مشروع مبارؾ 
 .  [205]صناعة الجمود، الكيماويات، المستحضرات الطبية، األغذية والتمريض

  
واستطاع المشروع إدخاؿ النظاـ الثنائي إلى بعض منشآت القطاع العاـ مثؿ معامؿ تكرير السكر في مدف صعيد 

 .[206]مصر
  

ومما يسيؿ فيـ وقبوؿ فكرة النظاـ الثنائي في مصر، أف ىذا النظاـ شبيو جدا بنظاـ التدريب الحرفي التقميدي 
 .بمصر

  
ببرنامج تدريبي لمدة ثالث سنوات،  ( سنة فما فوؽ14أعمارىـ ) يمر المتدربوف مف طالب المدارس الثانوية التقنية 

بحيث يدرسوف يوميف أسبوعيا في المدرسة مواد نظرية، ويتدربوف أربعة أياـ أسبوعيا في موقع العمؿ بيدؼ اكتساب 
 جنييا 90 إلى 50كما يتقاضى التمميذ الميني راتبا شيريا مف صاحب العمؿ يتراوح بيف .  [207]الخبرة العممية

 (بعد ثالث سنوات)وفي نياية فترة التدريب .  [208]ويحصؿ عمى بدؿ مواصالت، فضال عف التأميف االجتماعي
أما التمميذ الراسب فيستطيع .  يتقدـ التالميذ المتحاف يحصؿ الناجحوف فيو عمى دبمـو المدرسة الثانوية التقنية

 .      [209]مواصمة التدريب لمدة سنة أخرى، يتقدـ في نيايتيا ثانية لالمتحاف
  

كوؿ الموارد المطموبة إلحداث التغييرات الالزمة لالستجابة السريعة – وفي الوقت الذي يقدـ فيو مشروع مبارؾ 
والدائمة الحتياجات سوؽ العمؿ دائـ التغير، بما في ذلؾ تطوير أو تعديؿ المناىج، تدريب أو إعادة تدريب المعمميف 

 .[210]وتزويد المعدات ومستمزمات التدريب الحديثة، فإف وزارة التعميـ تساند األسموب الذي يعمؿ بموجبو المشروع
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ويحتاج التالميذ المينييف ثالث سنوات عمى األقؿ مف التعميـ والتدريب في مواقع العمؿ ، كي يصبحوا عماال ميرة، 

 .  عمما بأف النفقات الكبيرة عمى ىذه العممية يجب أف تكوف، عمى المدى المتوسط والبعيد، أقؿ مف الفوائد
كوؿ عمى توزيع المسؤوليات واألعباء بيف المدارس الحكومية ومنشآت القطاع الخاص – وليذا يعمؿ مشروع مبارؾ 

.  [211]والمؤسسات التي تمثؿ كؿ منيما، عمما بأف وزارة التعميـ ال تزاؿ تتحكـ بالمناىج وبمعظـ العممية التدريبية
فمثال، ىناؾ عدـ توافؽ بيف فترة التدريب .  وتعتبر النظـ القائمة العقبة األساسية أماـ التنفيذ الفعاؿ لمنظاـ الثنائي
إذ أف أصحاب العمؿ في قطاع .  [212]عمى الميارة المطموبة وبيف االلتزاـ المطموب لمحصوؿ عمى التدريب

المالبس، عمى سبيؿ المثاؿ، يعتبروف بأف الميارات المطموبة يمكف أف تكتسب في مدة تدريب أقؿ مف المدة القياسية 
 .  [213]كشرط لمحصوؿ عمى الدبمـو (ثالث سنوات)التي تحددىا وزارة التعميـ المصرية 

  
وبإمكانو أف ينفذ عمى شكؿ .  وفي الواقع، بإمكاف التدريب في مواقع العمؿ أف يطبؽ في المنشآت الكبيرة والصغيرة

كما أف .  مياـ غير رسمية أو تدريبات رسمية منظمة جيدا عمى التكنولوجيا الحديثة والتقميدية، ولمدة طويمة نسبيا
 .التدريب الميداني يمكف أف يطور ميارات إنتاجية تساعد في إيجاد فرص عمؿ بأجر أو تأسيس مشاريع مستقمة

  
كوؿ، ال يقاس بالمخرجات وحدىا، مثؿ أعداد المتدربيف – والجدير ذكره أف مقياس النجاح في مشروع مبارؾ 

نما األىـ مف ذلؾ، اإلنتاجية والقدرة التنافسية، ومدى نجاح أو فشؿ  والخريجيف أو أعداد الشيادات الممنوحة، وا 
 .   [214]التالميذ المينييف في االنخراط بسوؽ العمؿ بأجر أو بشكؿ مستقؿ

  
ومف الناحية العممية، تبنى المشروع آلية مصرية تقميدية في التدريب الحرفي وعدليا وطورىا كي تخدـ التنمية 
 .     المحمية، وذلؾ مف خالؿ االستفادة مف نموذج التدريب المتطور والمتنوع في دولة اقتصادىا الصناعي متقدـ

  
 :كوؿ– نموذج لمشركات المشاركة في مشروع مبارؾ :  [215] أكتوبر6الشركة اليندسية لنظـ العوادـ في مدينو 

وىي عبارة عف شركة تجارية عائمية تنتج أنابيب العوادـ وىياكؿ السيارات لشركات السيارات الدولية التي تقـو بدورىا 
 .  بعممية تجميع سيارات النقؿ الخفيفة

 بمغ عدد 2000كوؿ استقبمت الشركة ستة متدربيف، بينما في عاـ – ، مع بداية مشروع مبارؾ 1995في عاـ 
، يتنقموف أثناء فترة تدريبيـ بيف أقساـ المصنع الثمانية، حيث يكتسبوف الخبرة في مجاالت الصيانة 36المتدربيف 

 .واإلصالح واإلنتاج
  

، لـ يعتادوا سابقا عمى االنضباط في العمؿ الصناعي، فدواميـ ( عاـ فما فوؽ14)وباعتبارىـ تالميذ صغار السف 
بداعيا،عمى زمالئيـ مف عماؿ .  اليومي يكوف أقؿ مف سائر العامميف وأحيانا كثيرة، يتفوؽ بعض التالميذ مينيا وا 

 130فعمى سبيؿ المثاؿ، ابتكر أحد المتدربيف في الشركة طريقة إليقاؼ االرتداد عف مكبس قوة احتكاكو .  الشركة
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 .     طف، وذلؾ بإضافة زنبرؾ إلى المكبس
  

ويعود .  وكما العديد مف الشركات األخرى، تفضؿ الشركة تشغيؿ عماؿ غير مدربيف وبالتالي تدريبيـ أثناء العمؿ
السبب األساسي لذلؾ، حسب أصحاب الشركة، إلى صعوبة إيجاد عماؿ مدربيف وضماف استمرارية  عمميـ في 

 . الشركة، عمما بأف العديد مف العماؿ المدربيف يتركوف العمؿ، بعد اكتسابيـ فترة خبرة، بحثا عف أجور أفضؿ
      

  
  
  

  
  

تبيف مف خالؿ استعراض ومناقشة تجارب التدريب الميداني في كؿ مف ألمانيا، كندا، كوريا الجنوبية، األردف 
ليذا، ولغرض .  ومصر، بأف ىناؾ العديد مف أوجو التشابو بيف ىذه التجارب، فضال عف بعض أوجو االختالؼ

تكثيؼ وتسييؿ المقارنة بيف تجارب التدريب الميداني السابقة، قمنا بإيجاز أىـ أوجو التشابو واالختالؼ بيف ىذه 
 .التجارب في المصفوفتيف التاليتيف

  
 .السمات المشتركة لمتدريب بمواقع العمل في ألمانيا، كوريا الجنوبية، كندا،األردن ومصر

 قطاعات إنتاجية في جميع الحاالت وأحيانا قطاعات خدماتية القطاعات

 مؤشرات السوؽ  القوة الدافعة

 إعادة صياغة لألنظمة التعميمية درجة التكيؼ

 ذات توجو نحو الميارات وأداء المينة محتويات التعميـ

 (عممي)القدرات والميارات  مناىج التعميـ

 ميارات متطورة ووظائؼ جديدة ىدؼ التدريب

يقدـ تدريبا عمميا مبنيا عمى احتياجات المينة ومواقع العمؿ  السوؽ
 ومؤشرات سوؽ العمؿ (المنشآت)

 بيئة العمؿ الواقعية والسوؽ مناخ التعميـ

دارية وسموكية الميارات المكتسبة  ميارات عممية وتقنية وا 

أوجو التشابو واالختالف بين تجارب التدريب بمواقع العمل في الدول 
 .ألمانيا، كوريا الجنوبية، كندا، األردن ومصر:  الخمس

  



وتطور .  تعمـ أفكار ومعارؼ جديدة مرتبطة بالعمؿ والسوؽ-  المعارؼ المكتسبة
 .معرفي في عدة مجاالت مينية

 .الربط المناسب بيف النظرية والممارسة- 
مف ناحية العالقات  (موقع العمؿ)فيـ أفضؿ لخمفية المنشأة - 

 .المينية واإلدارية والسوقية

 . تركيز كمي عمى موقع العمؿ وواقع السوؽ درجة االعتماد عمى المنشآت

 .قوي في الممارسة العممية تركيز التدريب

 .القدرة عمى إنجاز المياـ التركيز الرئيسي

 . إشراؼ عاـ لممدرسة+ إشراؼ عممي مباشر لممدربيف في المنشأة  اإلشراؼ عمى التدريب

 .توزيع التكاليؼ عمى المنشآت والمتدربيف والحكومة المساىمة في دفع التكاليؼ

بسبب توزعيا عمى عدة  (عمى الشريؾ الواحد)نفقات قميمة نسبيا  البنية االقتصادية والنفقات اإلدارية
عدد .  المعدات واألجيزة مف المنشآت.  تنظيمات مرنة.  شركاء

 .القائميف بالعمؿ قميؿ

انخراط في سوؽ العمؿ بأجر أو + إنتاجية وميارات عالية  النتائج المتوقعة
 كتشغيؿ ذاتي 

  
   

 أوجو االختالف في تجارب التدريب بمواقع العمل بين ألمانيا وكوريا الجنوبية وكندا واألردن ومصر

 ألمانيا السمات
النظاـ )

 (الثنائي

 كوريا الجنوبية
 (2+1نظاـ )

 كندا
نظاـ التممذة )

 (المينية

 األردف
النظاـ )

 (الثنائي

 مصر
النظاـ )

 (الثنائي
مشروع )

 (كوؿ-مبارؾ

مدة التدريب 
 في موقع العمؿ

 3.5 - 2مف 
 سنة

حسب 
 التخصص

 أياـ 3-4
 أسبوعيا

سنة كاممة في 
 موقع العمؿ

نظاـ المرحمة 
 سنتاف:  الواحدة
نظاـ 

 4:  المرحمتيف
 سنوات

 (معظـ الوقت)

سنتاف 
مناصفة بيف )

المدرسة وموقع 
سنة  + (العمؿ

كاممة في موقع 
 العمؿ

 4) سنوات 3
 (أياـ أسبوعيا



مرحمة التممذة 
 المينية

المرحمة 
 الثانوية

المرحمة 
 الثانوية

مرحمة ما فوؽ 
كميات )الثانوي 
 (المجتمع

المرحمة 
 الثانوية

المرحمة 
 الثانوية

مبني )ثنائي  شكؿ التدريب
عمى المدرسة 
 (وموقع العمؿ

 2 + 1نظاـ 
سنتاف في 

المدرسة وسنة 
 في موقع العمؿ

مبني بشكؿ 
شبو كمي عمى 

 موقع العمؿ

مبني )ثنائي 
عمى المدرسة 
 (وموقع العمؿ

مبني )ثنائي 
عمى المدرسة 
 (وموقع العمؿ

حجـ المنشآت 
المضيفة 
 ومواقعيا

منشآت كبيرة، 
متوسطة 

وصغيرة وفي 
نفس منطقة 
 سكف التالميذ

منشآت كبيرة، 
متوسطة 

وصغيرة وفي 
نفس منطقة 
 سكف التالميذ

منشآت كبيرة، 
متوسطة 

وصغيرة وفي 
نفس منطقة 
 سكف التالميذ

منشآت كبيرة، 
متوسطة 

وصغيرة وفي 
نفس منطقة 

المركز التدريبي 
التابع لمؤسسة 
 التدريب الميني

منشآت كبيرة، 
متوسطة 
.  وصغيرة

أغمبيا في 
المناطؽ 
الصناعية 

 والمدف الجديدة 

المنشآت  مصدر الطمب
 والمصانع

مجمس التعميـ "
والتدريب 
 القطري" الميني

المنشآت 
 والمصانع

الحكومة 
ممثمة بمؤسسة )

التدريب 
 (الميني

المنشآت 
 والمصانع

القطاع الخاص  المسؤولية
 (الغرؼ)

مجمس التعميـ "
والتدريب 
القطري " الميني

الممثؿ فيو )
القطاع 
 (الصناعي

وحدة الخدمات 
الميدانية 

(FSU) 
+ الكميات )

القطاع الخاص 
االتحادات + 

+ العمالية 
 (الحكومة

مؤسسة 
 التدريب الميني

+ وزارة التعميـ 
 القطاع الخاص

أنظمة التدريب  التخطيط
أصحاب )

العماؿ + العمؿ 
+ الحكومة + 

مجمس التعميـ "
والتدريب 
القطري " الميني

الممثؿ فيو )

القطاع الخاص 
 الحكومة+ 

الحكومة 
ممثمة بمؤسسة )

التدريب 
 (الميني

 وزارة التعميـ



القطاع  (المدارس
 (الصناعي

+ المدرسة  اإلدارة
 المنشأة

مجمس التعميـ "
والتدريب 
القطري " الميني

الممثؿ فيو )
القطاع 
 (الصناعي

القطاع الخاص 
 الحكومة+ 

الحكومة 
ممثمة بمؤسسة )

التدريب 
 (الميني

 وزارة التعميـ

أصحاب العمؿ  الشركاء
+ العماؿ + 

+ الحكومة 
 المدارس

+ الحكومة 
 أصحاب العمؿ

+ الحكومة 
أصحاب العمؿ 

 العماؿ+ 

+ الحكومة 
 أصحاب العمؿ

اتحادات 
أصحاب العمؿ 

+ الحكومة + 
 المتدربيف

كيفية قياس 
 النجاح

اإلنتاجية 
والميارات 
+ المتطورة 

نسبة التشغيؿ 
 الشيادة+ 

زيادة الطمب 
عمى التدريب 

في مواقع 
 العمؿ

اإلنتاجية 
والميارات 
+ المتطورة 

نسبة التشغيؿ 
 الشيادة+ 

الزيادة في عدد 
التخصصات 
المينية التي 

تنفذىا مؤسسة 
التدريب الميني 

زيادة عدد + 
أصحاب العمؿ 
المتعاونيف مع 

 المؤسسة

الشيادة 
واإلنتاجية 
 المتطورة

  
  

 الفصل الثاني

  
 الخبرة الفمسطينية:  التدريب في مواقع العمل

   
، وتشمؿ ىذه المؤسسات (تدريب قصير وطويؿ األمد)يوجد في الضفة الغربية وقطاع غزة مئات مؤسسات التدريب 

المدارس الثانوية المينية، مراكز تدريب ميني، كميات المجتمع، جمعيات خيرية، مراكز ثقافية خاصة ومؤسسات 
وبسبب تشتت ىذه المؤسسات وتعدد الجيات المشرفة عمييا وغياب التنسيؽ فيما بينيا وصعوبة اإلحاطة .  تنموية



المنيجية بيا، فستقتصر معالجتنا في ىذه الدراسة عمى التدريب بمواقع العمؿ في إطار التعميـ والتدريب الميني 
والتقني الرسمي الذي يشمؿ المدارس الثانوية المينية وكميات المجتمع، وفي إطار التدريب الميني شبو الرسمي الذي 

 .يشمؿ مراكز التدريب التابعة لوكالة الغوث ولمجمعيات الخيرية ومراكز التدريب الميني التابعة لوزارة العمؿ
  

وفي العاـ الدراسي .   زراعية2 تجارية و8 منيا صناعية و10 مدرسة ثانوية مينية، 20توجد في الضفة والقطاع 
% 43في الفرع الصناعي و (%50)، نصفيـ 3804 بمغ مجموع الطمبة الممتحقيف في ىذه المدارس 2000/2001

 303في الفرع الفندقي، عمما بأف في قطاع غزة يوجد  (%2)في الفرع الزراعي والباقي % 5في الفرع التجاري و
وال تتجاوز نسبة الطالب في .  [216](مف إجمالي عدد الطالب في المدارس المينية% 8أي نحو )طالب فقط 

 . [217]مف إجمالي عدد الطالب في المدارس الثانوية في الضفة والقطاع% 4المدارس الثانوية المينية 
في  (سنتاف)ويمضي الطالب فترة دراستيـ .  ويشترط لقبوؿ الطمبة في ىذه المدارس اجتيازىـ الصؼ العاشر بنجاح

وفي نياية .  [218](نصؼ الفترة الدراسية مواد عامة ونصفيا اآلخر مواد نظرية وتدريب عممي)دراسة مواد عامة 
الفرع الميني، حيث يحصؿ الناجحوف عمى شيادة الثانوية / السنتيف الدراسيتيف يتقدـ الطمبة المتحاف الثانوية العامة 

في بعض )الفرع الميني التي تؤىميـ لمتابعة الدراسة في كميات المجتمع أو في الجامعات / العامة 
 .[219](التخصصات

  
التجارة، الزراعة، البناء والمساحة، النجارة، التنجيد :   تخصص وىي15وتتوفر، حاليا، في المدارس الثانوية المينية 

، راديو وتمفزيوف، صيانة حاسوب، صيانة (تصميح)والديكور، ميكانيؾ السيارات، التكييؼ والتبريد، كيرباء استعماؿ 
 .  [220]آالت مكتبية، كيرباء السيارات، الخراطة والتسوية، الحدادة والمحاـ وأدوات صحية وتدفئة مركزية

  
في مواقع العمؿ، حديث العيد  (بالضفة والقطاع)وكما سنرى الحقا، يعتبر تدريب طالب المدارس الثانوية المينية 

ومحدود التجربة وغير منتظـ، ومنوط بالظروؼ المحمية ويقتصر عمى بعض التخصصات،  (منذ نحو سنتيف)
.  ويعتمد تنفيذه عمى العالقات الشخصية بيف إدارات المدارس والمدربيف، مف جية، وأصحاب العمؿ، مف جية أخرى

وال تضبط ىذا التدريب أي مناىج أو تشريعات أو نظاـ  (نحو شير واحد)كما أف فترة التدريب الميداني قصيرة جدا 
قطري يحدد معايير اختيار المنشآت، طبيعة ومحتوى التدريب، مسؤوليات التخطيط واإلدارة وآليات المتابعة 

 .واإلشراؼ والرقابة والتقييـ وضبط التدريب والجودة وغير ذلؾ
  

 مركزا لمتدريب الميني تابعة لوزارة العمؿ، 12وفي إطار التدريب الميني شبو الرسمي، يوجد في الضفة والقطاع 
ثالثة في الضفة وواحد في )وباإلضافة، يوجد أيضا أربعة مراكز تابعة لوكالة الغوث .  [221] في قطاع غزة4منيا 
 1186، منيـ 2963 بمغ مجموع الطمبة الممتحقيف في جميع ىذه المراكز 1999/2000وفي العاـ الدراسي .  (غزة

في المراكز التابعة لوكالة الغوث في الضفة الغربية، عمما بأف عدد طالب المراكز التابعة لوزارة العمؿ في قطاع غزة 
 ىبط عدد الطالب في مراكز 2000/2001وفي العاـ الدراسي .  2000[222]/1999 في العاـ الدراسي 561بمغ 
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، أما في مراكز وكالة الغوث (1999/2000 عاـ 1216مف أصؿ ) 895وزارة العمؿ بالضفة الغربية إلى 
 .  [223](1999/2000 عاـ 1186مف أصؿ ) طالب 1210إلى  (2000/2001عاـ )فارتفع العدد  (بالضفة)
  

وتستغرؽ فترة التدريب في معظميا عشرة .  وتختمؼ شروط االلتحاؽ في دورات مراكز وزارة العمؿ حسب نوع الدورة
 .أشير، يحصؿ الطالب في نيايتيا عمى شيادة دورة مف وزارة العمؿ

الخياطة، تصفيؼ الشعر، التجميؿ، طباعة ومحاسبة وحاسوب، :   مينة وىي19وتدرس ىذه المراكز، حاليا، 
، ، الكيرباء العامة، النجارة، األدوات الصحية، ميكانيكا سيارات  ، (بنزيف)سكرتارية، البالط، الحدادة والمحاـ، ألومنيـو

ميكانيكا سيارات ديزؿ، كيرباء سيارات، ، تجميس ودىاف، رسـ معماري، ، طوبار، ، الخراطة والتسوية، ، راديو 
 .[224]وتمفزيوف

  
وتستغرؽ مدة .  أما شرط االلتحاؽ في المراكز التابعة لوكالة الغوث فيتمثؿ في اجتياز الصؼ العاشر بنجاح

التدريب في ىذه المراكز سنتاف، يحصؿ الطالب في نيايتيا عمى شيادة دبمـو في الميف التي تدربوا عمييا، عمما 
 .     [225]بأف التخصصات المتوفرة في مراكز الوكالة موازية لمتخصصات القائمة في  المدارس الثانوية المينية

  
ويمارس طالب مراكز التدريب التابعة لموكالة التدريب في مواقع العمؿ في نياية السنة الثانية ولمدة أربعة أسابيع 

وبالرغـ مف أف خبرة وكالة الغوث في التدريب بمواقع العمؿ تعود ألواسط الخمسينيات، فإف بناء العالقة بيف .  فقط
وال توجد مناىج أو نظاـ يحدد .  المؤسسات التدريبية ومواقع العمؿ تعتمد عمى العالقات الشخصية بيف الطرفيف

 .طبيعة ومحتوى التدريب ومسؤوليات األطراؼ المختمفة وآليات المتابعة واإلشراؼ والرقابة والتقييـ وغير ذلؾ
  

عالوة عف ذلؾ، فإف تجربة تدريب طالب مراكز وزارة العمؿ في مواقع العمؿ، ال تزيد عف ثالث سنوات، وىي 
.  تجربة محدودة وغير منتظمة وتقتصر عمى بعض التخصصات، وتعتمد إلى حد كبير عمى العالقات الشخصية
 .      كما ال ينظـ التدريب الميداني أية مناىج أو أنظمة محددة، عمما بأف التدريب ينفذ في نياية الدورة ولمدة  شير

  
وفيما يتعمؽ بالتعميـ والتدريب الميني والتقني فوؽ الثانوي، وتحديدا في كميات المجتمع، فيوجد في الضفة والقطاع 

 كمية في الضفة ىناؾ 18ومف بيف أؿ .  في القطاع (تابعة لوزارة التعميـ العالي) كمية، منيا كميتاف حكوميتاف 20
 بمغ مجموع 2000/2001وفي العاـ الدراسي .  [226]خاصة أو أىمية (16)كميتاف تابعتاف لوكالة الغوث، والباقي 

في قطاع  (مف إجمالي طالب الكميات% 26أي ) 1357، منيـ 5272الطمبة الممتحقيف في ىذه الكميات 
 .[227]غزة

بيف )ويشترط لقبوؿ الطالب في ىذه الكميات التي تيدؼ إلى إعداد المستوى المتوسط مف الكفاءات البشرية 
وتستغرؽ .  [228]%60، اجتيازىـ المتحاف الثانوية العامة بنجاح، وبمعدؿ يزيد عف (األخصائييف والعماؿ الميرة

مدة الدراسة في ىذه الكميات سنتاف، يتقدـ الطمبة في نيايتيا إلى االمتحاف الشامؿ لكميات المجتمع حسب 
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 . ويستطيع خريجو الكميات، ضمف شروط خاصة، مواصمة دراستيـ في الجامعات.  التخصصات المختمفة
، بدأت في العاـ الدراسي   / .B.Tech، بمساؽ 2000 / 1999والجدير بالذكر، أف كمية فمسطيف التقنية بطولكـر

ويتـ فيو التركيز عمى الجانب العممي، بحيث ال تقؿ الفترة الزمنية  (يمنح شيادة البكالوريوس)البكالوريوس التقني 
 .لمدراسة عف أربع سنوات

  
جماال، تقدـ كميات المجتمع  البكالوريوس التقني، التربية :   تخصصا وىي48 (الحكومية والخاصة واألىمية)وا 

الرياضية، األتمتة الصناعية، تكنولوجيا ىندسة االتصاالت، اليندسة المعمارية، اإلدارة المالية والمصرفية، إدارة 
وأتمتة المكاتب، البرمجيات وقواعد البيانات، تصميـ األزياء وتصنيع المالبس، الفنوف الجميمة، التربية الموسيقية، 

– إدارة إيواء، الفندقة – المحاسبة، التصميـ الجرافيكي، إدارة األعماؿ، تصميـ األزياء وتصنيع المالبس، الفندقة 
الكيروميكانيؾ، – إدارة طعاـ وشراب، تكنولوجيا بالحاسوب، االتصاالت السمكية والالسمكية، اليندسة الميكانيكية 

دارة  المختبرات الطبية، الصيدلة، السكريتاريا والسجؿ الطبي، المراقبة الصحية، إدارة المكاتب والسكرتارية، التسويؽ وا 
المنتوجات، التصميـ الداخمي، اليندسة الكيربائية، تكنولوجيا راديو وتمفزيوف وفيديو، اليندسة المدنية، تكنولوجيا 

األجيزة المكتبية، ىندسة المساحة، تربية الطفؿ، التمريض، كيرباء سيارات، نقؿ الطاقة وتوزيعيا، تكنولوجيا األجيزة 
الطبية، التكييؼ والتبريد والتدفئة، اآلالت الزراعية، الخزؼ والزجاج، اإللكترونيات الصناعية، التغذية واالقتصاد 
المنزلي، الخدمة االجتماعية، العالج الطبيعي، عالج النطؽ والكالـ، رياض األطفاؿ، التجميؿ وتصفيؼ الشعر 

 .    [229]وصحة المجتمع
  

أما التدريب الميداني لطالب كميات المجتمع فيفتقر إلى النظاـ الموحد  والمنياج الذي يحدد طبيعة ومحتوى التدريب 
وذلؾ بالرغـ مف أف تجربة كميات المجتمع في التدريب بمواقع العمؿ أطوؿ وأعمؽ مف تجربة .  في مواقع العمؿ

 (كميات فمسطيف التقنية)ويختمؼ حجـ التدريب الميداني في الكميات الحكومية .  المدارس الثانوية ومراكز التدريب
باختالؼ التخصص، عمما بأف التدريب، بشكؿ عاـ، ينفذ طواؿ الفصميف الثالث والرابع  في السنة الثانية، لمدة يـو 

 .( أسبوع في الفصؿ الواحد16أي لمدة )واحد أسبوعيا 
وفي الكميات التابعة لوكالة الغوث، وتحديدا كمية مجتمع المرأة براـ اهلل، ينفذ التدريب الميداني في العطمة الصيفية 

 . (ولمدة شيريف)في نياية السنة األولى 
   

تجربة المدارس الثانوية المينية الحكومية في التدريب 
 [230]الميداني

  
بنجاح، يتـ تقديـ طمبات خاصة  (الصؼ العاشر)بعد إنياء الطالب المعنييف بالتعميـ الميني تعميميـ األساسي 

لممدارس الثانوية المينية، مف خالؿ مدارسيـ األكاديمية، ومف ثـ يجرى ليـ امتحاف مستوى بسيط ومقابمة شخصية 
مف إدارة المدرسة ويتـ اختيار وتدريج الطمبة حسب معدالتيـ، عمما بأف اختيار الطالب لممينة التي يرغبيا يجب أف 
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القسـ )يقضي الطالب في المدرسة المينية سنتيف، يتقدـ في نيايتيما المتحاف الثانوية العامة .  يتوافؽ مع معدلو
في حالة الحصوؿ عمى المعدالت )ويستطيع الطمبة الناجحوف االلتحاؽ بالكميات التقنية أو بالجامعات .  (الميني

 .الطالب الذيف لـ يمتحقوا بالتعميـ فوؽ الثانوي يبحثوف عف فرصة عمؿ في سوؽ العمؿ.  (المطموبة
  

 :بدايات التدريب في مواقع العمؿ
ال تتجاوز تجربة المدارس الثانوية المينية الحكومية في التدريب بمواقع العمؿ مدة العاميف، وىي بالتالي تعتبر 

 .تجربة متواضعة جدا وال تزاؿ في بداياتيا األولى
حسب )أثناء العطمة الصيفية، وعندما ينيي الطالب الصؼ الحادي عشر، تجري اإلدارات المدرسية الحكومية 

، حسب تخصصات (مصانع، مشاغؿ، ورش مينية وغيرىا)اتصاالت مع المنشآت  (تعميمات وزارة التربية والتعميـ
يستأنؼ معظـ الطالب  (الصؼ الثاني عشر)وفي السنة الثانية .   يـو عمؿ24الطالب إليجاد فرص تدريب لمدة 

حيث عممت وزارة التربية والتعميـ، وبالتنسيؽ مع الغرؼ التجارية، ومف خالؿ الخبرة .  تدريبيـ في نفس المنشآت
 LIBبدعـ مف مؤسسة )التي تـ اكتسابيا مف تطبيؽ المشروع األلماني في مدرسة نابمس الثانوية الصناعية 

مف خالؿ الغرؼ )، عمى تعزيز العالقة بيف المدرسة المينية والسوؽ المحمي وخاصة القطاع الصناعي (األلمانية
ىناؾ منفعة متبادلة بيف القطاع الصناعي والمدارس المينية، حيث تنفذ األخيرة في المدرسة دورات .  (التجارية

لمفنييف مف القطاع الصناعي ، يقدميا خبراء مف الخارج أو مف الخبراء المحمييف  (بعد الدواـ الرسمي)تدريبية متقدمة 
وبالمقابؿ، وعندما تتسنى الظروؼ، يوجو طالب المدارس المينية لمتدرب بمواقع العمؿ لمدة يـو عمؿ .  المؤىميف

 .  واحد أسبوعيا، حسب التخصصات المختمفة
  

 :مجاالت التدريب
فيما عدا تدريب طالب الصؼ الحادي عشر بمواقع العمؿ، في العطمة الصيفية، فإف التدريب بمواقع العمؿ، أثناء 
.  الدراسة في الصؼ الثاني عشر، غير منتظـ وثابت، وىو منوط بالظروؼ وبمدى إيجاد المنشآت المناسبة والمؤىمة
ويقتصر التدريب عمى بعض التخصصات التي يسيؿ توجيو لطالب لمتدرب عمييا، كميكانيكا السيارات التي مف 

لمتدرب  ( طالب مثال15)السيولة بمكاف إيجاد كراجات معتمدة تستوعب عدد محدود مف طالب ىذا التخصص 
وأحيانا قد ال تتوفر ورش مؤىمة في المحيط الداخمي إليجاد فرص تدريب لجميع الطالب، وبالتالي قد يكوف .  فييا

التدريب جزئيا لبعض الطالب الذيف يستبدلوف الحقا بطالب آخريف، كما في حالة تخصص التمديدات الصحية 
 .والتدفئة مثال، بمعنى أنو، في بعض األحياف، ال يمكف استيعاب جميع الطالب في مواقع العمؿ في آف معا

وأىـ التخصصات التي يتـ التدريب عمييا بمواقع العمؿ ىي ميكانيكا السيارات، التمديدات الصحية والتدفئة، 
، كيرباء استعماؿ (الحدادة والخراطة والمحاـ واأللومنيـو)التكييؼ والتبريد، الخراطة والتسوية، أعماؿ المعادف 

التي تـ استحداثيا في العاـ ) فاز وتمديدات مصانع واإللكترونيات الصناعية 3 فاز و1والتمديدات الكيربائية 
 . بجميع المدارس، صيانة أجيزة الحاسوب والراديو والتمفزيوف1999 / 1998الدراسي 
         



 ، بمغت نسبة طالب المدارس المينية الذيف يتمقوف تدريبا في مواقع العمؿ نحو2001في أوائؿ عاـ 
 %.100، عمما بأنو قبؿ انتفاضة األقصى، وصمت النسبة إلى نحو 70%
  

في )الصناعي، الزراعي :  والجدير بالذكر أف ىناؾ أربعة أنواع مف التعميـ الميني التابع لوزارة التربية والتعميـ
، (موقعيف األوؿ في مدرسة العروب الزراعية بالضفة الغربية والثاني بشماؿ غزة في مدرسة بيت حانوف الزراعية

ويشمؿ التعميـ التجاري الذكور واإلناث، كما أف التعميـ .  والفندقي ( موقع بالضفة والقطاع33في )التجاري 
في مدرسة الخميؿ )الصناعي في بعض تخصصاتو يشمؿ أيضا اإلناث مثؿ صيانة الحاسوب واإللكترونيات 

 (.  اإلنتاج النباتي واإلنتاج الحيواني)وقد تـ إدخاؿ عنصر اإلناث إلى التعميـ الزراعي بفرعيو .  (الصناعية
كما .  ويوجد توجو لتدريب طالب الزراعة في مواقع العمؿ، أثناء العطمة الصيفية، في اإلنتاجيف النباتي والحيواني

، أو أحيانا يوميف، أسبوعيا، في المشاريع  (الصؼ الثاني عشر)يتدرب الطالب أثناء السنة الدراسية الثانية  بواقع يـو
 .  كما تنفذ المدارس الزراعية دورات تدريبية لممزارعيف عمى بعض التقنيات الزراعية الحديثة.  الزراعية المحمية

  
 :مصدر الطمب عمى التدريب في مواقع العمل

وزارة التربية والتعميـ والمدارس )ينتج الطمب عمى التدريب في مواقع العمؿ مف خالؿ التنسيؽ بيف عدة جيات 
وقد عقدت العديد مف ورش العمؿ وتمت دعوة أصحاب العمؿ لزيارة .  (والقطاع الصناعي وأصحاب العمؿ

كما أف ىناؾ اتفاؽ وتنسيؽ مباشريف بيف الغرؼ التجارية .  المدارس، األمر الذي عزز العالقة بيف األطراؼ المعنية
 .ووزارة التربية والتعميـ

  
فمثال يوجد في منطقة الخميؿ مدرسة .  ويعتمد حجـ المنشأة المدربة عمى نوع التخصص وطبيعة المنطقة الجغرافية

صناعية واحدة ال تجد صعوبة في توجيو الطالب لمتدرب في مواقع العمؿ، بؿ بإمكاف سوؽ العمؿ في منطقة 
الخميؿ التي تعتبر صناعية استيعاب أكثر مف ضعؼ عدد طالب المدرسة وفي ورش مؤىمة، نظرا لمحدودية عدد 

الخراطة والتسوية، ميكانيكا سيارات، النجارة :  ومف مجاالت التدريب في مواقع العمؿ بالخميؿ.  الطالب المينييف
 .وسائر التخصصات التي تدرسيا المدرسة

  
 :النماذج قبل االلتحاق بالتدريب في موقع العمل

تزود المدرسة المينية صاحب العمؿ الذي سيتولى تدريب الطالب بنموذج يتضمف تفاصيؿ شخصية عف الطالب 
 .(اسمو، مكاف سكنو، عنوانو، تخصصو، دوامو اليومي، نشاطاتو، مياراتو المكتسبة في المدرسة)
  

 :معايير اختيار المنشأة
المدير )إال أف المدارس  .  ال توجد معايير محددة وثابتة يتـ بناء عمييا اختيار المنشآت لتدريب الطالب فييا

، ومف خالؿ عالقاتيا، تنفذ زيارات لممنشآت لالطالع عمى نوعية التجييزات وأصحاب العمؿ (ومعممي التخصص



ونوعية التدريب الذي باستطاعة ىذه المنشآت تقديمو وشروط السالمة الصحية، بمعنى أف  (خبراتيـ ومؤىالتيـ)
 . اختيار المنشآت يعتمد عمى خبرة المدرسة وطاقميا

  
 : شروط المنشآت الستقبال الطالب

، وحسب الظروؼ ومدى نجاح المدارس في إيجاد منشآت مؤىمة وقريبة مف (الثاني عشر)في الصؼ الثاني الثانوي 
ففي مجاؿ ميكانيكا السيارات، عمى .  المدارس، يتـ التعاقد بيف المدرسة والمنشآت لتدريب الطالب في موقع العمؿ

وكذلؾ األمر بالنسبة .  وتوزيع الطالب عمييا (ضمف معايير معينة)سبيؿ المثاؿ، يتـ التعاقد مع الكراجات المعتمدة 
 .   (التكييؼ والتبريد، األدوات الصحية، الكيرباء وغيرىا)لباقي التخصصات 

  
وبشكؿ عاـ، ييتـ صاحب العمؿ لدى استقبالو الطالب المتدرب في منشأتو، بأف يكوف سموؾ الطالب مناسبا في 

 .  (أخالقيات المينة)العمؿ وااللتزاـ بالدواـ والصدؽ واألمانة 
  

ويداـو الطالب لمدة يـو واحد أسبوعيا في المنشآت الكائنة بنفس المدينة التي تتواجد فييا المدرسة المينية أو في 
ويمتـز الطالب، أثناء عممو في .  ويتـ التدريب أحيانا، في القرى، في حالة وجود ورشة مؤىمة.  نفس المحافظة

، باستثناء الحاالت التي يكوف فييا الطالب (مف الثامنة صباحا وحتى الثانية بعد الظير)المنشأة بالدواـ المدرسي 
تسمح  (مف ناحية قرب السكف مف مكاف العمؿ وتوفر المواصالت)متحفزا  لمواصمة العمؿ والتدريب، كما أف ظروفو 

بؿ إف العديد مف الطالب .  بالتنقؿ، وعندىا يستمر الطالب بالعمؿ إلى ما بعد ساعات الدواـ المدرسي الرسمي
 يـو 24)المتدربيف، أثناء العطمة الصيفية، يستمروف في التدريب طيمة العطمة، أي ألكثر مف الفترة الرسمية المحددة 

  .   (عمؿ
  

لكف .  ال يوجد عقد عمؿ مباشر بيف المدرسة وصاحب العمؿ، أو بيف األخير والطالب أو بيف األىؿ والمدرسة
 .ىناؾ مذكرة تفاىـ مركزية بيف الوزارة  والغرفة التجارية المسؤولة عف أصحاب العمؿ

  
وفي الغالب، مف وجية نظر صاحب العمؿ، ال يشكؿ الطالب عبئا عميو، عمما بأنو ال يوجد ما يمـز صاحب العمؿ 

 . مف الطالب في المنشآت التي يتـ التوجو إلييا% 80ويتـ تشغيؿ أكثر مف .  بتدريب الطالب لديو
  

  يحصؿ الطالب في نياية فترة التدريب بموقع العمؿ عمى شيادة مثبتة مف صاحب العمؿ، باإلضافة لتقرير 
وتحتسب ىذه الشيادة في تقييـ المدرسة لمطالب في .  يقدمو األخير لممدرسة حوؿ الطالب ومدى التزامو (تقييمي)

 . تدريبو العممي المدرسي
 :   طبيعة ومحتوى التدريب في مواقع العمل

  مف وجية نظر إدارات المدارس الثانوية المينية، يكمف الدافع األساسي لتوجيو طالب المدارس لمتدرب في     



، في تمكيف الطالب مف التعرؼ عمى نوعية الميارات التي تمقوىا في المدرسة      (أثناء دراستيـ)مواقع العمؿ 
 .وبالتالي يتـ تطبيقيا في المنشآت نفسيا

وفي المقاءات التي تتـ بيف المنشآت والمدرسة يتـ التشديد عمى نوعية التدريب المنظـ واليادؼ إلى إكساب الطالب 
 .الميارات المطموبة

  
فمثال مدرسة .  وتختمؼ مستويات التدريب في مواقع العمؿ مف موقع جغرافي إلى آخر ومف تخصص إلى آخر

، عمما بأف معظـ التدريب الميداني يتـ في جنيف، (مدينة جنيف)سيمة الظير الثانوية الصناعية بعيدة عف المركز 
بينما التدريب في .  حيث أف بمدة صغيرة كسيمة الظير ال تستطيع توفير تدريب ميداني في جميع التخصصات

كما أف مدرسة دير دبواف الثانوية الصناعية بعيدة نسبيا عف .  مواقع العمؿ بمدينتي نابمس والخميؿ أفضؿ بكثير
ومف ىنا التفاوت بيف محافظة وأخرى، حيث مف السيؿ إيجاد منشآت صناعية في مدينتي الخميؿ .  (راـ اهلل)المركز 

 .ونابمس، بينما في منطقة طولكـر قد ال تتوفر بعض التخصصات في المنشآت القائمة لجميع الطمبة
  

وبإمكاننا القوؿ إف الميارات التي يكتسبيا الطالب في موقع العمؿ تعتبر تطبيقا عمميا مباشرا ومنتجا لممعمومات 
، عمما بأف الطالب يدرس في السنة (في الصؼ الحادي عشر)التي حصؿ عمييا الطالب أثناء دراستو في المدرسة 

، ( حصة أسبوعيا16بمعدؿ )األولى ستة أياـ أسبوعيا منيا ثالثة أياـ عبارة عف تدريب عممي في مشغؿ المدرسة 
  حصة نطرية في مجاالت الفيزياء والرياضيات والمغتيف العربية واإلنجميزية والثقافة اإلسالمية26 – 24ونحو 

، باإلضافة لمعمـو المينية المباشرة التي تعتبر معمومات وتطبيقات يحتاجيا الطالب لمعمؿ في المشغؿ الذي يعتبر 
 .ىدفو تعميميا وليس إنتاجيا، كالعمـو الصناعية، األمف والسالمة الصناعية والرسـ الصناعي

ولدى انتقاؿ الطالب إلى سوؽ العمؿ فيتحوؿ العمؿ إلى إنتاجي تماما، األمر الذي يفرض عمى الطالب ممارسة 
.  الميارات األولية التي اكتسبيا في المدرسة، وبالتالي تنمو لدية الثقة بالنفس كعامؿ منتج في البيئة الحقيقية لمعمؿ
وأحيانا كثيرة، حسب مستوى المنشأة،  تكوف نوعية التجييزات في المنشأة مختمفة عف تمؾ التي في المدرسة، وقد 

وفي .  تكوف أكثر تطورا، وبالتالي يتدرب الطالب عمى ميارات ومعدات وتقنيات مختمفة عف تمؾ التي في المدرسة
مف إجمالي الطالب المتدربيف في مواقع العمؿ، يتمسؾ صاحب العمؿ بالطالب % 20 – 10حاالت تتراوح بيف 

وأحيانا أخرى، يؤسس الطالب المتخرجيف القادريف والذيف اكتسبوا ميارات .  المتدرب لتشغيمو في منشأتو بعد التخرج
 . عممية جيدة، منشآت خاصة بيـ

  
ويعود .  الجدير بالذكر أف الطالب المتدرب في موقع العمؿ ال يقدـ تقريرا دوريا لممدرسة أو لمسؤولو في التدريب

ذلؾ إلى عدـ وجود نظاـ رسمي متكامؿ التدريب في مواقع العمؿ، وما يتطمبو ذلؾ مف تحديد المعايير وآليات 
اإلشراؼ والمتابعة والرقابة والتقييـ، عمما بأف المعمـ الذي يزور الطالب في المنشأة يقـو بذلؾ عمى حساب وقتو 

 الخاص ويتحمؿ شخصيا نفقات المواصالت    
  



  
 : آليات المتابعة واإلشراف والرقابة والتقييم

تتـ مراقبة ومتابعة التدريب في موقع العمؿ مف قبؿ إدارة المدرسة، مف خالؿ اتصاليا المباشر غير المنظـ وغير 
  .كما أف صاحب العمؿ يقيـ الطالب في نياية فترة تدريبو.  المنيجي مع صاحب العمؿ 

لكف، وكما ذكرنا سابقا، ال يوجد في الضفة الغربية وقطاع غزة نظاـ رسمي متكامؿ لمتدريب في مواقع العمؿ، وما 
بؿ إف مجمؿ عممية اإلشراؼ والمتابعة .  يتطمبو ذلؾ مف تحديد آليات اإلشراؼ والمتابعة والرقابة والتقييـ وغير ذلؾ

تطوعية وتشجيعية، وال يوجد ما يمـز أي كاف بالقياـ بيذه  (إلخ...مف قبؿ المدرسة والمعمـ والمدير)والرقابة والتقييـ 
الميمات التي تتطمب تغطية النفقات مف أجور ومواصالت وغيرىا، وىذه األمواؿ غير متوفرة حاليا، وبالتالي ال يوجد 

كادر ميني متفرغ لتنفيذ ىذه األمور، بمعنى ال توجد آليات لإلشراؼ عمى التدريب في مواقع العمؿ والتخطيط لو 
دارتو ومتابعتو وتقييمو والرقابة عميو  . وا 

  
 :نظرة صاحب العمل لممتدرب

مف خالؿ تجربة المدارس الثانوية المينية في التدريب بمواقع العمؿ، تبيف بأف بعض الورش الصناعية تستغؿ 
ليذا يتابع المسؤولوف في المدارس ىذه المسألة مع .  الطالب لمقياـ باألعماؿ الروتينية كأعماؿ التنظيؼ والضيافة

 .أصحاب العمؿ لضماف عدـ حدوثيا
  

وتطمب المدارس مف أصحاب العمؿ، حسب إمكاناتيـ، تقديـ بعض الحوافز والتسييالت لممتدربيف مثؿ وجبة طعاـ 
وأحيانا، لدى شعور بعض أصحاب العمؿ بأف الطالب ممتزموف ومنتجوف، فيقدموف .  ومواصالت (إفطار أو غذاء)

لكف في حالة طمب صاحب العمؿ تمديد ساعات التدريب أو التدريب لفترة .  لألخيريف حوافز مالية متواضعة جدا
 .    أطوؿ، فإف األخير يدفع لممتدرب أجرا معينا كعمؿ تشجيعي لو

  
 (بدوف أجر)بمعنى أف أصحاب العمؿ يشغموف !  وبالطبع، ينتفع أصحاب العمؿ مف تشغيؿ الطمبة لدييـ بدوف أجر

أيدي عاممة منتجة في أغمب األحياف، وتمتمؾ ميارات وخبرات سابقة في التخصص تـ اكتسابيا في المدرسة خالؿ 
التي يتمقى فييا الطالب تعميما وتدريبا نظامييف، فضال عف التدريب في العطمة  (الصؼ الحادي عشر)السنة األولى 

 . الصيفية
  

منشأة معينة تنطبؽ عمييا الشروط والمواصفات  (التربية والتعميـ أو غيرىا)وباإلضافة، عندما تختار الحكومة 
المطموبة لتدريب الطالب فييا، فإف صاحب العمؿ يعتبر ذلؾ بالنسبة لو ولمنشأتو نوعا مف السمعة الحسنة أو 
المفخرة لو، باعتبار أف ىذه المنشأة اختيرت مف ضمف العديد مف المنشآت التي ربما تكوف ىي أيضا مؤىمة 

 .لمتدريب، األمر الذي يشجع صاحب ىذه المنشأة عمى اتباع سموكيات مينية لتقديـ التدريب
  .كما أف الطمبة، ونظرا لعالقاتيـ وارتباطاتيـ العائمية فقد يساىموف في جمب العمؿ لممنشأة التي يتدربوف فييا



 :اإلشكاليات
باإلضافة لمتقرير النيائي الذي يقدمو صاحب العمؿ لممدرسة في نياية فترة التدريب، فقد يقدـ األخير، حسب 

يتعمؽ بمشكمة مستجدة ليا عالقة بالطالب المتدرب كعدـ التزاـ الطالب بالدواـ  (مكتوبا أو شفويا)الحاجة، تقريرا 
.  ، عمى األغمب، عمى شكؿ مكالمة ىاتفية، أو لدى زيارة أحد مسؤولي المدرسة لممنشأة"التقارير"وتكوف ىذه .  مثال

ومف ثـ يوجو لمطالب تنبيو، أو يتـ المقاء مع ولي أمره أو يدرس وضعو مف ناحية الصعوبات والمشاكؿ التي 
  . يواجييا، وذلؾ في محاولة لحؿ ىذه المشاكؿ والصعوبات

ومف المشاكؿ اليامة في التدريب بموقع العمؿ أف ىذا التدريب يتـ أثناء العطمة الصيفية التي غالبا ما يقـو فييا 
الطالب، في ظؿ ظروفنا االقتصادية والمعيشية الحالية، بأعماؿ خاصة بعائالتيـ، وخاصة في القرى، كاألعماؿ 

  .  الزراعية أو أعماؿ البناء وغيرىا
وكثيرا ما ال تكوف ظروؼ التدريب في موقع العمؿ مرضية لمطالب تماما مف ناحية نوعية المنشأة ومستواىا الميني 

فضال عف أف ظروؼ الطالب المالية قد ال تسمح لو بالتحرؾ مف قريتو لممدينة بيدؼ .  والتجييزات المتوفرة فييا
أو قد ال تتوفر المواصالت لمقرى في أوقات معينة .  التدرب في منشأة مناسبة مف ناحية المواصفات والمعايير

  .كالفترات المسائية
، وبالتالي يفضؿ القياـ بعممية اختيار "غير منتج"كما أف صاحب العمؿ يشعر أحيانا، بأف الطالب الذي استوعبو 
  .مف المدرسة المحددة التي يعتقد بأف مستوى الطالب فييا أفضؿ

وباإلضافة، فإف التدريب الصيفي الحالي بمواقع العمؿ وما يعنيو ذلؾ مف ارتباط معممي المدرسة بمتابعة ىذا 
 (أي العطمة)التدريب واإلشراؼ غير الرسمي وغير الممـز عميو، يكوف عمى حساب عطمة األخيريف الصيفية والتي 

  .بؿ إف لمعديد مف المعمميف التزامات معينة بالعمؿ أو السفر أثناء العطمة.  تعتبر حؽ مف حقوقيـ األساسية
 :تشغيل الخريجين

حيانا كثيرة، تتوثؽ العالقة بيف الطالب والمنشأة التي يتدرب فييا، حيث يستوعب العديد مف أصحاب العمؿ أ
 . (بعد التخرج)الطالب لدييـ 

 .كما، وبحكـ عالقاتيـ، فإف المدرسة والمعمميف المختصيف يجدوف فرصة عمؿ لطالبيـ
وتبيف، نتيجة ىذه المتابعات في محافظة نابمس، عمى سبيؿ .   وتعمؿ كؿ مدرسة مينية عمى متابعة خريجييا

يتابعوف دراساتيـ % 30-20مف الخريجيف انخرطوا في سوؽ العمؿ بنفس تخصصاتيـ، و% 60 – 50المثاؿ، بأف 
عاطميف عف العمؿ والباقي يعمؿ في غير تخصصو، عمما بأنو في السنيف األخيرة ازدادت نسبة % 10العميا، ونحو 

الخريجيف الذيف يعمموف في مجاالت تخصصيـ، وذلؾ بسبب تحسف نوعية التدريب والتجييزات التي تـ تحديث جزء 
 .  ىاـ منيا، فضال عف تدريب العديد مف المدربيف

  
 : التكاليف

 (إفطار أو غذاء)كما أسمفنا، يقدـ العديد مف أصحاب العمؿ بعض الحوافز والتسييالت لممتدربيف مثؿ وجبة طعاـ 
لكف، أحيانا، ال يدفع صاحب العمؿ حتى مثؿ ىذه النفقات، عمما بأف األخير غير ممـز قانونيا بتغطية .  ومواصالت



أي نوع مف النفقات لمطالب المتدرب لديو، وىوال يعتبر نفسو شريكا في عممية تدريب الطمبة، نظرا لغياب الوعي 
 .  الميني والمنظور االستراتيجي حوؿ أىمية العممية التدريبية بمواقع العمؿ

  
أي ساعات )وتغطي المدرسة رسـو تأميف الطالب ضد إصابة العمؿ في المنشأة فقط أثناء فترة دوامو الرسمي 

وفي حالة حدوث .  ، عمما بأف أصحاب العمؿ لـ يوافقوا عمى تحمؿ ىذه المسؤولية(التدريب حسب الدواـ المدرسي
إصابة عمؿ في فترة خارج أوقات الدواـ الرسمية، فيفترض أف يحكـ ىذه المسألة القوانيف الفمسطينية المتعمقة بأرباب 

 .  العمؿ والعماؿ، وىو أمر غير واضح وممتبس
  

 :جدوى التدريب الميداني
مف المؤشرات اإليجابية لتجربة التدريب في مواقع العمؿ بالضفة والقطاع، عمى تواضعيا، خمؽ فرص لتطوير 

عالقة بيف المدارس المينية والمنشآت في السوؽ، وبالتالي تقوية الشعور بالمنفعة المتبادلة وبالمصمحة االقتصادية 
وبسبب التغير والتسارع المتواصميف في التكنولوجيا، تقدـ المدارس المينية أيضا دورات تدريبية .  الوطنية الواحدة

متقدمة وحديثة لمعامميف والفنييف والميندسيف في المنشآت الصناعية والبمديات وغيرىا، تتعمؽ بالتقنيات والتكنولوجيا 
الحديثة في بعض التخصصات، وخاصة في مدرسة نابمس الثانوية الصناعية التي تـ تجييزىا، بدعـ ألماني، 

 .بتجييزات وتكنولوجيا حديثة في العديد مف التخصصات
  

    
في التدريب بموقع  (الحكومية)تجربة مدرسة نابمس الثانوية الصناعية 

 [231]العمل

  

الراديو والتمفزيوف، كيرباء استعماؿ، ميكانيكا :  تقدـ مدرسة نابمس الثانوية الصناعية عدة تخصصات أبرزىا
سيارات، نجارة، حدادة ولحاـ، خراطة وتسوية، مساحة وبناء، تكييؼ وتبريد، أدوات صحية وتدفئة مركزية وتنجيد 

وتستغرؽ مدة الدراسة سنتاف يتقدـ الطالب بعدىا .  وشرط القبوؿ لممدرسة إنياء الصؼ العاشر بنجاح.  وديكور
 .   [232]الفرع الصناعي/ المتحاف التوجييي 

  
وتعتبر إدارة مدرسة نابمس الثانوية الصناعية التدريب في موقع العمؿ مكمال لمتدريب داخؿ المدرسة، ولكنو غير 

إذ أف الطالب، أثناء تدريبو في مكاف العمؿ، يثري معارفو ومياراتو ومف ثـ يسيؿ عميو .  كاؼ ويجب زيادة مدتو
 .الدخوؿ في السوؽ بعد تخرجو، باإلضافة الكتسابو ميارات إدارية تساعده في إنشاء ورشتو الخاصة

  
 :بدايات التدريب في مواقع العمل

بالرغـ مف أف تجربة المدارس الثانوية المينية الحكومية في التدريب بمواقع العمؿ، ال تتجاوز، بشكؿ عاـ،  مدة 
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عاـ )العاميف، إال أف فكرة التدريب بموقع العمؿ في مدرسة نابمس الثانوية الصناعية، بدأت منذ إنشاء المدرسة 
أما في الوقت .   يوما42يجري في العطمة الصيفية لمدة ( والذي توقؼ فيما بعد)، حيث كاف التدريب آنذاؾ (1962

 . الحاضر فيمضي الطالب، أثناء العطمة الصيفية، شيرا كامال يتدرب فيو بموقع العمؿ

ويبدأ التدريب في القطاع الخاص، بعد إنياء الطالب السنة األولى، حيث يتدرب الطالب لمدة شير في العطمة 
 .لمدة يـو واحد في األسبوع، خالؿ السنة الدراسية الثانية (في موقع العمؿ)الصيفية، باإلضافة لتدربو أيضا 

ومف وجية نظر مدرسة نابمس الصناعية، فإف سبب بدء التدريب بموقع العمؿ في نياية السنة األولى، ىو أف 
الطالب يكوف في تمؾ السنة قد اكتسب أساسيات التدريب والمعرفة المتعمقة بإجراءات الصحة والسالمة المينية، 

 .فضال عف تمكنو مف الميارات األساسية الالزمة لبدء تدريبو في موقع العمؿ
  

 :مجاالت التدريب
يشمؿ التدريب العممي في مواقع العمؿ جميع طالب مدرسة نابمس الصناعية بجميع تخصصاتيـ، باعتباره مكمال 

في موقع عمؿ قريب مف مكاف سكف الطالب، شرط  (الصيفي)وتحاوؿ المدرسة اعتماد التدريب .  لممنياج التدريبي
فيكوف قريب مف  (في السنة الثانية)أما التدريب أثناء الدواـ المدرسي .  توفر الشروط المناسبة الستقباؿ المتدربيف

 .المدرسة لتسييؿ متابعتو
  

 :مصدر الطمب عمى التدريب في مواقع العمل
ويتوجو الطالب إلى موقع .  في السنوات األخيرة، توجو الكثير مف أصحاب العمؿ إلى المدرسة لطمب متدربيف

العمؿ حسب رغبة المدرسة، ألف التدريب يتـ حسب تنسيؽ سابؽ مع أصحاب العمؿ والنقابات، وفي حاالت نادرة، 
تقبؿ المدرسة اختيار الطالب لموقع العمؿ إذا ما كاف صاحب العمؿ معروفا لممدرسة التي ال تركز عمى حجـ 

 .المنشأة بقدر تركيزىا عمى توفر الشروط الالزمة فييا
 .وتحتسب ساعات التدريب العممي ضمف ساعات التدريب الكمي

  
 :معايير اختيار المنشأة

تتمثؿ معايير اختيار المنشأ لمتدريب في توفر شروط الصحة والسالمة المينية، باإلضافة إلى توفر األجيزة المناسبة 
ويتـ بناء العالقة بيف المدرسة وموقع العمؿ عمى .  ليتمكف المتدرب مف تطبيؽ الميارات التي اكتسبيا في المدرسة

 .أساس شخصي باإلضافة لمتوجو إلى نقابة أصحاب الكراجات في الميف الميكانيكية
  

 :شروط المنشآت الستقبال الطالب
يشعر القائموف عمى مدرسة نابمس الصناعية، أحيانا، بأف المتدرب يشكؿ عبئا عمى صاحب العمؿ، ويرجع ىذا إلى 

 .   عدـ معرفة صاحب العمؿ بأىمية ىذا النوع مف التدريب

وبشكؿ عاـ، ال تشترط المنشآت آية شروط الستقباؿ الطالب، كما ال يوجد أي عقد مكتوب بيف المدرسة وصاحب 



 .العمؿ، إال أف المدرسة ترسؿ كتابا رسميا لصاحب العمؿ يرد فيو طمبا باستيعاب الطالب في المنشأة
وتواجو المدرسة صعوبات في إيجاد مواقع عمؿ لمتدريب، وذلؾ لعدـ وجود نظاـ يسيؿ عممية التدريب وبسبب جيؿ 

 .أصحاب العمؿ بيذا النوع مف التدريب
  

يكوف شكؿ التدريب في العطمة الصيفية مبنيا بشكؿ كمي عمى المنشأة لفترة شير كامؿ، أما خالؿ الدواـ الرسمي 
وفي كال الحالتيف يمتـز الطالب بالدواـ المدرسي، أي لغاية الساعة الثانية .  في المدرسة فيكوف ليـو واحد أسبوعيا

 .بعد الظير، إال إذا كانت لدى المتدرب رغبة في إكماؿ الدواـ حسب نظاـ المنشأة
وفي حالة تخمؼ الطالب عف التدريب، يحصؿ عمى الشيادة، إال أف ذلؾ سيؤثر عمى عالماتو في الشيادة 

مف % 20المدرسية، ألف إدارة المدرسة تشرؾ صاحب العمؿ في تقييـ أداء الطالب، وتقدر نسبة العالمة بحوالي 
 .عالمات التدريب العممي

وفي حالة كوف موقع العمؿ الذي تدرب فيو الطالب رسميا فتطمب المدرسة مف صمحب العمؿ منح الطالب شيادة 
 .في نياية فترة التدريب

  
 :طبيعة ومحتوى التدريب في مواقع العمل

في التدريب بموقع العمؿ، يتـ التركيز عمى النواحي العممية، ويشرؾ صاحب العمؿ الطالب في حساب الكميات 
 .  وبعض األمور اإلدارية

ال تحدد المدرسة الميارات المحددة التي يفترض بالطالب اكتسابيا خالؿ التدريب في موقع العمؿ، إال أنيا تفترض 
ثرائيا  .بأف الطالب سيمارس الميارات العممية التي اكتسبيا في المدرسة وا 

 .كما وتيتـ المدرسة بأف يتـ التركيز عمى أخالقيات المينة وطريقة التعامؿ مع المتدرب
  

 : آليات المتابعة واإلشراف والرقابة والتقييم

 .أثناء فترة تدريبو الميداني، يكتب الطالب عف نشاطو بموقع العمؿ في دفتر التقارير المدرسي
دارتيا عمى المدرسة، كما أف مسؤولية التخطيط لمعممية التدريبية تقع  تقع مسؤولية العممية التدريبية في موقع العمؿ وا 

 .المسؤوؿ المباشر عف الطالب (المدرسة)عمى المدرب 
وتتمثؿ آلية متابعة عممية التدريب بواسطة التقرير المعد مف صاحب العمؿ، باإلضافة إلى الزيارات الميدانية التي 

ينفذىا المدرب الذي تقع عمى عاتقو أيضا مسؤولية الرقابة واإلشراؼ العاـ، بينما تقع مسؤولية اإلشراؼ العممي 
كما أف التقييـ يستند إلى االستمارة .  يضاؼ إلى ذلؾ كتابة الطالب لتقرير إنشائي.  المباشر عمى صاحب العمؿ

التي يقـو صاحب العمؿ بتعبئتيا، وتتضمف االستمارة أسئمة موضوعية تخص الطالب، فضال عف تقرير المدرب 
 .المسؤوؿ

  
 :نظرة صاحب العمل لممتدرب



يقدـ معظـ أصحاب العمؿ لممتدربيف لدييـ مف مدرسة نابمس الصناعية بدؿ مواصالت وبدؿ وجبة غذاء، كما أف 
بعض أصحاب العمؿ يدفع لممتدربيف رواتب، عمما بأف صاحب العمؿ يجني، خالؿ فترة تدريب الطالب لديو، 

 .  مردودا ماديا، وخاصة في الميف اإلنتاجية، ألف المتدرب يعتبر شخصا منتجا

لمعنى ومفيـو التدريب، كما تعتمد أيضا  (أي صاحب العمؿ)وتعتمد نظرة صاحب العمؿ لممتدرب عمى نظرتو 
وليس " صبيا"عمى الطالب الذي قد ال يتعامؿ بجدية مع التدريب، وفي ىذه الحالة سيكوف بنظر صاحب العمؿ 

 .عامال تحت التدريب
  

 :اإلشكاليات
كما أف التدريب الميداني في العطمة الصيفية يعتبر مشكمة .  يكوف الطالب، أحيانا، غير راض عف نوعية التدريب

 .بالنسبة لبعض الطالب الذيف يعتمدوف عمى العطمة الصيفية لتوفير بعض الماؿ، نظرا لظروفيـ الصعبة
ومف المشاكؿ التي يواجييا صاحب العمؿ، أثناء تدريب الطالب، عدـ جدية األخير وشعوره بأف التدريب عبارة عف 

 .  عطمة

وباإلضافة، تعاني المدرسة مف مشكمة التنسيؽ مع القطاع الخاص ومف صعوبة عممية المتابعة خالؿ العطمة 
 .الصيفية، وذلؾ لعدـ وجود قرار مف وزارة التربية والتعميـ تنظـ عممية المتابعة

  
 :تشغيل الخريجين

ال توجد، لدى مدرسة نابمس الصناعية إحصائية رسمية ودقيقة حوؿ نسبة تشغيؿ المتدربي في نفس المنشآت التي 
تدربوا فييا أو في منشآت أخرى، ألف عممية التدريب الميداني تعتبر حديثة العيد، إال أف المدرسة تقدر بأف نسبة 
التشغيؿ عالية، عمما بأف المدرسة تسعى إلقناع صاحب العمؿ باستيعاب الطالب المتميزيف والجيديف في منشأتو 

 .(التي تدربوا فييا)
  

 :التكاليف
وفعميا، فإف صاحب العمؿ يعمؿ عمى تشغيؿ الطالب وليس .  ال تتحمؿ المنشأة آية تكاليؼ تتعمؽ بالتدريب فييا

 .تدريبو
وكما ذكرنا سابقا، فإف معظـ أصحاب العمؿ يقدموف لممتدربيف لدييـ بدؿ مواصالت وبدؿ وجبة غذاء، كما أف 

 .بعض أصحاب العمؿ دفع لممتدربيف رواتب
 .     أما تأميف الطالب ضد إصابات العمؿ فتوفره المدرسة، عمما بأف التأميف يغطي الطالب في أوقات الدواـ فقط

  
 :جدوى التدريب الميداني

تتمثؿ مقاييس نجاح عممية التدريب بموقع العمؿ، بالنسبة لمدرسة نابمس الصناعية، في مدى تشغيؿ الطالب بعد 
 .  وبالرغـ مف أىمية التدريب الميداني إال أنو يعتبر عممية صعبة في فمسطيف.  فترة التدريب



بعد سنة التخرج، تبدأ المدرسة في عممية متابعة الخريجيف، مف خالؿ استمارة يعبئيا الطالب ويوزعونيا عمى 
 .  في تخصصات أخرى% 20يعمؿ في مجاؿ تخصصو و% 80وقد تبيف بأف .  زمالئيـ الخريجيف في القرى

  
            

/ لجنة اليتيم العربي )تجربة المدرسة الصناعية الثانوية 
 [233](القدس

  
تعتبر المدرسة الصناعية الثانوية التابعة لمجنة اليتيـ العربي، مؤسسة أىمية تستخدـ أنظمة المناىج الخاصة بالتربية 

وتقدـ المدرسة دورات ثابتة مدتيا سنتاف، لمطالب الذيف أنيوا الصؼ العاشر بنجاح، ويتقدـ الخريجوف .  والتعميـ
 .[234]الصناعي/ المتحاف التوجييي 

الحدادة والمحاـ، الخراطة والتسوية، النجارة، التنجيد، الراديو :  وتتمثؿ الدورات الثابتة التي تقدميا المدرسة بما يمي
 .والتمفزيوف، األدوات الصحية والتدفئة، كيرباء استعماؿ، صيانة آالت مكتبية وصيانة أجيزة حاسوب

األتمتة :  ومف ىذه الدورات)كما وتقدـ المدرسة دورات حسب الطمب تستغرؽ مدتيا بيف شير واحد وعشرة أشير 
 .[235](الصناعية، أوتوكاد وتدفئة مركزية

  
ويعتبر التدريب بموقع العمؿ، حسب مفيـو المدرسة الصناعية الثانوية لو، ضروريا جدا لمطالب ألنو يساعده في 

بناء عالقات مع صاحب :  (بالنسبة لممدرسة)ومف بيف أىـ أىداؼ ىذا التدريب .  دخوؿ سوؽ العمؿ بسيولة
العمؿ، التعرؼ عمى أساليب عمؿ جديدة، العمؿ اإلداري، إيجاد فرصة عمؿ مناسبة بسرعة وسد الفجوة بيف المدرسة 

 .والسوؽ
  

 :بدايات التدريب بموقع العمل
بدأت مدرسة اليتيـ العربي في تدريب الطالب بمواقع العمؿ، منذ سنتيف،  حيث يبدأ الطالب التدريب في مكاف 

 .العمؿ في السنة الثانية، فيمتحؽ بالسوؽ لمدة يـو واحد أسبوعيا عمى مدار السنة
 . ويكتسب الطالب، في السنة األولى، ميارات تؤىمو لبدء التدريب في موقع العمؿ

  
 :مصدر الطمب عمى التدريب في مواقع العمل

 .تعتبر المدرسة مصدر الطمب عمى التدريب الميداني، إذ تسعى باستمرار لتوفير منشآت لتدريب طالبيا
 . وأحيانا، يتوجو الطالب إلى منشأة محددة حسب رغبتو، شرط أف تتوفر فييا الشروط الالزمة لمتدريب

ويتم التركيز عمى أن يكون مكان .  ويشمل التدريب في مواقع العمل جميع التخصصات التي تدرسيا المدرسة
 . العمل قريبا من المدرسة ليتسنى لألخيرة متابعة المتدرب
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وتبمغ مدة التدريب يـو واحد أسبوعيا، طواؿ السنة الثانية، وتحتسب ساعات التدريب الميداني ضمف زمف التدريب 
 .الكمي

 .وبغض النظر عف حجميا، يجب أف تتوفر في المنشأة األجيزة الكاممة ليتسنى لممتدرب التدرب عمييا
وبيدؼ توجيو الطالب إلى موقع عمؿ معيف، يتـ توجيو كتاب رسمي مف المدرسة لصاحب العمؿ وترتيب لقاء معو 

 .كما يتـ الحقا إرساؿ نموذج مع الطالب لصاحب العمؿ لتعبئتو.  في المنشأة
  

 :  معايير اختيار المنشأة

 تتمثؿ أىـ معايير اختيار المنشأة، بالنسبة لمدرسة اليتيـ العربي، في توفر مساحات كافية بمكاف العمؿ تمكف 
كما يجب توفر األجيزة الالزمة ليتدرب الطالب عمييا وليتمكف مف تطبيؽ الميارات التي .  الطالب مف التدريب

ثرائيا، باإلضافة إلى التزاـ صاحب العمؿ بشروط الصحة والسالمة المينية  . اكتسبيا في المدرسة وا 

والجدير بالذكر، أف بناء العالقة بيف المدرسة والمنشأة يكوف عمى أساس شخصي، حيث يعمؿ مدربو الميف 
 .المختمفة عمى بناء ىذه العالقات

  
 :شروط المنشأة الستقبال الطالب

كما ال توجد لدى المنشأة شروط محددة الستقباؿ .  (عقد مثال)ال يوجد شكؿ محدد لالتفاؽ بيف المنشأة والمدرسة 
 .  الطالب

في بعض األحياف، يصعب عمى المدرسة إيجاد أماكف عمؿ لممتدربيف بسبب جيؿ أصحاب العمؿ بيذا النوع مف 
 .التدريب وخوفا مف أف يتسبب الطالب في إعطاب األجيزة أو أف يسيء استعماليا

وفي حالة تخمؼ الطالب عف التدريب ال يحصؿ عمى الشيادة النيائية، عمما بأف الطالب يمتـز بدواـ صاحب 
 .وفي نياية التدريب الميداني، يحصؿ الطالب عمى شيادة مف صاحب العمؿ.  العمؿ

  
 :طبيعة ومحتوى التدريب في مواقع العمل

يتساوى مستوى التدريب في موقع العمؿ مع مستوى الميارات المكتسبة في المدرسة، وأحيانا يكوف أعمى مف 
 .المدرسة

ثرائيا، باإلضافة إلى اكتساب ميارات  وتتمثؿ طبيعة التدريب الميداني في ممارسة الميارات التي اكتسبيا الطالب وا 
والميارات التي يفترض بالطالب اكتسابيا خالؿ التدريب في موقع العمؿ، ىي الميارات اإلدارية، طبيعة .  إدارية

 .كما يتـ التركيز عمى أخالقيات المينة.  التعامؿ مع الزبائف، حؿ المشكالت في موقع العمؿ
  

 . عالوة عف ذلؾ، يطمب مف الطالب كتابة تقرير أسبوعي في دفتر خاص لمتقارير

جماال، فإف النتائج المتوقعة مف التدريب الميداني ىي اإللماـ الشامؿ بما يجري في سوؽ العمؿ، باإلضافة إلى  وا 
 .اكتساب ميارات جديدة



  
 التخطيط واإلدارة:  مسؤولية العممية التدريبية في موقع العمل

تقع مسؤولية العممية التدريبية في موقع العمؿ عمى المدرسة في بداية العممية، وذلؾ بيدؼ التأكد مف أف الطالب بدأ 
كما أف مسؤولية التخطيط لمعممية التدريبية .  وبعد ذلؾ تنتقؿ المسؤولية إلى صاحب العمؿ.  التدرب في سوؽ العمؿ

ووضع البرنامج التدريبي تقع عمى صاحب العمؿ، بحيث يجب عمى الطالب اتباع برنامج صاحب العمؿ، في الوقت 
 .الذي تقـو فيو المدرسة بإدارة العممية التدريبية

  
 :آليات المتابعة واإلشراف والرقابة والتقييم

تتمثؿ آلية متابعة التدريب في مواقع العمؿ بالزيارات الميدانية التي ينفذىا المدرب المسؤوؿ في المدرسة، عمما بأف 
مسؤولية اإلشراؼ العممي المباشر في المنشأة تقع عمى صاحب العمؿ، بينما تعتبر المدرسة مسؤولة عف الرقابة 

 .عمى التدريب الميداني الذي يتـ تقييمو استنادا إلى تقارير الطالب المكتوبة
وتعمؿ المدرسة عمى ضماف جودة التدريب مف خالؿ اإلشراؼ والزيارات الميدانية وطرح األسئمة عمى المتدرب 

 .وصاحب العمؿ تتعمؽ بالميارات أثناء التدريب
  

 :نظرة صاحب العمل لممتدرب
يدفع صاحب العمؿ  (...حدادة، نجارة)وفي الميف التقميدية .  في العادة، يدفع صاحب العمؿ مواصالت المتدرب

 .لممتدرب أجرا ال بأس بو
 .وفي الواقع، يجني صاحب العمؿ مف المتدرب مردودا ماديا لكوف األخير فنيا أو مينيا منتجا

  
 :تشغيل الخريجين

ال توجد إحصائية رسمية لدى المدرسة بخصوص تشغيؿ المتدربيف بعد تخرجيـ، إال أف أغمب الخريجيف يستوعب 
 .لمعمؿ في نفس المنشأة التي تدرب فييا

بعد )وباإلضافة، ال تسعى المدرسة إلقناع صاحب العمؿ باستيعاب الطالب في منشأتو التي تدرب فييا األخير 
نفسو في موقع العمؿ، األمر الذي يزيد كثيرا مف " يثبت"، ولكف، منذ البداية، ترشد المدرسة الطالب بأف (التخرج

 .احتماؿ تشغيمو في نفس المنشأة التي تدرب فييا
  

       :التكاليف

تغطي المدرسة تكاليؼ المواصالت لممدربيف الذيف يتابعوف الطالب في مواقع اعمؿ، بينما يدفع صاحب العمؿ 
 .كما أف المدرسة تغطي رسـو تاميف الطالب ضد إصابات العمؿ في موقع العمؿ.  مواصالت المتدرب

  
    :جدوى التدريب الميداني



تقيس المدرسة مدى نجاح عممية التدريب في موقع العمؿ مف خالؿ الزيارات الميدانية وسؤاؿ الطالب عف الفوائد 
كما أف تقييـ المدرسة لجدوى وتأثير التدريب الميداني يكوف إيجابيا، إذا ما تممست .  والميارات الجديدة التي اكتسبيا

 .تغيرا في تنسيؽ وأداء الطالب وزيادة ثقتو بعممو
والجدير بالذكر، أف نظاـ متابعة المدرسة لمخريجيف يتمثؿ في توزيع نموذج عمى الطالب الذي يجب عميو تعبئتو 

 .  بعد خمسة أشير مف التخرج وتسميمو لممدرسة

  

   

  

مراكز التدريب الميني التابعة لوزارة 
 236]العمل

  
في التدريب الميداني متواضعة، مف حيث بداية تطبيؽ  (التابعة لوزارة العمؿ)تعتبر تجربة مراكز التدريب الميني 

 . التدريب في موقع العمؿ وطبيعة ومحتوى التدريب وآليات المتابعة واإلشراؼ والرقابة والتقييـ
عشرة أشير منيا تسعة أشير  (التابعة لوزارة العمؿ)تبمغ فترة التدريب لمدورة الواحدة في مراكز التدريب الميني 

نظري في مركز التدريب ومف ثـ تدريب عممي لمدة شير في موقع العمؿ بيدؼ تعزيز الجوانب النظرية والمياراتية 
 .العممية التي اكتسبيا الطالب أثناء الدورة في المركز الميني

 :بدايات التدريب في مواقع العمل 
ويبدأ الطالب التدريب بموقع العمؿ في نياية السنة .  بدأت فكرة التدريب بموقع العمؿ منذ نحو ثالث سنوات

مثال، في كؿ مف دورات الخياطة، السكرتارية، الحدادة .  تموز– ، وتحديدا في فترة حزيراف (الشير األخير)الدراسية 
واأللومنيـو يدرس الطالب لمدة تسعة أشير موادا نظرية ويطبؽ تطبيقا عمميا في المركز، ومف ثـ ينفذ التدريب 

مف المتوقع إرساؿ أكثر مف خمسيف طالبا وطالبة  (2001)وفي ىذا العاـ .  العممي في موقع العمؿ لمدة شير واحد
 .لمتدرب في مواقع العمؿ، وذلؾ في مجاالت الخياطة، حدادة وألومنيـو وسكرتارية

 :مجاالت التدريب
أما .  والسكرتارية (القص والخياطة والتفصيؿ)يشمؿ التدريب في مواقع العمؿ مجاالت الحدادة واأللومنيـو والخياطة 

متدربو دورة البالط التي تستمر خمسة أشير، فال يوجد لدييـ متسع مف الوقت لمتدريب في مواقع العمؿ، كما يجد 
مركز التدريب الميني صعوبة في إيجاد ورشات تبميط بسبب عدـ انتظاـ النشاط المعماري في المحافظة، عمما بأف 
معظـ خريجي البالط ينخرطوف في سوؽ العمؿ اإلسرائيمي الذي يدفع ليـ أضعاؼ الرواتب في السوؽ الفمسطيني، 

 .كما أف اإلقباؿ عمى ىذه المينة عاؿ وخاصة مف القرى
معظـ التدريب في موقع العمؿ يتـ في منطقة راـ اهلل، باستثناء الحاالت التي يقترح فييا الطالب موقعا مناسبا 

 .لمتدريب قريبا مف منطقة سكنو، األمر الذي يوفر عمى الطالب مصاريؼ المواصالت وغيرىا
 :مصدر الطمب عمى التدريب في مواقع العمل

يوجد في محافظة راـ اهلل والبيرة تنسيؽ جيد بيف مركز التدريب الميني في البيرة وعدد كبير مف المنشآت الحكومية 
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التي تنسؽ مع المركز الميني قبؿ تخريج  (في محافظة راـ اهلل والبيرة)وىناؾ بعض مشاغؿ الخياطة .  والخاصة
وفيما يتعمؽ بمجاؿ السكرتارية يوجد تنسيؽ مع .  الطالب بيدؼ استيعابيـ في تمؾ المشاغؿ لمتدريب لمدة شير

الوزارات وبعض المنشآت الخاصة، مثؿ وزارات الشباب والتعميـ العالي والثقافة واإلعالـ وسائر الوزارات التي   
 .يتدرب فييا الطالب لمدة شير واحد

والوزارات والمؤسسات  (في البيرة)يمعب التعاوف والتنسيؽ والعالقات الشخصية بيف إدارة مركز التدريب الميني 
حيث أف ىذه الوزارات والمؤسسات تعتبر المستوى التعميمي .  المختمفة دورا أساسيا في العممية التدريبية بموقع العمؿ

 .  لخريجي المركز جيدا، وبالتالي يستوعب فييا طالب المركز لمتدرب بسيولة
وبشكؿ عاـ، يشكؿ مركز التدريب الميني مصدر الطمب عمى التدريب في مواقع العمؿ، وذلؾ مف خالؿ إرساؿ 
.  كتاب رسمي لممنشأة يطمب فييا المركز مف صاحب المنشأة استقباؿ طالب أو أكثر لمتدريب في تخصص محدد
وفي حالة أف الطالب يختار منشأة معينة لمتدريب، فيوافؽ المركز عمييا بعد أف يبرز الطالب موافقة رسمية مف 

 . صاحب المنشأة
وتطمب ، أحيانا، بعض المنشآت الخدماتية الخاصة والدوائر الحكومية مف مركز التدريب الميني اعتمادىا رسميا 

 . كمنشآت لتدريب الطالب
 . (كبيرة، متوسطة وصغيرة)ويتدرب الطالب في منشآت مختمفة الحجـ 

 :معايير اختيار المنشآت
ال توجد معايير واضحة الختيار المنشآت لمتدريب، مثؿ توفر المساحة، مستمزمات التدريب، نشاط إنتاجي متواصؿ، 

توفر الحد األدنى مف شروط السالمة الصحية والمينية، توفر عامؿ خبير أو فني لإلشراؼ عمى المتدربيف وغير 
 .ذلؾ

 :شروط المنشآت الستقبال الطالب
وبيف المنشأة المدربة، كنموذج أو عقد  (أو ولي أمره)ال يوجد اتفاؽ رسمي بيف مركز التدريب الميني أو الطالب 

 .  محدد، سوى موافقة رسمية عمى التدريب، موقعة مف صاحب المنشأة
 .يمتـز الطالب في مواقع العمؿ بدواـ المنشآت

 :طبيعة ومحتوى التدريب في مواقع العمل
حيانا كثيرة يتـ تحويؿ الطالب المتدربيف في مجاؿ السكرتارية بالمؤسسات الحكومية عمى األقساـ المختمفة في أ

كما .  المؤسسة، مثال بضعة أياـ في الشؤوف اإلدارية، ومف ثـ بضعة أياـ أخرى في المحاسبة، ومف ثـ الحاسوب
 .  أف متدربي الحدادة واأللومنيـو يتدربوف عمى مجاالت مختمفة في الحدادة واأللومنيـو

لكف، كما يبدو .  مف غير الواضح ما ىي الميارات التي يفترض بالطالب اكتسابيا خالؿ التدريب في موقع العمؿ
يكتسب الطالب أثناء تدربيـ في المركز وفي مواقع العمؿ ميارات عممية أساسية، عمما بأنو أثناء التدريب العممي 

شبابيؾ، أبواب، فرندات )في المركز يعمؿ الطالب في ورش عممية خارج المؤسسة، كورش ألومنيـو خارجية 
، وذلؾ بناء عمى طمب الجية المعنية مف وزارة العمؿ، بواسطة مركز التدريب الميني، عمما بأف صاحب (وغيرىا

وبالتالي، يمارس الطالب التطبيقات العممية مع المعمـ، وذلؾ باإلضافة .  الطمب يزود األلومنيـو والمواد الالزمة



لمتدريب في مواقع العمؿ، األمر الذي يكسب الطالب ميارات ومعمومات ال يستياف بيا حوؿ المينة، قد تؤىميـ 
  .    إلقامة مشاغؿ ألومنيـو خاصة بيـ

 التخطيط واإلدارة:  مسؤولية العممية التدريبية في موقع العمل
تقع مسؤولية العممية التدريبية في موقع العمؿ بشكؿ كامؿ عمى صاحب العمؿ، بينما يقـو مركز التدريب الميني 

بمتابعة عامة لمطالب المتدربيف، بمعنى أف صاحب العمؿ يقـو باإلشراؼ العممي المباشر، بينما يقـو المركز بعممية 
اإلشراؼ العاـ، عمما بأنو ال يوجد منسؽ تدريب خاص بمواقع العمؿ، بينما تقتصر ميمة المتابعة العامة عمى 

دارة المركز، وذلؾ مف خالؿ زيارات ميدانية لمواقع العمؿ  .مدرسي المادة وا 
 :    آليات المتابعة واإلشراف والرقابة والتقييم

بيف زيارة إلى )أثناء فترة التدريب في مواقع العمؿ، يقـو مدير مركز التدريب الميني ومعمـ المينة بزيارات ميدانية 
الطالبة في / كما أف ىناؾ نموذج لتقييـ الطالب .  لمتابعة المتدربيف في مواقع العمؿ (ثالث زيارات لكؿ موقع

وتتضمف ىذه النماذج بنودا ,  مختمؼ التخصصات، يعطى لصاحب العمؿ لتعبئتو في نياية التدريب في منشأتو
مثؿ مدى احتراـ الطالب لمنظاـ، االلتزاـ بالمواعيد، مدى )تتعمؽ بأخالقيات المينة وبعض الميارات والمعمومات 

التعاوف مع الزمالء في المنشأة، السرعة في إنجاز العمؿ، مدى تحمؿ المسؤولية والبت في األمور، المعاممة، 
.  (الطباع، الدقة، المواظبة عمى الدواـ، المعمومات المحاسبية، المعمومات اإلدارية والميارات في استخداـ الحاسوب

ومف خالؿ زيارات المتابعة التي ينفذىا مدرسو .  وبناء عمى ىذا التقييـ تحدد العالمة لمطالب عمى التدريب العممي
 .      مركز التدريب الميني لمطالب المتدربيف في مواقع العمؿ يتـ التأكد مف مدى مصداقية تقييـ صاحب العمؿ

أثناء الزيارات الميدانية التي ينفذىا معممو مركز التدريب الميني لممنشآت المدربة، تتـ متابعة وضع الطالب مع 
مسؤوؿ التدريب أو القسـ في المنشأة، أو صاحب العمؿ، ويحصؿ المعمموف عمى تقييـ شفيي عف الطالب، بحيث 

يتـ االستفسار عف نقاط الضعؼ أو السمبيات القائمة في التدريب، لمحاولة تالفييا أو التقميؿ منيا في الدورات 
 15والجدير بالذكر أف فترة التدريب الميداني تكوف بعد انتياء الدراسة بمركز التدريب الميني، أي بعد .  القادمة
، وبالتالي يتفرغ مدرسو المركز لمتابعة الطالب ( أيموؿ1 حزيراف و15العطمة الصيفية لممركز بيف )حزيراف 

 .المتدربيف في مواقع العمؿ لمدة شير كامؿ
 .أثناء التدريب الميداني ال يطمب مف المتدرب كتابة تقرير دوري 

 :نظرة صاحب العمل لممتدرب
مف األرجح أف صاحب العمؿ الذي يستوعب في منشأتو طالبا لمتدرب، يستفيد منيـ اقتصاديا، باعتبارىـ منتجيف، 

، عمما بأف ميارة الطالب المتدربيف قد تكوف (أي أف اإلنتاجية ترتفع)وبالتالي، فإف استثمار الوقت في اإلنتاج يزداد 
ويرى البعض، بأنو لو لـ يكف ىناؾ مردود ربحي لصاحب العمؿ .  أعمى مف ميارة بعض العامميف في نفس المنشأة

 . مف تشغيؿ الطالب لديو، لما كاف أصال استقبؿ الطالب لمتدرب في منشأتو (خاصة في القطاع الخاص)
وبالرغـ مف ذلؾ، وفي بعض الحاالت القميمة فقط، يدفع صاحب العمؿ في المنشآت الخاصة لممتدربيف نفقة 

 شيكؿ 300 – 200قد يصؿ في حده األعمى ببعض مشاغؿ الخياطة إلى )ضئيؿ " مصروؼ جيب"مواصالت أو 
إال أف ىذه .  كحافز تشجيعي، قد يشجع الطالب الجيديف عمى العمؿ، بعد التخرج، في نفس المنشأة (شيريا



مف خالؿ الزيارات )وحسب تقدير إدارة مركز التدريب الميني .  غير قائمة في المؤسسات الحكومية" الحوافز"
وبشكؿ عاـ، يتحدث .  الطالبات المتدربيف باحتراـ/ يتعامؿ أصحاب العمؿ مع الطالب  (الميدانية المتواصمة

 .المتعمقة بالطالب المتدرب" السمبيات"صاحب العمؿ مع إدارة المركز أو مع المدرس عف 
 :اإلشكاليات

وبشكؿ عاـ، يكوف النشاط .  بسبب التراجع في الوضع االقتصادي، فقد يكوف العمؿ في المنشأة المدربة ضعيؼ
ليذا، يعتبر فصؿ الصيؼ .  االقتصادي في فصؿ الصيؼ أفضؿ مف سائر أياـ السنة، بسبب زيادة حركة البناء

كما أنو في فصؿ الصيؼ يأتي العديد مف المغتربيف إلى الضفة .  أفضؿ فترة لتدريب الطالب في مواقع العمؿ
 .والقطاع، عمما بأف بعض  المغتربيف يبادر إلى بناء مساكف أو محالت تجارية أو غير ذلؾ مف النشاطات التجارية

.  وفي حالة حدوث مشكمة بيف الطالب وصاحب العمؿ فتبادر إدارة مركز التدريب الميني لمعالجة ىذه المشكمة
وفي بعض الحاالت القصوى، تتـ معالجة المشكمة مف خالؿ نقؿ الطالب إلى موقع عمؿ آخر حيث يستكمؿ مدة 

 . التدريب المتبقية
 :تشغيل الخريجين

مف خريجي وخريجات مركز التدريب الميني في البيرة بسيولة في سوؽ العمؿ، عمما % 95ينخرط ما ال يقؿ عف 
كما أف جزءا آخر .  يستوعب، بعد تخرجو، في نفس المنشآت التي تدرب فييا (%70نحو )بأف جزءا ىاما منيـ 

ويتابع المركز مف تبقى مف الخريجيف، بحيث يتـ توجيو معظـ .  (ألومنيـو وخياطة)افتتح مشاغؿ خاصة بو 
  . الخريجيف لمعمؿ في المنشآت المختمفة بناء عمى اتصاالت األخيرة بالمركز، بيدؼ تشغيؿ الخريجيف لدييا

  
والجدير بالذكر أف المركز يجري متابعة معينة لمخريجيف، استنادا إلى سجؿ خاص بالمركز لمتابعة الخريجيف 

 . (مكاف العمؿ، المشاكؿ وغير ذلؾ)
 :التكاليف

وتغطي وزارة .  يتحمؿ المتدربوف نفقات المواصالت، سوى في الحاالت التي يغطييا صاحب العمؿ بمبادرة منو
وفيما يتعمؽ برسـو تأميف المتدرب .  العمؿ تكمفة  اإلشراؼ العاـ عمى التدريب والذي ينفذه مركز التدريب الميني

ضد إصابات العمؿ، فحاليا ال تغطي أية جية مثؿ ىذا التأميف، عمما بأف وزارة العمؿ اتخذت، عشية انتفاضة 
األقصى، قرارا بإنزاؿ عطاء بخصوص تأميف الطالب بمواقع العمؿ، لـ ينفذ حتى إعداد ىذه الدراسة ألسباب مالية 

 .وغيرىا
  
  

مركز تدريب ميني قمنديا :  مراكز التدريب الميني التابعة لوكالة الغوث
 [237]نموذجا

    
يقدـ مركز تدريب ميني قمنديا دورات ثابتة تستغرؽ مدتيا سنتاف، باإلضافة لدورات حسب الطمب تتراوح مدتيا بيف 
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 .[238] أسبوعا وسنة واحدة20
كيرباء سيارات، التكييؼ والتبريد، الكيرباء :  أما أىـ التخصصات التي يقدميا المركز في الدورات الثابتة فيي

العامة، راديو وتمفزيوف، البناء وتشييد األبنية، التمديدات الصحية، النجارة وصناعة األثاث، ميكانيكا السيارات، حدادة 
، صيانة أجيزة مكتبية وميكانيكا ديزؿ  .[239]ولحاـ، تجميس ودىاف سيارات، خراطة ولحاـ وألومنيـو

ويعتبر أبناء الالجئيف الفمسطينييف المقيميف في الضفة الغربية وقطاع غزة الفئة المستيدفة لمركز تدريب ميني 
ومف أىـ شروط القبوؿ إنياء الصؼ التاسع أو العاشر بنجاح، وتمنح لمخريجيف شيادة مركز تدريب .  قمنديا
 .[240]ميني

  
بالنسبة لمركز قمنديا، يشكؿ التدريب الميداني فرصة لمطالب كي يتدرب عمى العديد مف األدوات ويكتسب ميارات 

 . جديدة ويتمكف مف التدرب عمييا في المركز
 :بدايات التدريب في موقع العمل

وحاليا، ينفذ التدريب الميداني الذي يشمؿ .  1954بدأت فكرة التدريب بموقع العمؿ منذ إنشاء مركز قمنديا عاـ 
 .جميع الطالب وجميع التخصصات، في نياية السنة الدراسية الثانية ولمدة أربعة أسابيع

وفي العادة، يتدرب الطالب بالقرب مف مكاف سكنو، إال في حالة عدـ توفير تدريب مناسب في بعض التخصصات، 
 .وعندىا يتـ اختيار موقع عمؿ بعيد مف مكاف السكف، بحيث يتـ تأميف المواصالت أو السكف لممتدرب

 :مصدر الطمب عمى التدريب في مواقع العمل
غالبا ما يكوف مركز قمنديا ىو مصدر الطمب عمى التدريب في مواقع العمؿ، إال أف أصحاب العمؿ يتقدموف 

 .لممركز، أحيانا، بطمب تدريب طالب لدييـ
وبشكؿ عاـ، يوافؽ المركز عمى اختيار الطالب لموقع العمؿ إذا توفرت الشروط المطموبة في موقع العمؿ والثقة 

 .بصاحب العمؿ
ويتـ .  تستغرؽ مدة التدريب الميداني أربعة أسابيع في نياية السنة الثانية، وتحتسب مف ضمف عدد الساعات الكمي

 .اختيار المنشآت مف جميع األحجاـ، وبالعادة يعتمد حجـ المنشأة عمى نوع التخصص
 .(ال يوجد عقد)وقبؿ التحاؽ الطالب بالتدريب الميداني يقـو صاحب العمؿ بتعبئة نموذج خاص يقدـ لو مف المركز 

 :معايير اختيار المنشأة
تتمثؿ أىـ معايير اختيار المنشأة لمتدريب، بالنسبة لمركز قمنديا، في توفر الحد األدنى مف األجيزة ليتمكف المتدرب 

جراءات الصحة والسالمة المينية  .مف تطبيؽ واكتساب الميارات، فضال عف توفر العمؿ في المنشأة بشكؿ دائـ وا 
ويتـ بناء العالقة بيف مركز قمنديا ومواقع العمؿ مف خالؿ العالقات الشخصية وزيارات الطالب الميدانية لمكراجات 

 .والنقابات
 :شروط المنشآت الستقبال الطالب

يواجو مركز قمنديا، أحيانا، صعوبات في إيجاد مواقع عمؿ لمتدريب، ألف مفيـو التدريب في موقع العمؿ غير 
 . بؿ، وحسب نظرة بعض أصحاب العمؿ لممتدرب، يشكؿ األخير بالنسبة لو عبئا.  معروؼ لمجميع
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 .ويكوف التدريب الميداني مبنيا كميا عمى المنشأة، بحيث يمتـز الطالب بدواـ صاحب العمؿ
ذا تخمؼ الطالب عف التدريب في موقع العمؿ، ال يحصؿ عمى شيادة، باعتبار أف التدريب الميداني جزء مف  وا 

 . وفي نياية التدريب، يحصؿ الطالب عمى كتاب يشيد بأنو تدرب في المنشأة المحددة.  المنياج
 :طبيعة ومحتوى التدريب في مواقع العمل

ال يصؿ مستوى التدريب، أحيانا، إلى الحد األدنى مف التدريب الذي يوفره المركز لمطالب، وذلؾ بسبب عدـ تأىيؿ 
إال أنو، وبعد مجيء السمطة الفمسطينية، تحسف مستوى التدريب، نظرا .  صاحب العمؿ في بعض التخصصات

 .لتأسيس الشركات الكبيرة
ويتـ التركيز في التدريب الميداني عمى الميارات العممية، وفي بعض الشركات يشترؾ المتدرب مع صاحب العمؿ 

 .في األمور اإلدارية وحساب الكميات
ثرائيا، باإلضافة  وخالؿ التدريب في موقع العمؿ، يفترض بالطالب تطبيؽ الميارات التي تدرب عمييا في المركز وا 

 .إلى الميارات اإلدارية ومعرفة طبيعة السوؽ والتركيز عمى الجانب الوجداني وأخالقيات المينة
 .ويطمب مف الطالب كتابة تقرير في نياية تدريبو بموقع العمؿ

 .وتعتبر الزيادة في نسبة تشغيل الطالب، من أىم النتائج المتوقعة من التدريب الميداني
  

 التخطيط واإلدارة:  مسؤولية العممية التدريبية في موقع العمل
وبشكؿ عاـ، يطمب .  تقع مسؤولية التدريب الميداني عمى مركز قمنديا، عمما بأنو ال يوجد برنامجا محددا لمتدريب

مف المنشآت الكبيرة تجزئة التدريب مف األسيؿ إلى األصعب، كما في شركتي كيرباء القدس واالتصاالت 
 .الفمسطينية

الذي ينفذ زيارة واحدة عمى  (في المركز)أما مسؤولية إدارة العممية التدريبية فتقع عمى صاحب العمؿ، ويقـو المدرب 
 .األقؿ أثناء فترة التدريب، بعمميتي المتابعة واإلشراؼ عمى الطالب

 :آليات المتابعة واإلشراف والرقابة والتقييم
يقـو بمتابعة الطالب المتدرب شخص واحد عمى األقؿ، ويعتمد ذلؾ عمى عدد المعمميف أو المربيف ومكاف العمؿ 

أما مسؤولية اإلشراؼ العممي المباشر عمى المتدرب في المنشأة فتقع عمى صاحب العمؿ، بينما .  (رؤساء األقساـ)
 .(في المركز)تقع مسؤولية اإلشراؼ العاـ عمى المدرب المسؤوؿ 

كما .  وتتمثؿ آليتي الرقابة والتقييـ المتيف ىما مف مسؤولية المركز، في تعبئة استمارة تحتوي عمى أسئمة موضوعية
 .ويتـ التقييـ أيضا مف خالؿ الزيارات الميدانية التي ينفذىا المدرب

 :نظرة صاحب العمل لممتدرب
ال يطمب المركز مف صاحب العمؿ تقديـ حوافز معينة لممتدرب، لكف جرت العادة أف يدفع صاحب العمؿ 

 .المواصالت لممتدرب، وأحيانا، يدفع صاحب العمؿ لمطالب أيضا، أجرا معينا
 .وتتعمؽ نظرة صاحب العمؿ لممتدرب بمدى خبرتو ومعرفتو بيذا النوع مف التدريب

وفي الواقع، تجني المشاغؿ الصغيرة مردودا ماديا مف المتدرب، أما في المنشآت الكبيرة فال يجني عمميا صاحب 



 . العمؿ مردودا ماديا يذكر
 :اإلشكاليات

تتمثؿ أىـ المشاكؿ التي يواجييا الطالب في موقع العمؿ في عدـ تعامؿ صاحب العمؿ مع األمور عمى أصوليا 
كما تعود عمييا الطالب في المركز، فضال عف عدـ أمانة صاحب العمؿ، أحيانا، في التعامؿ مع زبائنو، األمر 

 .الذي ينعكس سمبيا عمى المتدرب
أما المشاكؿ التي يواجييا صاحب العمؿ أثناء تدريب الطالب فتتمثؿ في خوؼ صاحب العمؿ مف أف يتسبب 
 .المتدرب في إعطاب األجيزة لديو، وبالتالي انعداـ الثقة بالمتدرب لالعتماد عميو في إنجاز األعماؿ الموكمة إليو

ومف جيتو، يواجو مركز قمنديا صعوبة في التعامؿ مع صاحب العمؿ بسبب جيمو، أحيانا، بيذا النوع مف التدريب، 
األمر الذي يصعب عممية متابعة المتدرب، وبالتالي عدـ تأكد المركز مف إتماـ الطالب لفترة التدريب التي أمضاىا 

 .   في موقع العمؿ، فضال عف عدـ جدية صاحب العمؿ في التعامؿ مع المتدرب
 :تشغيل الخريجين

إال .  ال توجد لدى مركز قمنديا إحصائية رسمية تتعمؽ بنسبة تشغيؿ خريجي المركز الذيف تدربوا في مواقع العمؿ
، ويعتمد ىذا األمر، مف وجية %60وفي القرى % 100أنو، وحسب خبرة المركز تقدر نسبة التشغيؿ في المدف بػِ 

 .نظر المركز، عمى الطالب نفسو ومدى إثبات جدارتو في العمؿ
في المنشأة التي تدرب  (بعد تخرجو)ويسعى، أحيانا، مركز قمنديا إلقناع صاحب العمؿ باستيعاب الطالب 

 .        فييا
 :            التكاليف

يدفع المركز لممتدرب مبمغا مقطوعا يتضمف تكمفة وجبات الغذاء، كما أف المركز يوفر المواصالت لممدرب الذي 
 .أما نفقات مواصالت الطالب فيدفعيا صاحب العمؿ.  يتابع عممية التدريب في موقع العمؿ

فضال عف تأمينو أثناء )ويغطي المركز رسـو تأميف المتدرب ضد إصابات العمؿ، خالؿ دواـ الطالب في المنشأة 
 . ، باعتبار أف التدريب في موقع العمؿ جزء مف المنياج(دوامو في المركز

 :جدوى التدريب الميداني
بالنسبة لمركز قمنديا، يساعد التدريب الميداني الطالب في معرفة طبيعة السوؽ، فضال عف مساعدتو في شؽ طريقو 

 .  الميني بسيولة
يقيس مركز قمنديا مدى نجاح عممية التدريب في موقع العمؿ، مف خالؿ تفريغ النماذج التي يعبئيا صاحب العمؿ 

 .وبالتالي تحديد نقاط الضعؼ والقوة، فضال عف زيارات الخريجيف لممركز وتسجيؿ مالحظاتيـ لدى المرشد
والجدير بالذكر، أف المركز ينفذ بشكؿ دوري ما يعرؼ بالخطة الثنائية، حيث ينفذ زيارات ألماكف العمؿ ويحدد 
الميارات الجديدة الموجودة في سوؽ العمؿ، وبالتالي يخرج بالنتائج والتوصيات المتعمقة بإمكانية عكس الميارات 

 .  الجديدة عمى المنياج التدريبي
أي أف ىذه المسألة ليست مف )لمتابعة الخريجيف  (مركزي)وباإلضافة، يوجد لدى وكالة الغوث، نظاـ معيف 

 .ووفقا لنظاـ المتابعة، تتـ متابعة الخريجيف وتوظيفيـ الخارجي، بمساعدة المركز.  (مسؤولية مركز قمنديا



  

برنامج تحسين قدرات )تجربة جمعية الشبان المسيحية :  تدريب الخريجين في مواقع العمل
 [241](المجتمع

  
التابع لجمعية )حسب تقييـ بعض أصحاب الورش والمشاغؿ ومالحظة العامميف في برنامج تحسيف قدرات المجتمع 

، فإف خريجي المدارس الصناعية الثانوية ومراكز التدريب الميني ال يتـ إعدادىـ إعدادا (الشباف المسيحية في البيرة
" مينييف"وحتى يكتسب الخريجوف صفة .  مينيا كافيا، وذلؾ بالرغـ مف حصوليـ عمى شيادة تثبت تعمميـ المينة

وحقيقة كونيـ خريجيف جدد وغير مطمعيف عمى متطمبات سوؽ العمؿ ونوعية .  عمييـ أف يمارسوا المينة لفترة طويمة
 .  الميارات، تحوؿ دوف منحيـ الثقة مف أصحاب العمؿ لمتعامؿ مع اآلالت والماكنات الحديثة

بتنفيذ برامج تدريب عممية  (البرنامج:  الحقا)مف ىنا، ومنذ أوائؿ التسعينيات، باشر برنامج تحسيف قدرات المجتمع 
وتختمؼ .   أشير9 – 8لمخريجيف في مواقع العمؿ تستغرؽ فترة أربعة أشير، وفي الميف الميكانيكية قد تمتد إلى 

وخالؿ فترة التدريب .  فترة التدريب مف متدرب آلخر، حسب نوع المينة  والقدرة المينية لممتدرب ومدى رغبتو لممينة
يطور المتدرب مياراتو ويكتسب ميارات جديدة لـ يتعمميا أو يكتسبيا أثناء فترة دراستو في المدرسة، وبالتالي زيادة 

 .فرص تشغيمو الحقا في سوؽ العمؿ، بؿ والتنافس مع المينييف اآلخريف
  

 :     بدايات التدريب في مواقع العمل
، بعد فترة مف العمؿ عمى 1992تعود تجربة برنامج تحسيف قدرات المجتمع في التدريب الميداني لمخريجيف لعاـ 

وقد تـ منح المتدربيف بعض المحفزات مثؿ تغطية المواصالت .  إقناع الخريجيف بأىمية التدريب في مواقع العمؿ
والتوضيح لممتدرب بأنو في حالة اكتسابو الميارات العممية فيتـ مساعدتو عمى إيجاد عمؿ بنفس المينة وفي مكاف 

 .  جيد، أو ربما إنشائو مشروعا خاصا بو
وبالعادة يعطى المتخرج مف المدرسة الصناعية أو مركز التدريب الميني فرصة في البحث عف مكاف عمؿ، وفي 

وبشكؿ عاـ ال .  حالة عدـ تمكنو مف العمؿ يرتب لو برنامج تحسيف قدرات المجتمع برنامجا تدريبيا في موقع العمؿ
مف ىنا، فإف ميمة البرنامج رفع ثقة صاحب العمؿ في الخريج .  يثؽ صاحب العمؿ في إمكانيات الخريج الجديد

ووضع األخير تحت رعاية البرنامج، ضمف اتفاؽ مع صاحب العمؿ يحدد بأف ىذا الخريج سوؼ يتدرب في موقع 
 . العمؿ عمى مجاالت محددة، بحيث ال يصبح المتدرب موضع استغالؿ مف قبؿ صاحب المنشأة

  
 :المستوى المياري لمطالب قبل التدريب في مواقع العمل

قبؿ انتياء السنة الدراسية، يتـ بناء العالقة بيف برنامج تحسيف قدرات المجتمع والخريجيف، مف خالؿ المدارس 
، وذلؾ بالتوجو لمطالب لتعبئة استمارات (وخاصة المدارس الخاصة التي يعتبر التعامؿ معيا أسيؿ وأقؿ بيروقراطية)

بعد جمع .  تتضمف معمومات شخصية عف الطالب، المينة التي درسيا ومدى استفادتو مف التدريب في المدرسة
أما الذيف ال يتصموف بالبرنامج فيتـ التوجو .  المعمومات، يتـ استقباؿ الطالب الذيف يتوجيوف بأنفسيـ إلى البرنامج
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ويتـ استقباؿ الخريجيف الذيف لـ يتمكنوا مف إيجاد فرص .  إلييـ لتفحص أوضاعيـ، وفيما إذا وجدوا فرص عمؿ
 .  عمؿ
  

أما المعيار الثاني فيو .  تشكؿ حاجة الخريج لتطوير مياراتو المعيار األوؿ الختيار الطالب لمتدريب بموقع العمؿ
وبالطبع، .  كوف المينة التي درسيا الخريج مطموبة ومقبولة في سوؽ العمؿ ويسيؿ إيجاد مكاف لمتدرب عمييا
 .المعيار الثالث أف يكوف الخريج قد أنيى دراستو في مدرسة صناعية أو في مركز تدريب ميني

ويتوقؼ المستوى المياري لمخريجيف عمى طبيعة المدرسة التي درسوا فييا ومدى قدرتيا عمى منح الطالب تدريبا 
كسابو الميارات التي تتناسب مع سوؽ العمؿ كما أف لمخريج الخمفية النظرية المدرسية التي تساعده عمى .  جيدا وا 

 .االستيعاب أكثر مف الشخص الذي ال يمتمؾ أساسا نظريا
بمعنى، .  كما أف دافع أو سبب التحاؽ الطالب بالمدرسة الصناعية يمعب دورا ىاما في مدى استفادتو مف الدراسة

ىؿ التحؽ الطالب بالمدرسة الصناعية بناء عمى رغبة األىؿ، وذلؾ ألنو لـ ينجح في التعميـ األكاديمي؟  أـ ىؿ 
 .اختار المينة التي يحبيا؟  وتقرر ىذه العوامؿ مدى تحقيؽ الطالب لذاتو في المينة التي تعمميا

  
وباإلضافة، يوجد برنامج خاص لتدريب الطالب أثناء الدراسة، حسب مينيـ، في مواقع العمؿ، بحيث تستغرؽ فترة 
التدريب مدة شير، يتعرؼ خالليا الطالب عمى البيئة الحقيقية لمعمؿ، األمر الذي قد يخمؽ نقاشا في المدرسة حوؿ 

 . ظروؼ ومستوى التدريب والتجييزات القائمة فييا، وبالتالي العمؿ عمى تحديث العممية التدريبية في المدرسة
  

االجتماعي لمعظـ خريجي المدارس الصناعية ومراكز التدريب الميني متشابو ويتراوح بيف - الوضع االقتصادي 
 .    أبناء المخيمات والقرى واألحياء الفقيرة بالمدف

  
 :مجاالت التدريب

يوجو برنامج تحسيف قدرات المجتمع الخريجيف لمتدرب في مواقع العمؿ عمى الميف التقميدية التي يوجد عمييا طمب 
، الميكانيؾ، كيرباء سيارات، كيرباء عادية، راديو وتمفزيوف وصيانة أدوات  في السوؽ، كالنجارة، الحدادة، األلومنيـو

 .مكتبية
  

 :  مصدر الطمب عمى التدريب في مواقع العمل
 .تتوجو أحيانا بعض الورش الصناعية بطمب لمبرنامج ليرسؿ ليا متدربيف

جميع المنشآت التي يتدرب فييا الطالب صغيرة وتابعة لمقطاع الخاص، عمما بأف البرنامج عمؿ عمى ترتيب تدريب 
وتبيف .  في البمديات لخريجي الميكانيؾ، وتحديدا في بمدية نابمس التي تعتبر بمدية كبيرة وتمتمؾ المعدات واألجيزة

 .كما تـ تحويؿ بعض المتدربيف لشركة الكيرباء.  بأنو ال توجد لدى جميع البمديات اإلمكانيات الستيعاب متدربيف
  



 :معايير اختيار المنشأة
أحيانا )لدى التحاؽ المتدرب ببرنامج تحسيف قدرات المجتمع تعطى لو حرية اختيار المنشأة التي يرتئييا لمتدريب 

، وعندىا يفحص البرنامج فيما إذا كانت الورشة تمتمؾ المقومات الالزمة (بسبب قرب موقعيا مف مكاف السكف
وفي حالة أف المنشأة غير مناسبة فيتـ .  إلكساب المتدرب الميارات الجديدة المطموبة أو تطوير الميارات القديمة

البحث عف منشأة أخرى تمبي المواصفات المطموبة مف معدات جديدة وعمؿ متواصؿ واستعداد صاحب العمؿ 
 .لمتعاوف واستقباؿ المتدرب وتدريبو وليس استغاللو

  
ويتـ تطوير العالقة مع .  ونجح البرنامج، منذ بداية التسعينيات، في بناء عالقة جيدة مع المنشآت في سوؽ العمؿ

المنشآت في سوؽ العمؿ بشكؿ مباشر، عمما بأف البرنامج حاوؿ تطوير عالقة مع سوؽ العمؿ مف خالؿ النقابات، 
 .إال أف ىذه المحاولة لـ تمؽ نجاحا

ويقـو البرنامج بعممية مسح ميداني لممنشآت في منطقة صناعية معينة، في البيرة عمى سبيؿ المثاؿ، ويتـ اختيار 
 .وينطبؽ ىذا األمر عمى سائر المناطؽ في الضفة الغربية وقطاع غزة.  الورشات الصناعية المناسبة

  
 :شروط المنشآت الستقبال الطالب

عف  (أصحاب العمؿ)لدى توجو البرنامج إلى أصحاب المنشآت لمطمب منيـ باستقباؿ متدربيف، يسأؿ العديد منيـ 
المدرسة التي درس فييا المتدرب، عمما بأف صاحب العمؿ يرحب بالمتدربيف الذيف تخرجوا مف المدارس التي يعتبرىا 

ويطمب مف صاحب العمؿ بأف يتـ .  ويفترض بالمتدرب أف يتصرؼ وفقا لنظاـ العمؿ في المنشأة المدربة.  جيدة
تعريؼ المتدرب عمى الماكنات المختمفة ومف ثـ العمؿ عمييا، فضال عف مشاركة المتدرب في العمؿ الميداني في 

  (تركيب األلومنيـو وتحديد المقاييس وحساب التكمفة مثال)ورشات العمؿ 
  

وصاحب المنشأة عمى استقباؿ المتدرب، يتـ إبراـ عقد عمؿ  (البرنامج)بعد االتفاؽ بيف جمعية الشباف المسيحية 
بيف الطرفيف يحدد ىدؼ التدريب وطبيعة العالقة بيف المتدرب وكؿ مف صاحب المنشأة وجمعية الشباف المسيحية، 
فضال عف العالقة بيف األخيرة وصاحب المنشأة والمنشأة إجماال والتزامات مختمؼ األطراؼ، ويتـ التوقيع عميو مف 

 .(صاحب العمؿ والبرنامج والمتدرب)قبؿ األطرؼ الثالثة 
 .ويمتـز الطالب بدواـ المنشأة

  
جمعية الشباف )بعد أف تتثبت ميارة المتدرب وينيي فترة تدريبو في المنشأة يحصؿ عمى شيادة مف البرنامج 

تبيف الميارات التي تدرب عمييا، باعتراؼ صاحب الورشة، بمعنى أف شيادة الطالب تكوف مشتركة بيف  (المسيحية
 . جمعية الشباف المسيحية والورشة التي تدرب فييا

  
 :طبيعة ومحتوى التدريب في مواقع العمل



 .عممية التدريب في مواقع العمؿ غير قائمة عمى منياج محدد، بؿ لكؿ صاحب منشأة طريقتو الخاصة في التدريب
  

.  ويوجد لدى البرنامج تصور محدد ألىـ الميارات التي يفترض بالطالب اكتسابيا خالؿ التدريب في موقع العمؿ
وعمى سبيؿ المثاؿ، في مينة النجارة يجب عمى المتدرب أف يتقف عممية قص الخشب وحساب الكمية، بيدؼ التقميؿ 

وفي مينة الميكانيؾ التي أصبحت مينة غير سيمة، .  مف الفاقد، وعممية التجميع والتركيب والتفصيؿ وغير ذلؾ
يفترض بالطالب معرفة كيفية التعامؿ مع األمور التي لـ يتعمميا في المدرسة واكتساب ميارات محددة، كتخصص 

في السيارات الجديدة مثال، ومعرفة معينة بالكمبيوتر، ومعرفة كيفية تشخيص  (injection)أنظمة حقف الوقود 
، بؿ يتطمب أيضا "بوجيات"الخمؿ، عمما بأف الميكانيؾ الحديث ليس مجرد تركيب أو استبداؿ قطعة بأخرى أو تغيير 

، بمعنى (overhaul)معرفة في كيرباء السيارات، أو التمكف مف كيفية التعامؿ مع الغيار أو إجراء تجديد لممحرؾ 
عف الجانب الذي يرغب أف يتـ  (مف قبؿ البرنامج)وقبؿ التدريب، يسأؿ الطالب .  التمكف مف جوىر مينة الميكانيؾ

التركيز عميو أثناء التدريب، وغالبا ال يكوف الخريج متأكدا مف الجوانب التي يجب التركيز عمييا في التدريب، لكنو 
يحدد نقاط ضعفو، وبالتالي، وبالتعاوف مع صاحب العمؿ يتـ العمؿ عمى تطوير المتدرب في الجوانب التي يعتبر 

     .   ضعيفا بيا
  

والجدير بالذكر أف الطالب أثناء فترة التدريب ال يقدـ تقريرا دوريا، إنما الباحث الميداني، ومف خالؿ زياراتو 
 . الميدانية، يوثؽ متابعاتو وتقييمو مف ناحية مدى االستفادة والمشاكؿ التي يواجييا المتدرب

  
أوال، اكتساب الخريج لمميارات التي تؤىمو :  وبشكؿ عاـ، تتمثؿ النتائج المتوقعة مف التدريب في موقع العمؿ في

.  ثانيا، اكتساب المقدرة عمى التنافس.  (فيما لو لـ يعمؿ بنفس الورشة التي تدرب فييا)لالنتقاؿ مف ورشة ألخرى 
االلتزاـ بالوقت، التعامؿ مع الزبائف، الدقة في )وأخيرا تعمـ أخالقيات المينة .  ثالثا، امتالؾ القدرة عمى تطوير نفسو

 . (العمؿ واإلخالص لممينة
  

 :آليات المتابعة واإلشراؼ والرقابة والتقييـ
، زيارات ميدانية دورية لمواقع العمؿ، بمعدؿ ( أشخاص6نحو )ينفذ الباحثوف الميدانيوف المتفرغوف في البرنامج 

. زيارة كؿ عشرة أياـ، يتـ مف خالليا متابعة العممية التدريبية ومدى استفادة المتدرب ومعالجة المشاكؿ التي يواجييا
 .ويدقؽ الباحث مع صاحب العمؿ حوؿ مدى استفادة المتدرب والتزامو بأخالقيات المينة

  
ويتـ تفيـ الغياب في الحاالت .  (يعده البرنامج)كما يوجد في المنشأة المدربة نموذج خاص بالحضور والغياب 

كما تبيف أحيانا بأف المتدرب ال يمتمؾ الرغبة في التدرب )المقنعة، بينما في حالة تكرار الغياب ألسباب غير مقنعة 
، فيعمد البرنامج إلى إنياء العالقة مع المتدرب، (أو أف ىدفو كسب المبمغ الذي يقبضو مف البرنامج لممواصالت

 .عمما بأف البرنامج معني بالحفاظ عمى مصداقيتو وعالقتو الجيدة مع صاحب العمؿ



  
مف خالؿ الباحث الميداني التابع )تجرى، في نياية فترة التدريب، عممية تقييـ مشتركة بيف المنشأة المدربة والبرنامج 

وبناء عمى ىذا التقييـ المشترؾ، يتـ إصدار شيادة مشتركة مف الطرفيف تعترؼ بمينية الخريج، األمر .  (لمبرنامج
 .  الذي يسيؿ عمى األخير، في حالة تركو العمؿ في المنشأة التي تدرب فييا، إيجاد فرصة عمؿ أخرى

ذا تبيف، نتيجة التقييـ المشترؾ، أف المتدرب ليس جديا في التدريب ولـ يستفد الحد األدنى فيتـ تمديد فترة التدريب  وا 
 .وبالتالي حصوؿ المتدرب عمى الشيادة التي تعتبر توثيقا لخبرتو

  
 :ضبط التدريب والجودة

لكف، تبيف مف خالؿ تجربة البرنامج، أف حجـ الورشة الصناعية .  ال يوجد مقياس محدد لضبط التدريب والجودة
ومدى تواصؿ اإلنتاج فييا يمعباف دورا ىاما في مدى تمكف المتدرب مف التعمـ، بخالؼ الورشة التي إنتاجيا 

كما أف عقمية مسؤوؿ المنشأة تمعب دورا ىاما، بمعنى ىؿ عقميتو تقميدية أـ متفتحة تبحث عف األفضؿ .  ضعيؼ
واالستفادة مف المتدرب بأنجع الطرؽ، بحيث يفتح أمامو مجاالت التقدـ وال يحجب عنو المعمومة، خاصة إذا كاف 

 .  ينوي تشغيؿ المتدرب لديو بعد انتياء فترة التدريب (صاحب العمؿ)
وباإلضافة، فإف نوعية المتدرب وقدرتو ليس فقط عمى تعمـ الجوانب المباشرة في المنشأة، بؿ أيضا إيجاد طرقو 

 .  الخاصة في تعمـ أمور أخرى بنفسو، تؤثر عمى مدى استفادة المتدرب ونوعية التدريب الذي يتمقاه
  

 :نظرة صاحب العمل لممتدرب
بشكؿ عاـ، وبسبب األوضاع االقتصادية السيئة وحاجة األىؿ لعمؿ أبنائيـ، يسارع الخريج إلى التفتيش عف أي 

ف لـ يكف في المينة التي درسيا)عمؿ  بحثا عف دخؿ سريع، ، األمر الذي يشكؿ عامال سمبيا في عدـ  (حتى وا 
 .تعزيز المينية لدى الخريج، وذلؾ بالرغـ مف إقرار العديد مف الخريجيف بضرورة التدريب

باإلضافة لتغطية برنامج تحسيف قدرات المجتمع مواصالت المتدرب، يحاوؿ البرنامج أيضا إقناع صاحب العمؿ 
، وقد تجاوب بعض أصحاب العمؿ مع ىذه المسألة، األمر (غير ممـز حسب العقد)بدفع مصروؼ جيب لممتدرب 

الذي يشعر المتدرب بنوع مف االكتفاء الذاتي وعدـ االعتماد لبضعة أشير أخرى عمى عائمتو، عمما بأف بعض 
المدارس الصناعية ومراكز التدريب الميني أصبحت، منذ نحو سنتيف تتمقى رسوما عمى التعميـ، مما زاد أعباء 

 .عائالت الطالب
  

نما يمتمؾ بعضيـ حدا أدنى مف  ويستفيد أصحاب العمؿ مف تشغيؿ المتدربيف الذيف ال يعتبروف مادة خامة وا 
 شيكؿ شيريا، عمما بأف 500 – 400الميارات ويعتبر بالتالي منتجا بدوف أجر أو بأجر رمزي زىيد قد يصؿ إلى 

 . البرنامج يغطي المواصالت
وبشكؿ عاـ، يعتبر تعامؿ أصحاب العمؿ الشخصي مع المتدرب جيدا، باعتبار أف الطالب يعتبر متدربا، لكف، في 
نفس الوقت، فإف صاحب العمؿ يستفيد مف المتدرب أيضا، وبالتالي فإف المعمومة التي يحصؿ عمييا األخير ستعود 



لكف بعض .  وتتأثر نظرة صاحب العمؿ لممتدرب بشعوره أف األخير سيشكؿ أو لف يشكؿ منافسا لو.  إلى المنشأة
أصحاب العمؿ يعتبر أف المنافسة في السوؽ قائمة في كؿ الحاالت سواء تدرب الطالب في منشأتو أـ في 

 .    غيرىا
  

 :اإلشكاليات
، أحيانا، صاحب العمؿ باالتفاؽ، وعندىا يتـ مناقشة األمر معو وحؿ اإلشكاؿ وفي حالة عدـ التمكف مف .  ال يمتـز

 .حؿ اإلشكاؿ فيتـ نقؿ المتدرب إلى ورشة أخرى
ومف اإلشكاليات المستجدة، بعد انتفاضة األقصى، تدىور األوضاع االقتصادية واإلغالؽ االحتاللي المحكـ عمى 
الضفة والقطاع، األمر الذي زاد مف التزامات الخريجيف تجاه أسرىـ، مما جعؿ العديد منيـ يسعى إلى توفير مورد 
مالي ألسره، وبالتالي، فقد ال يواصؿ المتدرب تدربو في موقع العمؿ، بسبب بحثو عف مصدر رزؽ في أي مكاف 

 .وباإلضافة، فإف اإلغالؽ جعؿ التنقؿ مف مكاف السكف إلى مكاف التدريب مشكمة أخرى.  يجده
  

 :تشغيل الخريجين
 . يعتبر اليدؼ األساسي مف التدريب في موقع العمؿ زيادة احتماؿ إيجاد المتدرب فرصة عمؿ

قبؿ )% 95تعتبر نسبة تشغيؿ المتدربيف في نفس المنشأة التي تدربوا فييا عالية نسبيا، وقد وصمت أحيانا إلى 
كما استطاع بعض المتدربيف إنشاء ورشة خاصة بو، واستفاد، أحيانا، مف القروض التي منحتو .  (انتفاضة األقصى

 .        إياىا جمعية الشباف المسيحية
ويوجد لدى برنامج تحسيف قدرات المجتمع برنامجا فرعيا لمتابعة خريجي التدريب الذيف تتـ مراجعتيـ مف خالؿ 

ويتـ فحص أوضاع الخريجيف في عينة .  استمارة خاصة، بعد مرور سنة عمى إنيائيـ التدريب في مواقع العمؿ،
عشوائية بالمناطؽ المختمفة، وذلؾ مف ناحية العمؿ في نفس المنشأة التي تـ التدرب فييا أو في مكاف آخر، وفيما 
إذا كاف العمؿ في منشأة أخرى بنفس المينة أـ في غيرىا، أو ربما توجو الخريج لمعمؿ في سوؽ العمؿ اإلسرائيمي 

 .أو في الخارج
  

 :التكاليف
وفي بعض الحاالت، ووفقا العتبارات صاحب العمؿ، يدفع األخير .  يغطي البرنامج نفقات المواصالت لممتدرب

أما بخصوص تأميف المتدرب ضد إصابات العمؿ .   شيكؿ500 – 400مصروؼ جيب لممتدرب قد يتراوح بيف 
، فمـ ينجح البرنامج في حؿ ىذه المسألة مع شركات التأميف، بسبب طمب األخيرة تفاصيؿ كثيرة عف (أثناء التدريب)

وحاليا فإف تغطية التأميف ضد إصابة .  أسماء المتدربيف الذيف يتوزعوف بكثرة في مناطؽ مختمفة بالضفة والقطاع
والجدير .  العمؿ متروؾ العتبارات صاحب المنشأة، عمما بأف بعض أصحاب العمؿ القالئؿ يغطي رسـو التأميف

بالذكر أف جوالت وزارة العمؿ في الورش وتدقيقيا بمسألة التأميف، دفعت بعض أصحاب العمؿ إلى االلتزاـ بتأميف 
والجانب األىـ ىنا، ىو تشريع مسألة التأميف ضد إصابات العمؿ قانونيا، وبالتالي إلزاـ أصحاب العمؿ .  المتدربيف



 . عمى تأميف المتدربيف لدييـ
  

 :جدوى التدريب الميداني
تتمثؿ مقاييس النجاح في عممية التدريب بمواقع العمؿ، بالنسبة لبرنامج تحسيف قدرات المجتمع، أوال في نسبة 

، سواء في نفس الورشات التي تدربوا  (بعد انتياء فترة تدريبيـ بمواقع العمؿ)تشغيؿ المتدربيف الخريجيف بنفس مينيـ 
بعد )ثانيا، مدى زيادة دخؿ الخريجيف بعد فترة معينة مف انتياء التدريب بموقع العمؿ .  فييا أو في ورشات أخرى

ثالثا نسبة الخريجيف الذيف افتتحوا مشاريع خاصة بيـ ومدى قدرتيـ عمى مواجية السوؽ لوحدىـ، .  (سنة مثال
.  وبالتالي اكتسابيـ ثقة مينية بأنفسيـ، فضال عف معدؿ دخؿ تمؾ المشاريع وعدد العامميف الذيف تـ تشغيميـ فييا

مف الذيف تدربوا في مواقع العمؿ، مف خالؿ البرنامج، وجدوا فرص عمؿ، % 80وحسب تقدير البرنامج، فإف نحو 
 .ومنيـ العديد ممف تمكنوا مف تأسيس مشاريع خاصة بيـ

أما عوامؿ الفشؿ فتتمثؿ في عدـ تمكف الخريجيف مف إقامة ورش خاصة بيـ في مناطؽ سكنيـ أو عدـ توفر 
 .  اإلمكانيات لتأسيس مشروع خاص

    
ومف خالؿ مواكبتو لمخريجيف، ينظـ ليـ البرنامج، مف فترة ألخرى، دورات تدريبية مكممة وخاصة في ميارات محددة 

، لتطوير (بعد فترة مف عمميـ في السوؽ)حسب الطمب عمييا في السوؽ، أو بناء عمى طمب الخريجيف أنفسيـ 
دورة لمحداديف حوؿ كيفية إنشاء حظائر :  ومف بيف الدورات التي نظميا البرنامج.  مياراتيـ في مجاالت تخصصية

 gear)وناقؿ السرعات األتمايتكي  (injection)، دورات لمعامميف في الميكانيؾ حوؿ أنظمة حقف الوقود (بركسات)
automatic)  أو دورات لمعامميف في البرمجة حوؿ الرسـ عمى األوتوكاد   . 

  
   

كميات فمسطين :  كميات المجتمع الحكومية
 242]التقنية

  

البرامج اليندسية والتجارية والطبية :  يتكوف التعميـ التقني في كميات المجتمع الحكومية مف برامج دراسية مختمفة 
وذلؾ أف .  وفي تخصصات التعميـ التقني، ال يحتؿ التدريب في مواقع العمؿ حيزا كبيرا وىاما.  والفنوف التطبيقية

ومف وجية .  إدارات ىذه الكميات تعتبر، بشكؿ عاـ، أف التدريب العممي في نفس الكميات يعتبر، إلى حد ما، كافيا
نظر إدارات كميات المجتمع، فإف التدريب في مواقع العمؿ ييدؼ أساسا إلى التأكد مف أف المحاضرات النظرية في 

 .الكمية تطبؽ بشكؿ صحيح
  

 :بدايات التدريب في مواقع العمل
منذ بدايات التدريب الميني والتقني في كميات المجتمع، أخذت األخيرة توجو الطالب لمتدرب في مواقع العمؿ بنسب 
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ففي مجاؿ التمريض تكوف نسبة التدريب الميداني عالية نسبيا، أما المجاليف اليندسي والعمـو .  متفاوتة وضئيمة
ففي مجاالت اليندسة والعمـو .  ويتفاوت توقيت توجو الطالب لمتدرب في سوؽ العمؿ.  التجارية فالنسبة تكوف أقؿ

وذلؾ لمدة يـو واحد  (في السنة الثانية)التجارية والحاسوب، يبدأ تدريب الطالب في مواقع العمؿ في الفصؿ الثالث 
أما التدريب الميداني الثاني فينفذ أيضا لمدة .  أسبوعيا طيمة الفصؿ الدراسي، وىو ما يعرؼ بالتدريب الميداني األوؿ

وحاليا يعاد دراسة العممية التدريبية بمواقع العمؿ .  ( أسبوع16أي لمدة )يـو واحد أسبوعيا طيمة الفصؿ الرابع 
، أف تصبح مدة التدريب في موقع 2001ومف المتوقع، ابتداء مف صيؼ عاـ .  إلجراء التغييرات المناسبة عمييا

.  العمؿ أسبوعيف متواصميف في نياية الفصؿ الثالث، ومف ثـ يعود الطالب إلى الكمية لتأدية االمتحانات النيائية
أما التدريب في مجاؿ الميف الطبية .  وكذلؾ سيكوف التدريب الميداني الثاني لمدة أسبوعيف في نياية الفصؿ الرابع

أي حتى )فيكوف أطوؿ، بحيث يبدأ التدريب في مواقع العمؿ في الفصؿ الثاني ويستمر حتى نياية الفصؿ الرابع 
 (.  واألياـ الثالثة المتبقية تكوف دروس نظرية في الكمية)، بمعدؿ ثالثة أياـ أسبوعيا (التخرج

  
 :المستوى المياري لمطالب قبل التدريب في مواقع العمل

يعطي التدريب في مواقع العمؿ مؤشرات عمى مدى موائمة المعمومات والميارات التي اكتسبيا الطالب في المؤسسة 
ومف ىنا أىمية الربط ما بيف سوؽ العمؿ والمؤسسة .  مع سوؽ العمؿ (في المشغؿ أو المختبر أو غيره)التعميمية 

وقد تبيف مف خالؿ التدريب في مواقع العمؿ بأف ىناؾ حاجة إلحداث .  التعميمية لمتأكد مف احتياجات العمؿ
ومف منظور كميات المجتمع الحكومية، ييدؼ التدريب .  تغييرات معينة في التدريب المؤسسي عمى ميارات معينة

الميداني إلى التأكد مف أف المواد التي تعمميا الطالب في الكمية تفيده في العمؿ بموقع العمؿ، وبالتالي ال يشعر 
الطالب، بعد تخرجو وانخراطو في سوؽ العمؿ، بأف ىناؾ فجوة بيف ما تعممو مف الناحية األكاديمية وبيف ممارستو 

 . في موقع العمؿ
  

 :مجاالت التدريب
توجد في الكميات التقنية ثمانية برامج تعميمية يحتوي كؿ منيا عمى العديد مف التخصصات التي تشمؿ التدريب 

االتصاالت، الفنوف التطبيقية، التمفزيوف، ) تخصص 16فمثال يشمؿ برنامج اليندسة نحو .  الميداني األوؿ والثاني
، وجميع ىذه التخصصات، باإلضافة (التمديدات الكيربائية، الطاقة، الميكانيكا، التكييؼ والتبريد، السيارات وغيرىا

 .    لتخصصات الميف التجارية والحاسوب وغيرىا، تشمؿ تدريب ميداني أوؿ وتدريب ميداني ثاني
  

وتراعى، أحيانا، إمكانية أف يكوف التدريب في موقع العمؿ بنفس منطقة سكف الطالب، لكف المشكمة في ىذه المسألة 
 . تكمف أيضا في أف يكوف موقع التدريب مناسب لممدرس الذي سيتابع  الطالب في موقع التدريب

  
 :مصدر الطمب عمى التدريب في مواقع العمل

ويعود ذلؾ إلى كوف .  مصدر الطمب عمى التدريب بمواقع العمؿ (الحكومية)بشكؿ عاـ، تشكؿ الكميات التقنية 



مادة تعميمية عممية يوجد ليا ساعات معتمدة، بحيث أف تخرج الطالب مرتبط بممارسة  (2+1)التدريب الميداني 
ويعطى .  وبالتالي فإف الكمية ممزمة بأف تبحث لمطالب عف مواقع عمؿ ليتدرب فييا الطالب.  الطالب ليذا التدريب

 .  الطالب، أحيانا، فرصة إيجاد موقع عمؿ مناسب لمتدريب
جماال، يتجاوب أصحاب العمؿ مع طمب الكميات تدريب الطالب في منشآتيـ  .  وا 

وزارات ومستشفيات )ويتدرب معظـ الطالب في منشآت صغيرة ومتوسطة في القطاعيف الخاص والحكومي 
 .(وغيرىا

  
 :النماذج قبل االلتحاق بالتدريب في موقع العمل

كما ال يوجد نموذج .  ال يوجد نموذج خاص عمى طالب الكمية التقنية تعبئتو قبؿ التحاقو بالتدريب في مواقع العمؿ
وقبؿ االلتحاؽ بالتدريب في مواقع العمؿ، يشرح رئيس القسـ ومدرس المادة لمطالب ما ىو متوقع أف .  خاص باألىؿ

يفعمو في موقع العمؿ، مف حيث التقيد بالدواـ واألنظمة والتعميمات الخاصة بالمنشأة، األمر الذي يمعب دورا ىاما 
 .  في عممية تقييـ الطالب

  
 :معايير اختيار المنشأة

قبؿ اختيار المنشأة المحددة لتدريب الطالب، يزورىا منسؽ االتصاؿ في الكمية ويجمع معمومات حوؿ سعة المنشأة 
وعدد العامميف فييا وقدرتيا عمى استيعاب متدربيف والمعدات واألجيزة الموجودة، واستنادا إلى ىذه المعمومات يوصي 

 .المنسؽ لرئيس القسـ في الكمية باعتماد أو عدـ اعتماد المنشأة لمتدريب
  

ويتـ بناء العالقة بيف الكمية ومواقع العمؿ بشكؿ مباشر مف خالؿ قسـ العالقات العامة في الكمية والذي ييتـ بإيجاد 
وأحيانا، يوجد في الكمية ما يعرؼ .  الصمة الوثيقة بيف الكمية والمنشآت المختمفة في القطاع الخاص والحكومي

وبإمكاننا القوؿ إف العالقة بيف الكميات التقنية .  بجمعية أصدقاء الكمية والتي تتعاوف أيضا مع الكمية في ىذا المجاؿ
والمجتمع المدني المحمي وثيقة، األمر الذي يساىـ كثيرا في تعديؿ وتطوير البرامج األكاديمية وعممية التدريب 

 .  الميداني، بما يتناسب ورغبة واحتياجات المجتمع المحمي
  

 :شروط المنشآت الستقبال الطالب
" جنتمماني"ال يوجد نموذج أو عقد رسمي محدد لالتفاؽ بيف الكمية الحكومية والمنشأة المدربة، بؿ ىناؾ مجرد اتفاؽ 

    .    عمى ترتيب مسألة التدريب في المنشأة، عمما بأف المنشآت ال تتحمؿ أي نفقات مادية
وبشكؿ عاـ، ال توجد شروط محددة لممنشآت الستقباؿ الطالب، سوى االلتزاـ بدواميا وبأنظمتيا وتعميماتيا وتنفيذ 

 .األعماؿ الموكمة لألخيريف
  

وتواجو الكميات، أحيانا، صعوبات في إيجاد مواقع عمؿ لمتدريب في بعض تخصصات الميف الطبية كالتمريض، 



وتحاوؿ وزارة .  خاصة عندما يكوف عدد طالب ىذا التخصص أكبر مف أف تستوعبيـ المستشفيات القميمة في البمد
كما ومف .  التعميـ العالي، بالتعاوف مع وزارة الصحة تنظيـ ىذه العممية بحيث تتناوب الكميات لتغطية ىذا المجاؿ

الصعوبة بمكاف إيجاد مواقع عمؿ كافية لمتدريب في تخصصات الميف المالية والبنوؾ التي وظائفيا محدودة 
وفي مثؿ ىذه الحاالت تضطر الكمية البحث عف .  ( لمبنؾ الواحد3-2بمعدؿ )وبالتالي إمكانيات استيعابيـ قميمة 

 .مواقع عمؿ أخرى
  

وبدأ مؤخرا بتخصص الفندقة وبأعداد قميمة ال تعاني مف مشكمة .  أما مجاؿ السياحة فالتخصصات القائمة محدودة
 .وىناؾ توجو مستقبمي لمتوسع في مجاؿ الفندقة ليشمؿ اإليواء والطعاـ والشراب والسياحة وغيرىا.  التدريب

  
وفي حالة تخمؼ الطالب عف التدريب في موقع العمؿ فقد يؤثر ذلؾ عمى حصوؿ الطالب عمى شيادة التخرج، 

وفي حالة .  باعتبار أف التدريب الميداني يعتبر مادة دراسية تتضمف ساعات معتمدة، وبالتالي يجب النجاح فييا
 .عدـ نجاح الطالب أو أف عالمتو متدنية فعميو إعادة ىذه المادة التدريبية في فصوؿ أخرى

  
بؿ ىناؾ نموذج تقييـ .  كما أف صاحب العمؿ ال يمنح الطالب، في نياية فترة التدريب، شيادة باسـ المنشأة

عادتو لمكمية (خاص بصاحب العمؿ)الطالب  .  معد مف الكمية، عمى األخير تعبئتو وا 
  

 :طبيعة ومحتوى التدريب في مواقع العمل
يوجد لدى الكميات التقنية توجو لزيادة حجـ التدريب العممي، عمما بأنو في معظـ التخصصات الحالية يحتؿ الجانب 

فتخصص إدارة األعماؿ مثال يختمؼ عف .  وسوؼ تعتمد ىذه المسألة عمى نوع التخصص.  النظري حصة األسد
، بينما قد تصؿ نسبة العممي في %40-30التصميـ الجرافيكي، ففي التخصص األوؿ قد تكوف  نسبة العممي 

 %.   70التخصص الثاني إلى 
  

وتتحدد الميارات التي يفترض بالطالب اكتسابيا خالؿ التدريب في موقع العمؿ حسب الخطة الدراسية لمتخصص 
ومف بيف .  والتي تشمؿ العديد مف المواد التي لكؿ منيا أىداؼ يتـ تمبيتيا مف خالؿ الوحدات الخاصة بالمادة

لكف، وحسب خبرة المدربيف في مواقع .  أىداؼ العديد مف المواد تحقيؽ جانب عممي معيف يرد ذكره في نفس الخطة
العمؿ، يفترض باألخيريف تحديد فيما إذا كاف الجانب العممي في الخطة يمبي اليدؼ، بمعنى أنو، ومف خالؿ التغذية 

 .الراجعة مف المدربيف ونقاشيا في ورش عمؿ، يتـ تحديد التعديالت المطموب إجرائيا في الخطة
 .كما أف بعض الكميات تطمب مف الطالب المتدربيف في مواقع العمؿ كتابة تقرير دوري خالؿ فترة التدريب

  
ومف وجية نظر الكميات، تتمخص النتائج المتوقعة مف التدريب الميداني في تطبيؽ الطالب لممواد التي درسيا في 

 .الكمية عمى أرض الواقع في المنشأة، وبالتالي التأكد مف مدى اقتراب ىذه المواد مف الواقع العممي لمعمؿ



  
 :آليات المتابعة واإلشراف والرقابة والتقييم
خاص لمتابعة العممية التدريبية في مواقع العمؿ واالتصاؿ مع  (منسؽ)بشكؿ عاـ، يوجد في الكمية التقنية مسؤوؿ 

 .الشركات والمؤسسات والبنوؾ لتأميف التدريب في سوؽ العمؿ
  

ومف خالؿ اتصالو مع المنشآت التدريبية، يمعب المنسؽ المسؤوؿ عف العالقة بيف الكمية وموقع العمؿ، وبالتعاوف 
مع رؤساء األقساـ والنائب األكاديمي في الكمية وأحيانا عميد الكمية، دورا أساسيا في تسيير اتصاؿ الكمية بالقطاع 

 . الخاص وبسوؽ العمؿ
  

.  المعنية لمتابعة العممية التدريبية في مواقع العمؿ (أو المواد)وفي فترة التدريب بموقع العمؿ يتفرغ مدرس المادة 
 4-2 طالب واإلشراؼ عمييـ، بحيث يزور الطالب في مواقع التدريب مف 6-5وبالعادة، يناط لكؿ مدرس متابعة 

 .مرات خالؿ فترة التدريب
  

في حالة حدوث مشاكؿ مع الطالب المتدرب، يقدـ األخير مالحظاتو بخصوصيا لمدرسو الذي يتابع عممو في موقع 
 .المدرس بدوره يبحث المشكمة في القسـ بالكمية.  العمؿ

  
وتتـ عممية التقييـ مف خالؿ مدرس المادة الذي ينفذ زيارات في موقع العمؿ، وأيضا مف خالؿ نموذج تقييـ خاص 

بالكمية ترسمو لصاحب العمؿ، ويتـ فيو التركيز عمى الجوانب المتعمقة بمدى التقيد بالدواـ واألنظمة والتعميمات 
وفي نياية فترة التدريب بموقع العمؿ، يقـو صاحب العمؿ أو المسؤوؿ المباشر عف الطالب في .  الخاصة بالمنشأة

 .المنشأة بتعبئة نموذج التقييـ، بدوف معرفة المتدرب، ومف ثـ يرسؿ إلى الكمية
  

 : ضبط التدريب والجودة
أف يتفيـ أىمية تدريب  (وسوؽ العمؿ بشكؿ عاـ)بيدؼ ضماف جودة التدريب بموقع العمؿ، ال بد لمقطاع الخاص 

الطالب في موقع العمؿ، ألف ىذه العممية ستعود عمى القطاع الخاص بالفائدة، باعتبار أف الطالب المتدربيف 
 .سيعمموف، بالمحصمة، في سوؽ العمؿ وربما في نفس المنشآت التي تدربوا فييا

  
كما مف الضروري مراعاة الفترة الزمنية لمتدريب وظروؼ المنشآت المدربة وقناعتيا بالتدريب وحجميا وطاقتيا 

ال سيتحوؿ عدد المتدربيف في المنشآت إلى عبء عمييا وبخصوص الفترة الزمنية تحديدا، كاف .  االستيعابية، وا 
التدريب الميداني سابقا يتـ لمدة يـو واحد أسبوعيا، األمر الذي يقطع التواصؿ مع العممية التدريسية في الكمية، فوجد 

أف التدريب المتواصؿ لمد أسبوعيف أفضؿ، عمما بأف  (مف خالؿ تقييـ المدرسيف وبالتعاوف مع سوؽ العمؿ)الحقا 
ىذه المدة غير كافية لبعض التخصصات التي تحتاج لفترة أطوؿ مف التدريب الميداني، كما ىي الحاؿ مع تخصص 



تـ الترتيب مع وزارة الصحة عمى تنفيذ تدريب ميداني إضافي  (2001)وليذا، ابتداء مف العاـ الحالي .  التمريض
نياء االمتحانات النيائية (في المستشفى) وتستمر فترة التدريب الميداني اإلضافي لمدة شير أو شير .  بعد التخرج وا 

 .            ونصؼ، يمر خالليا المتدرب عمى جميع األقساـ
  

ومف المعايير اليامة لضبط التدريب والجودة التأكد مف ىدؼ تدرب الطالب في موقع العمؿ، ويتمثؿ ىذا اليدؼ 
 .بالتأكد مف أف التدريب العممي الميداني يتناسب ويتوافؽ تماما مع الخطط الدراسية لمتخصص المحدد

  
 :نظرة صاحب العمل لممتدرب

وبشكؿ عاـ، العالقة بيف أصحاب العمؿ .  ال يقدـ أصحاب العمؿ حوافز معينة لمطالب المتدربيف في منشآتيـ
 .  والمتدربيف إيجابية

وبما أف الفترة الزمنية لمتدريب قصيرة، فال يمكننا الحديث عف مردود مادي جدي لصاحب العمؿ ناتج عف تدريب 
الطالب، خاصة وأف الطالب ال يشغؿ، عمميا، بشكؿ كامؿ، مكاف الموظؼ أو العامؿ األصمي الذي يبقى في مكاف 
عممو ووظيفتو ولكنو غالبا ما يقـو بدور رقابي عمى الطالب، بمعنى أف تشغيؿ الطالب في المنشآت المختمفة، يعتبر 

 .تعاونا لتدريبيـ أكثر مف كونو بحثا عف مردود مادي
  

 :تشغيل الخريجين
تسعى الكميات الحكومية إلى إنشاء دائرة في الكمية لمتابعة شؤوف الخريجيف، مف حيث التعرؼ عمى أماكف 

وتختمؼ نسبة تشغيؿ الخريجيف مف تخصص آلخر، عاما بأنو في .  ومجاالت عمميـ الجديدة، العاطميف عف العمؿ
لكف ىناؾ بعض التخصصات التي مف غير السيؿ .  بعض التخصصات يجد الخريجوف عمال، بسيولة، نسبيا

أما .  مثال، فرصة العمؿ الوحيدة في مجاؿ التربية المينية تنحصر في وزارة التربية والتعميـ.  إيجاد فرص عمؿ فييا
تخصصات مثؿ البرمجيات وقواعد البيانات ، التمديدات الكيربائية واليندسة المعمارية فيجد فييا الخريجوف فرص 

 .       عمؿ بسيولة
  

 :التكاليف
كما أف .  (خصـ ضريبي وما شابو)ال توجد حوافز مالية لتشجيع أصحاب العمؿ عمى تدريب الطالب لدييـ 
 .الكميات ال تدفع  أي مبمغ لصاحب العمؿ حتى يستوعب متدربيف لديو

أما تكاليؼ جوالت وزيارات المدرسيف لممنشآت فتتحمميا .  ويتحمؿ الطالب في مواقع العمؿ نفقات المواصالت
 .الكمية

ضد إصابات  (المتدربيف في المنشآت)ولغاية إعداد ىذه الدراسة، لـ تكف ىناؾ تأمينات لطالب الكميات التقنية 
 .وتسعى حاليا الكميات الحكومية لتوفير مثؿ ىذه التأمينات مف ميزانياتيا الخاصة.  العمؿ
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فصوؿ دراسية  (4)مدة الدراسة .  خريجات التوجييي، وتحديدا الطالبات الالجئات (الطيرة)تدرس كمية مجتمع المرأة 

وتحتؿ التخصصات الطبية المساعدة حيزا .  ، تحصؿ الخريجات في نيايتيا عمى درجة دبمـو كميات مجتمع(سنتاف)
كبيرا مف إجمالي التخصصات في الكمية، مثؿ السكرتاريا والسجؿ الطبي، المختبرات الطبية، الصيدلة، التمريض 

إدارة المكاتب والسكرتاريا، البرمجة، الخدمة االجتماعية، رياض :  ومف أىـ التخصصات األخرى. والعالج الطبيعي
 .األطفاؿ والرسـ المعماري

  
، لب العممية التعميمية، حيث تعمؿ الكمية عمى (الطيرة)يعتبر التدريب في موقع العمؿ، بالنسبة لكمية مجتمع المرأة 

في وضع البرنامج  (وخاصة المؤسسات الصحية)تطوير مفيـو التدريب العممي، مف خالؿ إشراؾ أصحاب العمؿ 
 .وتعتبر الكمية أف التدريب في موقع  العمؿ يعمؽ ثقة الطالبات بأنفسيف.  التدريبي وتحديد االحتياجات

 .  1962وبدأت فكرة التدريب بموقع العمؿ منذ إنشاء الكمية عاـ 
  

 :المستوى المياري لمطالبات قبل التدريب في موقع العمل
يبدأف في عممية التدريب بمواقع  (في السنة األولى)بعد إتماـ الطالبات برنامجيف النظري والعممي في داخؿ الكمية 

وأحيانا، .  وبشكؿ عاـ، تمتمؾ الطالبات الميارات الكافية التي تؤىميف لاللتحاؽ بالتدريب في موقع العمؿ.  العمؿ
 .يطمب أصحاب العمؿ الطالبات لمعمؿ في مؤسساتيـ قبؿ التخرج، وخاصة في الميف التمريضية

  
 :مجاالت التدريب

وفي الفترة السابقة .  تتوجو جميع الطالبات في كمية الطيرة، وفي كافة التخصصات، لمتدرب في مواقع العمؿ
بالنسبة لمطالبات )النتفاضة األقصى، لـ تركز الكمية عمى أف يكوف التدريب قريب مف مكاف السكف أو مف الكمية 

 .  (المقيمات في السكف الداخمي الخاص بالكمية
  

 :مصدر الطمب عمى التدريب في مواقع العمل
معروفة لمكمية،  (المؤسسات)وبالعادة، تكوف مواقع العمؿ .  أنشأت الكمية عالقات وثيقة مع العديد مف أماكف العمؿ

وخاصة في الميف التمريضية، إذ تبادر ىذه المؤسسات، أحيانا، لطمب متدربات، يتـ إرساليف لمتدرب حسب رغبة 
 .الكمية

 .يكوف التدريب في موقع العمؿ أثناء العطمة الصيفية ولمدة شيريف
وفي الظروؼ الراىنة، أخذت الكمية .  وفي الميف التمريضية، توجو الطالبات لمتدرب في المستشفيات المعروفة

، عمما بأنو ال يوجد عقد بيف الكمية والطالبة أو بيف .توجو الطالبات لمتدرب في عيادات أطباء معروفيف لمكمية
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 .   الطالبة وصاحب العمؿ
   

 :معايير اختيار المنشآت
مدى قدرة ىذه المنشآت عمى تقديـ التدريب في :  تتمخص معايير كمية الطيرة الختيار المنشآت لمتدريب بما يمي

 .الميارات المطموبة، سمعة المؤسسة، الطاقة االستيعابية لممؤسسة، السالمة واألماف وتوفر أجيزة متطورة وكافية
 .ويبادر رؤساء األقساـ في الكمية إلقامة العالقة مع السوؽ، وخاصة لدى افتتاح تخصص جديد

  
 :شروط المنشآت الستقبال الطالب

وبيدؼ توزيع الطالبات عمى المؤسسات المدربة، .  بشكؿ عاـ، ال تشترط المنشآت شروطا خاصة الستقباؿ الطالب
 . ترسؿ الكمية كتبا رسمية ليا يذكر فييا أياـ التدريب وأسماء الطالبات، ومف ثـ ترسؿ المؤسسات كتابا جوابيا رسميا

  
وتواجو الكمية، في الظروؼ الراىنة صعوبات في إيجاد مواقع عمؿ كافية، بسبب صعوبة التنقؿ، أو بسبب ندرة 

 .التخصص، كصناعة الخزؼ مثال، أو التصميـ الجرافيكي
أما أثناء الدواـ بالكمية في السنة الثانية .  ويكوف شكؿ التدريب، أثناء العطمة الصيفية، مبني كميا عمى موقع العمؿ

 .فيكوف التدريب مبنيا عمى مكاف العمؿ ليـو واحد في األسبوع، بحيث تمتـز المتدربة بالدواـ الرسمي لمكاف العمؿ
 .في حالة تخمؼ الطالبة عف التدريب بموقع العمؿ ال تحصؿ عمى الشيادة

 :طبيعة ومحتوى التدريب في مواقع العمل
وبالرغـ مف عدـ وجود ميارات محددة لمتدرب .  يتـ التركيز في التدريب الميداني عمى التوجو نحو الميارات العممية

عمييا، إال أنو يجب عمى الطالبة اكتساب ميارات جديدة ال تستطيع الكمية تقديميا، مثؿ الميارات التي تكتسبيا 
 .(غير متوفرة بالكمية)الطالبة لدى استخداميا أجيزة خاصة بالسوؽ 

 .كما، وأثناء التدريب بموقع العمؿ، يتـ التركيز كثيرا عمى أخالقيات المينة، ويطمب مف الطالبة كتابة تقرير دوري
  

 التخطيط واإلدارة:  مسؤولية العممية التدريبية في موقع العمل
تقع مسؤولية العممية التدريبية بموقع العمؿ عمى الكمية، بينما تقـو وزارة التعميـ العالي بالتأكد مف إتماـ الطالبة 

دارتيا تقعاف عمى الكمية.  لتدريبيا العممي  .كما أف مسؤوليتي تخطيط العممية التدريبية وا 
  

 :آليات المتابعة واإلشراف والرقابة والتقييم
تتمثؿ آليات متابعة عممية التدريب في موقع العمؿ باتصاؿ الكمية الدائـ مع المتدربات، باإلضافة لمزيارات الميدانية 

وتقع مسؤولية الرقابة عمى الكمية .  أما اإلشراؼ العممي المباشر فيكوف عمى صاحب العمؿ.  التي ينفذىا المشرفوف
ويقتصر التقييـ عمى نموذج تقييمي يقـو صاحب العمؿ بتعبئتو، ومف ثـ .  التي تقـو باتصاالت مباشرة مع الطالبات

 .تتـ مناقشتو بشكؿ فردي أو جماعي



ويتـ ضماف جودة التدريب مف خالؿ الزيارات الميدانية واالحتكاؾ المباشر واإلشراؼ، وبناء عمى المالحظات مف 
عالوة عف ذلؾ، ولضماف .  المشرفيف وأصحاب العمؿ والطالبات تعمؿ الكمية عمى إجراء التعديؿ والتطوير الالزميف

 .  أفضؿ تدريب ممكف وإلتاحة الفرصة لمطالبات بأف يتدربف عمى ميارات عديدة، فيتـ أيضا تغيير أماكف التدريب
  

 :نظرة صاحب العمل لممتدربة
وأحيانا ال يقدر صاحب العمؿ أىمية وجود المتدربة لديو .  بشكؿ عاـ، ال يقدـ صاحب العمؿ حوافز لممتدربات

 .ويسيء معاممتيا، وفي ىذه الحالة تبادر الكمية إلى تغيير موقع العمؿ
  

 :اإلشكاليات
وعمى سبيؿ .  تتمثؿ أىـ المشاكؿ التي تواجييا الطالبات في موقع العمؿ في عدـ اىتماـ صاحب العمؿ بيف
 .المثاؿ، إىدار حقوقيف وعدـ تقديرىف كمتدربات، فضال عف عدـ توفر أجيزة بالمستوى المطموب

ومف جيتو، يشكو أحيانا صاحب العمؿ مف عدـ تعامؿ المتدربة بجدية مع العمؿ في المنشأة، أو عدـ التزاميا 
 .بالزي الرسمي لمعمؿ

والجدير بالذكر أف أصحاب العمؿ ال يقدموف لمكمية آية مساعدة، عمما بأف وجود متدربات في منشآتيـ يساعدىـ 
ويعزى ذلؾ إلى عدـ معرفة صاحب العمؿ بأنو يعتبر جزءا مف العممية التدريبية ويجب عميو بالتالي مساعدة .  كثيرا
 .الكمية

كما أف .  ومف المشاكؿ اليامة أيضا التي تواجييا الكمية عدـ وجود مكاف عمؿ مناسب لمطالبات قرب سكنيف
  .    صاحب العمؿ يتأخر، أحيانا، في إرساؿ النموذج التقييمي، أو أف ىناؾ أخطاء في تعبئة التقييـ

  
 :التكاليف

في الوقت الذي ال يتحمؿ فيو أصحاب العمؿ آية تكاليؼ تتعمؽ بتشغيؿ الطالبات في منشآتيـ، فإف الكمية تؤمف 
 .المواصالت لممتدربات وتغطي تكمفة تأميف المتدربات ضد إصابات العمؿ

  
 :جدوى التدريب الميداني

تتمثؿ مقاييس نجاح عممية التدريب في موقع العمؿ، بالنسبة لكمية الطيرة، في سير العميمة التدريبية بشكؿ جيد وفي 
كما أف نسبة .  مدى تقبؿ صاحب العمؿ لممتدربات، باعتبار أف التدريب في موقع العمؿ يعتبر مف متطمبات التخرج

تشغيؿ الطالبات ومقدرتيف عمى شؽ طريؽ حياتيف العممية في السوؽ تعتبراف مف مقاييس النجاح اليامة، عمما بأف 
 .نسبة تشغيؿ الطالبات في نفس المنشأة التي تدربف فييا تعتبر عالية

وتعتبر كمية الطيرة مف أشد المؤيديف لمتدريب في موقع العمؿ لكونو يساعد المتدربات في معرفة أعمؽ لطبيعة 
 . المينة عمى األرض ويسيؿ عمييف عممية االنخراط في حياتيف العممية

  



  
 [244]اتحاد الغرف التجارية

  
بالرغـ مف أف اتحاد الغرؼ التجارية الفمسطيني ال يقدـ أي نوع مف التدريب، إال أنو يشجع أصحاب العمؿ عمى 
استيعاب المتدربيف في منشآتيـ ومصانعيـ، فضال عف تشجيعو لممؤسسات التعميمية  والتدريبية عمى اتباع التعميـ 

 .(المدرسي والعممي في مواقع العمؿ)الثنائي 
  

 :معايير اختيار المنشأة
استنادا إلى ما ورد، يعتقد القائموف اتحاد الغرؼ التجارية، بأف اختيار المنشآت لمتدريب يجب أف يكوف بناء عمى 

توفر الحد األدنى مف شروط :  أوال:  وتتمثؿ أىـ المعايير في.  احتياجات الطالب، بغض النظر عف حجـ المنشأة
 المنشأة التي تمتمؾ اإلمكانيات الالزمة إلكساب المتدرب الميارات والخبرة :  ثانيا.  الصحة والسالمة المينية

 .احتواء المنشأة عمى المعدات الالزمة والمساحة الواسعة لمتدريب:  وأخيرا.  المطموبة
  

وحسب تجربة اتحاد الغرؼ التجارية، لـ يسبؽ أف تقدـ إلييا صاحب عمؿ لطمب متدربيف، بؿ إف االتحاد ىو الذي 
 .يبحث بالعادة عف أماكف عمؿ مناسبة لمتدريب ويحث أصحاب العمؿ عمى استيعاب المتدربيف

  
 :شروط المنشآت الستقبال الطالب

يعتقد العديد مف أصحاب العمؿ بأف المتدرب يشكؿ عبأ عميو، وذلؾ بسبب عدـ رغبتو في تدريبو خوفا مف أف 
كما يخاؼ صاحب العمؿ أيضا مف أف يتسبب المتدرب في إعطاب .  ويقيـ ورشة خاصة بو" يأخذ الصنعة"

 .الماكينات وخاصة عالية الثمف
وبحكـ كوف معظـ المنشآت الصغيرة والمتوسطة تابعة لعائمة واحدة، فال يميؿ صاحب العمؿ، غالبا، إلى تشغيؿ 

 .أشخاص مف خارج العائمة في ورشتو
  

 :آليات المتابعة واإلشراف والرقابة
يفترض بالتدريب في مواقع العمؿ، مف وجية نظر اتحاد الغرؼ التجارية، أف يكسب المتدرب الحد األدنى مف 

 .الميارات والخبرة العممية التي ال يمكف اكتسابيا في المدرسة
ويجب عمى المؤسسات التعميمية وأصحاب العمؿ تحمؿ المسؤولية المشتركة في العممية التدريبية بمواقع العمؿ، 
بحيث يتابع صاحب العمؿ الطالب مف ناحية االلتزاـ بالمواعيد وطبيعة العمؿ، فضال عف إناطة مياـ محددة 

زيارات ميدانية مفاجئة  (في المؤسسة التعميمية)كما ال بد أف ينفذ المدرب .  بالطالب يستطيع إنجازىا واالستفادة منيا
ويفترض .  لمعرفة مدى التزاـ الطالب واستفادتو، ومطالبتو بتقديـ تقرير يومي أو أسبوعي يوضح المياـ التي قاـ بيا

اإلشراؼ العاـ )بكؿ مف المؤسسة التعميمية والمنشأة متابعة عممية التدريب، فضال عف مسؤوليتيما في اإلشراؼ 
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      .     (واإلشراؼ العممي المباشر
  

 :اإلشكاليات
مف أىـ المشاكؿ المتعمقة بالمتدرب في المنشأة، أف األخير ال يمتمؾ الخبرة العممية، وبالتالي يستنزؼ جزءا مف 

كما أف صاحب العمؿ يتممكو .  الوقت المسخر لعممية اإلنتاج في عممية التدريب، األمر الذي يقمؿ مف نسبة اإلنتاج
أو احتماؿ أف .  الخوؼ عمى المعدات والماكنات مف احتماؿ تسبب المتدرب في خرابيا، بسبب عدـ امتالكو الخبرة

وتتـ معالجة ىذه المشاكؿ مف خالؿ توجيو .  ينقؿ المتدرب المعمومات مف المنشأة التي يتدرب فييا إلى منشأة أخرى
عالمو بأف خسارة  منافع في % 10، عمى سبيؿ المثاؿ، في الشير األوؿ، سوؼ تتحوؿ إلى %5صاحب العمؿ وا 

كما أف احتماؿ تسبب المتدرب في إعطاب جياز أو .  الشير الثاني، وذلؾ بسبب الخبرة التي سيكتسبيا المتدرب
 .ماكنة، قائـ أيضا، وفي آية لحظة، لدى أي عامؿ آخر ذي خبرة في المنشأة

، في مدى ثقة صاحب العمؿ بالطالب (بعد التخرج)ويرتبط احتماؿ استيعاب الطالب في المنشأة التي تدرب فييا 
 .الذي عميو أف يثبت رغبتو في العمؿ واستعداده لإلنتاج والتطور

  
 : التكاليف

يعتقد اتحاد الغرؼ التجارية، بأف أصحاب العمؿ ال يتحمموف، حاليا، آية تكاليؼ تتعمؽ بالتدريب، وذلؾ ألف 
المتدرب ال يحصؿ، إجماال، عمى مصروؼ جيب أو تأميف ضد إصابات العمؿ، عمما بأف صاحب العمؿ يجب أف 

  .يغطي رسـو التأميف
   

  

  
التي استوعبت وال تزاؿ تستوعب طالبا  (بالضفة الغربية)نقدـ فيما يمي أربعة نماذج مف المنشآت الفمسطينية 

 .متدربيف مف المدارس الثانوية المينية ومراكز التدريب الميني وكميات المجتمع
  

  
  

% 60، ( في بيت لحـ130 في راـ اهلل و130 في القدس، 300) موظفا 560يعمؿ في شركة كيرباء القدس نحو 
 .إداريوف% 40منيـ فنيوف و

بعد .  ، إال أف التدريب آنذاؾ تركز عمى الجوانب الفنية1993وقد بدأت الشركة في تدريب الطالب لدييا قبؿ عاـ 
، عمما بأنيا (مف التدريب% 60نحو )ذلؾ العاـ أخذت الشركة تركز عمى التدريب في المجاالت والميارات اإلدارية 

وىناؾ .  لمشركات والمؤسسات التي تشكؿ مصدر الطمب عمى التدريب (%40نحو )ال تزاؿ تقدـ التدريب الفني 
إقباؿ كبير عمى التدريب في الشركة، األمر الذي يشير إلى أف ثقة الناس في الشركة كبيرة، وىذا يعتبر مقياسا لمدى 

 نماذج من المنشآت المدرِّبة

 [245]شركة كيرباء القدس:  أوال
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 . نجاح عممية التدريب في الشركة
وتركز الشركة عمى أخالقيات .   ويكتسب الطالب خالؿ التدريب ميارات تعادؿ الميارات الخاصة بموظفي الشركة

 . المينة وخاصة ما يتعمؽ بالعالقة بيف الزمالء
مف كميات % 20منيـ ميندسيف و% 30 متدربا، معظميـ إدارييف، عمما بأف 15 وتستوعب الشركة سنويا نحو 

 . المجتمع

 . وتفرغ الشركة موظؼ خاص لمتدريب، باإلضافة لتوفير قاعة خاصة لمتدريب
وحسب رغبة الطالب واىتماماتو، تصمـ الشركة برنامج التدريب، حيث يكوف دواـ الطالب في الشركة حسب دواـ 

 .وفي نياية فترة التدريب يحصؿ الطالب عمى شيادة مف الشركة تثبت تدربو فييا.  موظفي الشركة
  

ال تطمب الشركة مف الطالب كتابة تقرير دوري، إال أف المسؤولية عمى العممية التدريبية تقع عمى كؿ مف مراقب 
وتتمثؿ عمميتي متابعة التدريب .  أما مسؤولية إدارة التدريب فتقع عمى الشركة.  ديواف الموظفيف والمؤسسة التعميمية

والرقابة عميو بالمتابعة والرقابة الداخميتيف في الشركة، عمما بأف مسؤولية اإلشراؼ يتحمميا كؿ قسـ في الشركة عمى 
 .حدة

وتتـ عممية تقييـ المتدرب مف خالؿ نموذج تقييـ يتـ تعبئتو في جميع األقساـ ويسمـ إلى ديواف الموظفيف الذي يرسؿ 
 .  ومف خالؿ عمميتي المتابعة والتقييـ، تحاوؿ الشركة ضماف جودة التدريب.  منو نسخة إلى المؤسسة التعميمية

تكاد تقترب مف الصفر، نظرا لوجود تخمة في  (بعد تخرجيـ)والجدير بالذكر أف نسبة تشغيؿ المتدربيف في الشركة 
 .الجياز اإلداري بالشركة

كما أف الشركة ال تتحمؿ آية تكاليؼ مباشرة تتعمؽ بالمتدربيف، كحوافز مالية أو نفقات المواصالت أو التأميف ضد 
 .إصابات العمؿ

  
  

دائرة تنمية الطاقات / مصمحة مياه محافظة رام اهلل والبيرة :  ثانيا
 [246]البشرية

  

، كاف التدريب في 1975ومنذ عاـ .   موظؼ200مصمحة مياه محافظة راـ اهلل والبيرة نحو  (شركة)يعمؿ في 
.   أصبح التدريب موجيا لممؤسسات1993ومنذ عاـ .  مصمحة مياه محافظة راـ اهلل والبيرة موجيا لمطالب (شركة)

 . طالب سنويا يمتزموف بدواـ مؤسساتيـ15-12ويبمغ عدد المتدربيف في المصمحة نحو 
وتستوعب مصمحة المياه متدربيف مف مؤسسات خاصة، فضال عف طالب المؤسسات التعميمية، وخاصة في 

مجاالت السكرتارية، اإلدارة، المحاسبة والتمديدات الصحية، عمما بأف المؤسسات التعميمية والشركات ىي التي تشكؿ 
 .    مصدر الطمب عمى التدريب
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وعادة يتـ تحويؿ المتدرب عمى جميع فروع المصمحة  (حسب الطالب)ويتضمف التدريب النواحي اإلدارية والمينية 
 .ليتدرب عمى جميع الميارات التي يجب أف ينجز عممو مف خالليا
وبشكؿ عاـ تفضؿ المصمحة بأف تكوف مسؤولية .  وتقع، غالبا، مسؤولية العممية التدريبية عمى المؤسسة التعميمية
أما مسؤولية اإلدارة فتقع عمى شعبة التدريب .  التخطيط لمعممية التدريبية مشتركة بينيا وبيف المؤسسة التعميمية

كما أف شعبة التدريب في قسـ الموارد البشرية مسؤولة عف المتابعة مف ناحية الدواـ .  التابعة لقسـ الموارد البشرية
وتتحمؿ أيضا شعبة التدريب مسؤوليتي .  والتقيد بالبرنامج ومدى اإلفادة والتقييـ والمتابعة مع المؤسسة التعميمية

وتعمؿ المصمحة عمى ضماف جودة .  أما التقييـ فيتـ مف خالؿ تعبئة نموذج خاص لمتقييـ.  اإلشراؼ والرقابة
 .التدريب مف خالؿ وضع برنامج واضح لمتدريب والمتابعة اليومية والرقابة مف قبؿ شعبة التدريب

نما المردود غير مباشر ويتمثؿ في إنجاز  وتعتبر المصمحة بأنيا ال تجني مردودا ماديا مباشرا مف التدريب، وا 
 .   المتدرب لبعض األعماؿ

وفيما عدا تأمينيا لممتدربيف ضد إصابات العمؿ، فإف المصمحة ال تتحمؿ آية تكاليؼ مباشرة أخرى، مثؿ حوافز 
 .  مالية لممتدربيف أو نفقات المواصالت

 .  ضئيمة جدا (بعد تخرجيـ)والجدير بالذكر أف نسبة تشغيؿ المتدربيف في المصمحة 

  
  
  

 حالة 170-150تشجع جمعية اليالؿ األحمر في البيرة التدريب في المستشفى التابع ليا والذي يستقبؿ حوالي 
وتتعاوف الجمعية مع المتدربات وتقدـ ليف جميع التسييالت والفرص المتاحة، بالتعاوف مع المعممة .  والدة شيريا

وقد بدأت فكرة التدريب في مستشفى .  المسؤولة، عمما بأف مستشفى اليالؿ بحاجة لمتدربات في جميع األوقات
ويشكؿ كؿ .   متدربة في مجاؿ التمريض48، حيث يعمد المستشفى سنويا إلى تدريب نحو 1995اليالؿ منذ عاـ 

 .مف المستشفى والمؤسسة التعميمية مصدر الطمب عمى التدريب
وباقي األياـ في ) أياـ أسبوعيا 4-3وتتراوح فترة التدريب لممتدربة الواحدة بيف شيريف إلى ثالثة أشير، بمعدؿ 

وتكتسب الطالبة خالؿ التدريب جميع الميارات التي .  ، عمما بأف المتدربة تمتـز بدواـ المستشفى(المؤسسة التعميمية
 .(بدوف تحديد)تتعرض ليا خالؿ فترة التدريب 

 .ونظرا لطبيعة وحساسية العمؿ في المستشفى، فيتـ التركيز بشكؿ كبير عمى أخالقيات المينة
وتقع مسؤولية العممية التدريبية عمى كؿ .  وبشكؿ عاـ، تقدـ المتدربة تقريرا شفييا لمسؤولتيا في المؤسسة التعميمية

دارة العميمة التدريبية فتقعاف عمى .  مف المدربة المسؤولة في المؤسسة التعميمية والمستشفى أما مسؤوليتا التخطيط وا 
دارة المؤسسة .  المؤسسة التعميمية وتتـ عمميات متابعة التدريب واإلشراؼ عميو مف خالؿ التنسيؽ بيف المستشفى وا 

كما أف عممية الرقابة تتـ مف خالؿ المسؤوؿ في المؤسسة التعميمية والممرضة .  التعميمية والمدربة المسؤولة
وتعتبر إدارة المستشفى بأنيا تجني مف التدريب مردودا غير مباشر ويتمثؿ في إنجاز المتدربة عمال .  المسؤولة

 .   معينا

 [247]البيرة/ مستشفى جمعية اليالل األحمر الفمسطيني :  ثالثا
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وباإلضافة، ال يتحمؿ المستشفى آية نفقات مباشرة تتعمؽ بالعممية التدريبية، مثؿ المواصالت والتأميف ضد إصابات 
 .    العمؿ

 %.      80تبمغ نحو  (بعد تخرجيف)والجدير بالذكر أف نسبة تشغيؿ المتدربات في المستشفى 

  
  
  

، في استقباؿ المتدربيف، وحتى لحظة إعداد ىذه الدراسة، تدرب 1998منذ أف بدأت شركة قرش لمسيارات، عاـ 
 . متدربا في مجاؿ صيانة السارات، عمما بأف المؤسسة التعميمية تشكؿ مصدر الطمب عمى التدريب20لدييا 

بعد ) موظفا، ومف ثـ ىبط 40، بمغ عدد الموظفيف في الشركة (2000أواخر عاـ )وقبؿ انتفاضة األقصى 
 . موظؼ17إلى  (االنتفاضة

  
مثؿ )وقبؿ توجو الطالب لمتدريب في الشركة، يكوف مستوى الميارات الروتينية التي اكتسبيا في مؤسستو التعميمية 

ممتاز، إال أف الميارات ذات المستوى المتقدـ تكوف ضعيفة، وذلؾ ألف نظاـ العمؿ واألجيزة  (تغيير الزيت وما شابو
في الشركة غير متوفر في جميع المؤسسات التعميمية، عمما بأف الشركة تحصؿ عمييا مف شركات السيارات 

 .العالمية
وأثناء فترة تدريبو في الشركة التي يمتـز بدواميا، يبدأ الطالب بالمستويات والميارات البسيطة وشيئا فشيئا يتوجو 
لمميارات األكثر صعوبة، حيث يكتسب المتدرب خالؿ التدريب جميع الميارات التي تمكنو مف إنجاز األعماؿ 

 .وتركز الشركة، أثناء التدريب عمى أخالقيات المينة.  المطموبة
دارتيا ومتابعتيا واإلشراؼ والرقابة  ويتحمؿ قسـ الصيانة في الشركة مسؤوليات العممية التدريبية والتخطيط ليا وا 

 . وتتـ عممية تقييـ المتدرب مف خالؿ توجيو أسئمة شفيية لو.  عمييا

وتغطي الشركة رسـو تأميف المتدرب ضد إصابات العمؿ، وفيما عدا ذلؾ ال تدفع الشركة آية نفقات أخرى 
 .لممتدرب (مالية)كالمواصالت، كما أنيا ال تقدـ آية حوافز 
 .   في الشركة ضئيؿ جدا، وذلؾ لوجود كوادر كافية لدييا (بعد تخرجيـ)والجدير بالذكر، أف نسبة تشغيؿ المتدربيف 

  
  

  
  

تعتبر تجربة التدريب بمواقع العمؿ في الضفة الغربية وقطاع غزة محدودة وحديثة نسبيا، بالنسبة لممدارس الثانوية 
بينما تمتمؾ مراكز التدريب التابعة .  ولمراكز التدريب الميني التابعة لوزارة العمؿ (الحكومية والخاصة)المينية 

 .تجربة أعمؽ وأغنى في ىذا المجاؿ (الحكومية وغير الحكومية)لوكالة الغوث، وكميات المجتمع 
، فإف فترة التدريب قصيرة، وتفتقر العممية التدريبية إلى (المدارس الثانوية ومراكز وزارة العمؿ)في الحالة األولى 
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المنياج التدريبي المحدد بالنسبة لمختمؼ التخصصات والمستويات التعميمية، فضال عف ضبابية عمميتي التخطيط 
كما أف تحديد طبيعة التدريب .  واإلدارة وغياب اآلليات المنظمة والممزمة لعمميات المتابعة واإلشراؼ والرقابة والتقييـ

 .  الميداني ومحتواه يترؾ، عمميا، لصاحب العمؿ
وبالرغـ مف أف عممية التدريب الميداني في المراكز التابعة لوكالة الغوث أكثر تنظيما وأرسخ تجربة، إال أنيا تعاني 
أيضا مف العديد مف النواقص والمشاكؿ الموجودة في المدارس الثانوية المينية ومراكز التدريب التابعة لوزارة العمؿ، 

 .  كما سنرى الحقا
  

ومع ذلؾ، فيو يعاني .  أما التدريب الميداني التابع لكميات المجتمع، فإنو أكثر منيجية وشمولية وانضباطا وتنظيما
مف قصر فترة التدريب، وبعض النواقص المتعمقة بمصدر الطمب عمى التدريب والتكاليؼ ومعايير اختيار المنشآت 

 .  وطبيعة ومحتوى التدريب وآليات المتابعة واإلشراؼ والرقابة والتقييـ وغير ذلؾ
  

مراكز التدريب، المدارس الثانوية المينية، كميات )وفي كؿ مستويات وأنماط التعميـ والتدريب الميني والتقني 
فإف بناء العالقة بيف مؤسسات التعميـ والتدريب الميني والتقني وبيف مواقع العمؿ يرتكز عمى العالقات  (المجتمع

وتفتقر العممية التدريبية إلى نظاـ فمسطيني موحد يحدد آليات بناء وتطوير العالقة بيف .  المباشرة والشخصية
المؤسسات التعميمية والمنشآت في سوؽ العمؿ، ومسؤوليات وصالحيات وواجبات وحقوؽ مختمؼ األطراؼ ذات 

 .    الصمة بالتدريب في مواقع العمؿ، وبحيث تكوف كؿ ىذه الجوانب مضمونة في التشريع والقوانيف
  

سنحاوؿ في الفصؿ الثالث مف ىذه الدراسة بمورة نظاـ فمسطيني موحد يضمف تنظيـ وضبط وتطوير عممية التدريب 
وقبؿ ذلؾ، سنقدـ خالصة مكثفة واستنتاجات لما تـ استعراضو في ىذا الفصؿ حوؿ التدريب .  في مواقع العمؿ

الميداني في الضفة والقطاع، لنستند عمييا في الفصؿ الثالث في بمورة نظاـ التدريب الميداني لطالب نظاـ التعميـ 
 .والتدريب الميني والتقني في الضفة والقطاع

  
 المدارس الثانوية المينية:  أوال
أثناء العطمة  ( يـو24نحو )يتدرب طالب معظـ المدارس الثانوية المينية في مواقع العمؿ لمدة  شير                   (1

، (في الصؼ الثاني عشر)ومف ثـ، أثناء السنة الدراسية الثانية .  الصيفية، وذلؾ في نياية الصؼ الحادي عشر
وحسب الظروؼ المتاحة، يوجو الطالب لمتدريب الميداني لمدة يـو واحد أسبوعيا في المنشآت الكائنة بنفس المدينة 

التي تتواجد فييا المدرسة المينية أو في نفس المحافظة، عمما بأف التدريب في السنة الثانية غير منتظـ وغير 
ليذا، يقتصر التدريب عمى بعض .  متواصؿ، ألنو مرتبط بمدى إيجاد المنشآت المناسبة والمؤىمة والمستعدة لمتدريب

وسبب بداية توجيو الطالب لمتدريب الميداني في السنة .   التخصصات التي يسيؿ توجيو الطالب لمتدرب عمييا
الثانية تحديدا، أف الطالب يكوف، قبؿ ذلؾ، في السنة األولى، قد اكتسب أساسيات التدريب والمعرفة المتعمقة 

.  بإجراءات الصحة والسالمة المينية، فضال عف تمكنو مف الميارات األساسية الالزمة لبدء التدريب في موقع العمؿ



التابعة لمجنة اليتيـ العربي، ال تتبع أسموب التدريب  (في القدس)إال أف بعض المدارس، كالمدرسة الصناعية الثانوية 
نما تكتفي بالتدريب الميداني لمدة يـو واحد أسبوعيا أثناء السنة الدراسية الثانية  .    في العطمة الصيفية، وا 

  
تشكؿ المدارس الثانوية المينية الحكومية مصدر الطمب عمى التدريب الميداني، وينشأ ىذا الطمب،                   (2

ويتوجو .  شكميا، مف خالؿ التنسيؽ بيف وزارة التربية والتعميـ والمدارس والغرؼ التجارية وأصحاب العمؿ والنقابات
أحيانا بعض أصحاب العمؿ إلى المدرسة لطمب متدربيف، كما الحاؿ في مدرسة نابمس الثانوية الصناعية 

ويختار الطالب، أحيانا أخرى، موقع العمؿ الذي توافؽ عميو المدرسة إذا ما كاف صاحب العمؿ .  (الحكومية)
ذا ما توفرت الشروط الالزمة لمتدريب في المنشأة  .  معروفا لممدرسة وا 

 .  ويتعمؽ مدى سيولة أو صعوبة استيعاب الطالب لمتدريب في مواقع العمؿ بالمنطقة الجغرافية لسوؽ العمؿ
وتواجو المدارس، أحيانا، صعوبات في إيجاد مواقع عمؿ لمتدريب، وذلؾ لعدـ وجود نظاـ يسيؿ عممية التدريب 
وبسبب جيؿ أصحاب العمؿ بأىمية ىذا النوع مف التدريب، عمما بأنو ال يوجد ما يمـز صاحب العمؿ بتدريب 

 . الطالب لديو
وبشكؿ عاـ، ال تشترط المنشآت آية شروط الستقباؿ المتدربيف، كما ال يوجد عقد مكتوب بيف المدرسة وصاحب 

 .العمؿ أو بيف األخير  والطالب أو بيف األىؿ والمدرسة
  
نما يعتمد االختيار عمى خبرة                   (3 ال توجد معايير محددة وثابتة الختيار المنشآت لتدريب الطالب فييا، وا 

إال أف المعايير العامة بالنسبة لمعظـ المدارس تتمثؿ في توفر شروط السالمة الصحية واألجيزة .  المدرسة وطاقميا
 .الالزمة لمتدريب

 .ويكوف بناء العالقة بيف المدرسة والمنشأة عمى أساس شخصي، وخاصة مف خالؿ مدربي الميف المختمفة
  
ال يوجد منياج يحدد نوعية التدريب والمجاالت والتخصصات التي يجب التدرب عمييا والميارات                   (4

 .المحددة التي يفترض بالطالب اكتسابيا خالؿ التدريب الميداني وكيفية التدرج فييا
ومف غير )كما أف مسؤولية التخطيط لمعممية التدريبية ووضع البرنامج التدريبي تقع بالكامؿ عمى صاحب العمؿ 

، بينما تقـو المدرسة بإدارة العممية التدريبية عف بعد وبشكؿ عاـ، أما (الواضح مدى التزاـ األخير بيذه المسؤولية
 . مسؤولية اإلشراؼ العممي المباشر في المنشأة فتقع عمى صاحب العمؿ فقط

التي تطمب مف الطالب المتدرب كتابة  (في القدس)وباستثناء بعض المدارس الخاصة، كالمدرسة الصناعية الثانوية 
 .تقرير أسبوعي، ال يقدـ الطالب تقريرا دوريا لممدرسة أو لمسؤولو في التدريب

  
تقتصر متابعة التدريب عمى الزيارات الميدانية المحدودة التي ينفذىا المعمـ المسؤوؿ في المدرسة، إذ ال                   (5

توجد آليات واضحة ومنظمة ومنيجية لعمميات اإلشراؼ والمتابعة والرقابة، كما ال يوجد كادر ميني متفرغ لينفذ ىذه 
، أثناء التدريب في العطمة الصيفية، بيذه المياـ بشكؿ عشوائي  األمور، عمما بأف المعمـ في المدارس الحكومية يقـو



أما عممية التقييـ فتترؾ عمميا، وبشكؿ .  وتطوعي وعمى حساب وقتو الخاص ويتحمؿ شخصيا نفقات المواصالت
إال أف بعض المدارس .  أساسي، لصاحب العمؿ في نياية فترة التدريب، مف خالؿ االستمارة التي يعبئيا األخير

 .، تعتمد أيضا في تقييميا لمتدريب عمى تقارير الطالب المكتوبة(في القدس)الخاصة، كالمدرسة الصناعية الثانوية 
تطمب المدارس مف أصحاب العمؿ، حسب إمكاناتيـ، تقديـ بعض الحوافز والتسييالت لممتدربيف مثؿ                   (6

 (أو مصروؼ جيب)وجبة طعاـ ومواصالت، عمما بأف صاحب العمؿ غير ممـز قانونيا بتغطية أي نوع مف النفقات 
وعمميا، .  أما تأميف الطالب ضد إصابات العمؿ أثناء أوقات الدواـ الرسمية فتوفره المدرسة.  لمطالب المتدرب لديو

فإف صاحب العمؿ في بعض المنشآت يعمؿ عمى تشغيؿ الطالب وليس تدريبو، وبالتالي فيو قد ال يعتبر نفسو 
 . شريكا في العممية التدريبية، نظرا لغياب الوعي الميني والمنظور االستراتيجي لمتدريب في مواقع العمؿ

يعتبر التدريب الميداني في العطمة الصيفية مشكمة بالنسبة لمعديد مف الطالب الذيف يعتمدوف عمى                   (7
العطمة الصيفية لتوفير بعض الماؿ، نظرا لظروفيـ الصعبة، فضال عف صعوبة عممية متابعة التدريب خالؿ العطمة 

 .الصيفية، بسبب عدـ وجود قرار مف وزارة التربية والتعميـ تنظـ عممية المتابعة
وحسب .  ال توجد إحصائية رسمية لدى وزارة التربية والتعميـ بخصوص تشغيؿ المتدربيف بعد تخرجيـ                  (8

مف إجمالي الطالب في المدارس الثانوية المينية الحكومية الذيف تدربوا في مواقع % 20-10التقدير األولي فإف 
جماال، فإف .  العمؿ، يستوعبوف لمعمؿ في نفس المنشآت التي تدربوا فييا مف الخريجيف انخرط في % 60-50وا 

عاطؿ عف العمؿ والباقي يعمؿ في % 10يتابع دراساتو العميا، ونحو % 30-20سوؽ العمؿ بنفس تخصصاتيـ، و
، (في القدس)إال أف أغمب الخريجيف في بعض المدارس الخاصة، مثؿ المدرسة الصناعية الثانوية .  غير تخصصو

 .تـ تشغيميـ في نفس المنشآت التي تدربوا فييا
  

 مراكز التدريب الميني:  ثانيا
 أشير حسب 10 و5والتي يستغرؽ فييا التدريب الميداني بيف )في مراكز التدريب التابعة لوزارة العمؿ                   (1

والتي يستغرؽ فييا )ال يشمؿ التدريب الميداني جميع التخصصات، بعكس المراكز التابعة لوكالة الغوث  (المينة
، حيث يمارس جميع الطالب في جميع التخصصات التدريب الميداني في نياية السنة الدراسية  (التدريب مدة سنتيف

 .(لمدة أربعة أسابيع)الثانية 
بطمب تدريب طالب  (الحكومية وغير الحكومية)يتقدـ، أحيانا، أصحاب العمؿ لمراكز التدريب الميني                   (2

كما أف بعض المنشآت الخدماتية الخاصة والدوائر الحكومية تطمب مف مراكز التدريب الميني .  المراكز لدييـ
إال أف مركز التدريب الميني، بشكؿ عاـ، يشكؿ .  التابعة لوزارة العمؿ اعتمادىا رسميا كمنشآت لتدريب الطالب

وفي كؿ األحواؿ ال يوجد عقد خاص بيف المركز وصاحب العمؿ أو .  مصدر الطمب عمى التدريب في مواقع العمؿ
 .      بيف األخير والطالب أو بيف األىؿ وصاحب العمؿ

بالنسبة لمراكز التدريب الميني التابعة لوزارة العمؿ، ال توجد معايير واضحة الختيار المنشآت لمتدريب،                   (3
مثؿ توفر المساحة المناسبة، مستمزمات التدريب، نشاط إنتاجي متواصؿ، توفر الحد األدنى مف شروط السالمة 

أما المعايير التي تعتمدىا مراكز .  الصحية والمينية، توفر عامؿ خبير أو فني لإلشراؼ عمى المتدربيف وغير ذلؾ



فيي توفر الحد األدنى مف األجيزة المناسبة لمتدريب، توفر العمؿ بشكؿ دائـ في  (وتحديدا مركز قمنديا)وكالة الغوث 
جراءات الصحة والسالمة المينية  .المنشأة وا 

وأصحاب العمؿ مف خالؿ العالقات  (الحكومية وغير الحكومية)تبنى العالقة بيف مراكز التدريب الميني                   (4
 .  الشخصية

إال .  مف غير الواضح ما ىي الميارات التي يفترض بالطالب اكتسابيا خالؿ التدريب في موقع العمؿ                  (5
يشتركوف مع  (في بعض الشركات)أنو، بشكؿ عاـ، يتـ التركيز عمى الميارات العممية، بؿ إف طالب مركز قمنديا 

كما أف طالب مركز التدريب الميني التابع لوزارة .  صاحب العمؿ في األمور اإلدارية وحساب الكميات وغير ذلؾ
، وذلؾ (كورش األلومنيـو)العمؿ في البيرة، يعمموف أثناء تدريبيـ العممي في المركز في ورش عممية خارج المركز 

 .باإلضافة لمتدريب في مواقع العمؿ
 يطمب مف الطالب في مراكز التدريب التابعة لوكالة الغوث كتابة تقرير في نياية تدريبو بموقع العمؿ                   (6
 .      ، بينما ال يطمب مف الطالب في المراكز التابعة لوزارة العمؿ كتابة أي تقرير(في نياية السنة الثانية)

في )كما ال يوجد منسؽ تدريب خاص بمواقع العمؿ .  ال يوجد منياج محدد لمتدريب في مواقع العمؿ                  (7
دارة المركز (مراكز التدريب الحكومية وغير الحكومية مف )، بينما تقتصر ميمة المتابعة العامة عمى مدرسي المادة وا 
وفي كؿ األحواؿ، تتمثؿ آليتي الرقابة والتقييـ المتيف ىما مف مسؤوليتي .  (خالؿ الزيارات الميدانية لمواقع العمؿ

 .مراكز التدريب، في تعبئة صاحب العمؿ الستمارة تقييـ، في نياية فترة التدريب في منشأتو
ويتحمؿ .  تغطي وزارة العمؿ تكمفة اإلشراؼ العاـ عمى التدريب والذي ينفذه مركز التدريب الميني                  (8

وفي بعض الحاالت القميمة، يدفع أصحاب العمؿ في المنشآت .  متدربو مراكز التدريب الحكومية نفقات المواصالت
ضئيؿ، إال أف ىذه الحوافز غير قائمة في المؤسسات " مصروؼ جيب"الخاصة لممتدربيف نفقات المواصالت أو 

بينما يتمقى طالب مراكز وكالة الغوث مبمغا مقطوعا يتضمف تكمفة وجبات الغذاء، كما توفر مراكز .  الحكومية
أما نفقات مواصالت الطالب فيدفعيا .  الوكالة نفقات المواصالت لممدرب الذي يتابع عممية التدريب الميداني

 .صاحب العمؿ
وفي الوقت الذي ال تغطي مراكز التدريب الحكومية رسـو تأميف المتدرب ضد إصابات العمؿ، فإف مراكز التدريب 

 .   (خالؿ دواـ الطالب في المنشأة)التابعة لموكالة تغطي ىذه الرسـو 
في كؿ األحواؿ، وحتى ما قبؿ انتفاضة األقصى، انخرط معظـ خريجي مراكز التدريب الميني الحكومية                   (9

كما أف جزءا ىاما منيـ يستوعب، بعد تخرجو، في نفس المنشآت التي . وغير الحكومية بسيولة في سوؽ العمؿ
 .   تدرب فييا

  
 تدريب خريجي المدارس الثانوية المينية ومراكز التدريب الميني:  ثالثا

، عمى تدريب (البرنامج:  الحقا)يعمؿ برنامج تحسيف قدرات المجتمع في جمعية الشباف المسيحية                   (1
خريجي المدارس الثانوية المينية ومراكز التدريب الميني في مواقع العمؿ، بسبب عدـ تدرب بعضيـ في مواقع 

 .  العمؿ، أو بسبب أف التدريب الميداني، أثناء الدراسة، غير كاؼ ومحدود وقصير زمنيا



ويعتبر برنامج تحسيف قدرات .  تتوجو أحيانا، بعض الورش الصناعية بطمب لمبرنامج ليرسؿ ليا متدربيف                  (2
المجتمع الوحيد، مف بيف   المؤسسات التعميمية والتدريبية في الضفة والقطاع، الذي يعمؿ عمى إبراـ عقد عمؿ بينو 

، وذلؾ بعد االتفاؽ مع صاحب (الطرؼ الثالث)والمتدرب  (الطرؼ الثاني)وبيف صاحب العمؿ  (الطرؼ األوؿ)
ويحدد العقد ىدؼ التدريب وطبيعة العالقة بيف المتدرب وكؿ مف صاحب المنشأة .  المنشأة عمى استقباؿ المتدرب

وجمعية الشباف المسيحية، والعالقة بيف األخيرة وصاحب المنشأة والمنشأة إجماال، والتزامات مختمؼ األطراؼ، ويتـ 
 .(صاحب العمؿ والبرنامج والمتدرب)التوقيع عميو مف قبؿ األطراؼ الثالثة 

كما أف الشيادة الممنوحة لممتدرب في نياية فترة التدريب عبارة عف شيادة مشتركة بيف جمعية الشباف المسيحية 
 .والورشة التي تدرب فييا

كما ىو الحاؿ مع التدريب الميداني لطالب المدارس المينية ومراكز التدريب، فإف عممية تدريب                   (3
غير قائمة عمى منياج محدد، بؿ لكؿ  (مف خالؿ برنامج تحسيف قدرات المجتمع)الخريجيف في مواقع العمؿ 

وغالبا ال يكوف المتدرب متأكدا مف الجوانب التي يجب التركيز عمييا .  صاحب منشأة طريقتو الخاصة في التدريب
في التدريب، لكنو يحدد نقاط ضعفو، ومف ثـ، وبالتعاوف مع صاحب العمؿ، يتـ العمؿ عمى تطوير المتدرب في 

 .الجوانب التي يعتبر ضعيفا فييا
تتـ متابعة العممية التدريبية مف خالؿ باحثيف ميدانييف متفرغيف في البرنامج، بحيث ينفذوف زيارات                   (4

.   أشير9 و4ميدانية دورية لمواقع العمؿ، بمعدؿ زيارة كؿ عشرة أياـ، عمما بأف فترة التدريب الميداني تتراوح بيف 
أما عممية التقييـ فتنفذ بشكؿ مشترؾ بيف المنشأة .  كما يوجد في المنشأة المدربة  نموذج خاص لمحضور والغياب

، وبناء عمى ىذا التقييـ المشترؾ تصدر الشيادة المشتركة مف (مف خالؿ الباحث الميداني)المدربة والبرنامج 
 .الطرفيف

ال يوجد مقياس محدد لضبط التدريب والجودة، إال أنو، وبشكؿ عاـ، يمعب حجـ المنشأة ومدى تواصؿ                   (5
اإلنتاج فييا دورا ىاما في مدى تمكف المتدرب مف التعمـ، باإلضافة إلى فتح صاحب العمؿ مجاالت التقدـ أماـ 

 .المتدرب وعدـ حجب المعمومة عنو
.  (قبؿ انتفاضة األقصى)% 95تعتبر نسبة تشغيؿ المتدربيف في نفس المنشأة عالية، وقد وصمت إلى                   (6

األمر الذي يشير إلى أنو كمما كانت فترة التدريب الميداني أطوؿ، وكمما تركز التدريب عمى جوانب الضعؼ المينية 
لدى المتدرب لتجاوزىا وتطويرىا، كمما ازدادت ثقة صاحب العمؿ بالمتدرب وبالتالي كمما ازداد احتماؿ تشغيؿ 

 .   المتدرب في نفس المنشأة المدربة
أما .  تترؾ، حاليا، مسألة تأميف أو عدـ تأميف المتدرب ضد إصابات العمؿ العتبارات صاحب المنشأة                  (7

بيف )ووفقا العتبارات صاحب العمؿ فقد يدفع صاحب العمؿ مصروؼ جيب .  البرنامج فيغطي نفقات المواصالت
 .( شيكؿ شيريا500 إلى 400

  
 كميات المجتمع:  رابعا

لمتدريب في مواقع العمؿ لمدة يـو  (الحكومية وغير الحكومية)بشكؿ عاـ، يتوجو طالب كميات المجتمع                   (1



أما التدريب الميداني في مجاؿ الميف الطبية .  (الفصميف الثالث والرابع)واحد أسبوعيا طيمة السنة الدراسية الثانية 
أي نياية )ويستمر حتى نياية الفصؿ الرابع  (في السنة األولى)في كميات المجتمع الحكومية فيبدأ منذ الفصؿ الثاني 

بينما التدريب الميداني في الكميات التابعة لوكالة الغوث .  ، وذلؾ بمعدؿ ثالثة أياـ أسبوعيا(السنة الثانية والتخرج
ومف ثـ في السنة الثانية يكوف التدريب لمدة يـو .  فيكوف لمدة  شيريف أثناء العطمة الصيفية في نياية السنة األولى

 .(كما في الكميات الحكومية)واحد أسبوعيا 
بينما في كميات الوكالة، يشكؿ .  تعتبر الكميات الحكومية مصدر الطمب عمى التدريب بمواقع العمؿ                  (2

وفي كؿ األحواؿ، ال يوجد .  أصحاب العمؿ، أحيانا كثيرة، مصدر الطمب لمتدريب، وخاصة في الميف التمريضية
 .عقود عمؿ بيف الكميات والطالب أو بيف األخيريف وأصحاب العمؿ

:  تعتبر معايير اختيار المنشآت لمتدريب متشابية بيف الكميات الحكومية وغير الحكومية وتتمثؿ بما يمي                  (3
قدرة المنشأة عمى تقديـ التدريب في الميارات المطموبة، سعة المنشأة وعدد  العامميف فييا، الطاقة االستيعابية 

 .لممؤسسة، توفر األجيزة المناسبة والكافية وشروط السالمة المينية والصحية
يتـ بناء العالقة بيف الكميات الحكومية والمنشآت الحكومية والخاصة بشكؿ مباشر، وذلؾ مف خالؿ قسـ                   (4

وتواجو، أحيانا، الكميات صعوبات في إيجاد مواقع عمؿ لمتدريب في بعض .  العالقات العامة في الكميات
التخصصات الطبية كالتمريض، خاصة عندما يكوف عدد طالب تخصص  معيف أكبر مف أف تستوعبيـ 

كما ومف الصعوبة بمكاف إيجاد مواقع تدريب كافية في تخصصات الميف .  المستشفيات القميمة في الضفة والقطاع
 .   المالية والبنوؾ التي وظائفيا محدودة وبالتالي إمكانيات استيعاب الطالب قميمة

تتحدد الميارات التي يفترض بالطالب اكتسابيا خالؿ التدريب الميداني حسب الخطة الدراسية                   (5
وبالرغـ مف تركيز التدريب الميداني عمى التوجو نحو الميارات العممية، إال أنو ال توجد .  لمتخصص، بشكؿ عاـ

 .  ميارات محددة لمتدرب عمييا
وتطمب بعض الكميات الحكومية مف الطالب المتدربيف في مواقع العمؿ كتابة تقرير دوري أثناء فترة التدريب، عمما 

 .    بأف كميات الوكالة تطمب مف الطالب، في كؿ الحاالت، كتابة تقارير دورية
لمتابعة العممية التدريبية في مواقع العمؿ  (منسؽ)يوجد في الكميات التقنية الحكومية مسؤوؿ خاص                   (6

وفي فترة التدريب الميداني يتفرغ مدرس المادة المعنية .  واالتصاؿ مع أصحاب العمؿ لتأميف التدريب الميداني
 طالب واإلشراؼ عمييـ، وذلؾ مف خالؿ الزيارات 6-5لمتابعة العممية التدريبية، وبالعادة يناط بكؿ مدرس متابعة 

الميدانية التي تساعد المدرس في عممية التقييـ التي تتـ أيضا مف خالؿ نموذج تقييـ خاص بالكمية ترسمو األخيرة 
بينما يقتصر التقييـ في .  الذي يعبئو في نياية فترة التدريب (أو المسؤوؿ المباشر عف الطالب)لصاحب العمؿ 

 .كميات الوكالة عمى نموذج التقييـ الذي يعبئو صاحب العمؿ
بسبب عدـ كفاية التدريب الميداني الحالي في بعض التخصصات التي تحتاج لفترة أطوؿ مف التدريب،                   (7

كما في حالة تخصص التمريض، فقد تـ الترتيب بيف الكميات الحكومية ووزارة الصحة عمى تنفيذ تدريب ميداني 
 .إضافي في المستشفى بعد التخرج، لمدة نحو شير أو شير ونصؼ

كما، ولغاية إعداد ىذه .  ال توجد حوافز مالية لتشجيع أصحاب العمؿ عمى تدريب الطالب لدييـ                  (8



الدراسة، لـ توفر آية جية تأمينات ضد إصابات العمؿ لطالب الكميات التقنية الحكومية، ولـ تغط آية تكاليؼ أخرى 
بينما تؤمف كميات الوكالة المواصالت لممتدربيف وتغطي تكمفة تأميف المتدربيف ضد إصابات .  (كالمواصالت)

 .    العمؿ
لكف بشكؿ عاـ، .  تعتبر نسبة تشغيؿ طالب كميات الوكالة في نفس المنشآت التي تدربوا فييا عالية                  (9

 .مف تخصص آلخر (الحكومية وغير الحكومية)تختمؼ نسبة تشغيؿ خريجي الكميات 
  

 المنشآت المدربة:  خامسا
تستوعب بعض الشركات والمؤسسات الفمسطينية الكبيرة نسبيا، كشركة كيرباء القدس ومصمحة مياه                   (1

محافظة راـ اهلل والبيرة ومستشفى جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني، عددا كبيرا نسبيا مف المتدربيف، يتراوح بيف نحو 
.   متدربة في حالة مستشفى اليالؿ48 متدرب سنويا، في حالة كؿ مف شركة الكيرباء ومصمحة المياه، ونحو 15

كما أف نسبة استيعاب الشركات المتوسطة لممتدربيف جيدة، نسبيا، وتصؿ في شركة قرش، عمى سبيؿ المثاؿ، إلى 
ويعتبر ذلؾ أمرا مشجعا، فيما لو أخذنا بعيف االعتبار حداثة تجربة التدريب الميداني في .   متدربيف سنويا6-5نحو 

 .       الضفة والقطاع، وغياب نظاـ فمسطيني ينظـ عممية التدريب في مواقع العمؿ عمى مستوى قطري
موظفا خاصا لمتدريب،  (كما في حالة شركة الكيرباء ومصمحة المياه)تفرغ بعض الشركات الكبيرة                   (2

شعبة  (كمصمحة المياه)ويوجد في بعض الشركات .  (كما في شركة الكيرباء)وأحيانا توفر قاعة خاصة لمتدريب 
وعمميا، تتحمؿ الشركات الكبيرة لوحدىا مسؤوليات إدارة العممية التدريبية ومتابعتيا واإلشراؼ .  خاصة بالتدريب
وفي بعض الحاالت تقتصر عممية التقييـ عمى طرح أسئمة شفيية لممتدرب، كما في شركة قرش .  والرقابة عمييا

 .وفي حاالت أخرى تتـ عممية التقييـ مف خالؿ تعبئة نموذج خاص.  لمسيارات
، فإف المؤسسات التعميمية تشكؿ مصدر (كاليالؿ األحمر الفمسطيني في البيرة)باستثناء المستشفيات                   (3

 .الطمب األساسي عمى التدريب الميداني
كحوافز مالية أو نفقات المواصالت )وبشكؿ عاـ، ال تتحمؿ المنشآت المدربة آية تكاليؼ مباشرة تتعمؽ بالمتدربيف 

وفي بعض الحاالت، كما في مصمحة مياه راـ اهلل والبيرة وشركة قرش .  (أو رسـو التأميف ضد إصابات العمؿ
 .   لمسيارات، تغطي المنشأة رسـو تأميف المتدرب ضد إصابات العمؿ

الذي نسبة تشغيؿ  (في البيرة)باستثناء بعض المستشفيات، كمستشفى اليالؿ األحمر الفمسطيني                   (4
التي تدربوا )في نفس المنشآت الكبيرة والمتوسطة  (بعد تخرجيـ)المتدربيف فيو عالية، فإف نسبة تشغيؿ المتدربيف 

 .ضئيمة جدا (فييا
  

  
 الفصل الثالث

  



 نظام التدريب المقترح في مواقع العمل

  
يركز نظاـ التعميـ والتدريب الميني والتقني الحالي عمى إكساب الطالب المعرفة األساسية والميارات المتخصصة 
في المؤسسة التعميمية، بحيث تستعمؿ ىذه المعرفة والميارات فيما بعد، في موقع العمؿ الذي يوفر لمخريج الجديد 
كسابو الحد األدنى مف  التدريب والخبرة أثناء العمؿ، وبالتالي يعمؿ عمى أقممة الخريج مع البيئة الحقيقية لمعمؿ وا 

وغالبا ما تستغرؽ عممية األقممة واكتساب الميارة .  الميارة والخبرة الالزمتيف إلنجاز األعماؿ المطموبة في المينة
والخبرة وبالتالي التحوؿ إلى عامؿ ميني أو ماىر فترة طويمة، وما قد يرافؽ ذلؾ أحيانا مف عممية استغالؿ صاحب 

 .  العمؿ لمخريج الجديد
  

أثناء فترة الدراسة في  (التدريب الميداني أو التممذة المينية)مف ىنا، فإف النظاـ المقترح لمتدريب في موقع العمؿ 
إطار التعميـ والتدريب الميني والتقني الرسمي، يعتبر نظاما لمتدريب المتخصص الذي توفره المنشآت الصناعية 
والزراعية والخدماتية في سوؽ العمؿ، كما ىو الحاؿ في العديد مف تجارب التدريب الميداني في العالـ، والتي 

وذلؾ بخالؼ التدريب العاـ الذي يوفره مركز التدريب الميني .  استعرضنا بعضيا في الفصؿ األوؿ مف ىذه الدراسة
 .أو المدرسة أو كمية المجتمع

  
ويكتسب التركيز عمى التدريب في مواقع العمؿ، في إطار نظاـ فمسطيني موحد، أىميتو بشكؿ خاص، في ظؿ 

العمؿ المضني والشاؽ المطموب منا جميعا، إلعادة بناء االقتصاد الفمسطيني الذي قاـ االحتالؿ بتشوييو وتحطيمو، 
وما يتطمبو ذلؾ مف التجاوب مع التقمبات المتسارعة وغير المتوقعة في السوؽ الذي يمتمؾ مرونة أكبر مف اإلطار 
التعميمي الرسمي أو شبو الرسمي في أقممة قوة العمؿ بداخمو، عمما بأف تدريب الطالب في مواقع العمؿ يمكنيـ مف 
 .اكتساب المعرفة والميارة العممية بشكؿ مباشر وأوسع وأسرع، بما ينسجـ مع االحتياجات الحالية والمستقبمية لمسوؽ

  
وكما ذكرنا في الفصؿ األوؿ، فقد ثبت بأف نسبة البطالة في أوساط الشباب، في البمداف التي تطبؽ نموذج التدريب 

الميداني، أقؿ مما ىي في البمداف التي تركز عمى التدريب العاـ في نظاـ التعميـ والتدريب الميني والتقني 
 .                  الرسمي

  
 :(في مجاؿ التدريب الميداني)تحميؿ البيئتيف الداخمية والخارجية لمؤسسات التعميـ والتدريب الميني والتقني 

اليادؼ إلى رفع مستوى اإلعداد الميني، عمى أربع  (التممذة المينية)لقد اعتمدنا في اشتقاؽ نظاـ التدريب الميداني 
لمبيئتيف الداخمية والخارجية والمرتبطتيف بتجارب التدريب  (SWOT)مصفوفات، اثنتاف منيما تتعمقاف بتحميؿ 

 :  وبإمكاننا تمخيص المصفوفات كما يمي.الميداني بالضفة والقطاع
  



لمؤسسات التعميـ والتدريب الميني والتقني  (المرتبطة بالتدريب الميداني)مصفوفة تحميؿ البيئة الداخمية                   (1
وتمخص ىذه المصفوفة نقاط الضعؼ في البيئة الداخمية وكيفية التعامؿ معيا بيدؼ تجاوزىا، (.  (1)مصفوفة رقـ )

 . فضال عف تركيز أىـ نقاط القوة وكيفية تعزيزىا والبناء عمييا
لمؤسسات التعميـ والتدريب الميني والتقني  (المرتبطة بالتدريب الميداني)مصفوفة تحميؿ البيئة الخارجية                   (2
المرتبطة بالبيئة الخارجية وكيفية التغمب ( التحديات)وتركز ىذه المصفوفة نقاط الضعؼ (.  (2)مصفوفة رقـ )

والجدير بالذكر أف العديد مف نقاط الضعؼ في البيئة الداخمية .  عمييا، فضال عف الفرص المتاحة وكيفية تعزيزىا
 .     في البيئة الخارجية (تحديات)تعتبر ىي نفسيا نقاط ضعؼ 

مصفوفة جوانب الضعؼ في تجربة التدريب الميداني بالضفة والقطاع وما يقابميا مف نقاط القوة في                   (3
، فضال (2)و (1)وتـ اشتقاؽ ما ورد في ىذه المصفوفة استنادا إلى المصفوفتيف (.  (3)مصفوفة رقـ )بعض الدوؿ 

وتعتبر ىذه .  حوؿ تجارب بعض الدوؿ في التدريب بمواقع العمؿ (في الفصؿ األوؿ)عف المعمومات الواردة 
 .(2)و (1)المصفوفة تكثيفا لما ورد في المصفوفتيف 

وتـ اشتقاؽ ما (.  (4)مصفوفة رقـ )مصفوفة جوانب القوة في تجربة التدريب الميداني بالضفة والقطاع                   (4
، فضال عف المعمومات التي تـ جمعيا مف بعض الجيات (2)و (1)ورد في ىذه المصفوفة استنادا إلى المصفوفتيف 

وتعتبر ىذه المصفوفة أيضا .  حوؿ تجارب التدريب الميداني عمى المستوى الفمسطيني (في الفصؿ الثاني)المعنية 
 .(2)و (1)تكثيفا لما ورد في المصفوفتيف 

  
  
  

 (1)مصفوفة رقم 

 نقاط الضعف والقوة:  تحميل البيئة الداخمية لمؤسسات التعميم والتدريب الميني والتقني

 نقاط الضعف (تجاوزىا )كيفية التعامل معيا 

طالة مدة التدريب الميداني عمى أساس تدريب متواصؿ في  التركيز عمى التدريب في موقع العمؿ وا 
وفي مختمؼ المسارات الخاصة بكميات المجتمع، يفترض أف يشكؿ التدريب والخبرة .  سوؽ العمؿ

وباإلمكاف زيادة نسبة الوقت .  في موقع العمؿ المكوف األىـ لمجمؿ عممية التعميـ والتدريب
 .المخصص لمتدريب الميداني المتواصؿ مع االرتقاء بالمسارات

 مدة التدريب الميداني قصيرة - 

مأسسة وتنظيـ عممية التدريب مع الجيات المعنية في سوؽ العمؿ بحيث يصبح التدريب الميداني 
 .منتظما ومتواصال

التدريب الميداني غير منتظـ وغير - 
 .متواصؿ

الميارات العممية في التدريب الميداني -  تحديد الميارات وتدريجيا في المنياج الخاص بالتدريب الميداني 
 تحدد بشكؿ عاـ

زيادة الطمب عمى التدريب مف قبؿ أصحاب العمؿ وذلؾ مف خالؿ تعميؽ تجربة التدريب الميداني 
ومأسستيا وتطوير عالقة منظمة بيف المؤسسة التعميمية وسوؽ العمؿ، فضال عف تنظيـ حمالت 

مصدر الطمب عمى التدريب مف - 
 (غالبا)المؤسسات التعميمية 



 .توعية ألصحاب العمؿ حوؿ أىمية وجدوى التدريب الميداني

والمنشأة المدربة  (أو ولي أمره)مأسسة العممية التدريبية مف خالؿ عقد تدريب بيف المتدرب 
والمؤسسة التعميمية تحدد فيو أىداؼ ونوع ومواد التدريب وبرنامجو الزمني وسمـ  (صاحب العمؿ)

 .األجور واإلجازات وغير ذلؾ

 .عدـ وجود عقود تدريب- 

إصدار شيادة تدريب رسمية مشتركة مف قبؿ المؤسسة التعميمية وصاحب العمؿ ومصدقة مف قبؿ 
 .(حسب التخصص)غرفة التجارة والصناعة في المحافظة أو النقابات المينية 

شيادة غير رسمية مف صاحب العمؿ - 
 .فقط

تحديد معايير واضحة الختيار المنشآت واستنادا عمييا يتـ تصنيؼ المنشآت في كؿ محافظة في 
 . دليؿ خاص حسب مستواىا الميني والجودة والمعدات واإلدارة والطاقة االستيعابية وغيرىا

 غياب معايير واضحة الختيار المنشآت- 

العالقة بيف المؤسسة التعميمية -  .والمنشآت (وحدة التدريب الميداني)مأسسة العالقة بيف المؤسسة التعميمية 
 .والمنشآت عمى أساس مباشر وشخصي

 .ال يوجد منياج لمتدريب الميداني-  . بمورة منياج لمتدريب الميداني في الميف المختمفة يحدد الميارات العممية المطموب التدريب عمييا

المؤسسة التعميمية تدير العممية -  .بمورة إدارة مشتركة لمعممية التدريبية بيف المنشأة والمؤسسة التعميمية
 .(بشكؿ عاـ)التدريبية 

المؤسسة التعميمية تتحمؿ المسؤولية -   .بمورة مسؤولية مشتركة تتشارؾ فييا المؤسسة التعميمية والمنشأة
 .عمى العممية التدريبية

صاحب العمؿ يتحمؿ مسؤولية -  .بمورة مسؤولية مشتركة لتخطيط التدريب بيف المنشأة والمؤسسة التعميمية
 .(بشكؿ أساسي) التخطيط لمتدريب 

لممعمـ المسؤوؿ عف التدريب الميداني في  (أسبوعية)وجوب تقديـ الطالب المتدرب تقارير دورية 
 .المؤسسة التعميمية

 .غالبا ال يقدـ الطالب تقارير دورية- 

في اإلشراؼ والمتابعة  (بيف المؤسسة التعميمية والمنشأة)بمورة آليات واضحة وعممية مشتركة 
 .(مف خالؿ منسؽ التدريب في المؤسسة التعميمية)والرقابة 

غياب آليات منيجية لعمميات اإلشراؼ - 
 .والمتابعة والرقابة

، أثناء فترة التدريب (في المؤسسات التعميمية)يتفرغ المعمموف المسؤولوف عف التدريب الميداني 
مف خالؿ الزيارات الميدانية  (المشتركة مع المنشأة)الميداني، لعمميات اإلشراؼ والمتابعة والرقابة 

 .المتكررة

غياب كادر ميني متفرغ لإلشراؼ - 
 .والمتابعة والرقابة

والمشرؼ  (المعمـ المسؤوؿ)تتحدد آليات ومعايير ضبط الجودة مف خالؿ المؤسسة التعميمية 
 .المباشر عمى التدريب في المنشآة

غياب آليات ومعايير ضبط التدريب - 
 .والجودة

تقييـ المتدرب يترؾ بشكؿ أساسي -  .بمورة آلية تقييـ مشتركة لممؤسسة التعميمية والمنشآة
 .لصاحب العمؿ

التدريب الميداني أثناء العطمة الصيفية -  .ال لزـو لمتدريب الصيفي في حالة تحوؿ التدريب الميداني إلى تدريب متواصؿ أثناء السنة الدراسية
 .يعتبر مشكمة

 ال يشمؿ التدريب جميع التخصصات-  .يجب أف يشمؿ التدريب الميداني جميع التخصصات ميما كانت مدة الدورة التدريبية



 نقاط القوة (البناء عمييا)كيفية تعزيزىا 

تركيز جزء أساسي مف مدة الدراسة في السنة األولى الكساب الطالب المعارؼ ذات الصمة 
بتخصصو وبالعائمة المينية الخاصة بتخصصو، فضال عف إكسابو الميارات األساسية الضرورية 

 .لمبدء في التدريب الميداني

اكتساب الطالب خالؿ السنة األولى - 
في المدرسة الميارات األساسية والمعرفة 
 .الالزمة قبؿ البدء في التدريب الميداني

قانوف التدريب )مف المقترح أف يتحمؿ صاحب العمؿ ىذه النفقات استنادا إلى القانوف المقترح 
وبالتالي تحويؿ النفقات الحالية لممدرسة باتجاه تطوير البنية اإلدارية لمنظاـ التدريبي  (الميني

 .الميداني في المدرسة

تغطية المدرسة لتأميف الطالب ضد - 
 . إصابات العمؿ

  

تركيز أكبر ولمدة أطوؿ عمى التدريب الميداني، أثناء 
بحيث تكوف )السنتيف الدراسيتيف، وخاصة في السنة الثانية 

 .(معظـ فترة الدراسة تدريبا ميدانيا

التعميـ والتدريب في مراكز الوكالة يستغرؽ سنتاف والتدريب الميني - 
 .الميداني يشمؿ جميع التخصصات

تثبيت ىذه المعايير وتطويرىا مف خالؿ االلتزاـ الحقا 
بالمعايير التي تحددىا المناىج والتي يفترض تضمينيا في 

 .قانوف التدريب الميني

معايير كميات المجتمع ومراكز الوكالة في اختيار المنشآت لمتدريب - 
تتمخص )الميداني أكثر وضوحا ومينية مف المدارس ومراكز التدريب األخرى 

جراءات الصحة  المعايير في توفر األجيزة المناسبة، توفر العمؿ المتواصؿ وا 
 .(والسالمة المينية

بيدؼ تطوير عممية توثيؽ مدى استفادة الطالب مف 
التدريب الميداني مف المقترح زيادة عدد التقارير إلى 

 .تقريريف شيريا عمى األقؿ

يطمب مف طالب مراكز الوكالة كتابة تقرير في نياية تدريبيـ الميداني - 
 .كما ويقدـ طالب كميات الوكالة تقارير دورية.  ( أسابيع4بعد نحو )

تثبيت ذلؾ وتوزيع التكاليؼ بيف المراكز الحكومية 
بناء عمى الشراكة بيف الطرفيف في المسؤولية )والمنشآت 

 .(عمى التدريب واإلشراؼ عميو

عمى التدريب  (لممراكز الحكومية)تغطي وزارة العمؿ تكمفة اإلشراؼ العاـ - 
 .الميداني

مف المقترح أف يتحمؿ صاحب العمؿ ىذه النفقات استنادا 
وبالتالي  (قانوف التدريب الميني)إلى القانوف المقترح 

تحويؿ النفقات الحالية لموكالة باتجاه تطوير البنية اإلدارية 
 .لمنظاـ التدريبي الميداني في المؤسسة التعميمية

 .يتمقى طالب مراكز الوكالة، أثناء تدريبيـ الميداني، مبمغا مقطوعا- 

.  تغطي مراكز الوكالة رسـو تأميف الطالب المتدربيف ضد إصابات العمؿ-  كما في البند السابؽ
كما أف كميات الوكالة تغطي نفقات المواصالت لممتدربيف وتأمينيـ ضد 

 .إصابات العمؿ



  

تعزيز ىذا التوجو مف خالؿ جعؿ التدريب الميداني 
متواصال، بمعنى دواـ متواصؿ في الكمية ومف ثـ دواـ 

متواصؿ في موقع العمؿ، األمر الذي يوفر ظروفا 
تخطيطية أفضؿ لمتدريب الميداني ولمعممية التعميمية في 

 . الكمية

 أياـ 3)فترة التدريب الميداني في الميف الطبية بالكميات الحكومية جيد - 
 .(أسبوعيا لمدة ثالثة فصوؿ مف أصؿ أربعة

  

طالة  في حالة التركيز عمى التدريب في موقع العمؿ وا 
مدة التدريب، أثناء السنة الدراسية، فال يبقى عندىا 

إال في حالة كوف التدريب )ضرورة لمتدريب الصيفي 
 .(الصيفي متطمب إضافي

 (في السنة الدراسية الثانية)باإلضافة لمتدريب الميداني ليـو واحد أسبوعيا - 
في كميات المجتمع بشكؿ عاـ، ىناؾ شيراف إضافياف مف التدريب الميداني 

 .بالنسبة لطالب كميات الوكالة (في نياية السنة األولى)في فصؿ الصيؼ 

  

تثبيت ىذه العالقة وتطوير عممية مأسستيا مف خالؿ 
استحداث وحدة خاصة في الكمية تتابع كؿ ما يتعمؽ 

وتكوف عمى  (وحدة التدريب الميداني)بالتدريب الميداني 
اتصاؿ مباشر مع لجنة المحافظة االستشارية لمتدريب 

 .الميداني

بناء العالقة بيف الكمية الحكومية والمنشآت، ومتابعة العممية التدريبية - 
، أي أف ىناؾ (منسؽ خاص)تتماف مف خالؿ قسـ العالقات العامة في الكمية 
 .مأسسة معينة في عمميتي بناء العالقة والمتابعة

  

تثبيت وتطوير ذلؾ مف خالؿ بمورة منياج خاص 
بالتدريب الميداني في الميف المختمفة يحدد الميارات 

 .العممية المطموب التدرب عمييا

تحدد كميات المجتمع الحكومية في الخطة الدراسية لمتخصص الميارات - 
 .العممية في التدريب الميداني

  

تطوير عمميات المتابعة واإلشراؼ مف خالؿ توزيع 
المياـ والمسؤوليات عمى أعضاء وحدة التدريب 

 .الميداني في الكمية

أثناء التدريب الميداني، يتفرغ مدرس المادة في الكميات الحكومية لممتابعة -  
 .( طالب6-5يناط بكؿ مدرس )واإلشراؼ 

  
التقييـ في الكميات الحكومية يتـ مف خالؿ الزيارات الميدانية لممدرس -  .بمورة آلية تقييـ مشتركة لمكمية والمنشأة

 .المتفرغ، باإلضافة لنموذج تقييـ خاص بصاحب العمؿ

  

تثبيت ىذا التدريب واعتباره متطمبا إضافيا في التدريب 
الميداني، باإلضافة لمتدريب المركز والمتواصؿ أثناء 

 .السنة الدراسية

لمدة نحو  (بعد التخرج)تدريب ميداني إضافي لخريجي تخصص التمريض - 
 .شير ونصؼ

  

  
  

 (2)مصفوفة رقم 
 التحديات والفرص:  تحميل البيئة الخارجية لمؤسسات التعميم والتدريب الميني والتقني

 نقاط الضعف/ التحديات كيفية التغمب عمييا

مأسسة العالقة بيف المؤسسات التعميمية والمنشآت وتنظيـ عممية التدريب مع الجيات   .التدريب الميداني غير منتظـ وغير متواصؿ- 



 .المعنية في سوؽ العمؿ كفيمة بجعؿ التدريب الميداني متواصال ومنتظما

زيادة الطمب عمى التدريب مف قبؿ أصحاب العمؿ وذلؾ مف خالؿ تعميؽ تجربة التدريب 
الميداني ومأسستيا وتطوير عالقة منتظمة بيف المؤسسة التعميمية وسوؽ العمؿ، فضال 

 .عف تنظيـ حمالت توعية ألصحاب العمؿ حوؿ أىمية وجدوى التدريب الميداني

مصدر الطمب عمى التدريب مف أصحاب العمؿ - 
 .ضعيؼ جدا

سيولة أو صعوبة استيعاب الطالب في المنشآت -  .يتـ توجيو الطالب لمنشآت المحافظة استنادا إلى دليؿ تصنيؼ المنشآت
 .تتعمؽ بالمنطقة الجغرافية

 .(أحيانا)صعوبة إيجاد مواقع عمؿ لمتدريب -  .تسييؿ عممية إيجاد منشآت التدريب مف خالؿ دليؿ تصنيؼ المنشأت

تشريع قانوف خاص بالتدريب الميني يمـز في أحد بنوده المنشآت بتدريب الطالب وذلؾ 
 .حسب حجـ رأسماؿ المنشأة أو عدد العامميف فييا

 .غياب قانوف يمـز صاحب العمؿ بالتدريب- 

يحدد العقد التدريبي الشروط الخاصة بالمنشآت، شرط أف ال تتناقص ىذه الشروط مع 
 .قانوف التدريب الميني

 . غياب شروط خاصة بالمنشآت الستقباؿ المتدربيف- 

بيف  (حسب قانوف التدريب الميني)مأسسة العممية التدريبية مف خالؿ عقد تدريب ممـز 
والمؤسسة التعميمية تحدد فيو  (صاحب العمؿ)والمنشأة المدربة  (أو ولي أمره)المتدرب 

 .أىداؼ ونوع ومواد التدريب وبرنامجو الزمني وسمـ األجور واالجازات وغير ذلؾ

غياب عقود تدريب بيف المؤسسة التعميمية والمنشآت - 
 .والمتدرب

إصدار شيادة تدريب رسمية مف قبؿ المؤسسة التعميمية والمنشأة ومصدقة مف قبؿ غرفة 
 .(حسب التخصص)التجارة والصناعة في المحافظة أو النقابات المينية 

شيادة غير رسمية لممتدرب مف صاحب العمؿ - 
 .(حسب الطمب)

بناء العالقة بيف المدرسة والمنشآت عمى أساس -  .والمنشآت (وحدة التدريب الميداني)مأسسة العالقة بيف المؤسسة التعميمية 
 .مباشر وشخصي

بمورة منياج لمتدريب الميداني في الميف المختمفة يحدد الميارات العممية المطموب 
 .التدريب عمييا

يشارؾ في بمورتو )غياب منياج لمتدريب الميداني - 
 .(أصحاب العمؿ وأطراؼ أخرى معنية

عدـ مشاركة أصحاب العمؿ بشكؿ عاـ في إدارة -  .بمورة إدارة مشتركة لمعممية التدريبية بيف المنشأة والمؤسسة التعميمية
 .العممية التدريبية

عدـ تحمؿ القطاع الخاص وأطراؼ خارجية أخرى -  .بمورة مسؤولية مشتركة تتشارؾ فييا المؤسسة التعميمية والمنشأة
 .مسؤولية العممية التدريبية

في اإلشراؼ  (بيف المؤسسة التعميمية والمنشأة)بمورة آليات واضحة وعممية مشتركة 
 .(مف خالؿ منسؽ التدريب في المؤسسة التعميمية)والمتابعة والرقابة 

غياب آليات منظمة لمشاركة أصحاب العمؿ وأطراؼ - 
 .خارجية أخرى في عمميات اإلشراؼ والمتابعة والرقابة

، أثناء فترة (في المؤسسات التعميمية)يتفرغ المعمموف المسؤولوف عف التدريب الميداني 
مف خالؿ  (المشتركة مع المنشأة)التدريب الميداني، لعمميات اإلشراؼ والمتابعة والرقابة 

 .الزيارات الميدانية المتكررة

غياب الكادر الميني المتفرغ مف القطاع الخاص - 
وأطراؼ أخرى لممشاركة في عممية اإلشراؼ والمتابعة 

 .والرقابة

 (المعمـ المسؤوؿ)تتحدد آليات ومعايير ضبط الجودة مف خالؿ المؤسسة التعميمية 
 .والمشرؼ المباشر عمى التدريب في المنشآة

عدـ امتالؾ أصحاب العمؿ وأطراؼ خارجية أخرى - 
 .اآلليات والمعايير لضبط التدريب والجودة

 .صاحب العمؿ غير ممـز بتغطية أي نوع مف النفقات-  .يحدد قانوف التدريب الميني  النفقات التي عمى صاحب العمؿ تغطيتيا



 .غياب الحوافز المالية ألصحاب العمؿ-  .ألصحاب العمؿ (الضريبية أو غيرىا)يحدد قانوف التدريب الميني  الحوافز المالية 

 .ضعؼ الحوافز لممتدربيف-  يحدد قانوف التدريب الميني الحوافز لممتدربيف 

مف خالؿ مشاركة صاحب العمؿ في تنفيذ التدريب وفي النفقات وفي إدارة التدريب 
الميداني وفي اإلشراؼ عميو ومتابعتو ومراقبتو وتقييمو، يتحوؿ صاحب العمؿ إلى شريؾ 

 .أساسي في العممية التدريبية

عدـ اعتبار صاحب العمؿ نفسو شريكا في العممية - 
 .التدريبية

ضعؼ الوعي الميني والمنطور االستراتيجي لمتدريب -  تنظيـ حمالت توعية ألصحاب العمؿ حوؿ أىمية وجدوى التدريب الميداني 
 .(لدى أصحاب العمؿ)الميداني 

إمكانية  رفع ىذه النسبة مف خالؿ مأسسة التدريب الميداني الذي يفترض أف يمعب 
 .الدور األساسي في تطوير وتأصيؿ الميارات والمعارؼ العممية لمطالب

في نفس  (بعد التخرج)ضآلة نسبة تشغيؿ المتدربيف - 
 .المنشآت المدربة

  
  

 (2تابع مصفوفة رقم )
 الفرص المتاحة كيفية تعزيزىا

مأسسة عممية التدريب الميداني وارتفاع مستوى الوعي الميني والمنظور االستراتيجي 
لمتدريب الميداني واقتناع أصحاب العمؿ بجدوى التدريب الميداني وتحوؿ األخيريف إلى 
شركاء حقيقييف في عممية التدريب سيساىـ في زيادة طمب أصحاب العمؿ عمى التدريب 

 .الميداني

زيادة نسبة أصحاب العمؿ كمصدر لمطمب عمى -  
 .التدريب

تعزيز مأسسة دور أصحاب العمؿ في اإلشراؼ العممي المباشر عمى التدريب الميداني، 
 . بتنسيؽ ىذا اإلشراؼ  بشكؿ وثيؽ مع المدرب المسؤوؿ في المؤسسة التعميمية

تقوية ومأسسة دور أصحاب العمؿ في اإلشراؼ  - 
 .العممي المباشر عمى التدريب الميداني

إف تركيز التعميـ الميني عمى التدريب في مواقع العمؿ وبالتالي إكساب الطالب ميارات 
عممية يتطمبيا سوؽ العمؿ، سيساىـ بشكؿ واضح في زيادة نسبة تشغيؿ الخريجيف في 

 .تخصصاتيـ

زيادة نسبة الخريجيف المنخرطيف في نفس - 
 . تخصصاتيـ

لزاـ قانوف التدريب الميني ألصحاب العمؿ بشكؿ عاـ  مأسسة عممية التدريب الميداني وا 
ولممنشآت الكبيرة والمتوسطة ولمقطاع الحكومي بشكؿ خاص، بتدريب الطالب سيزيد 

 .بشكؿ بارز نسبة المتدربيف في مواقع العمؿ

زيادة نسبة المتدربيف في القطاع الحكومي والمنشآت - 
 .الكبيرة والمتوسطة

سيعطي الدليؿ الخاص بتصنيؼ المنشآت مكانة خاصة لممنشآت التي تتوفر لدييا بنية 
وكذلؾ .  إدارية وتنظيمية مواتية لمتدريب الميداني وبالتالي سيمنحيا األفضمية في التدريب

فإف الوزارات المعنية في المحافظة ستمنح مثؿ ىذه المنشآت مكانة متميزة، بيدؼ تشجيع 
المنشآت األخرى عمى تحسيف بنيتيا ونظاميا اإلدارييف المنسجميف مع أىداؼ التدريب 

 .الميداني

منح األفضمية في التدريب الميداني لمشركات التي - 
لدييا موظؼ خاص لمتابعة التدريب أو لدييا شعبة 

 .خاصة بالتدريب

باإلمكاف، ومنذ بداية استيعاب المتدرب في المنشأة، تحديد نقاط ضعؼ الطالب بيدؼ 
التركيز عمييا في التدريب ضمف خطة التدريب، وذلؾ بشكؿ مشترؾ فيما بيف المدرب 

بالتعاوف مع صاحب )تحديد نقاط ضعؼ الطالب - 
 .لمتركيز عمييا في التدريب (العمؿ 



 والمشرؼ العممي المباشر عمى التدريب في المنشأة (مف المدرسة)المسؤوؿ 

  
تثبيت وتعميؽ ىذا التوجو بواسطة تضمينو بشكؿ واضح وتفصيمي في المنياج المقترح 

 .(لمختمؼ التخصصات)لمتدريب الميداني 

زيادة مشاركة المتدربيف مع صاحب العمؿ في األمور - 
 .اإلدارية وحساب الكميات وغير ذلؾ

يفترض تعزيز ىذا التوجو، باعتبار أف تدريب طالب مراكز التدريب الميني في إطار 
يفترض أف يشكؿ مكونا أساسيا مف  (في داخؿ أو خارج المراكز)النشاطات اإلنتاجية 

 .برنامج التدريب في ورش ومشاغؿ مراكز التدريب الميني

أثناء التدريب في المركز )زيادة فرص عمؿ المتدربيف - 
 .في ورش عممية خارج المركز (الميني

زيادة نسبة أصحاب العمؿ الذيف يدفعوف مصروؼ -  .تثبيت وتطوير ىذه السموؾ مف خالؿ قانوف التدريب الميني
 .جيب لممتدربيف

زيادة ىذه االحتماالت مف خالؿ مأسسة التدريب الميداني الذي سيمعب دورا أساسيا في 
 .تطوير الميارات والمعارؼ العممية لمطالب

زيادة احتماالت انخراط خريجي مراكز التدريب - 
 .الميني في سوؽ العمؿ وفي نفس المنشآت المدربة

  
 

  

  
   

  

 (3)مصفوفة رقم 
 جوانب الضعف في تجربة التدريب الميداني بالضفة والقطاع

  
المدارس  البند

الثانوية 
 المينية

مراكز التدريب 
 الميني

كميات 
 المجتمع

 ما يقابميا من جوانب القوة في بعض الدول

ماعدا )قصيرة  قصيرة قصيرة مدة التدريب
 المين
 (الطبية

 3.5-2من )طويمة :  (النظام الثنائي/المرحمة الثانوية المينية)ألمانيا 
 .(حسب التخصص) أيام أسبوعيا 4-3/ سنة 

سنتان في :  (2+1نظام /المرحمة الثانوية المينية)كوريا الجنوبية 
 .سنة كاممة في موقع العمل+ المدرسة 
سنتان مناصفة بين المدرسة وموقع :  (التعميم الثانوي التطبيقي)األردن 
       سنة كاممة في موقع العمل+ العمل 

مدى انتظام 
 التدريب

غير منتظم 
 وغير متواصل

المراكز 
الحكومية ال 
تشمل جميع 
 التخصصات

أنظر )
مصفوفة 

 (جوانب القوة

 + (المدارس الثانوية التقنية)مصر + األردن + كوريا الجنوبية + ألمانيا 
 .منتظم ومتواصل وفي جميع التخصصات:  (كميات المجتمع)كندا 

 المنشآت والمصانع:  ألمانيا (غالبا)الكمية مركز التدريب المدرسة  مصدر الطمب



 ".مجمس التعميم والتدريب الميني القطري:  "كوريا الجنوبية (غالبا) (غالبا)
 (مؤسسة التدريب الميني)الحكومة :  األردن

أو )مدى سيولة 
استيعاب  (صعوبة

 الطالب في المنشآت

حسب المنطقة 
 الجغرافية

حسب المنطقة 
 الجغرافية

الكميات 
الحكومية تجد 

صعوبة في 
بعض 

التخصصات 
+ التمريض )

المين المالية 
 (والبنوك

 بسيولة كبيرة:  ألمانيا
 بسيولة نسبية  :  األردن

إيجاد مواقع عمل 
 لمتدريب

 بسيولة:  ألمانيا أحيانا بصعوبة أحيانا بصعوبة أحيانا بصعوبة
 بسيولة نسبية:  األردن

توفر قانون يمزم 
صاحب العمل 

 بالتدريب

حسب قانون التدريب الميني الفدرالي المنشآت غير ممزمة بتقديم :  ألمانيا ال يوجد ال يوجد ال يوجد
 .التدريب، إال أن معظميا يشارك في التدريب باعتباره واجبا وطنيا

 كما في ألمانيا:  كندا

شروط المنشآت 
 الستقبال المتدربين

االلتزام بأنظمة المنشأة وشروط أخرى يحددىا العقد بين المنشأة :  ألمانيا ال توجد ال توجد ال توجد
 .والمتدرب
شروط يحددىا العقد التدريبي بين مؤسسة التدريب الميني :  األردن

 .والمنشأة
  

يحددىا قانون التدريب )يوجد عقود خاصة بالتممذة المينية :  ألمانيا ال يوجد ال يوجد ال يوجد عقد تدريب
 .(الميني
 .  يوجد عقود خاصة بالتممذة المينية:  األردن

                
شيادة تثبت 

 التدريب الميداني

شيادة غير 
رسمية من 

صاحب العمل 
حسب )فقط 

 (الطمب

شيادة غير 
رسمية من 

صاحب العمل 
حسب )فقط 

 (الطمب

من )ال توجد 
 (صاحب العمل

الشيادة النيائية لمتعميم الميني والتقني تمنح من قبل غرفة :  ألمانيا
 .التجارة والصناعة المحمية

معايير واضحة 
ومحددة الختيار 

 المنشآت

أنظر ) ال توجد ال توجد
مصفوفة 

 (جوانب القوة

 . معايير مينية واضحة يحددىا قانون التدريب الميني الفدرالي: ألمانيا
 .معايير واضحة تحددىا مؤسسة التدريب الميني:  األردن



بناء العالقة بين 
المؤسسة التعميمية 

 وموقع العمل

عمى أساس 
مباشر 

 وشخصي

عمى أساس 
مباشر 

 وشخصي

أنظر )
مصفوفة 

 (جوانب القوة

ولو )من خالل مجمس يضم مؤسسة التدريب الميني ومحافظين :  األردن
 .(اتصال مباشر مع رئيس الحكومة

أعضاءىا من ممثمي العمال )من خالل لجان التدريب الميني :  ألمانيا
 (وأصحاب العمل وخبراء حكوميين في التعميم

منياج لمتدريب 
 الميداني

الميارات  ال يوجد ال يوجد
العممية تحدد 

بشكل عام 
حسب الخطة )

 (الدراسية

حسب قانون )تصوغو لجان تطوير المناىج في المدارس المينية :  ألمانيا
 .(التدريب الميني

تصوغو مؤسسة التدريب الميني بالتعاون مع المجان االستشارية :  األردن
 .والقطاع الخاص

إدارة العممية 
 التدريبية

المدرسة 
 (بشكل عام)

بشكل )المركز 
 (عام

بشكل )الكمية 
 (عام

 .المنشأة+ المدرسة :  ألمانيا
 .(مؤسسة التدريب الميني)الحكومة :  األردن
 .وزارة التعميم:  مصر 

 .(الغرف)القطاع الخاص :  ألمانيا الكمية المركز المدرسة المسؤولية
 .مؤسسة التدريب الميني: األردن
 . القطاع الخاص+ وزارة التعميم :  مصر

مسؤولية التخطيط 
 لمتدريب

عمى صاحب 
بشكل )العمل 
 (أساسي

عمى صاحب 
بشكل )العمل 
 (أساسي

بشكل )الكمية 
 (عام

المعيد + المدارس + الحكومة + العمال +   أصحاب العمل :ألمانيا
 .االتحادي لمتدريب الميني

 .بالتعاون مع القطاع الخاص (مؤسسة التدريب الميني)  الحكومة :األردن

تقارير دورية 
 (يقدميا الطالب)

ال توجد 
 (غالبا)

ال توجد في 
المراكز 

 الحكومية

أنظر )
مصفوفة 

 (جوانب القوة

التابع لمؤسسة )تقرير أسبوعي لممدرب في مركز التدريب الميني :  األردن
 .(التدريب الميني

 .تقرير أسبوعي لممدرسة:  ألمانيا

آليات منظمة 
ومنيجية لعمميات 
اإلشراف والمتابعة 

 والرقابة 

أنظر ) ال توجد ال توجد
مصفوفة 

 (جوانب القوة

 .(أنظر سابقا)لجان التدريب الميني + المدرسة :  ألمانيا
   مراكز التدريب الميني التابعة لمؤسسة التدريب الميني:األردن

كادر ميني متفرغ 
لإلشراف والمتابعة 

 والرقابة

أنظر ) ال يوجد ال يوجد
مصفوفة 

 (جوانب القوة

 .  كوادر مينية متفرغة:ألمانيا واألردن وكوريا الجنوبية ومصر وكندا

آليات ومعايير 
ضبط التدريب 

 والجودة

المعيد االتحادي + لجان التدريب الميني + من خالل المدرسة :  ألمانيا غير واضحة ال يوجد ال يوجد
 .لمتدريب الميني

عامل أو +   من خالل جياز المتابعة لمؤسسة التدريب الميني :األردن
    .خبير فني يشرف عمى التدريب في موقع العمل



  

  

عممية تقييم 
 المتدرب

تترك لصاحب 
بشكل )العمل 
 (أساسي

تترك لصاحب 
بشكل )العمل 
 (أساسي

في كميات 
الوكالة تترك 

لصاحب العمل 
بشكل )

 (أساسي

 .لجان التدريب الميني+   المدرسة :ألمانيا
 .أصحاب العمل + (الحكومة)مؤسسة التدريب الميني :  األردن

النفقات التي 
يغطييا صاحب 

 العمل

غير ممزم 
بتغطية أي نوع 

 من النفقات

غير ممزم 
بتغطية أي نوع 

 من النفقات

غير ممزم 
بتغطية أي نوع 

 من النفقات

توزيع التكاليف عمى :  ألمانيا، كوريا الجنوبية، األردن، مصر وكندا
 المنشآت والمتدربين والحكومة

حوافز مالية 
 لصاحب العمل

 .  حوافز ضريبية منصوص عمييا في القانون:ألمانيا ال توجد ال توجد ال توجد
 .   حوافز ضريبية منصوص عمييا في القانون:  كوريا الجنوبية

في حاالت  حوافز لممتدرب
حوافز )قميمة 

 (مالية ضئيمة

تترك 
العتبارات 

 صاحب العمل

حسب سمم األجور الخاص بالمتدربين وكما ينص عمى ذلك :  ألمانيا ال توجد
 .قانون التعميم الميني

أقل من )  يتقاضى المتدربون راتبا شيريا من صاحب العمل :األردن ومصر
 (راتب العامل

نظرة صاحب العمل 
 لمتدريب الميداني

ال يعتبر نفسو 
شريكا في 

العممية 
 التدريبية

ال يعتبر نفسو 
شريكا في 

العممية 
 التدريبية

ال يعتبر نفسو 
شريكا في 

العممية 
 التدريبية

 .(الحكومة+ العمال + جنبا إلى جنب مع المدارس )  شريك كامل :ألمانيا
 .شريك جزئي مع الحكومة:  األردن

مدى توفر وعي 
ميني ومنظور 

استراتيجي لمتدريب 
لدى )الميداني 

 (صاحب العمل

بمدى )ضعيف  ضعيف ضعيف
 (أقل

 .  وعي ميني واستراتيجي عال:ألمانيا
 .    وعي ميني واستراتيجي عال:  (كميات المجتمع)كندا 

اإلشكاليات المتعمقة 
 بأوقات التدريب

يعتبر التدريب 
الميداني في 

العطمة 
الصيفية 

مشكمة بالنسبة 
لمعديد من 

 .الطالب
ال توجد )

يعتبر التدريب 
الميداني في 

العطمة 
الصيفية 

مشكمة بالنسبة 
لمعظم 

 .المتدربين

يعتبر التدريب 
الميداني في 

العطمة 
الصيفية 

مشكمة بالنسبة 
لمعظم 

 . المتدربين

التدريب الميداني :  مصر+ األردن + كوريا الجنوبية + كندا + ألمانيا 
 .أثناء السنة الدراسية فقط



مشكمة في 
أوقات التدريب 

أثناء السنة 
 (الدراسية

نسبة تشغيل 
بعد )المتدربين 

في نفس  (التخرج
 المنشأة المدربة

صغيرة  صغيرة
بمدى أقل )

من 
 .(المدارس

صغيرة 
بمدى أقل )

من 
 .(المدارس

 .مرتفعة:  ألمانيا
 .مرتفعة جدا:  كندا

  
  

 4)مصفوفة رقم 

 جوانب القوة في تجربة التدريب الميداني بالضفة والقطاع
نوع 

 المؤسسة

 جوانب القوة نوع المؤسسة جوانب القوة

المدارس 
الثانوية 
 المينية

اكتساب الطالب خالؿ السنة األولى في المدرسة الميارات األساسية - 
 .والمعرفة الالزمة قبؿ البدء في التدريب الميداني

 .       مصدر الطمب عمى التدريب مف أصحاب العمؿ (أحيانا)- 
مسؤولية اإلشراؼ العممي المباشر عمى التدريب الميداني تقع عمى - 

 .صاحب العمؿ
 .تغطية المدرسة لتأميف الطالب ضد إصابات العمؿ- 
ونحو  (%60نحو )انخراط معظـ الخريجيف في نفس تخصصاتيـ - 
 .يتابعوف الدراسات العميا% 20-30
نسبة تشغيؿ خريجي بعض المدارس الثانوية في نفس المنشآت التي - 

 . تدربوا فييا عالية

جمعية الشباف 
/ المسيحية 

برنامج تحسيف 
قدرات المجتمع 

تدريب ميداني )
لخريجي المدارس 
المينية ومراكز 
 (التدريب الميني

جمعية ) أطراؼ 3إبراـ عقد تدريب بيف - 
 .(الشباف المسيحية، صاحب العمؿ والمتدرب

الشيادة الممنوحة لممتدرب مشتركة بيف - 
 .الجمعية والمنشأة

تحديد الطالب لنقاط ضعفو ومف ثـ بالتعاوف - 
 .مع صاحب العمؿ يتـ العمؿ لمتغمب عمييا

متابعة العممية التدريبية مف خالؿ باحثيف - 
 .ميدانييف متفرغيف

عممية التقييـ مشتركة بيف المنشأة المدربة - 
 .(مف خالؿ الباحث الميداني)والجمعية 

في نفس  (الخريجيف)نسبة تشغيؿ المتدربيف - 
قبؿ انتفاضة % 95نحو )المنشأة المدربة عالية 

 . (األقصى



  
كميات 
 المجتمع

 3)فترة التدريب الميداني في الميف الطبية بالكميات الحكومية جيدة- 
 .(أياـ أسبوعيا لمدة ثالثة فصوؿ مف أصؿ أربعة

في السنة الدراسية )باإلضافة لمتدريب الميداني ليـو واحد أسبوعيا - 
في كميات المجتمع بشكؿ عاـ، ىناؾ شيراف إضافياف مف  (الثانية

بالنسبة  (في نياية السنة األولى)التدريب الميداني في فصؿ الصيؼ 
 .لطالب كميات الوكالة

مصدر الطمب عمى التدريب  (أحيانا كثيرة)يشكؿ أصحاب العمؿ - 
 .(وخاصة في الميف التمريضية)الميداني لطالب كميات الوكالة 

معايير اختيار المنشآت المدربة أكثر تحديدا ومينية مف سائر - 
 (المدارس ومراكز التدريب)المؤسسات التعميمية 

بناء العالقة بيف الكمية الحكومية والمنشآت، ومتابعة العممية التدريبية - 
، أي أف (منسؽ خاص)تتماف مف خالؿ قسـ العالقات العامة في الكمية 

 . ىناؾ مأسسة معينة في عمميتي بناء العالقة والمتابعة
الميارات العممية في التدريب الميداني يتـ تحديدىا في الخطة - 

 .الدراسية لمتخصص
 .تطمب كميات الوكالة مف المتدربيف الميدانييف كتابة تقارير دورية- 
أثناء التدريب الميداني، يتفرغ مدرس المادة في الكميات الحكومية - 

 .( طالب6-5يناط بكؿ مدرس )لممتابعة واإلشراؼ 
التقييـ في الكميات الحكومية يتـ مف خالؿ الزيارات الميدانية لممدرس - 

 .المتفرغ، باإلضافة لنموذج تقييـ خاص بصاحب العمؿ
 (بعد التخرج)تدريب ميداني إضافي لخريجي تخصص التمريض - 

 .لمدة نحو شير ونصؼ
تغطي كميات الوكالة نفقات المواصالت لممتدربيف وتأمينيـ ضد - 

 .إصابات العمؿ
نسبة تشغيؿ طالب كميات الوكالة في نفس المنشآت التي تدربوا فييا - 

 .عالية
  
  
تستوعب بعض المنشآت الفمسطينية الكبيرة والمتوسطة عددا كبيرا - 

 .نسبيا مف المتدربيف
تفرغ بعض الشركات الفمسطينية الكبيرة موظفا خاصا لمتابعة - 

 .التدريب
 .توجد في بعض الشركات الفمسطينية شعبة خاصة بالتدريب- 

  

مراكز التدريب 
 الميني

التعميـ والتدريب في مراكز الوكالة    - 
يستغرؽ سنتاف والتدريب الميداني يشمؿ جميع 

 .التخصصات
مصدر الطمب عمى التدريب  (أحيانا كثيرة)- 

 .الميداني مف أصحاب العمؿ
معايير مراكز الوكالة في اختيار المنشآت - 

توفر )لمتدريب الميداني أكثر وضوحا ومينية 
األجيزة المناسبة، توفر العمؿ المتواصؿ 

جراءات الصحة والسالمة المينية  .(وا 
يشترؾ طالب مراكز  (في بعض الشركات)- 

الوكالة مع صاحب العمؿ في األمور اإلدارية 
 .وحساب الكميات وغير ذلؾ

طالب مراكز التدريب  (أحيانا)يعمؿ - 
الحكومية، أثناء تدريبيـ العممي في المركز، في 

 .ورش عممية خارج المركز
يطمب مف طالب مراكز الوكالة كتابة تقرير - 

 .( أسابيع4بعد نحو )في نياية تدريبو الميداني 
تغطي وزارة العمؿ تكمفة اإلشراؼ العاـ - 
 . عمى التدريب الميداني (لممراكز الحكومية)

يتمقى طالب مراكز الوكالة، أثناء تدريبيـ - 
 .الميداني، مبمغا مقطوعا

في القطاع )يدفع أصحاب العمؿ  (أحيانا)- 
لممتدرب مصروؼ جيب أو نفقة  (الخاص

 .المواصالت
تغطي مراكز الوكالة رسـو تأميف الطالب - 

 .المتدربيف ضد إصابات العمؿ
انخراط معظـ خريجي مراكز التدريب - 

الميني بسيولة في سوؽ العمؿ ويستوعب جزء 
 ىاـ منيـ في نفس

 .المنشآت التي تدرب فييا
  
  

المنشآت 
 المدربة



  
  نظام التدريب الميداني لطالب مؤسسات التعميم والتدريب الميني والتقني

  
  

  
، وكذلؾ فترة االنتظاـ (في جميع أنواع المؤسسات التعميمية)تتجو دوؿ عديدة نحو جعؿ فترة االنتظاـ بموقع العمؿ متواصمة 
إذ تبيف حسب العديد مف تجارب .  (Block System)في المؤسسة التعميمية، بمعنى اتباع ما يعرؼ بالنظاـ المتوالي 

التدريب في مواقع العمؿ بأف دواـ الطالب أثناء السنة الدراسية، بشكؿ متواصؿ في المؤسسة التعميمية، ومف ثـ بشكؿ متواصؿ 
لبضعة أسابيع في موقع العمؿ، يحقؽ ظروفا تخطيطية أفضؿ لمتدريب الميداني ولمعمميات التعميمية في مؤسسة التعميـ 

الميني، ويسيؿ التعامؿ المنيجي المنظـ والمتواصؿ والمنسؽ مع محتوى العممية التعميمية والتدريبية، فضال عف إتاحة المجاؿ 
/ وذلؾ بديال لمتدريب الميداني األسبوعي المتوازي .  لزيادة استخداـ الطرؽ والوسائؿ التعميمية المدرسية وبشكؿ أفضؿ

Parallel System (يـو واحد أو بضعة أياـ أسبوعيا في موقع العمؿ وبضعة أياـ أخرى في المدرسة) األمر الذي يقطع ،
 .التواصؿ مع العممية التدريسية في المؤسسة التعميمية

  
والتدريب في موقع العمؿ مسألة  (في المؤسسة التعميمية)وتعتبر عممية توزيع الحصص الزمنية بيف كؿ مف الدراسة النظرية 

 .في غاية الصعوبة، خاصة وأنو ال تتوفر لدينا معطيات عممية دقيقة حوؿ أي مف الحصص الزمنية تعطينا نتائج أفضؿ
وتكمف اإلشكالية ىنا في عدـ الدقة الكامنة في اعتبار عناصر التدريب العممي تخص فقط ورش التدريب المدرسية وموقع 

إذ عندما يدرس المعمـ طالبو في ورشة التدريب العممي .  العمؿ، بينما تقتصر عناصر التعميـ النظري عمى الصفوؼ المدرسية
بينما دروس الرسـ الصناعي الذي يصنؼ ضمف .  ويشرح ليـ قضايا معينة، فإف جزءا مما يقـو بو يعتبر بالتأكيد تعميما نظريا

كما أف النشاطات غير النظرية، كالرياضة البدنية مثال، تصنؼ ضمف .  المواد النظرية، قد تتضمف بالتأكيد عناصر عممية
 .الثقافة العامة

  
تتزايد بسرعة وباستمرار في مختمؼ التخصصات، األمر الذي يتطمب  (النظرية)ومف المعروؼ أف المعرفة المينية والتقنية 

وبالطبع فإف حجـ التعميـ النظري يختمؼ باختالؼ التخصصات والمساقات .  زيادة حصة التعميـ النظري في التدريب الميني
وفي المحصمة، ال بد مف تجنب نظاـ التقسيـ الصاـر لمحصص النظرية والعممية، والعمؿ، بدال مف .  والمستويات التعميمية

، فإف [250]وكما يوضح الجدوؿ التالي.  [249]ذلؾ، عمى تصنيؼ الميف تصنيفا عريضا وتقريبيا إلى ثالث مجموعات
التفاوت في المتطمبات النظرية لمتخصصات ومستويات التأىيؿ المختمفة يؤدي إلى اختالؼ نسب الحصص النظرية إلى 

 :الحصص العممية في الميف المختمفة
  
  

 نسب النظري إلى العممي في المستويات التأىيمية المختمفة
 العممي:  النظري   أمثمة المستوى التأىيمي  

 مدة وتوقيت التدريب الميداني:  أوال
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يمتمؾ معرفة نظرية )تقني / فني  1
  (مينية معقدة وشاممة

 فني ىندسة المساحة-  

 فني راديو، تمفزيوف وفيديو-  

 فني تكييؼ وتبريد وتدفئة -  

   1    :     1 

يمتمؾ معرفة نظرية )العامؿ الميني  2
 (مينية متوسطة

 نجار-  

 ميكانيكي سيارات-  

 خراطة وتسوية-  

    1    :    2 

العامؿ الماىر أو شبو الماىر  3
يمتمؾ معرفة نظرية مينية قميمة )

 (وبسيطة نسبيا

 حدادة ولحاـ-  

 تجميس ودىاف-  

 بالط-  

    1    :    4     

  
  

لكف، وبالرغـ مف الميزة اإليجابية .  بإمكاننا تطبيؽ النسب السابقة في كؿ مف نموذجي التدريب الميداني المتوازي والمتوالي
الكامنة في التدريب المتوازي والمتمثمة في التوزيع المتساوي لمحصص النظرية طيمة فترة التدريب، فإف ليذا النموذج، كما أثبتت 

كما أف االنقطاع .  إذ أف تجزئة التعميـ النظري يتسبب في ىبوط حاد بالحافز التعميمي لدى الطالب.  التجربة، مساوىء كثيرة
في موقع العمؿ أو في الورشة )عف التدريب العممي خالؿ فترة معينة مف األسبوع يحوؿ دوف تنفيذ مشاريع مينية عممية 

وباإلضافة، يؤدي .  وكذلؾ الوضع في حالة الوظائؼ المدرسية الكبيرة.  [251]قد تستغرؽ وقتا طويال نسبيا (المدرسية
 .التدريب الميداني المتقطع إلى فقداف التواصؿ التدريبي وتدني جودة التدريب

  
وتكمف .  وبالمقابؿ، يستند التدريب الميداني المتوالي إلى فترات زمنية متواصمة ومتتالية مف التعميـ النظري والتدريب العممي

فكرة ىذا النموذج األساسية في تعاقب الفترات الزمنية لكؿ مف التعميـ النظري والتدريب العممي عمى التوالي، األمر الذي يسيؿ 
وفي ىذه الحاؿ تحؿ الوحدة في محتوى العممية التعميمية والتدريبية، .  [252]العممية التعميمية ويجعميا أكثر تواصال وسالسة

أما .  حدود المادة التدريسية الواحدة (البحثية)وفي الجانب النظري ليذا النموذج، تتجاوز المشاريع المدرسية .  بدال مف التفتت
في فترات التدريب العممي، فبإمكاف الطالب تنفيذ المشاريع أو األعماؿ اإلنتاجية التي تتطمب وقتا طويال، بشكؿ متواصؿ 

 .[253]وبدوف انقطاع
عالوة عف ذلؾ، تتضمف فترة التعميـ النظري تحضير الطالب لفترة التدريب التالية في موقع العمؿ، فضال عف مناقشة وتقييـ 

ال بد  (مف التدريب العممي أو التعميـ النظري)التجربة المكتسبة في الفترة السابقة مف التدريب العممي، عمما بأف كؿ فترة زمنية 
 .  [254]أف تنتيي باختبار يثبت بوضوح تقدـ ونجاح الطالب

  
وبالرغـ مف عدـ وجود إجماع حوؿ طوؿ كؿ مف فترة التدريب العممي والتعميـ النظري وحوؿ المدة األنسب، إال أنو، وفي كؿ 

إذا ما كانت الفترات الزمنية قصيرة جدا فتتالشى الحسنات التي سبؽ أف ذكرناىا حوؿ :  األحواؿ، ثبت صحة المعطيات التالية
ذا ما كانت تمؾ الفترات طويمة جدا، فتتآكؿ ميزة التواصؿ الذي يميز .  [255]التدريب العممي في فترات متواصمة ومتتالية وا 

وفي كؿ األحواؿ، فإف لمفترة الطويمة جدا مف التدريب .  [256]المكونات النظرية والعممية لنموذج التدريب الميداني المتوالي
العممي المتواصؿ تأثيرا سمبيا عمى التعميـ النظري ويتمثؿ في زيادة نسبة النسياف لدى الطالب، األمر الذي يتطمب بالضرورة 
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 .[257]تكرار المادة النظرية وبالتالي مزيد مف إضاعة الوقت
  

وفي المحصمة، ال يمكننا القوؿ بأف ىناؾ قاعدة عامة وقاطعة تحدد توزيع النسب الزمنية بيف الثقافة العامة والعمـو النظرية 
والتدريب العممي، وما يحدد ذلؾ اعتبارات كثيرة تختمؼ مف بمد ألخر مثؿ الظروؼ الوطنية  (المتصمة بمينة التخصص)الفنية 

ولو أخذنا بعيف االعتبار االعتبارات التي ذكرناىا .  [258]واإلقميمية وأىداؼ السياسة التعميمية ومدى صعوبة أو تعقيد المينة
 : كدليؿ عاـ جدا لمتدريب الميني المعاصر الذي يحتاج إلى متطمبات نظرية متوسطة[259]لمتو، فبإمكاننا طرح النسب التالية

                                                                           

 .(عمـو نظرية فنية+ ثقافة عامة = ) تعميـ نظري ←الفترة التعميمية   3/1  
 . تدريب عممي←الفترة التعميمية   3/2  

  
وفي إطار الفترة الخاصة بالتعميـ النظري فإف تقسيـ الحصص الزمنية فيما بيف الثقافة العامة والعمـو النظرية المينية يمكف أف 

 . عمـو نظرية مينية2:   ثقافة عامة  1:  يكوف كاآلتي
  
  

 :قانون التدريب الميني:  ثانيا

وكما ىو معموؿ بو في العديد مف الدوؿ، يوصى بإعداد , بيدؼ ضماف مأسسة وانتظاـ وتواصؿ التدريب في مواقع العمؿ
حوؿ التدريب الميني والتقني بشكؿ عاـ،  بحيث يتضمف بنودا قانونية خاصة   (بالتعاوف مع المجمس التشريعي)مشروع قانوف 

 .بتنظيـ العممية التدريبية في مواقع العمؿ وما يتعمؽ بيا مف عالقات ومسؤوليات وصالحيات وغير ذلؾ
وبعد االنتياء مف إعداد .  وتكوف عممية إعداد مشروع القانوف تحت إشراؼ وزارات التربية والتعميـ والتعميـ العالي والعمؿ

 .المشروع يقدـ لممجمس التشريعي بيدؼ إقراره
  

 :وفيما يتعمؽ بالتدريب الميداني يفترض بقانوف التدريب الميني أف يحدد ما يمي
 .متدرب وبالتالي تحديد حقوؽ وواجبات ومسؤوليات المتدرب– الوضع القانوني لممتدرب كطالب أـ عامؿ                   (1
 .تمقي المتدرب لمصروؼ جيب أـ راتب مف صاحب العمؿ وتحديد نسبتو                  (2
 (نفقات المواصالت:  مثال)تحديد مسؤولية مف تغطية النفقات المختمفة المتعمقة بالمتدرب والتدريب الميداني                   (3
 .مسؤولية مف تغطيو رسـو التأميف الصحي والتأميف ضد إصابات العمؿ وتأميف طرؼ ثالث                  (4
 .مسؤولية مف مراقبة مدى الحماية القانونية لممتدربيف مف االستغالؿ وسوء المعاممة                  (5
أي مف المنشآت والمؤسسات مؤىمة لتدريب الطالب لدييا، بما في ذلؾ تحديد حجـ المؤسسات الحكومية                   (6

مكانياتيا وطاقتيا االستيعابية  .ومؤسسات القطاع العاـ وا 
 تحديد المنشآت التجارية والصناعية والخدماتية في القطاع الخاص المؤىمة الستقباؿ طالب متدربيف،                   (7

كما ال بد لقانوف التدريب الميني أف يحدد عدد المتدربيف في المنشآت المختمفة، .  حسب   حجـ رأسماليا أو عدد العامميف فييا
 .بحيث ال يتجاوز عددىـ نسبة مئوية معينة مف إجمالي عدد العماؿ في المنشأة
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 منح إعفاءات ضريبية   )المحفزات التي يجب عمى الحكومة تقديميا ألصحاب العمؿ مقابؿ تدريبيـ لمطالب   (8

 .(     مثال
 المعايير التي يجب أف تتوفر في المنشأة لتنفيذ عممية التدريب،  فضال عف تحديد مؤىالت وقدرات     (9

 .   المشرفيف المباشريف عمى التدريب في موقع العمؿ
 .تحديد البنود التي يجب أف يتضمنيا عقد التدريب بيف المتدرب وصاحب العمؿ ومؤسسة التعميـ  (10
ومتطمبات االمتحانات والجية ( البداية والنياية)مسؤولية مف وضع المنياج وتحديد المواد الدراسية المطموبة ومدة التدريب  (11

 .المشرفة عمييا
 .مسؤولية مف اإلشراؼ عمى ومراقبة وتمويؿ نظاـ التدريب في مواقع العمؿ، وبالتالي ضماف الشفافية  (12
 .مسؤولية مف رسـ السياسات والخطط الوطنية الخاصة بالتدريب الميداني  (13
 .مسؤوليات كؿ مف القطاع الخاص وأصحاب العمؿ والنقابات والوزارات المعنية  (14
 .مسؤولية المؤسسة التعميمية  (15
 .ضماف جودة التدريب  (16
 .الجية المسؤولة عف منح الشيادات المعترؼ بيا ومعادلتيا  (17
 .الجية التي تحدد الميف الرسمية المعترؼ بيا لمتدريب  (18
 .آليات وطرؽ رفع الشكاوى واالحتجاجات والجية المرجعية بيذا الخصوص  (19
 .مسؤولية مف اتخاذ القرار بخصوص تدريب ميداني إضافي أو إعادة التدريب  (20
 .مسؤولية مف المتدربيف ذوي االحتياجات الخاصة  (21
  

بالرغـ مف أف نظاـ التدريب الميداني المقترح في ىذا الفصؿ قد ضمف وفصؿ ووضح العديد مف البنود السابقة، إال :  مالحظة
 .ىو تثبيت تمؾ الجوانب مف الناحية القانونية  (فيما يتعمؽ بالتدريب الميداني)أف ىدؼ قانوف التدريب الميني 

  
  

 :  خالصة

          بيدؼ ضماف مأسسة وانتظاـ وتواصؿ التدريب في مواقع العمؿ يوصى بإعداد مسودة قانوف التدريب  

 .(المتعمقة بالتدريب الميداني)         الميني بحيث يتضمف البنود السابقة بشكؿ خاص 

  
  

  

إف مأسسة العالقة بيف مؤسسة التعميـ الميني والمنشآت يجب أف تضمف مرونة في التعامؿ بيف الطرفيف،  وبالتالي فإف 
سنوضح الحقا تركيبة وميمات )العالقة بيف األخيريف قد تكوف مباشرة مف خالؿ وحدة التدريب الميداني في المؤسسة التعميمية 

 .(وحدة التدريب الميداني المقترح إنشاءىا في كؿ مؤسسة تعميمية عمى حدة
حسب مستواىا الميني والجودة والمعدات واإلدارة  (أنظر الحقا)وفي حالة توفر دليؿ خاص يصنؼ المنشآت في كؿ محافظة 

وبالتنسيؽ مع وحدة التدريب الميداني في المؤسسة التعميمية وتحديدا منسؽ )والطاقة االستيعابية وغيرىا، فبإمكاف الطالب 

 العالقة بين مؤسسة التعميم الميني والمنشآت:  ثالثا



، األمر الذي يوفر الوقت والتكمفة (بنفس المحافظة)التوجو مباشرة الختيار المنشأة التي سيتدرب فييا  (التدريب الميداني
 .الالزميف لممؤسسات التعميمية في البحث عف مواقع عمؿ لمتدريب

  
جماال، فإف العالقة بيف مواقع العمؿ والمؤسسة التعميمية، يجب أف ترتكز عمى التعاوف المفتوح والسيؿ والمباشر بيف  وا 

 .الطرفيف، بدوف إجراءات بيروقراطية
  

توفير مواقع عمؿ  (وتحديدا منسؽ التدريب الميداني في الوحدة)وتقع عمى عاتؽ وحدة التدريب في المؤسسة التعميمية 
 .وبإمكاف المنسؽ االستفادة مف دليؿ تصنيؼ المنشآت في المحافظة.  لمتدريب

  
وما يميز العالقة بيف أصحاب العمؿ والمؤسسة التعميمية أف ىذه العالقة تتـ بكفاءة مف خالؿ شبكة العالقات التي تربط 

وأيضا مف خالؿ تنسيؽ المؤسسة  (باالستعانة بدليؿ المنشآت في المحافظة)المؤسسة التعميمية بشكؿ مباشر مع مواقع العمؿ 
 .التعميمية مع ممثمي أصحاب العمؿ والنقابات والحكومة

  
  

 :  خالصة

 مف خالؿ منسؽ التدريب  )ومواقع  العمؿ قد تكوف مباشرة   (أو الطالب)       العالقة بيف المؤسسة التعميمية 

 بالتنسيؽ مع ممثمي أصحاب   (       الميداني في المؤسسة وباالستعانة بدليؿ تصنيؼ المنشآت في المحافظة

 .       العمؿ والنقابات والحكومة

  

  
  
  

  

  

بيدؼ منع تحوؿ التدريب الميداني الى مجرد عممية تشغيؿ الطالب أو تدريبو في المجاالت التي يرتئييا صاحب العمؿ 
العتباراتو الخاصة، فالمطموب بمورة منياج لمتدريب في مواقع العمؿ يحدد الميارات العممية المطموب التدرب عمييا بالتدريج 

 .(مف األسيؿ إلى األصعب)
 .ومف المقترح أف تعمؿ المجنة التوجييية العميا وطاقميا الفني المساعد عمى بمورة مناىج التدريب الميداني

  
واستنادا إلى استراتيجية التعميـ والتدريب الميني والتقني في فمسطيف فإف التدريب الميداني،  باعتباره مكونا أساسيا مف نظاـ 

 .التعميـ الميني،  سيبنى أيضا عمى أساس الوحدات المنيجية المتكاممة
  

 :المدارس الثانوية المينية

 منياج التدريب الميداني:  رابعا



أما .   ال بد مف تركيز جزء ىاـ مف مدة التدريس في مؤسسات التعميـ والتدريب الميني والتقني عمى التدريب في موقع العمؿ
الورشات التدريبية في المدرسة فتعتبر مكممة لمتدريب في موقع العمؿ، وخاصة في مجاؿ اكتساب الميارات التي ال يمكف 

كما تعمؿ الورشة التدريبية .  تعتبر جزء مف التوصيؼ الميني  (أي الميارات)اكتسابيا داخؿ المنشآت ألسباب مختمفة، والتي 
 .المدرسية عمى نقؿ المعارؼ العممية والتقنية مف خالؿ التجارب

  
وباإلضافة لتجارب الدوؿ التي ذكرناىا في الفصؿ األوؿ مف ىذه الدراسة، فإف معظـ الدوؿ األخرى التي تطبؽ نظاـ التدريب 

وبناء عميو، فنحف نطمح .  في مواقع العمؿ، ال تقؿ الحصة الزمنية لمتدريب الميداني فييا عف نصؼ فترة التعميـ والتدريب
 .لموصوؿ إلى النسب العالمية المتعمقة بمدة التدريب الميداني

  
،  فقد تزيد مدة الدراسة الثانوية المينية عف السنتيف، بما "استراتيجية التعميـ والتدريب الميني والتقني في فمسطيف"واستنادا إلى 

وىذا يعني أنو باإلمكاف في بعض الحاالت، زيادة فترة التدريب .  (حسب طبيعة البرنامج)ال يتجاوز نصؼ عاـ دراسي 
كما باإلمكاف زيادة .  الميداني في بعض التخصصات، بيدؼ تثبيت وتطوير ميارات تخصصية محددة وجديدة في سوؽ العمؿ

 .فترة التدريب الميداني في بعض الميف التي يتبيف بأنيا تحتاج لفترة أطوؿ مف التدريب
  

 :مراكز التدريب الميني
يفترض بطالب مراكز التدريب الميني أف يدرسوا مواد نظرية أقؿ مف طالب المدارس الثانوية المينية، بمعنى المطموب دراسة 
نظرية محدودة تساعد المتدربيف في التدريب الميني التطبيقي الذي ييدؼ إلى إكسابيـ ميارات عممية مباشرة كعمالة ماىرة أو 

ليذا ال بد مف تركيز جزء ىاـ مف مدة التدريب عمى التدريب في مواقع العمؿ، بحيث تكوف .  شبو ماىرة في الميف المختمفة
ومف المؤمؿ السعي لموصوؿ إلى النسب العالمية المتعمقة .  الورشات التدريبية في مراكز التدريب مكممة لمتدريب الميداني

، بحيث ال تقؿ مدة (في موقع العمؿ)والعممي الميداني  (في مركز التدريب)بتوزيع الحصص الزمنية لمجانبيف النظري والعممي 
وفي فترة الدراسة المتواصمة في مركز التدريب، مف المتوقع أف .  التدريب الميداني المتواصؿ عف نصؼ فترة الدراسة والتدريب

 . يحتؿ التدريب العممي حصة األسد

 :كميات المجتمع
راجع البند األوؿ  (في موقع العمؿ)فيما يتعمؽ بتوزيع الحصص الزمنية لمجانبيف النظري والعممي في الكمية والعممي الميداني 

 . (مدة وتوقيت التدريب الميداني)

مف المفيد اإلشارة إلى أف بمورة منياج التدريب الميداني الخاص بكميات المجتمع، ال بد أف يراعي خصوصية المسارات 
 .المختمفة والتخصصات في الكميات

  
:  في المستويات المختمفة مف التعميـ والتدريب الميني والتقني)ومف المتوقع التعامؿ مع الحصص الزمنية المثبتة في المنياج 

ولو افترضنا أف .  بما يتوافؽ مع نظاـ الوحدات المنيجية المتكاممة (المرحمة الثانوية، مراكز التدريب الميني وكميات المجتمع
 أسابيع لكؿ وحدة منيجية لمدة 4 إلى 3ميارة فمعنى ذلؾ نحو /  قدرة 40 - 20مجاال واحدا مف التأىيؿ الميني يضـ 

وفي ىذه الحالة يتـ تجزئة الوحدات المنيجية المرتبطة بميارات معينة تتطمب تدريبا عمميا في المؤسسة .  [260]سنتيف
 .التعميمية وتدريبا في موقع العمؿ،  عمى أساس الحصص الزمنية المقررة في المنياج
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وحسب الحاجة ونوع التخصص، فقد يتـ تجزئة فترة التدريب الميداني المتواصؿ إلى مراحؿ، كأف تكوف المرحمة األولى بعد 
بحيث يتـ   (بعد شير أو شيريف مثال مف السنة الدراسية الثانية)إتماـ متطمبات نظرية وميارية أساسية في مؤسسة التعميـ 

بعدىا التوجو لمتدريب الميداني بشكؿ متواصؿ لفترة محددة يتـ بعدىا العودة إلى مؤسسة التعميـ لمدراسة المتواصمة يعاد بعدىا 
 . توجيو الطالب ثانية لمتدريب الميداني

  
وحيث أف النشاطات اإلنتاجية المولدة لمدخؿ في مؤسسات التعميـ الميني تعتبر مف األساليب المرغوب اتباعيا لتخفيض 

اإلنفاؽ الحكومي المخصص لنظاـ التعميـ والتدريب الميني والتقني وإلشعار الطالب أنو يصنع شيئا ذا معنى وقيمة، فبإمكاننا 
اعتبار تدريب الطالب في مؤسسة التعميـ في إطار النشاطات اإلنتاجية التي تتعامؿ مباشرة مع المستيمؾ أو التي تتعاقد مف 
الباطف مع منتجيف آخريف، مكونا أساسيا مف برنامج التدريب في الورش والمشاغؿ المدرسية في السنتيف الدراستيف األولى 
والثانية، األمر الذي يعزز لدى الطالب الدقة وااللتزاـ ويدربيـ عمى الجودة في العمؿ، مما سيساعدىـ لدى انخراطيـ في 

 . التدريب الميداني بمواقع العمؿ، عمى صقؿ مياراتيـ المينية وتطويرىا بسرعة ونجاعة أكبر

وبيدؼ مواكبة التطورات التكنولوجية واالقتصادية، يفترض أف ال يتـ تحديد محتويات التعميـ ومستوياتو تحديدا كامال،  بؿ 
 .يترؾ ىامش إلدخاؿ متطمبات مستجدة حسب ما تقتضيو المتطمبات المينية والعممية

  
وحيث أف ىناؾ عمال فمسطينيا جاريا، يتضمف تحميال وظيفيا لمميف المستيدفة وتحديد مستويات العامميف في كؿ مينة وغير 
ذلؾ مف الجوانب المتعمقة بتطوير المناىج، فال بد أف يتـ االستناد إلى ذلؾ لدى صياغة المناىج المتعمقة بالتدريب الميداني، 

بحيث يتـ تحديد الميارات العممية المطموب التدريب عمييا في كؿ مرحمة مف مراحؿ التدريب الميداني،وحسب مستويات 
الخريجيف المطموبة يفترض أف يتـ تقسيـ محتوى التدريب الميداني لمتخصصات المختمفة إلى وحدات منيجية تعتمد عمى قدرة 

 .المتدرب عمى إنجاز عمؿ ميني محدد أو ميارة محددة في تخصصو
  

ومف خالؿ التغذية الراجعة مف المتدربيف والخريجيف ومواقع العمؿ، واستنادا إلى التقييـ المشترؾ الذي يقـو بو كؿ مف 
 .لممناىج (سنويا)المؤسسة التعميمية والمنشأة، تتـ عممية تحديث متواصمة 

  

 :  الخالصة

          في مختمؼ أنواع المؤسسات التعميمية والمستويات والتخصصات، مف المتوقع أف يحتؿ التدريب  

 ومف المحبذ الوصوؿ إلى .           المتوالي في مواقع العمؿ حصة األسد مف إجمالي مدة التعميـ والتدريب

   (في المؤسسة التعميمية)         النسب العالمية المتعمقة بتوزيع الحصص الزمنية لمجانبيف النظري والعممي 

 .(في مواقع العمؿ)         والعممي الميداني 

  
  

  

  

بيدؼ مأسسة العممية التدريبية في موقع العمؿ وضماف التنفيذ الفعاؿ لبرنامج تنمية الميارات العممية المطموبة في المنشأة، 
 (أو ولي أمره)الطالب :  فمف المحبذ، وقبؿ بدء الطالب رسميا في تدريبو الميداني، إبراـ عقد تدريب يتكوف مف ثالثة أطراؼ

 عقد التدريب الميداني:  خامسا



أف يحدد الجوانب التي يجب  (المقترح)ويفترض بقانوف التدريب الميني .  والمؤسسة التعميمية (صاحب العمؿ)والمنشأة المدربة 
 :ونورد ىنا بشكؿ أولي أىـ البنود التي ال بد أف ينص عمييا عقد التدريب.  أف يتضمنيا عقد العمؿ التدريبي

 .حقوؽ وواجبات المتدرب- 
 .(حسب نوع المؤسسة التعميمية)الميارات التي يجب أف يتدرب عمييا الطالب - 
 .أىداؼ ونوع ومواد التدريب الميني- 
 .البرنامج الزمني لمتدريب الميني ومدتو اليومية- 
 .سمـ األجور واإلجازات- 
 .شروط فسخ عقد التدريب- 

وباإلمكاف إعداد نماذج مف عقود التدريب لكؿ نوع مف المؤسسات التعميمية، مع ترؾ ىامش ألطراؼ العقد الثالثة لإلضافات 
 .والتعديالت بما ال يتنافى مع قانوف التدريب الميني

   

 :  الخالصة

 .يحدد قانوف التدريب الميني البنود التي يجب أف يتضمنيا عقد التدريب-                    

 .يتـ إعداد نماذج مف عقود التدريب لممؤسسات التعميمية المختمفة-                    

  
  

  

  

تقع المسؤولية األساسية في توفير مواقع عمؿ لمتدريب عمى المؤسسة التعميمية وتحديدا عمى وحدة التدريب الميداني في 
إذ، واستنادا إلى دليؿ تصنيؼ المنشآت في المحافظة ومعايير اختيار .  (مف خالؿ منسؽ التدريب الميداني)المؤسسة 

المنشآت، يعمؿ منسؽ التدريب الميداني في المؤسسة التعميمية عمى توفير المنشآت لمتدريب وذلؾ بالتنسيؽ مع كبير المدربيف 
وبإمكاف الوزارات المعنية العمؿ .  وينسؽ منسؽ التدريب مع أصحاب العمؿ لتوزيع المتدربيف عمى منشآتيـ.  في المؤسسة

توزع عمى المنشآت   (فمسطينيا بشكؿ عاـ وفي كؿ محافظة بشكؿ خاص)عمى إعداد لوائح داخمية دورية لمميف المطموبة 
والمؤسسات، كي يعرؼ أصحاب العمؿ الميف المطموبة لمتدريب وفيما إذا كانت متوفرة لدييـ وبالتالي مبادرتيـ لطمب متدربيف 

 .أي أف مأسسة العالقة مع أصحاب العمؿ، كفيمة بزيادة طمب أصحاب العمؿ عمى التدريب.  مباشرة مف المؤسسات التعميمية
  

 :           خالصة

 .يعمؿ منسؽ التدريب الميداني في مؤسسة التعميـ عمى توفير مواقع عمؿ لمتدريب-                    

توزع عمى أصحاب )تعمؿ الوزارات المعنية عمى إعداد لوائح دورية لمميف المطموب التدرب عمييا -                    
 .(العمؿ

   

  

  

واستنادا .  أف ينص عمى المعايير التي يجب توفرىا في المنشأة لتنفيذ عممية التدريب (المقترح)يفترض بقانوف التدريب الميني 

 مصدر الطمب عمى التدريب الميداني:  سادسا

 معايير اختيار المنشآت:  سابعا



إلى معايير اختيار المنشآت يتـ تصنيؼ المنشآت في كؿ محافظة في دليؿ خاص حسب مستواىا الميني والجودة والمعدات 
ونورد فيما يمي بعض أىـ الجوانب التي ال بد مف .  واإلدارة والطاقة االستيعابية وشروط الصحة والسالمة المينية وغيرىا

 :توفرىا في المنشأة المدربة
ويفضؿ وجود عامميف .  (أو عامميف يمتمكوف خبرة مينية طويمة ومعمقة في المينة موضوع التدريب)وجود مدربيف مؤىميف - 

 .مدربيف حصموا سابقا عمى تأىيؿ ميني
 .أف يكوف بإمكاف المنشأة تقديـ التدريب المقرر بمفردىا أو جزئيا في منشآت أخرى- 
 .أف ال يتجاوز عدد الطالب لدى المدرب الواحد ثالثة- 
 .(..األدوات والمعدات واآلالت)توفر المساحة المناسبة ومستمزمات التدريب - 
 .توفر نشاط إنتاجي متواصؿ في المنشأة- 
 .توفر الحد األدنى مف شروط السالمة والصحة المينية- 
  

وقبؿ بداية عممية .  والجدير بالذكر أف المدربيف في المنشأة يشرفوف عمى التدريب باإلضافة لعمميـ األساسي في المنشأة
التسجيؿ والقبوؿ في المؤسسة التعميمية، وبيدؼ تحديد عدد المتدربيف وتوزيعيـ عمى مواقع العمؿ، تبادر المؤسسة التعميمية 

باالتصاؿ بالمنشآت والشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية التي تكوف   (منسؽ التدريب الميداني\ وحدة التدريب الميداني )
قد حصمت قبؿ ذلؾ عمى الالئحة الدورية لمميف المطموب التدرب عمييا، وبالتالي يتـ التعرؼ عمى إمكانيات استيعاب المنشآت 

وبناء عمى ذلؾ يتـ توثيؽ االستجابات ليذه االتصاالت بيدؼ .  والمؤسسات لممتدربيف في التخصصات المينية المختمفة
 .االستفادة منيا الحقا في توزيع المتدربيف عمى مواقع العمؿ

  
  

 :  الخالصة

 .عمى المعايير التي يجب توفرىا في المنشأة لتنفيذ عممية التدريب (المقترح)مف المتوقع أف ينص قانوف التدريب الميني - 

 .استنادا إلى معايير اختيار المنشآت يتـ إعداد دليؿ خاص بتصنيؼ المنشآت بالمحافظة- 

 .تبادر المؤسسة التعميمية باالتصاؿ بالمنشآت لتوزيع المتدربيف عمييا- 

  
   

  

  

بما أف نظاـ التعميـ الميني والتقني بشكؿ عاـ ونظاـ التدريب في مواقع العمؿ بشكؿ خاص، ييدفاف إلى اإلعداد الميني لقوة 
العمؿ الماىرة أو شبو الماىرة والمتخصصيف والفنييف لسوؽ العمؿ الذي عميو أف يتحمؿ بالتالي الجزء األساسي مف عممية 

تطوير وصقؿ الميارات العممية التي يتطمبيا ىذا السوؽ، فيفترض إذف  بسوؽ العمؿ، في مختمؼ القطاعات اإلنتاجية 
والخدماتية، سواء عمى مستوى القطاع الخاص أـ الحكومي،  أف يتحمؿ المسؤولية المباشرة عف عممية اإلعداد الميني الذي 

 .ييدؼ، في المحصمة األخيرة، إلى تنمية مختمؼ القطاعات االقتصادية
  

 مسؤولية العممية التدريبية:  ثامنا



في مختمؼ المسؤوليات المتعمقة بالتدريب  (بالقطاعيف الخاص والحكومي)وتتجسد ىذه المسؤولية في مشاركة أصحاب العمؿ 
الميداني، وذلؾ مف خالؿ كونيـ ممثميف في مختمؼ األجساـ ذات الصمة بنظاـ التدريب الميداني، والتي تقع عمييا مسؤوليات 
بمورة مناىج التدريب الميداني، عقود التدريب، تحديد معايير اختيار المنشآت، إدارة العممية التدريبية،  التخطيط، اإلشراؼ، 

 .المتابعة، الرقابة، التقييـ، منح الشيادات وغير ذلؾ
 .يضاؼ إلى ذلؾ مسؤولية المؤسسة التعميمية وصاحب العمؿ المشتركة والمباشرة عمى التدريب الميداني

  
كما أف الحكومة وبشكؿ خاص وزارات التربية والتعميـ والعمؿ والتعميـ العالي،  مف خالؿ تمثيميا في مختمؼ األجساـ المتعمقة 

 .بنظاـ التدريب الميداني،  تشارؾ بشكؿ أساسي في مسؤولية العممية التدريبية
  
  

 : الخالصة

            يتحمؿ أصحاب العمؿ مسؤولية أساسية عمى التدريب بمواقع العمؿ مف خالؿ كونيـ ممثميف في   

            األجساـ ذات الصمة برسـ السياسات والخطط وصياغة المناىج الخاصة بالتدريب الميداني، فضال    

 .           عف اإلشراؼ عمى التدريب ومتابعتو ورقابتو وتقييمو

  
  

  

  

الجانب األوؿ يتصؿ باإلدارة العامة في كؿ محافظة مف قبؿ .  وىنا  يجب أف نميز بيف جانبيف إلدارة نظاـ التدريب الميداني
الوزارات المعنية وممثمي أصحاب العمؿ والمؤسسات التعميمية الذيف يدققوف عقود التدريب ويمنحوف الشيادات ويشاركوف بشكؿ 

 .عاـ في عمميات اإلشراؼ والمتابعة والرقابة والتقييـ وغير ذلؾ مف الجوانب اإلدارية المتعمقة بالتدريب الميداني في المحافظة
مف خالؿ وحدة التدريب وتحديدا كبير )أما الجانب الثاني فيتعمؽ باإلدارة المباشرة والمشتركة فيما بيف المؤسسة التعميمية 

المتيف تتشاركاف في ( مف خالؿ صاحب العمؿ أو المسؤوؿ المباشر عف التدريب في المنشأة)والمنشأة المدربة  (المدربيف
 .مسؤوليات التخطيط لمتدريب وتنفيذه واإلشراؼ عميو ومتابعتو ومراقبتو وتقييمو،  فضال عف التشارؾ في النفقات

وفي كؿ األحواؿ، تقع األجساـ الدنيا في الييكمية اإلدارية لنظاـ التدريب الميداني تحت مسؤولية وبالتالي إشراؼ ورقابة 
 .األجساـ العميا في الييكمية

  
  

 :  الخالصة

 المستوى األوؿ يتعمؽ باإلدارة العامة في كؿ محافظة   .             ىناؾ مستوياف مف إدارة العممية التدريبية

 .           والمستوى الثاني يتعمؽ باإلدارة المباشرة والمشتركة فيما بيف المؤسسة التعميمية والمنشأة المدربة

  
  

  

 إدارة العممية التدريبية:  تاسعا

 التخطيط لمعممية التدريبية:  عاشرا



  

  يتعمؽ برسـ الخطط والسياسات الوطنية العامة :المستوى األول.  وىنا أيضا يجب التمييز بيف مستوييف مف التخطيط
لمتدريب في مواقع العمؿ عمى مستوى قطري، وىذه ىي مسؤولية وزراء التربية والتعميـ والعمؿ والتعميـ العالي وممثميف عف 

وتشكؿ مشاركة مختمؼ األطراؼ ذات الصمة بسوؽ العمؿ ضمانة بأف يكوف اليدؼ مف تخطيط .  العماؿ وأصحاب العمؿ
عممية التدريب في مواقع العمؿ ىو ترتيب الفرص والحوافز بطريقة تتوافؽ مع مصالح كؿ األطراؼ المعنية وبالتالي تشجيع 

وفي ىذه الحالة تصبح ميمة المستويات اإلدارية والتنفيذية التأكد مف أف العالقات بيف مختمؼ .  الشراكة بيف ىذه األطراؼ
 .األطراؼ تعمؿ باستمرار عمى تحقيؽ الفائدة المتبادلة

  

ويتعمؽ بالمسؤولية المشتركة لكؿ مف المنشأة والمؤسسة التعميمية في التخطيط العممي المباشر لمتدريب في :  المستوى الثاني
ومف المتوقع أف يشرؼ كبير .  موقع العمؿ وتحديد مضمونو ومستواه، وذلؾ استنادا إلى المنياج الخاص بالتدريب الميداني

المدربيف في وحدة التدريب الميداني بمؤسسة التعميـ عمى عممية التخطيط لعممية التدريب بشكؿ مشترؾ مع صاحب العمؿ أو 
وىذا يتضمف إعداد مشترؾ لمواد وأدلة تدريبية إرشادية .  المشرؼ بشكؿ مباشر عمى التدريب في المنشأة  (الخبير)المدرب 

 .لممنشآت والمتدربيف بما يتوافؽ مع المنياج
المدربوف في المؤسسة )ويفضؿ أف تكوف عممية إعداد المواد واألدلة التدريبية العممية مشتركة بيف وحدة التدريب الميداني 

ومجموعة مف المنشآت، عمما بأف ىذه المواد تعتبر تكميمية لممواد المعدة أصال مف قبؿ الجية   (كبير المدربيف+ التعميمية 
 .المختصة بإعداد المناىج

  
 :  الخالصة

 المستوى األوؿ يتعمؽ برسـ الخطط والسياسات  :             ىناؾ مستوياف مف التخطيط لمتدريب الميداني

 والمستوى الثاني يتعمؽ بالمسؤولية المشتركة لممنشأة والمؤسسة التعميمية   .             الوطنية العامة لمتدريب

 .           في التخطيط العممي المباشر لمتدريب وتنفيذه

  
  

  

  

إف مصمحة صاحب العمؿ المتمثمة في ضماف تكمفة عمؿ منخفضة ال تتوافؽ غالبا مع توفير فرص تدريب مناسبة في موقع 
كما أف مستوى تأىيؿ المشرفيف عمى التدريب في المنشأة والخبرة التي يمتمكونيا قد يكوناف أعمى مف المدربيف في .  العمؿ

ليذا ال بد أف يكوف برنامج التدريب الميداني تحت إشراؼ ورقابة الجسـ الميني التمثيمي الذي تقع المنشأة .  المؤسسة التعميمية
ىيئة الصناعات الغذائية الفمسطينية، اتحاد صناعات األدوية، اتحاد البنوؾ، النقابة المينية المعنية :  مثال)المدربة تحت مظمتو 

وتبدأ مسؤولية الجسـ .  وتتـ عممية اإلشراؼ والرقابة بالتنسيؽ مع وحدة التدريب الميداني في المؤسسة التعميمية.  (وىكذا
منذ المحظة التي يتحوؿ فييا الطالب إلى عامؿ متدرب في المنشأة  (بالتنسيؽ مع وحدة التدريب الميداني)الميني التمثيمي 

أي الجسـ الميني التمثيمي )وال بد مف أف تمتمؾ الجية المشرفة عمى التدريب الميداني .  وحتى تخرجو مف برنامج التدريب
مسؤولية الرقابة الفعمية عمى برنامج التدريب وعمى تثبيت المتدربيف في  (الذي ينسؽ مع وحدة التدريب في المؤسسة التعميمية

كما أف نفس الجية المشرفة والمراقبة تتابع بشكؿ منظـ ومتواصؿ عممية التدريب الميداني، لضماف .  المنشآت المختمفة

 آليات اإلشراف والرقابة والمتابعة:  أحد عشر



 .اكتساب المتدرب كامؿ الخبرات والميارات العممية المخطط ليا، ولضماف االلتزاـ بمعايير ضبط التدريب والجودة
  

وتتمثؿ الميمتاف األساسيتاف لإلشراؼ والرقابة في التأكد أوال مف عدـ انحراؼ التدريب الميداني عف أصوؿ وقواعد أخالقيات 
ثانيا لمدى حداثة وتطابؽ التدريب مع  (كبير المدربيف)المينة، كأف يستغؿ الطالب في العمؿ الرخيص، وفي فحص المشرؼ 

  (لممنشأة الواحدة)وقد ينفذ مندوب عف الجسـ الميني التمثيمي زيارات ميدانية فجائية لممنشأة، بحيث تتكرر الزيارات .  المنياج
ولغرض تسجيؿ كؿ مف ممثؿ الجسـ الميني وكبير المدربيف معموماتيما ومالحظاتيما .  بما ال يقؿ عف مرة واحدة شيريا

المستقاة مباشرة مف زياراتيما الميدانية أو مف مدربي المؤسسة التعميمية المشرفيف عمى التدريب أو مف المشرؼ العممي المباشر 
وتحفظ المالحظات .  فال بد أف يتزودا بنماذج خاصة لإلشراؼ والرقابة  (أو مف صاحب العمؿ)عمى التدريب في المنشأة 

 .الخاصة بكؿ متدرب في ممؼ األخير
وباإلضافة، يوصى بأف ترسؿ الوزارة المعنية مشرفا عمى التدريب الميداني إلى مختمؼ المنشآت المدربة في المحافظة ليشرؼ 

ويقترح بأف يزور المشرؼ كؿ منشأة مدربة مرة واحدة عمى األقؿ سنويا .  عمى ويراقب سير عممية التدريب في مواقع العمؿ
ويتوقع أف تشمؿ عممية التقييـ الجوانب المتصمة أيضا بالمنياج وبالجوانب التربوية والتعميمية، فضال عف .  (أثناء التدريب)

 .أخالقيات المينة
  

وال بد أف تكوف متابعة المؤسسة .  أما عممية المتابعة فينفذىا المدربوف المسؤولوف عف التدريب الميداني في المؤسسة التعميمية
التعميمية لمتدريبات العممية محدودة، وذلؾ إلتاحة ىامش كبير لممتابعة اليومية المباشرة التي ىي مف مسؤولية المدربيف 

المتخصصيف في المؤسسة التعميمية، وفي إطار وحدة   (أو المعمميف)وىنا ال بد لممدربيف .  المختصيف في المنشأة نفسيا
  (قد تكوف زيارة واحدة أسبوعيا لكؿ منشأة)التدريب الميداني، وكؿ في تخصصو، بأف ينفذوا زيارات دورية منظمة لمواقع العمؿ 

 (الموفد مف المؤسسة التعميمية)ومف أىـ الجوانب التي ال بد أف تتضمنيا متابعة المعمـ .  يتابعوف فييا أداء الطالب في المنشأة
 :ما يمي

 .تزويد الطالب المتدربيف بالنصائح والمعمومات- 
يعد منسؽ وحدة التدريب الميداني في المؤسسة التعميمية نموذجا خاصا بدواـ الطالب اليومي يعبؤه )التأكد مف االلتزاـ بالدواـ -

 .(صاحب العمؿ أو المشرؼ عمى التدريب في المنشأة، ويسممو في نياية كؿ شير لممعمـ المدرب في المؤسسة التعميمية
 .(التقارير الدورية:  أنظر الحقا)استالـ تقرير أسبوعي مف الطالب حوؿ تدريباتو العممية - 
 .التأكد مف مدى توفر المعايير في المنشأة- 
 .التأكد مف استفادة وتطور المتدرب مف التدريب- 
 .التأكد مف تطبيؽ المنياج وتطابؽ التدريب مع المنياج- 
 .الحصوؿ عمى تغذية راجعة مف مدربي المنشأة- 
 .(االمتحانات ومنح الشيادات:  أنظر الحقا).  (فحص المستوى)اإلشراؼ عمى االختبارات العممية - 

 .ويفترض أف يسجؿ المعمـ المشرؼ مالحظاتو في لوائح فحص وسجؿ خاص بالتدريب الميداني
  

بالتنسيؽ مع كبير المدربيف في وحدة التدريب )وفي حاؿ اإلخالؿ بالمعايير المعتمدة لممنشأة، يقـو الجسـ الميني التمثيمي 
.  بمفت انتباه صاحب العمؿ بضرورة االلتزاـ بالمعايير المطموبة الستمرار التعاوف بيف الجانبيف  (الميداني بالمؤسسة التعميمية

وفي حاؿ عدـ التجاوب أو عدـ توفر إمكانية إكماؿ العناصر التدريبية حسب المنياج يقـو الجسـ الميني التمثيمي، وبالتنسيؽ 



المسبؽ مع صاحب العمؿ وكبير المدربيف، بإعادة توزيع المتدربيف عمى مواقع عمؿ أخرى تتوفر لدييا شروط التدريب في 
مف صاحب العمؿ أو المشرؼ في )وفي حالة وجود سموؾ غير مناسب ومتعمد مف المنشأة .  المجاالت غير المستكممة

حؿ ( وبالتنسيؽ مع كبير المدربيف في المؤسسة التعميمية)ضد المتدرب، فيحاوؿ الجسـ التمثيمي   (المنشأة عمى التدريب
ذا ما فشمت المحاولة فيتـ رفع تقرير بالمشكمة لموزارة المعنية لمتابعة اإلشكاؿ  .اإلشكاؿ، وا 

  

وقبؿ بدء التدريب الميداني، تعمؿ وحدة التدريب الميداني في المؤسسة التعميمية عمى إعداد ممؼ خاص بكؿ متدرب لتضمينو 
، (بالتنسيؽ مع كبير المدربيف)الحقا بالمالحظات الواردة مف عممية اإلشراؼ والرقابة التي ينفذىا الجسـ الميني التمثيمي 

باإلضافة لمالحظات مدربي المؤسسة التعميمية الذيف يتابعوف التدريب الميداني ويقيموف عممية التدريب الميداني وبالتالي 
جراء التعديالت الالزمة عميو.  يقيموف المتدرب كما ويتـ .  وتتـ االستفادة مف كؿ ذلؾ ألغراض تطوير التدريب الميداني وا 

في تقرير شامؿ  (تقييـ المتدرب والعممية التدريبية:  أنظر الحقا)إجماؿ المالحظات المتعمقة باإلشراؼ والرقابة والمتابعة والتقييـ 
.  لموزارة المعنية في المحافظة والتي تسجؿ مالحظاتيا عميو (لدى التخرج)يعده كبير المدربيف ويرفعو في نياية العاـ الدراسي 

 .ويستفاد مف تقارير كبار المدربيف في عممية تطوير وتحديث مناىج وبرامج التدريب الميداني
  

 : الخالصة

بالتنسيؽ مع كبير )تقع مسؤولية اإلشراؼ والرقابة عمى الجسـ الميني التمثيمي الذي تقع المنشأة المدربة تحت مظمتو - 
 .(المدربيف في وحدة التدريب الميداني بالمؤسسة التعميمية

يسجؿ كؿ مف ممثؿ الجسـ الميني التمثيمي وكبير المدربيف مالحظاتيما المستقاة مف زياراتيما الميدانية في نماذج - 
 .خاصة لإلشراؼ والرقابة

أثناء التدريب )يزور مشرؼ خاص مف الوزارة المعنية المنشآت المدربة في المحافظة مرة واحدة عمى األقؿ سنويا - 
 .(الميداني

يقـو المدربوف المسؤولوف عف التدريب الميداني في المؤسسة التعميمية بمتابعة أداء الطالب في المنشأة وذلؾ مف خالؿ - 
 .زيارات ميدانية متواصمة

 .يسجؿ المعمـ المشرؼ مالحظاتو في لوائح فحص وسجؿ خاص- 

يقـو كبير المدربيف بإجماؿ المالحظات المتعمقة باإلشراؼ والرقابة والمتابعة والتقييـ في تقرير شامؿ يرفع لدى تخرج - 
 .ويستفاد مف التقارير في عممية تطوير وتحديث مناىج وبرامج التدريب الميداني.  الطالب لموزارة المعنية في المحافظة

  
  

  

  

 :، وتيدؼ بشكؿ أساسي إلى ما يمي(المناىج)تشمؿ عممية التقييـ الطالب المتدربيف، المدربيف وبرامج التدريب 
 .إرشاد الطالب المتدربيف، أثناء فترة التدريب الميداني، بيدؼ زيادة فعاليتيـ في العمؿ                  (1
 .تحسيف عمؿ المدرب  بحيث تكوف أساليب تدريبو منسجمة مع التغيرات والتطورات التكنولوجية                  (2
التحقؽ مف مدى فعالية التدريب وبالتالي تحسيف وتطوير برامج التدريب بحيث تمبي متطمبات سوؽ العمؿ                   (3

 تقييم المتدرب والعممية التدريبية:  اثنا عشر



 .والحاجة لزيادة اإلنتاج
  

ويفترض أف تشكؿ نتيجة تقييـ الطالب والمدرب في المنشأة، مؤشرا تقديريا لمستوى أدائيما، وخاصة أداء المتدرب وتعممو في 
وبإمكاننا إيجاز .  عمى تجاوز نقاط الضعؼ (أو صاحب العمؿ)موقع العمؿ، وبالتالي مساعدة الطالب والمشرؼ عمى تدريبو 

 :أىـ الجوانب التي يجب أف يغطييا تقييـ المتدرب بما يمي
 .وكيفية تعزيزىا (المتعمقة بالمتدرب)نقاط القوة الذاتية - 
 .مدى تقدمو في التدريب- 
 .(المتعمقة بالمنشأة)والموضوعية  (المتعمقة بالمتدرب)نقاط الضعؼ الذاتية - 
 .مدى مالئمة الطالب لمعمؿ في المينة مستقبال- 
  

 :كما ال بد أف يجيب التقييـ عف الجوانب المينية والشخصية التالية المتعمقة بالمتدرب
 .مدى االجتياد والرغبة في التعمـ- 
 .القدرة عمى التعمـ- 
 .القدرة عمى التعاوف- 
 .القدرة عمى العمؿ بشكؿ مستقؿ- 
 .مستوى الطالب في التدريب الحالي قياسا بالتدريب السابؽ- 
 .مدى االلتزاـ بكتابة التقارير ومستواىا- 
االلتزاـ بالمواعيد، احتراـ النظاـ، السرعة في إنجاز العمؿ، الدقة، المعاممة، المواظبة عمى )مدى االلتزاـ بأخالقيات المينة - 

 .(...الدواـ 
  

وبما أف العامؿ المشرؼ المباشر عمى التدريب في المنشأة ىو األكثر تماسا بالمتدرب واألكثر معرفة بمستوى تطوره الميني 
وفي ىذه الحاؿ يقيـ المدرب الميداني الطالب بإشراؼ .  والمياراتي، فيفترض أف يمعب دورا أساسيا في عممية تقييـ المتدرب

 .المعمـ المسؤوؿ مف المؤسسة التعميمية
  

وقد يكوف التقييـ األوؿ لدى بداية التدريب في السنة األولى، لقياس مدى امتالؾ الطالب لممعرفة العامة بالمينة ومستوى 
، تجرى فحوصات عممية لتقدير درجة استيعاب الطالب (في السنة األولى)ومف ثـ في منتصؼ مدة التدريب ونيايتو .  مياراتو

 .ومستوى أداءه ومدى التطور الحاصؿ في مياراتو العممية
 .وفي السنة الثانية، يوصى بأف تجرى أيضا الفحوصات التقييمية في بداية التدريب ومنتصفو ونيايتو

 .لمميف المختمفة يتـ توفيرىا لممنشآت المدربة (بالمتدربيف والمدربيف)ومف المتوقع أف تعد الوزارات المعنية نماذج تقييـ خاصة 
  

، عمما بأف ىذا النظاـ يبالغ في القيمة النسبية (مف صفر إلى عشرة مثال)ويفضؿ أال يستند التقييـ إلى نظاـ العالمات المطمقة 
 .لبعض الجوانب موضوع التقييـ

وال بد لنظاـ التقييـ أف يحدد أساسا المواصفات المينية لدى المتدرب وىو بالتالي يجب أف يعتمد عمى التقييـ المتكرر لصفات 
الطالب السموكية وأداءه الميني العاـ والخاص، أثناء مجمؿ العممية التدريبية، وباالستناد أيضا إلى مالحظات المعمـ المشرؼ 



 .، بحيث يتـ توجيو الطالب لزيادة فعاليتو وتحسيف أداءه في العمؿ(مف خالؿ زياراتو ومتابعاتو الميدانية)مف المدرسة 
  

في نياية فترة التدريب في السنة األولى يسمـ نموذج التقييـ لممدرب المسؤوؿ في المؤسسة التعميمية ليحفظ في ممؼ الطالب، 
في التقرير الشامؿ الذي  (باإلضافة لتقييـ المدربيف والمنياج)وكذلؾ في السنة الثانية، حيث يتـ دمج محصمة تقييـ الطالب 

 .ويرفعو في نياية العاـ الدراسي لموزارة المعنية (في المؤسسة التعميمية)يعده كبير المدربيف 
وباإلضافة لالمتحاف العممي في نياية فترة التدريب الميداني، فمف المحبذ أف يكوف لمحصمة تقييـ الطالب في نياية تدريبو 

 . الميداني، حصة معينة في إجمالي تقدير المستوى الميني لمطالب

المسؤولية األساسية عف  (بالتعاوف مع غرفة التجارة والصناعة)وىنا البد أف يتحمؿ الجسـ الميني التمثيمي في سوؽ العمؿ 
 .االمتحاف العممي النيائي واإلشراؼ عميو

 :تقييم المدربين
فينفذه الجسـ الميني التمثيمي الذي تقع المنشأة  (المدرب في المنشأة)أما تقييـ المشرؼ المباشر عمى التدريب في المنشأة 

.  المدربة تحت مظمتو، مف خالؿ المعمومات التي يتمقاىا مندوب ىذا الجسـ ومف خالؿ زياراتو الفجائية المباشرة لموقع العمؿ
وفي كال الحالتيف، أي تقييـ .  (الذي يتابع التدريب الميداني)وكذلؾ فإف كبير المدربيف يعمؿ عمى تقييـ المعمـ المسؤوؿ 

المدرب المشرؼ في المنشأة وتقييـ المعمـ، فإف األمور الموصى بالتركيز عمييا تتمثؿ في مدى الدقة وااللتزاـ والتعاوف وما 
 .شابو، باإلضافة لمقدرات الشخصية، مجاالت العمؿ الممكنة، الفجوات القائمة في المواصفات المينية واعتبارات تتعمؽ بالراتب
ويتمثؿ الجانب األساسي في أية عممية تقييـ لممدربيف أو المعمميف في ضماف الموضوعية والعدالة، بحيث ال يكوف المقيـ 

وىذا ينطبؽ أيضا عمى تقييـ )وباإلمكاف ضماف مينية وموضوعية التقييـ .  متأثرا بأفكار أو مواقؼ مسبقة  (كبير المدربيف)
، مف خالؿ اعتماد معايير تقييـ تستند إلى شواىد منظورة وقابمة لمفحص، وبالتالي إىماؿ الصفات الشخصية غير (المتدرب

وبدال مف ذلؾ .  وما شابو" االنتماء"، "الحس بالواجب"، "اإلخالص"،  "الرغبة في تحمؿ المسؤولية"القابمة لمقياس مثؿ مدى 
 :يفضؿ التركيز عمى ما يمي

 .المعرفة والميارات المينية المتخصصة-
 .جودة العمؿ وسرعة إنجازه-
 .القدرة عمى التعاوف-
 .مدى االستقاللية-
 .السموؾ القيادي-

 :تقييم المنياج وبرنامج التدريب الميداني
مف خالؿ عمميات اإلشراؼ والرقابة والمتابعة والتقييـ التي تنفذىا األجساـ المينية التمثيمية والمنشآت والمؤسسات التعميمية 

، يتـ الحصوؿ عمى (المشرفوف عمى التدريب في المنشآت والمعمموف المسؤولوف في المؤسسات التعميمية وكبار المدربيف)
، بحيث يتـ تسجيؿ (أو المنياج)تصور شامؿ حوؿ اإليجابيات والسمبيات والفجوات والنواقص القائمة في برنامج التدريب 

 .المالحظات المتعمقة بذلؾ في نموذج خاص ويكوف مع كبير المدربيف
، فيتـ رفع تقييـ المؤسسة (راجع بند اإلشراؼ والرقابة)وباإلضافة لتقييـ الوزارة المعنية، مف خالؿ زيارات مشرؼ الوزارة 

في إجراء التعديالت  (مف المؤسسات التعميمية)لموزارة المعنية، بحيث يستفاد مف تقارير التقييـ الواردة لموزارة  (سنويا)التعميمية 
 .الالزمة عمى مناىج وبرامج التدريب الميداني

  



 :تقييم دوري لمخريجين
، وبيدؼ فحص تأثيرات التدريب الميداني عمى سوؽ العمؿ وعمى الميف المختمفة في (كؿ سنتيف مثال)مف فترة  ألخرى 

السوؽ، فال بد أف تجري الوزارات المعنية، بالتعاوف مع مؤسسات التعميـ الميني في المحافظة، دراسات تتبعية تقييمية لعينة 
وفي مثؿ ىذه الدراسات ال بد مف .  عشوائية مف خريجي كؿ مف المدارس المينية، مراكز التدريب الميني وكميات المجتمع

نتاجية  فحص تأثيرات التدريب الميداني عمى مستوى األداء الميني لمخريجيف ومياراتيـ، عمى الرواتب، عمى فعالية العامؿ، وا 
 .المنشأة وغير ذلؾ

 (تقييـ المتدرب والمدرب،  تقييـ المنياج وبرنامج التدريب، تقييـ الخريجيف)إف مجمؿ عمميات التقييـ وعمى مختمؼ المستويات 
تيدؼ في المحصمة إلى اتخاذ القرارات المتعمقة بإعادة صياغة المناىج والبرامج، أو إدخاؿ التعديالت الالزمة، أو إجراء 

وىذا يعني، عمى سبيؿ المثاؿ، تعديؿ مدة التدريب فيما يتعمؽ ببعض الميف .  التغييرات الالزمة في السياسات والخطط
والميارات، تعديؿ مستوى متطمبات القبوؿ في التخصصات المختمفة،  تغيير في طبيعة ومحتوى وفترات الفحوصات 

في مواقع العمؿ، إعادة التركيز عمى مجاالت تدريبية معينة وتخفيؼ أو إلغاء التركيز عمى مجاالت أخرى، تعميؽ  (االختبارات)
دخاؿ برامج جديدة،  تعديالت في الييكمية التنظيمية واإلدارية لعممية التدريب الميداني وغير ذلؾ  .بعض البرامج وا 

  
 :الخالصة   

 .يقيـ المدرب الميداني الطالب بإشراؼ المعمـ المسؤوؿ في المؤسسة التعميمية- 

يوصى بإجراء عدة عمميات تقييـ في السنة الدراسية الواحدة، وذلؾ بيدؼ تقدير درجة استيعاب المتدرب ومستوى أداءه - 
 .ومدى التطور الحاصؿ في مياراتو العممية

تعد  الوزارة المعنية نماذج تقييـ خاصة بالمتدربيف والمدربيف في الميف المختمفة وألنواع مؤسسات التعميـ التي تقع تحت - 
 .إشرافيا

يكوف لمحصمة تقييـ الطالب في نياية تدريبو الميداني حصة معينة في إجمالي تقدير المستوى الميني لمطالب - 
 .(باإلضافة لالمتحاف العممي النيائي)

ينفذ الجسـ الميني التمثيمي الذي تقع المنشأة المدربة تحت مظمتو عممية تقييـ المدرب المشرؼ المباشر في المنشأة، - 
وذلؾ باستخداـ نموذج  (الذي يتابع التدريب)عممية تقييـ المعمـ المسؤوؿ  (في المؤسسة التعميمية)بينما ينفذ كبير المدربيف 

 .تقييمي خاص

مف خالؿ إجمالي عمميات اإلشراؼ والرقابة والمتابعة  (باستخداـ نموذج خاص)يتـ تقييـ المنياج وبرنامج التدريب - 
 .والتقييـ التي تنفذىا األجساـ المينية التمثيمية والمنشآت والمؤسسات التعميمية باإلضافة لتقييـ الوزارة المعنية

يتـ دمج محصمة تقييـ الطالب والمدربيف والمنياج في التقرير الشامؿ الذي يعده كبير المدربيف في المؤسسة التعميمية - 
 .ويرفع لموزارة المعنية (لدى تخرج الطالب)

تجري الوزارات المعنية، بالتعاوف مع مؤسسات التعميـ الميني في المحافظة، دراسات تتبعية تقييمية دورية لعينة عشوائية - 
 .مف خريجي المؤسسات التعميمية، لفحص تأثيرات التدريب الميداني عمى مستوى األداء الميني لمخريجيف

  
  التقارير الدورية:  ثالثة عشر

.  وعمى مستويات إدارية مختمفة (وغالبيتيا عمى  شكؿ نماذج)كما الحظنا مف البنود السابقة، ىناؾ عدة أنواع مف التقارير 



 :نوجز فيما يمي أىـ أنواع التقارير
  
 :تقارير المتدربيف                  (1

بيدؼ تركيز معرفة الطالب ومدى استفادتو مف التدريب وبالتالي مدى التطور الحاصؿ في مياراتو العممية وتوثيؽ كؿ ىذه 
، وذلؾ باستخداـ نماذج خاصة تعدىا (كؿ أسبوعيف مثال)األمور، يوصى بأف يكتب الطالب ما ال يقؿ عف تقريريف شيريا 

وتتضمف ىذه التقارير أىـ النشاطات التي قاـ بيا الطالب والمعارؼ والميارات والخبرات التي اكتسبيا في .  الوزارة المعنية
  (باعتقاد الطالب)وكيؼ  (المتعمقة بالطالب أو بالمننشأة)الفترة التي يغطييا التقرير،  فضال عف تحديد نقاط الضعؼ والقوة 

 .يمكف التغمب عمى نقاط الضعؼ
  

 .(وكيؼ يمكف حميا)ويتـ أيضا في نفس التقرير تحديد النواقص والمشاكؿ التي يواجييا الطالب 
ذا لـز األمر،  مع القائميف عمى المنشأة  يسمـ التقرير لممعمـ المسؤوؿ الذي يناقش النقاط اليامة الواردة فيو مع المتدرب،  وا 

تدمج تقارير الطالب في ممفو ويتـ االستفادة منيا في عممية تقييـ الطالب وفي .  ومع كبير المدربيف في المؤسسة التعميمية
 .التقرير اإلجمالي الذي يعده كبير المدربيف لدى تخرج الطالب

  
 تقارير المعمـ المسؤوؿ  (2

ويسمـ المعمـ تقاريره لكبير .  في لوائح فحص وسجؿ خاص (مف خالؿ زياراتو الميدانية)يسجؿ المعمـ المشرؼ مالحظاتو 
 .المدربيف

  
 :تقارير كبير المدربيف  (3

يسجؿ كبير المدربيف مالحظاتو المستقاة مف زياراتو الميدانية في نماذج خاصة لإلشراؼ والرقابة، كما ويجمؿ كبير المدربيف 
وباإلضافة، .  لموزارة المعنية (لدى تخرج الطالب)المالحظات المتعمقة باإلشراؼ والرقابة والمتابعة والتقييـ في تقرير شامؿ يرفع 

ويتـ دمج .  ينفذ كبير المدربيف عممية تقييـ كؿ مف المدرب في المنشأة والمعمـ المسؤوؿ وذلؾ باستخداـ نماذج تقييمية خاصة
مع تقييـ البرنامج التدريبي والمنياج في التقرير اإلجمالي  (باالضافة لتقارير األجساـ المينية التمثيمية)ىذه التقارير التقييمية 

 .(لدى تخرج الطالب)
 :تقارير المدرب في المنشأة  (4

 عمميات تقييـ لممتدرب أثناء السنة الدراسية الواحدة 3 (بالتعاوف مع المعمـ المسؤوؿ)يوصى بأف يجري المدرب في المنشأة 
 . وذلؾ باستخداـ نموذج تقييمي خاص بالمتدربيف، وتسمـ التقارير لممعمـ المسؤوؿ

 :تقارير الوزارة المعنية  (5
يعد المشرؼ الخاص المنتدب مف  الوزارة المعنية تقريره السنوي الذي يوجز فيو مالحظاتو وتقديراتو المتعمقة بالتدريب الميداني 

ويتضمف تقرير الوزارة تقييما حوؿ برامج .  (بعد قيامو بزيارات لممنشآت المدربة مرة واحدة سنويا عمى األقؿ)في المحافظة 
 .التدريب

  
  

 :          الخالصة



يكتب الطالب المتدرب تقريريف شيريا يسمميما لممعمـ المسؤوؿ في المؤسسة                                           (1
 .التعميمية

 .يسجؿ المعمـ المشرؼ مالحظاتو في لوائح فحص وسجؿ خاص                                          (2

يسجؿ كبير المدربيف مالحظاتو الناتجة عف إشرافو ورقابتو في نموذج خاص،                                           (3
.  كما ويجمؿ تقارير المتدربيف والمدربيف في المنشآت والمعمميف المسؤوليف في تقرير شامؿ يرفع لموزارة المعنية

ويتضمف التقرير اإلجمالي خالصة تقييـ المدربيف في المنشآت والمعمميف المسؤوليف في المدارس،  فضال عف تقييـ 
 .المنياج

 . مرات أثناء السنة الدراسية3يسجؿ المدرب في المنشأة تقييمو لممتدرب                                           (4

يعد المشرؼ الخاص المنتدب مف  الوزارة المعنية تقريره السنوي حوؿ التدريب                                           (5
 .الميداني في المحافظة

  
 االمتحانات ومنح الشيادات:  أربعة عشر

يفترض أف يحدد قانوف التدريب الميني المقترح متطمبات االمتحانات في نظاـ التعميـ والتدريب الميني والتقني بشكؿ عاـ،  
 .وفي نظاـ التدريب الميداني بشكؿ خاص

  
وبإمكاننا اعتبار الفحوصات العممية التي تجرى لمطالب، بيدؼ تقييـ أدائو الميني،  أثناء تدريبو الميداني،  بمثابة اختبارات 

وباإلضافة ليذه االختبارات، ىناؾ االمتحاف العممي النيائي في نياية فترة .  لقياس مدى التطور الحاصؿ في مياراتو العممية
والذي يشرؼ عميو ويتحمؿ المسؤولية األساسية عنو الجسـ الميني التمثيمي الذي تقع المنشأة   (في المنشأة)التدريب الميداني 

المدربة تحت مظمتو، وذلؾ بالتعاوف مع غرفة التجارة والصناعة، عمما بأف ىذا الجسـ األخير، وبالتعاوف مع المدرب في 
وتمثؿ نتيجة االمتحاف .  المنشأة، ىو الذي يحدد محتوى االمتحاف، وذلؾ بما يتوافؽ مع الحاجة اإلنتاجية الحقيقية لممنشأة

، عمى مدى فترة (االختبارات)العممي نسبة معينة مف تقدير الطالب النيائي في التدريب الميداني، بينما تمثؿ نتائج التقييـ 
وبناء عمى التقدير النيائي .  وتحدد الوزارة المعنية كيفية توزيع النسب.  التدريب الميداني، النسبة المتبقية مف التقدير النيائي

، ويفضؿ بأف تكوف مصدقة مف قبؿ غرفة التجارة (شيادة خبرة)تمنح الوزارة المعنية الخريج شيادة تدريب رسمية   (العالمة)
وتكوف ىذه الشيادة منفصمة عف الشيادة الخاصة  (حسب التخصص)والصناعة في المحافظة أو مف قبؿ النقابات المينية 

وتيدؼ شيادة الخبرة إلى توثيؽ تجربة .  بالمؤسسة التعميمية والتي تغطي الدراسة النظرية والتدريب العممي في المؤسسة
الثقة الذاتية ويحفزه عمى  (الخريج)التدريب بمواقع العمؿ، بحيث يكوف معترفا بيا مجتمعيا وحكوميا، األمر الذي يمنح المتدرب 

 .تطوير نفسو مينيا
  

عادة (حسب التقدير النيائي)وفي حالة رسوب الطالب  ، فيجب عميو إعادة التدريب الميداني الخاص بالسنة األخيرة، وا 
 .االمتحاف النيائي أيضا، كي يحصؿ عمى شيادة الخبرة

  
  

 :  الخالصة



            بإمكاننا اعتبار الفحوصات العممية التي تجرى لمطالب، أثناء تدريبو الميداني، بمثابة اختبارات  

 كما يوجد امتحاف عممي نيائي في نياية فترة .            لقياس مدى التطور الحاصؿ في مياراتو العممية

شراؼ الجسـ الميني التمثيمي الذي تقع المنشأة المدربة تحت              التدريب  الميداني، تحت مسؤولية وا 

 وتمنح الوزارة المعنية الخريج شيادة الخبرة المصدقة مف قبؿ .  (بالتعاوف مع غرفة التجارة)          مظمتو 

 .(أو مف قبؿ  النقابات المينية)          غرفة  التجارة والصناعة في المحافظة 

   

 نفقات التدريب والحوافز:  خمسة عشر

مكمفا فيما يتعمؽ بالبنية الرئيسية والمعدات والموارد  (في داخؿ المؤسسات التعميمية)يعتبر التدريب الميني والتقني التقميدي 
 .ونفقات المؤسسات والييئات، خاصة عندما يكوف التدريب منفصال عف اإلنتاج التجاري

ويمكف مواجية أزمة النفقات بالمشاركة في دفع النفقات، وباالستفادة القصوى مف التسييالت المتاحة في سوؽ العمؿ، خاصة 
 .تمؾ المرتبطة بالمنشآت المحمية

ويفترض بنظاـ التدريب الميداني أف يمتص أقؿ نسبة ممكنة مف موازنة التعميـ والتدريب الميني والتقني،  بحيث يكوف العائد، 
ولتحقيؽ ىذه المعادلة ال .  في نفس الوقت، كبيرا نسبيا في شكؿ الميارات المطموبة في كؿ مف القطاعيف الخاص والحكومي

بد مف مشاركة المنشآت المدربة في معظـ التكاليؼ المتعمقة بالتدريب الميداني الذي ييدؼ في النياية إلى رفع مستوى 
  (أصحاب العمؿ)وإلنجاح نظاـ التدريب الميداني، ال بد مف ضماف حصوؿ المنشآت .  الميارات واإلنتاجية في سوؽ العمؿ

 .والعماؿ والمتدربيف عمى الحوافز لكي يتمكنوا  مف القياـ بدورىـ ودفع النفقات المفروضة عمييـ
  

وبيدؼ تنظيـ مسألة المشاركة في النفقات المترتبة عمى التدريب الميداني، بيف أصحاب العمؿ والمؤسسات التعميمية 
- ، فمف المحبذ أف يتضمف قانوف التدريب الميني تحديدا لوضع المتدربيف القانوني، باعتبارىـ عامميف (الحكومية والخاصة)

لممتدربيف بنسبة معينة مف معدؿ الراتب لمعامؿ أو الموظؼ في  (يدفعو صاحب العمؿ)متدربيف منتجيف، وبالتالي تحديد راتب 
والمقصود ىنا راتب شيري رمزي تحفيزي يتغير مف سنة ألخرى حتى يصؿ إلى نسبة قصوى .  (الخاصة أو الحكومية)المنشأة 

وباإلمكاف اعتماد الزيادة في األجور حسب العمر ومدى .  معينة مف راتب العامؿ أو الموظؼ الميني العادي في المنشأة
كالمواصالت ووجبات )ويعتبر ىذا الراتب بديال لمنفقات المختمفة المتعمقة بالمتدرب .  التقدـ في التدريب، ومدة التدريب

، إذ يفترض أف يغطي الراتب جميع النفقات الشخصية لممتدرب والمرتبطة بالتدريب الميداني، وبالتالي يشكؿ راتب (الطعاـ
 .المتدرب نوعا مف مصروؼ الجيب

 .وبيدؼ مأسسة مسألة النفقات واألجور المترتبة عمى صاحب العمؿ فال بد مف تثبيت ذلؾ في عقد التدريب الميداني
متدربا، فيفترض إذف بصاحب العمؿ أف يغطي رسـو تأمينو الصحي وتأمينو ضد - وحيث أف الطالب المتدرب يعتبر عامال 

إصابات العمؿ وتأميف طرؼ ثالث، وال بد أف يضمف قانوف التدريب الميني ىذه المسألة، فضال عف قوانيف العمؿ المعموؿ 
 .بيا

وفي الواقع، التركيز عمى التدريب في مواقع العمؿ، مف ناحية الفترة الزمنية ومشاركة أصحاب العمؿ في العممية التدريبية، 
يخفؼ العبء عف المؤسسة التعميمية، سواء مف ناحية الكوادر البشرية والمعمميف أو مف ناحية المساحات والمشاغؿ 

والتجييزات، األمر الذي يعني تأىيؿ المؤسسات التعميمية لزيادة عدد الطالب الممتحقيف فييا، عمما بأف االعتماد عمى التدريب 
وفي حاؿ زيادة عدد الطالب فباإلمكاف العمؿ عمى .  في المؤسسة التعميمية فقط يحد مف عدد الطالب الذيف يمكف استيعابيـ

 .  أساس فوجيف، قسـ يتدرب في المؤسسة التعميمية وقسـ آخر في مواقع العمؿ، يتـ تبديميما كؿ فترة



ولتشجيع وتحفيز أصحاب العمؿ عمى المشاركة الطوعية المبدئية في العممية التدريبية، مف منطمؽ الحرص عمى تطوير 
االقتصاد الوطني، فال بد مف منح أصحاب العمؿ محفزات مادية تتمثؿ في إعفاءات ضريبية لممنشآت التي تقدـ برامج 

لغاية نسبة مئوية معينة مف الضريبة عمى )وعمى سبيؿ المثاؿ، منح إعفاءات جزئية مف الضريبة عمى األرباح .  تدريبية
ويفترض بقانوف التدريب الميني .  تعتمد في قيمتيا عمى ما تقدمو المنشآت مف مساىمات لصالح التدريب الميداني  (األرباح

 .أف يثبت ىذه الحوافز ألصحاب العمؿ
  

أقرت ضرورة إعداد نظاـ لضريبة تدريب تحوؿ مف "  استراتيجية التعميـ والتدريب الميني والتقني في فمسطيف"وحيث أف 
أصحاب العمؿ إلى الصندوؽ الوطني لمتدريب، بحيث تبنى ىذه الضريبة عمى أساس األرباح أو عمى أساس رواتب العامميف، 

 .فباإلمكاف منح تخفيضات خاصة أو إعفاءات مف ضريبة التدريب كحوافز لممنشآت التي توفر فرصا لمتدريب
  

وباإلضافة لمساىمة أصحاب العمؿ في التدريب المباشر، فإنيـ، عمميا، يدعموف نظاـ التدريب الميداني مف خالؿ مشاركتيـ 
، عمما بأف الرواتب تعتبر أجرا مقابؿ إنتاج معيف أو خدمة (رواتب المتدربيف ورسـو التأميف)في النفقات المتعمقة بالتدريب 

وباإلضافة، يتمثؿ دعـ أصحاب العمؿ لنظاـ التدريب الميداني في تزويدىـ .  معينة، ومساىمة في التدريب في آف معا
لألدوات والتجييزات الالزمة لمتدريب في موقع العمؿ، عمما بأف تزويد صاحب العمؿ لمدرب مشرؼ عمى التدريب يعني خسارة 

 .معينة في إنتاجية األخير، فضال عف تكاليؼ إضافية ناتجة عف عدـ خبرة الطالب المتدرب، وخاصة في بداية التدريب
وقد تتمثؿ مساىمة أصحاب العمؿ في التدريب مف خالؿ تبرعيـ لممؤسسات التعميمية ببعض الماكنات والمعدات وتقديميـ ليا 

 .أيضا مدربيف غير متفرغيف لمساعدة المؤسسات التعميمية عمى التدريب
  

  : الخالصة
 أف يحدد الوضع القانوني لمطالب المتدرب في موقع العمؿ   (المقترح)يفترض بقانوف التدريب الميني      -   

           وبالتالي إلزاـ صاحب العمؿ بدفع راتب معيف يتغير مف سنة ألخرى ويعتمد عمى مدى تقدـ     

 .          المتدرب في التدريب ومدة التدريب

تغطية الرسـو المتعمقة بالتأميف الصحي لمطالب والتأميف ضد  (حسب القانوف)عمى صاحب العمؿ -                    
 .إصابات العمؿ

يفترض أف يتضمف قانوف التدريب الميني منح إعفاءات مف الضريبة عمى األرباح تعتمد في قيمتيا -                    
 .وقد تشمؿ ىذه اإلعفاءات ضريبة التدريب.  عمى ما تقدمو المنشآت مف مساىمات لصالح التدريب

  

  
 التوعية والدعم والنشاط اإلعالمي:  ستة عشر

وحيث أف أطرافا مجتمعية مختمفة تشارؾ في .  يمعب النشاط التوعوي واإلعالمي دورا مركزيا في إنجاح التدريب بمواقع العمؿ
العممية التدريبية، فيفترض أف تشارؾ جميع ىذه األطراؼ في التوعية والنشاط اإلعالمي، وتحديدا المؤسسات التعميمية وممثمي 
.  أصحاب العمؿ والعماؿ، بشكؿ مباشر أو مف خالؿ األجساـ المختمفة المكونة لمبنية اإلدارية لنظاـ التدريب في مواقع العمؿ
وال بد أف تبادر مؤسسات التعميـ والتدريب الميني والتقني في كؿ محافظة، جنبا إلى جنب مع الوزارات المعنية، إلى توجيو 



وتوعية أصحاب العمؿ بأىمية التدريب الميداني، وذلؾ مف خالؿ زيارات ينفذىا المعمموف وكبيرو المدربيف في المؤسسات 
التعميمية وممثمو الوزارات لمواقع العمؿ، والمقاءات التنسيقية مع نقابات العماؿ والندوات وورش العمؿ واالحتفاالت، وباالستفادة 

 .أيضا مف وسائؿ اإلعالـ المرئية والمسموعة والمقروءة
  

ويتمثؿ المحور األساسي الذي يجب التركيز عميو في النشاط التوعوي واإلعالمي، في إثبات أف أنظمة اإلعداد الميني القائمة 
عمى موقع العمؿ، مجدية اقتصاديا أكثر مف تمؾ المبنية عمى النظاـ المدرسي، نظرا لقياـ المتدرب بأعماؿ إنتاجية، مف ناحية، 

 .واالستفادة مف التسييالت المتوفرة في موقع العمؿ بدؿ شراء وتأسيس أخرى جديدة، مف ناحية أخرى
إذ .  التنموي لمقطاع الخاص أضيؽ مف منظور التنموييف واالقتصادييف، إال أنو ليس أقؿ تنموية-ولعؿ المنظور االقتصادي

أف المنشآت الخاصة بحاجة إلى عماؿ مدربيف كي تتمكف مف رفع اإلنتاجية واألرباح، وبالتالي فإف أصحاب العمؿ عمى 
إذ أف التدريب الميداني يخدـ كال مف احتياجات المتدرب .  استعداد لالستثمار في التدريب إذا كاف ذلؾ يخدـ احتياجاتيـ

واالستثمار المتواضع المطموب لتحقيؽ ىذه االحتياجات .  لمحصوؿ عمى الميارات والدخؿ واحتياجات صاحب العمؿ لمعمالة
في إنتاجية العامؿ   (لدى بدء التدريب)وخسارة معينة   (راتب رمزي، رسـو تأميف وما شابو)والمتمثؿ أساسا بنفقات بسيطة 

أكثر   (متدربا)المشرؼ عمى التدريب في المنشأة، سوؼ يتـ تعويضو مف خالؿ تحسيف ميارات المتدرب حتى يصبح عامال 
إنتاجية، عمما بأف االستخداـ الجيد لألصوؿ اإلنتاجية القائمة في المنشأة يقمؿ إلى حد كبير مف االستثمارات اإلضافية 

 .بخصوص أدوات التدريب أو البنية األساسية وبعض النفقات اإلدارية الضئيمة
  

وتتمثؿ القناعة األساسية التي يفترض أف تتولد لدى أصحاب العمؿ في أنيـ عندما ينشؤوف قوى عاممة مدربة في منشآتيـ، 
وبالرغـ مف مجازفة صاحب العمؿ في أف المتدرب .  إنما يعمموف عمى رفع مستوى إنتاجية المنشأة وطاقتيما عمى المنافسة

الماىر الذي تـ تدريبو في منشأتو قد يتركيا بعد انتياء فترة التدريب، إال أف األخيرة تستطيع تشغيؿ عماؿ تدربوا في منشآت 
أخرى، بمعنى أف التدريب في مواقع العمؿ يعتبر استثمارا طويؿ األمد ومسألة اقتصادية ومينية ووطنية عامة، تيـ كؿ فروع 

ناىيؾ أف المنافسة في السوؽ تتطمب تدريبا .  االقتصاد، وتنطمؽ مف وضع المصالح العامة لمبمد فوؽ المصالح الشخصية
 .مينيا وتقنيا ينتج ميارات بشرية تستخدميا منشآت تنافس في السوؽ

  
كما أف حقيقة كوف غالبية المنجزات التكنولوجية الحديثة تدخؿ البمد عبر مواقع العمؿ تحديدا، فإف ىذا يعني بأف أصحاب 

 .العمؿ، بشكؿ عاـ، ىـ الذيف يممكوف التجييزات والمعمومات التكنولوجية الالزمة لتطوير ميارات جديدة
إف نجاح االقتصاد الفمسطيني يعتمد، إلى حد كبير، عمى مدى قدرتو تزويد سوؽ العمؿ بشكؿ عاـ، وأنظمة اإلنتاج بشكؿ 

 .خاص، بقوة العمؿ المؤىمة والماىرة
  

، (أصحاب العمؿ)وبسبب التداخؿ والتشابؾ القائـ بيف نظاـ التعميـ والتدريب الميني والتقني والتدريب الميداني وسوؽ العمؿ 
فمف الضروري تشجيع ضـ رجاؿ األعماؿ والصناعييف إلى الييئات والمجالس اإلدارية في المؤسسات التعميمية، فضال عف 

 .دعوتيـ لتقديـ حصص مدرسية عممية تعزز عممية التدريب الميداني
  

كما يمكف أف يساىـ الفنيوف والميندسوف والخبراء بمواقع العمؿ في إعداد نشرات إرشادية فنية وأدلة تدريبية عممية، عالوة عف 
ومف المتوقع أف تبادر المؤسسات التعميمية وبالتعاوف مع الوزارات المعنية .  تقديـ المحاضرات النظرية والتطبيؽ العممي



 .وأصحاب العمؿ إلى تنفيذ النشاطات السابقة الذكر
  

ونظرا لضعؼ القدرات اإلدارية لممنشآت الفمسطينية التي بغالبيتيا عبارة عف منشآت صغيرة،  فيفترض أف تبادر الوازرات 
المعنية، وبالتعاوف مع وحدات التدريب الميداني في المؤسسات التعميمية، إلى بمورة برامج عامة لتطوير قدرة المنشآت عمى 

ومف المتوقع، وبالتنسيؽ مع اتحاد الصناعييف والنقابات، تطوير برامج دعـ فني ليذا الغرض، .  إدارة الموارد البشرية والتدريب
بما في ذلؾ تدريب طواقـ المدربيف في مواقع العمؿ، باإلضافة لممساىمة في تطوير دورات وأقساـ مختصة بالتدريب في مواقع 

 .العمؿ
  

جمعيات التدريب في "المبادرة إلى إقامة   (االتحاد العاـ لمصناعات الفمسطينية:  مثال)وبإمكاف األجساـ االقتصادية المختمفة 
كإحدى الطرؽ لتقوية التدريب في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يتوقع مف الحكومة في ىذه الحاؿ، وتحديدا " المنشآت

بأف تتحمؿ مسؤولية المساىمة في إنشاء مثؿ ىذه الجمعيات  (وزارة الصناعة، وزارة التجارة وغيرىما)الوزارات المختصة 
والعمميات التدريبية، وذلؾ بتوفير الدعـ الفني، وربما في مرحمة التأسيس، توفير دعـ جزئي لتعزيز االستثمار الخاص وبمورة 

 .معايير نوعية
  

مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ال تممؾ كؿ المعدات "  جمعيات التدريب في المنشآت"ومف ضمف ميمات 
ومف المتوقع .  والتجييزات والمواد التدريبية المينية المقررة، عمى توفير الجوانب الناقصة في التدريب لطالبيا في منشآت أخرى

 .أف تساىـ االتحادات القطاعية لفروع االقتصاد والصناعة والخدمات المختمفة في تغطية تكاليؼ الجمعيات المذكورة
  

وبسبب ضعؼ المستوى الفني والتعميمي لعدد كبير مف أصحاب مواقع العمؿ الصغيرة وأحيانا المتوسطة، فيفترض بوحدات 
كما .  التدريب الميداني في المؤسسات التعميمية وبالتعاوف مع الوزارات المختصة، تنظيـ برامج تدريبية خاصة ألصحاب العمؿ

يفترض بمورة نظاـ لتأىيؿ الفنييف ذوي الخبرات العالية في المنشآت ليساىموا في التدريب العممي بمواقع العمؿ، باإلضافة 
 .لوظائفيـ، وذلؾ بإرساليـ خارج منشآتيـ لممشاركة في دورات تدريب المدربيف

  
وباإلضافة، مف المتوقع تسييؿ عممية اإلقراض ألصحاب العمؿ لشراء معدات وتجييزات حديثة وتطوير المنشآت وبالتالي 

 .تطوير مستوى التدريب الميداني
  

وفيما يتعمؽ .  ومف المتوقع االستثمار في تطوير الكادر الموجود في المدارس المينية ومراكز التدريب وكميات المجتمع
بالتدريب الميداني، يفترض تنظيـ برامج تأىيمية وتدريبية خاصة بالعامميف في وحدات التدريب الميداني في المؤسسات 

 .التعميمية، وتحديدا المعمميف المشرفيف عمى التدريب الميداني وكبار المدربيف
  

 :الخالصة

مف المتوقع أف تبادر المؤسسات التعميمية وبالتعاوف مع الوزارات المعنية وأصحاب العمؿ إلى -                    
توعية وتوجيو أصحاب العمؿ بأىمية التدريب الميداني، وذلؾ مف خالؿ الزيارات لمواقع العمؿ والندوات وورش العمؿ 



 .واالحتفاالت ووسائؿ اإلعالـ المختمفة
مف المتوقع أف تبادر المؤسسات التعميمية وبالتعاوف مع الوزارات المعنية وأصحاب العمؿ إلى -                    

تشجيع ضـ رجاؿ األعماؿ والصناعييف لمييئات والمجالس اإلدارية في المؤسسات التعميمية، فضال عف تقديميـ 
 .حصص مدرسية تعزز عممية التدريب الميداني

يحبذ أف يساىـ الفنيوف والميندسوف والخبراء بمواقع العمؿ في إعداد نشرات إرشادية فنية وأدلة -                    
 .تدريبية عممية، عالوة عف تقديميـ المحاضرات النظرية والتطبيؽ العممي

"  جمعيات التدريب في المنشآت"مف المتوقع أف تبادر األجساـ االقتصادية المختمفة إلى إقامة -                    
 .التي تيدؼ إلى تقوية التدريب في المنشآت الصغيرة والمتوسطة

مف المتوقع أف تبادر وحدات التدريب الميداني في مؤسسات التعميـ وبالتعاوف مع الوزارات المعنية، -                    
 .إلى تنظيـ برامج تدريب خاصة بأصحاب العمؿ

 .مف المتوقع بمورة نظاـ لتأىيؿ الفنييف في المنشآت ليسيموا في التدريب العممي بمواقع العمؿ-                    

  
 البنية التنظيمية واإلدارية:  سبعة عشر

تستند ىيكمية إدارة النظاـ الموحد لمتدريب في مواقع العمؿ، إلى بنية سيمة وغير معقدة وغير مكمفة، وتعتمد في عمميا عمى 
ىيكمية إدارة النظاـ الموحد  (1)يوضح الشكؿ رقـ .  الشراكة بيف ممثمي أصحاب العمؿ والعماؿ والحكومة والمؤسسات التعميمية

 .لمتدريب في مواقع العمؿ
  

نوضح في الفقرات التالية تركيبة األجساـ المختمفة في ىيكمية إدارة النظاـ الموحد لمتدريب الميداني،  وميمات ومسؤوليات 
 .وصالحيات وآليات عمؿ كؿ جسـ

  
 :المجنة االستشارية لمتدريب الميداني+ مجمس التعميم والتدريب الميني والتقني  (1

يوصى  (استنادا إلى استراتيجية التعميـ والتدريب الميني والتقني في فمسطيف)باإلضافة لمجمس التعميـ والتدريب الميني والتقني 
بتشكيؿ لجنة استشارية لمتدريب الميداني تضـ ممثميف عف القطاعيف العاـ والخاص وأرباب العمؿ والنقابات وغيرىا مف األجساـ 

ويعمؿ .  وذلؾ بيدؼ تجسيد الشراكة بيف مختمؼ األطراؼ المرتبطة بسوؽ العمؿ وبالعممية التدريبية.  المجتمعية ذات الصمة
بشكؿ )ويقترح بأف يتولى األخيراف .  مجمس التعميـ والتدريب الميني والتقني بشكؿ وثيؽ مع المجنة االستشارية لمتدريب الميداني

 .  رسـ السياسات الوطنية الخاصة بالتدريب الميداني وربط النظاـ بمختمؼ األجساـ والشركاء االجتماعييف (مشترؾ

  
ولدى العمؿ عمى رسـ السياسات والخطط الوطنية المتعمقة بالتدريب الميداني ال بد أف يكوف اليدؼ األساسي ليذه السياسات 
والخطط ىو زيادة اإلنتاجية والجودة وتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية، فضال عف تعزيز التعاوف بيف مؤسسات التعميـ 

الميني وأصحاب العمؿ والعماؿ، عمى طريؽ تأسيس نظاـ وطني موحد لمتدريب في مواقع العمؿ، بما ينسجـ مع قانوف 
 .التدريب الميني

  
ويوصى أيضا بأف يتولى المجمس والمجنة االستشارية مسؤولية إسداء النصائح والتوصيات لسائر أجساـ ىيكمية إدارة النظاـ، 



 .فضال عف اإلشراؼ العاـ عمييا ومراقبة عمميا
 :ومف بيف ميمات المجمس والمجنة االستشارية نذكر أيضا ما يمي

حوؿ ىذا القانوف )إعداد مسودة قانوف التدريب الميني وذلؾ بالتعاوف مع المجمس التشريعي الذي سيقر مشروع القانوف :  أوال
 .(راجع القسـ الثاني في ىذا الفصؿ

 .رسـ الخطط والسياسات الوطنية العامة لمتدريب في مواقع العمؿ:  ثانيا
 .استالـ تقارير المشرفيف عمى التدريب الميداني في المحافظات:  ثالثا
عبر مشرفي التدريب الميداني في )استالـ التقارير السنوية الشاممة مف كبار المدربيف في المؤسسات التعميمية :  رابعا

 .، بحيث يستفاد مف ىذه التقارير في عممية تطوير المناىج وتحديثيا(المحافظات
التي "  جمعيات التدريب في المنشآت"التعاوف مع وزارتي الصناعة والتجارة واألجساـ االقتصادية المختمفة إلقامة :  خامسا

ومف المتوقع أف يبادر المجمس والمجنة االستشارية، وبالتنسيؽ مع .  تيدؼ إلى تقوية التدريب في المنشآت الصغيرة والمتوسطة
مشرفي التدريب الميداني في المحافظات، إلى بمورة نظاـ لتأىيؿ الفنييف في المنشآت ليسيموا في التدريب العممي بمواقع 

 .العمؿ
  
حسب استراتيجية التعميم والتدريب الميني والتقني في ) المجنة التوجييية العميا وطاقميا الفني المساعد                   (2

 :(فمسطين
رشادية عممية لمختمؼ الميف (وطاقميا الفني المساعد)تتولى المجنة التوجييية العميا   .  إعداد مواد وأدلة تدريبية وا 

 :بما يمي (الخاصة بالتدريب الميداني)وبإمكاننا تحديد أىـ مسؤوليات المجنة التوجييية العميا وطاقميا الفني المساعد 
 .  بمورة مناىج التدريب في مواقع العمؿ تحدد الميارات العممية المطموب التدرب عمييا بالتدريج:  أوال

تحديث سنوي لممناىج، وذلؾ مف خالؿ التغذية الراجعة مف المتدربيف والخريجيف ومواقع العمؿ، واستنادا إلى التقييـ :  ثانيا
 .(بإشراؼ مشرفي التدريب الميداني بالمحافظات)المشترؾ الذي يقـو بو كؿ مف المدرسة والمنشأة 

 .تحديد معايير اختيار المنشآت لمتدريب:  ثالثا
 .  استالـ التقارير السنوية مف مشرفي المحافظات:رابعا

مف خالؿ مشرفي )استالـ التقارير السنوية اإلجمالية مف كبار المدربيف في مؤسسات التعميـ الميني والتقني :  خامسا
تشتمؿ عمى خالصة المالحظات الخاصة باإلشراؼ والرقابة والمتابعة والتقييـ، بما في ذلؾ ( أي التقارير)والتي  (المحافظات
وتستند المجنة التوجييية العميا وطاقميا الفني عمى ىذه التقارير في عممية تطوير وتحديث مناىج وبرامج .  تقييـ المنياج

 .التدريب الميداني
استالـ الطمب الرسمي المتعمؽ باستحداث مينة جديدة لمتدريب في موقع العمؿ، ويتضمف الطمب تحميال الحتياجات :  سادسا

المينة، األنظمة والتعميمات المتعمقة بالمينة، البيانات المتعمقة بالمنياج والتدريب وتحميال ليا، فضال عف تكاليؼ البرنامج 
 .ومعايير التقييـ

جراء األبحاث المتعمقة بالتدريب في مواقع العمؿ وىيكؿ التدريب :  سابعا تجميع اإلحصاءات الخاصة بالتدريب الميداني وا 
 .والمناىج ونظـ وقوانيف التدريب ووسائؿ البحث والتمويؿ

بالتعاوف مع سائر أجساـ ىيكمية إدارة النظاـ الموحد لمتدريب الميداني، العمؿ عمى بناء قاعدة معمومات فعالة لمتعرؼ :  ثامنا
مكانات وتجييزات التدريب في المنشآت وخفض االزدواجية في تكمفة التدريب  عمى االحتياجات التدريبية الكمية والنوعية وا 

 .والتعرؼ عمى فرص العمؿ



  

 :مسؤولي التعميم والتدريب الميني والتقني                  (3
في كؿ مف  (فيما يتعمؽ بالتدريب الميداني)بإمكاننا إيجاز أىـ مسؤوليات ومياـ مسؤولي التعميـ والتدريب الميني والتقني 

 :وزارات التربية والتعميـ والتعميـ العالي والعمؿ بما يمي
 .إعداد نموذج مف عقد التدريب الميداني الخاص بالمؤسسة التعميمية ذات الصمة . أ
توزع عمى المنشآت   (فمسطينيا بشكؿ عاـ وفي كؿ محافظة بشكؿ خاص)إعداد لوائح داخمية دورية لمميف المطموبة . ب

 .لتعريؼ أصحاب العمؿ بالميف المطموبة لمتدريب  (مف خالؿ مشرفي التدريب الميداني بالمحافظات)والمؤسسات 
 .إعداد نماذج خاصة لإلشراؼ والرقابة . ت
إعداد لوائح فحص وسجؿ خاص لممعمـ المشرؼ عمى التدريب الميداني في األنواع المختمفة مف المؤسسات التعميمية  . ث

 .المينية
 (عبر مشرفي التدريب الميداني في المحافظات)استالـ تقارير كبار المدربيف اإلجمالية في المدارس الثانوية المينية  . ج

 .لمجنة التوجييية العميا  (مع مالحظات المشرؼ في المحافظة)وتسجيؿ مالحظاتيـ عمييا ورفعيا 
جراء التعديالت عمييا . ح بداء المالحظات وا   .مراجعة المناىج المقترحة لمتدريب الميداني وا 
  

 :مشرف التدريب الميداني في المحافظة                  (4
مشرفيف عمى التدريب الميداني في المحافظات  (التربية والتعميـ والتعميـ العالي والعمؿ)تفرز كؿ وزارة مف الوزارات الثالث 

وفي حالة تعذر ذلؾ ألسباب إدارية ومالية فباإلمكاف إفراز مشرؼ عاـ لمتدريب الميداني يشرؼ عمى بعض أو كؿ )
 .(المحافظات

 :  وتتمخص أىـ مياـ مشرؼ التدريب الميداني بما يمي
 .التنسيؽ مع وحدات التدريب الميداني في مؤسسات التعميـ الميني بالمحافظة لتوفير مواقع عمؿ لمتدريب . أ
والتي تعدىا أقساـ التعميـ والتدريب الميني )توزيع الموائح الداخمية الدورية لمميف المطموبة عمى المنشآت والمؤسسات  . ب

 .(التعميـ والتقني في الوزارات المعنية
إعداد دليؿ خاص بتصنيؼ المنشآت في المحافظة حسب مستواىا الميني والجودة والمعدات واإلدارة والطاقة االستيعابية  . ت

 .وشروط الصحة والسالمة المينية وغيرىا، وذلؾ استنادا إلى معايير اختيار المنشآت
تحمؿ المسؤولية العامة عف العممية التدريبية في المحافظة، فضال عف اإلدارة العامة لنظاـ التدريب الميداني في  . ث

 .المحافظة
بحيث يرفع تقاريره إلى مسؤوؿ   (أثناء التدريب الميداني)زيارة المنشآت المدربة في المحافظة، مرة واحدة عمى األقؿ سنويا  . ج

 .التعميـ والتدريب الميني والتقني في الوزارة
مف كبار المدربيف في المحافظة، وتسجيؿ مالحظاتو  (المتعمقة باإلشراؼ والرقابة والمتابعة والتقييـ)استالـ التقارير الشاممة  . ح

 .مع المالحظات لمسؤوؿ التعميـ والتدريب الميني والتقني في الوزارة (التقارير)عمييا ومف ثـ ترفع 
إجراء مسح ميداني تقييمي دوري لعينة عشوائية مف خريجي مؤسسات التعميـ الميني في المحافظة،  لفحص تأثيرات  . خ

التدريب الميداني عمى مستوى األداء الميني لمخريجيف ومكانتيـ في العمؿ وراتبيـ،  وذلؾ بالتعاوف مع مؤسسات التعميـ 
 .الميني في المحافظة

 .اإلشراؼ عمى االمتحاف العممي النيائي لطالب مؤسسات التعميـ الميني في المحافظة، في نياية فترة التدريب الميداني . د



 .المبادرة، وبالتعاوف مع مؤسسات التعميـ الميني بالمحافظة، إلى توعية وتوجيو أصحاب العمؿ بأىمية التدريب الميداني . ذ
المبادرة، وبالتعاوف مع مؤسسات التعميـ الميني بالمحافظة وأصحاب العمؿ، إلى تشجيع ضـ رجاؿ األعماؿ والصناعييف  . ر

 .إلى الييئات والمجالس اإلدارية في المؤسسات التعميمية، فضال عف تقديميـ حصص مدرسية تعزز عممية التدريب الميداني
المبادرة، وبالتعاوف مع مؤسسات التعميـ الميني بالمحافظة، إلى بمورة برامج عامة لتطوير قدرة المنشآت عمى إدارة الموارد .  ز

 .البشرية والتدريب
"  جمعيات التدريب في المنشآت"مساعدة القطاعات االقتصادية المختمفة، ومف خالؿ وزارتي الصناعة والتجارة، في إنشاء  . س

 .بيدؼ تقوية التدريب في المنشآت الصغيرة والمتوسطة
 .تنظيـ برامج تدريبية خاصة ألصحاب العمؿ في المحافظة، وذلؾ بالتعاوف مع مؤسسات التعميـ الميني في المحافظة. ش
بمورة نظاـ لتأىيؿ الفنييف ذوي الخبرات العالية في المنشآت، ليساىموا في التدريب العممي بمواقع العمؿ، باإلضافة .  ص

 .لوظائفيـ
 .تكريـ منشآت المحافظة المتميزة في مساىمتيا بعممية التدريب الميداني ومنحيا شيادات خاصة . ض
  
 (:في مؤسسة التعميم الميني)وحدة التدريب الميداني   (5

كبير )مشرؼ عمى التدريب الميداني   (في المدرسة المينية أو مركز التدريب الميني أو كمية المجتمع)وتضـ ىذه الوحدة 
، باإلضافة لممدربيف المسؤوليف عف التدريب الميداني ضمف الميف المختمفة أو العائالت المينية،  ومنسؽ لمتدريب (المدربيف
 .الميداني

 .ونظرا لمحدودية مراكز التدريب الميني مف ناحية إمكانياتيا وحجميا،  فقد يشغؿ كبير المدربيف وظيفة المنسؽ أيضا
ىـ أنفسيـ مدرسو الميف أو   (في التخصصات المختمفة)وفي الغالب، فإف المدربيف المسؤوليف عف متابعة التدريب الميداني 

وأثناء التدريب الميداني، يكوف المدربوف المسؤولوف شبو متفرغيف لمتابعة التدريب .  المدربوف في المشاغؿ أو الورش المدرسية
الميداني، حيث أف تدريسيـ في المؤسسة التعميمية يتضاءؿ كثيرا بسبب تواجد معظـ أو كؿ الطالب في التدريب الميداني 

 .المتواصؿ
ويكوف كبير المدربيف عمى اتصاؿ مباشر مع مشرؼ التدريب الميداني في الوزارة المعنية، كما ويتابع عمؿ المنسؽ والمعمميف 

وينظـ عمؿ أعضاء وحدة التدريب الميداني ويوزع عمييـ المياـ ويضع البدائؿ في حالة غياب أو .  المدربيف في وحدة التدريب
وييتـ كبير .  ويتحدد عدد أعضاء وحدة التدريب حسب حجـ المؤسسة التعميمية وعدد التخصصات فييا.  مرض مدرب ما

المدربيف بالعالقات العامة المتعمقة بالتدريب الميداني وتشجيعو وتطويره، مثؿ تنظيـ النشاطات اليادفة ألصحاب العمؿ أو 
الييكمية اإلدارية لنظاـ التدريب الميداني في  (2)يوضح الشكؿ رقـ ).  وغير ذلؾ (لعرض أشغاؿ الطالب)المعارض 

 .(المؤسسات التعميمية
 :وباإلضافة إلى ما ورد سابقا، بإمكاننا إيجاز مسؤوليات ومياـ وحدة التدريب الميداني بما يمي

 .تسييؿ ومأسسة العالقة بيف مؤسسة التعميـ الميني ومواقع العمؿ، وذلؾ بالتعاوف مع مشرؼ التدريب الميداني بالمحافظة . أ
باالستعانة بدليؿ )قياـ منسؽ التدريب الميداني بمساعدة الطالب في التوجو مباشرة الختيار المنشأة التي سيتدرب فييا  . ب

 .(المنشآت في المحافظة
 .(لطالب مؤسسة التعميـ التي تتواجد فييا وحدة التدريب الميداني)توفير مواقع عمؿ لمتدريب الميداني  . ت
 .(وتحديدا كبير المدربيف)التوقيع عمى عقد العمؿ التدريبي . ث
قبؿ بداية عممية )باالتصاؿ بالمنشآت والشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية  (وتحديدا منسؽ التدريب الميداني)المبادرة . ج



، بيدؼ التعرؼ عمى إمكانيات استيعاب المنشآت والمؤسسات لممتدربيف في (التسجيؿ والقبوؿ في مؤسسة التعميـ الميني
 .التخصصات المختمفة

تحمؿ المسؤولية المباشرة عف تنفيذ طالب المؤسسة التعميمية لمتدريب الميداني، فضال عف اإلدارة المباشرة والمشتركة . ح
 .لمعممية التدريبية،  فيما بيف المدرسة والمنشأة المدربة

في التخطيط العممي المباشر لمتدريب في موقع العمؿ، ويشرؼ كبير المدربيف   (مع المنشأة)تحمؿ المسؤولية المشتركة . خ
 (الخبير)عمى عممية التخطيط لعممية التدريب بشكؿ مشترؾ مع صاحب العمؿ أو مع المدرب  (في وحدة التدريب الميداني)

 .المشرؼ بشكؿ مباشر عمى التدريب في المنشأة
 .لمواد وأدلة تدريبية تكميمية  (مع المنشآت)إعداد مشترؾ  . د
 .(مسؤولية كبير المدربيف)تحمؿ مسؤولية اإلشراؼ والرقابة  . ذ
 .يسجؿ كبير المدربيف مالحظاتو المستقاة مف زياراتو الميدانية في نماذج خاصة لإلشراؼ والرقابة. ر
مف خالؿ زيارات ميدانية )بمتابعة أداء الطالب في المنشأة   (في وحدة التدريب)يقـو المدربوف المسؤولوف عف التدريب  . ز

 .(متواصمة
 .يسجؿ المعمـ المشرؼ مالحظاتو في لوائح فحص وسجؿ خاص . س
يعمؿ كبير المدربيف عمى إجماؿ المالحظات المتعمقة باإلشراؼ والرقابة والمتابعة والتقييـ في تقرير شامؿ يرفع، لدى  . ش

 .تخرج الطالب، لمشرؼ التدريب الميداني بالمحافظة
 .يشرؼ المعمـ المسؤوؿ في المؤسسة التعميمية عمى تقييـ الطالب الذي يجريو المدرب الميداني في المنشأة . ص
 .ينفذ كبير المدربيف عممية تقييـ كؿ مف المدرب المشرؼ المباشر في المنشأة والمعمـ المسؤوؿ الذي يتابع التدريب . ض
التعاوف مع مشرؼ التدريب الميداني في المحافظة إلجراء مسح ميداني تقييمي دوري لعينة عشوائية مف خريجي مؤسسة .  ط

 .التعميـ الميني،  لفحص تأثيرات التدريب الميداني عمى مستوى األداء الميني لمخريجيف
وبالتعاوف مع المدرب الميداني في المنشأة، في تحديد محتوى االمتحاف  (كبير المدربيف)تساىـ وحدة التدريب الميداني  . ظ

 .(في نياية فترة التدريب الميداني)العممي النيائي 
يتواجد كؿ مف المعمـ المسؤوؿ والمدرب الميداني في المنشأة أثناء االمتحاف العممي النيائي الذي يشرؼ عميو مشرؼ  . ع

 .التدريب الميداني في المحافظة
إلى تشجيع ضـ رجاؿ األعماؿ والصناعييف إلى  (مع مشرؼ التدريب الميداني في المحافظة وأصحاب العمؿ)المبادرة . غ

 .الييئة اإلدارية لمؤسسة التعميـ الميني وتقديميـ حصص مدرسية تعزز التدريب الميداني
إلى بمورة برامج عامة لتطوير قدرة المنشآت عمى إدارة الموارد  (مع  مشرؼ التدريب الميداني في المحافظة)المبادرة . ؼ

 .البشرية والتدريب
 .تنظيـ برامج تدريبية خاصة ألصحاب العمؿ، وذلؾ بالتعاوف مع مشرؼ التدريب الميداني في المحافظة . ؽ
  
  

  

   
  

 (2003 – 2002)تشكيل المجنة االستشارية لمتدريب الميداني ومباشرة عمميا :  المرحمة األولى

 موجز آلية تنفيذ مشروع النظام الموحد لمتدريب الميداني



ف المتوقع أف يبادر مجمس التعميـ والتدريب الميني والتقني إلى إنشاء المجنة االستشارية لمتدريب الميداني خالؿ العاـ م
2002. 

 : ما يمي2003ومن المتوقع أيضا أن ينجز المجمس والمجنة االستشارية في العام 
ومف المتوقع كذلؾ أف تباشر المجنة .  رسـ الخطط والسياسات الوطنية العامة لمتدريب الميداني                              (1

 .2003التوجييية العميا وطاقميا الفني المساعد أعماليما ومسؤولياتيما خالؿ العاـ 
 .إعداد مشروع قانوف التدريب الميني وتقديمو لممجمس التشريعي إلقراره                              (2

 .(2003)إفراز الوزارات الثالث لمشرفين عمى التدريب الميداني في المحافظات :  المرحمة الثانية
، إلى إفراز مشرفيف عمى التدريب الميداني الذيف سيشرفوف بدورىـ 2003مف المتوقع أف تبادر الوزارات المعنية، في العاـ 

وسيباشر مشرفو التدريب الميداني ومسؤولي .  عمى تشكيؿ وحدات التدريب الميداني في مؤسسات التعميـ الميني بالمحافظات
أعماليـ في نفس العاـ  (إلى جانب وحدات التدريب الميداني في مؤسسات التعميـ الميني)التعميـ والتدريب الميني والتقني 

(2003) .     
  

وفي كؿ األحواؿ، سيكوف إنجاز المرحمتيف السابقتيف في إطار التصور العاـ الوارد في البند السابع عشر حوؿ البنية التنظيمية 
 – 1الواردة في البنود )واإلدارية لنظاـ التدريب في مواقع العمؿ، فضال عف الجوانب المتعمقة بتنظيـ وتنفيذ العممية التدريبية 

16). 
  

 .(2004)البدء بالتنفيذ الفعمي لمنظام الموحد لمتدريب الميداني :  المرحمة الثالثة
، يفترض أف تكوف الفرؽ المختصة بتطوير المناىج 2004عند البدء بالتنفيذ الفعمي لنظاـ التدريب الميداني الموحد في العاـ 

قد أنجزت المناىج الخاصة بالتدريب الميداني لمختمؼ التخصصات والمستويات التعميمية، فضال عف تقسيـ المحتوى التدريبي 
 .   لمتخصصات إلى وحدات منيجية متكاممة

، البدء في تطبيؽ النظاـ عمى بعض الميف أو العائالت المينية، (2004العاـ )وكمرحمة تجريبية، باإلمكاف، في السنة األولى 
، يصار في السنوات الالحقة، (حسب اآللية الواردة في البنود السابقة)ومف ثـ، واستنادا إلى التغذية الراجعة وعمميات التقييـ 

 .               إلى التوسع في تطبيؽ النظاـ
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المتعمقة بالمدارس الثانوية المينية وكميات  (2001لمعاـ )لقد تـ استخداـ البيانات اإلحصائية   :مالحظة             
 المجتمع  

                         ومراكز التدريب الميني والصادرة عف الوزارات الفمسطينية المعنية، حيث أشير إلييا في ىوامش 
 الفصؿ  

 .                         الثاني
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[145] Ibid. 

[146] Ibid. 

[147] Ibid.  

[148] Ibid.  

[149] Ibid. 

[150] Ibid. 

[151] Ibid. 

[152] Ibid. 

مؤتمر تطوير التدريب الميني في ". واقع وتطمعات التدريب في مؤسسة التدريب الميني. " النمر، فاروؽ وآخروف [153]
 .53-50، ص1997مؤسسة التدريب الميني ، :  عماف. األردف

". إعداد البرامج والمناىج حسب نيج الوحدات التدريبية المتكاممة في مؤسسة التدريب الميني. " جابر، سميح وآخروف [154]
 .131، ص1997مؤسسة التدريب الميني ، :  عماف. مؤتمر تطوير التدريب الميني في األردف

 . 426-425، مصدر سابؽ، ص"نماذج وتجارب دولية في التدريب الميني. " نصر اهلل، عمي [155]

 .54-53 النمر، فاروؽ وآخروف، ص [156]
 .نفس المصدر [157]
 . نفس المصدر [158]
 . نفس المصدر [159]
 . نفس المصدر [160]
 .426-425، مصدر سابؽ، ص"نماذج وتجارب دولية في التدريب الميني. " نصر اهلل، عمي [161]

[162]Middleton, John and others, p.170.  

[163] Ibid. 

[164] Ibid. 

 .61-59 النمر، فاروؽ وآخروف، ص [165]
 . نفس المصدر [166]

[167] Middleton, John and others, p.170.   
[168] Ibid. 

[169] Ibid.  

[170] Ibid. 

[171] Ibid. 

[172] Ibid. 

[173] Ibid. 

 . 61 النمر، فاروؽ وآخروف، ص [174]

 .55-54 نفس المصدر،  [175]
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 .56-54 النمر، فاروؽ وآخروف، ص [176]
 . نفس المصدر [177]
 .55 نفس المصدر، ص [178]
 . نفس المصدر [179]
 .  نفس المصدر [180]

 .57-56 نفس المصدر،  [181]
 . نفس المصدر [182]
 . نفس المصدر [183]
 . نفس المصدر [184]
 . نفس المصدر [185]
 . نفس المصدر [186]
 .58 نفس المصدر، ص [187]
 . نفس المصدر [188]
 .61-59 نفس المصدر، ص [189]
 . نفس المصدر [190]
 . نفس المصدر [191]
 . نفس المصدر [192]
 . نفس المصدر [193]
تجربة . "سويسو، محمد:   المعمومات الواردة في الفقرات التالية حوؿ شركة مصفاة البتروؿ األردنية مقتبسة مف جميع [194]

، 1997مؤسسة التدريب الميني ، :  عماف. مؤتمر تطوير التدريب الميني في األردف". مصفاة البتروؿ في التدريب
  .234-220ص

 .84-76كرامب، باتريؾ وأخروف، مصدر سابؽ، ص  [195]
 . نفس المصدر [196]
 . نفس المصدر [197]
 . نفس المصدر [198]
 . نفس المصدر [199]
 . نفس المصدر [200]
 . نفس المصدر [201]
 . نفس المصدر [202]
 . نفس المصدر [203]
 . نفس المصدر [204]
 . نفس المصدر [205]
 . نفس المصدر [206]
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 . نفس المصدر [207]
 . نفس المصدر [208]
 .نفس المصدر  [209]
 . نفس المصدر [210]
 . نفس المصدر [211]
 . نفس المصدر [212]
 . نفس المصدر [213]
 . نفس المصدر [214]
 . نفس المصدر [215]
 .2001 بيانات وزارة التربية والتعميـ لعاـ  [216]
 . نفس المصدر [217]
:  فمسطيف. (خطة التنفيذ)استراتيجية التعميـ والتدريب الميني والتقني في فمسطيف .  السمطة الوطنية الفمسطينية [218]
 . 3، ص1999السمطة، 

 . نفس المصدر [219]
 .4 نفس المصدر، ص [220]
 .2001بيانات وزارة العمؿ لعاـ   [221]
 .2001 نفس المصدر، باإلضافة لبيانات وكالة الغوث لعاـ  [222]
 . بيانات وكالة الغوث، مصدر سابؽ [223]
 . بيانات وزارة العمؿ، مصدر سابؽ [224]
 .5 السمطة الوطنية الفمسطينية، مصدر سابؽ، ص [225]
 .2001 بيانات وزارة التعميـ العالي لعاـ  [226]
 . نفس المصدر [227]
 .4 السمطة الفمسطينية، مصدر سابؽ، ص [228]
 . بيانات وزارة التعميـ العالي، مصدر سابؽ [229]
إلى  (حوؿ تجربة المدارس الثانوية المينية الحكومية في الضفة والقطاع) تستند المعمومات الواردة في الفقرات التالية  [230]

مع مدير التعميـ الميني والتقني  (مف طاقـ الخبراء في التدريب الميني)المقابمة التي أجراىا كؿ مف جورج كرـز ونديـ الجمؿ 
 .(2001 / 3 / 21بتاريخ )في وزارة التربية والتعميـ األستاذ نصر عوض 

، فإف سائر المعمومات المتعمقة (232والتي تنتيي بيامش رقـ ) فيما عدا الفقرة األولى في ىذا القسـ مف الدراسة  [231]
بتجربة مدرسة نابمس الثانوية الصناعية في التدريب الميداني، تستند إلى المقابمة التي أجراىا كؿ مف جيوفاني عنبر وىشاـ 

 / 3 / 24، وذلؾ بتاريخ (مدير المدرسة)مع  األستاذ حساـ القصراوي  (مف طاقـ الخبراء في التدريب الميني)الخطيب 
2001). 

دليؿ مؤسسات التعميـ والتدريب الميني والتقني العاممة في . طاقـ الخبراء في التدريب الميني/  وزارة العمؿ الفمسطينية  [232]
 .70-69، ص1998الوزارة، :  راـ اهلل. الضفة الغربية
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، فإف سائر المعمومات (235 و234والمتيف تنتيياف بأرقاـ اليوامش ) فيما عدا  أوؿ فقرتيف في ىذا القسـ مف الدراسة  [233]
تستند إلى المقابمة التي أجراىا كؿ مف جيوفاني عنبر  (القدس/ لجنة اليتيـ العربي )المتعمقة بتجربة المدرسة الصناعية الثانوية 

 / 3 / 21وذلؾ بتاريخ  (مدير المدرسة)مع  األستاذ حسف القيؽ  (مف طاقـ الخبراء في التدريب الميني)وىشاـ الخطيب 
2001). 

 . 62- 61مصدر سابؽ، ص. طاقـ الخبراء في التدريب الميني/  وزارة العمؿ الفمسطينية  [234]

 . نفس المصدر [235]
 المعمومات الواردة في ىذا القسـ والمتعمقة بتجربة مراكز التدريب الميني التابعة لوزارة العمؿ، تستند إلى المقابمة التي  [236]

، وذلؾ بتاريخ (مدير مركز التدريب الميني في البيرة)أجراىا كؿ مف جورج كرـز ونديـ الجمؿ مع األستاذ درويش أبو رجب 
21 / 3 / 2001. 

، فإف سائر المعمومات الواردة في ىذا القسـ والمتعمقة 240 و239، 238 باستثناء الفقرات التي تنتيي بأرقاـ اليوامش  [237]
، ىشاـ الخطيب، جيوفاني عنبر ونديـ  بتجربة مركز تدريب ميني قمنديا، تستند إلى المقابمة التي أجراىا كؿ مف جورج كرـز

 . 2001 / 3 / 20، وذلؾ بتاريخ (مدير المركز)مع األستاذ أديب سميماف  (مف طاقـ الخبراء في التدريب الميني)الجمؿ 

 . 126-125مصدر سابؽ، ص. طاقـ الخبراء في التدريب الميني/  وزارة العمؿ الفمسطينية  [238]

 . نفس المصدر [239]
 . نفس المصدر [240]
مدير برنامج ) تستند المعمومات الواردة في ىذا القسـ إلى المقابمة التي أجراىا جورج كرـز مع األستاذ عدناف شاللدة  [241]

 . 2001 / 3 / 24، وذلؾ بتاريخ (تحسيف قدرات المجتمع في جمعية الشباف المسيحية الكائنة في البيرة

مدير كميات ) تستند المعمومات الواردة في ىذا القسـ إلى المقابمة التي أجراىا جورج كرـز مع األستاذ عبد اهلل عفانة  [242]
 . 2001 / 3 / 24، وذلؾ بتاريخ (فمسطيف التقنية

 تستند المعمومات الواردة في ىذا القسـ إلى المقابمة التي أجراىا كؿ مف جورج كرـز وىشاـ الخطيب مع كؿ مف  [243]
ونائبتيا األستاذة خديجة شحادة  (عميدة ومديرة كمية العمـو التربوية وكمية مجتمع المرأة براـ اهلل)الدكتورة تفيدة الجرباوي 
 .2001 / 3 / 29عويضات، وذلؾ بتاريخ 

 تستند المعمومات الواردة في ىذا القسـ إلى المقابمة التي أجراىا كؿ مف ىشاـ الخطيب وجيوفاني عنبر مع األستاذ  [244]
 .2001 / 3 / 22، وذلؾ بتاريخ (مسؤوؿ التدريب الميني في اتحاد الغرؼ التجارية)إياد جبر 
 تستند المعمومات الواردة في ىذا القسـ إلى المقابمة التي أجراىا كؿ مف ىشاـ الخطيب وجيوفاني عنبر مع السيد  [245]

 .(مدير شؤوف الموظفيف في شركة كيرباء محافظة القدس)محمد أديب محيي الديف العسمي 
 تستند المعمومات الواردة في ىذا القسـ إلى المقابمة التي أجراىا كؿ مف ىشاـ الخطيب وجيوفاني عنبر مع السيد فرج  [246]
 .(رئيس قسـ الموارد البشرية في مصمحة مياه محافظة القدس)غنايـ 

 تستند المعمومات الواردة في ىذا القسـ إلى المقابمة التي أجراىا كؿ مف ىشاـ الخطيب وجيوفاني عنبر مع األخت نورا  [247]
 .(مسؤولة قسـ التمريض في جمعية مستشفى اليالؿ األحمر  بالبيرة)البصير 
 تستند المعمومات الواردة في ىذا القسـ إلى المقابمة التي أجراىا كؿ مف ىشاـ الخطيب وجيوفاني عنبر مع السيد  [248]

 .(مدير مبيعات وخدمة ما بعد البيع في شركة قرش لمسيارات)يوسؼ حاج 
[249]   Nolker,H. and E. Schoenfeldt. Vocational Training. Bonn:  Expert verlag, 1982, p.143. 

 . 144  فكرة الجدوؿ مأخوذة مف نفس المصدر السابؽ، ص [250]
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 .  تـ اشتقاؽ ىذه النسب استنادا إلى نفس المصدر السابؽ [259]

:  فمسطيف. (خطة التنفيذ)استراتيجية التعميـ والتدريب الميني والتقني في فمسطيف .  السمطة الوطنية الفمسطينية [260]
 .12، ص1999السمطة،

  

 

file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftnref251
file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftnref252
file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftnref253
file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftnref254
file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftnref255
file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftnref256
file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftnref257
file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftnref258
file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftnref259
file:///F:\maan\Web\publications\Others\training%20in%20work%20location.htm%23_ftnref260

