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مقدمة :
تمتاز كل الحضارات التي ازدىرت عمى مر العصور بتطور أنظمة التربية والتعميم في تمك
الحضارات ،ويشيد العصر الحديث تقدم ىائل يفوق توقعات البشر ،حيث إن ما توصمت إليو
البشرية في أواخر ىذا القرن يفوق بكثير ما توصمت لو البشرية عمى مدار التاريخ ،و المتتبع
ليذا التقدم العممي والتكنولوجي اليائل لم يأتي بمحض الصدفة و النشوء من العدم بل جاء نتيجة
لتكريس الدول لكل طاقاتيا وتسخيرىا لكل إمكانياتيا من أجل النيوض بنفسيا وبمستقبل أبنائيا،
رغبة في تبوء مكانة مرموقة في سمم التقدم العممي.
وفي سياق تتبعنا لسر التقدم لدى الدول في القرن الواحد والعشرون ،تجد أن التعميم بشتى أنواعو
ومختمف توجياتو ىو حجر الزاوية في تقدم تمك الدول.
وتحاول الدول في النظم التربوية والتعميمية الحديثة االبتعاد قدر االمكان عن التعميم التقميدي
القائم عمى التمقين وصب المادة العممية والتي تجعل من المتعمم سمبي ال يقدم شيئاً سوى تمقي
المعمومات ،ليذا تم التوسع في األنظمة التعميمة لمراعاة الفرق الفردية والقدرات لممتعممين ،حيث
إن كثير من الطمبة ال ينسجمون مع النظام التعميمي األكاديمي بينما يبدعون في ميادين أخرى
ليذا وجد التعميم الميني.
والتعميم الميني ىو أساس التنمية التكنولوجية في المجتمعات الحديثة ،وعميو تبنى اقتصاديات
الدول المتقدمة لذلك أخذت كل الدول في السعي لتطوير قطاع التعميم الميني لالرتقاء بجودتو
حتى تتم مواجية التحديات التي تتعرض ليا الدول في الوقت الراىن .لذلك تولي معظم الدول
التعميم العام اىتماماً كبي اًر يفوق بكثير اىتماميا بالتعميم األكاديمي .
حيث

أكدت

و ازرة

التربية

والتعميم

الفمسطينية

في

نيجيا

المتبع

نحو

التعميم

الميني( )https://www.mohe.pna.ps/mohe/gdfvateعمى المساىمة في التنمية
االقتصادية واالجتماعية لممجتمع الفمسطيني من خالل توفير التعميم و التدريب التقني بحيث
يكون متاحا لجميع األفراد بما يؤدي الى تقميل البطالة ،وكذلك تنمية الموارد البشرية الوطنية ،من
خالل عمميات التعميم والتدريب التقني لتمبية احتياجات سوق العمل من القوى البشرية المؤىمة،
بيدف الوصول الى نظام تعميم تقني يمتاز بالكفاءة العالية ،والفاعمية واالرتباط بحاجات سوق
العمل ،و المرونة و االستدامة.
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وقد توجيت معظم الدول نحو تطوير أنظمة التعميم الفني والتدريب الميني من حيث السياسات
واألىداف والبنية المؤسسية والبرامج وطرق وأساليب التعميم والتدريب وغيرىا وذلك لسد الفجوة بين
متطمبات أسواق العمل ومخرجات المدارس الفنية ومراكز التدريب الميني ومنيا فمسطين ،إال أنو
ال تزال معظم الدول العربية ومنيا فمسطين تحتاج إلى بذل مزيد من الجيد لتحسين نوعية
مخرجات التعميم الفني والتدريب الميني ومستويات الميارة المينية حتى تواكب المستويات
العالمية وتمبي احتياجات سوق العمل من المين والتخصصات الجديدة وتساىم في زيادة قابمية
التشغيل لخريجي المعاىد والمدارس الفنية ومراكز التدريب الميني بما يؤدي إلى خفض نسبة
البطالة بين ىذه الفئة ويزيد من دورىا في تمبية االحتياجات المطموبة لتنفيذ خطط التنمية
االقتصادية واالجتماعية في الدول  ،وكذا المنافسة في سوق العمل الخارجي.
إن التعميم من القطاعات الميمة في الدولة ،وكأي قطا ٍع آخر يحتاج قطاع التعميم إلى
حيث ّ
الدعم والمساندة من جميع النواحي كالناحية المادية مثالً ،ونقصد بتمويل التعميم أي ُجممة الموارد

المالية المخصصة ُمسبقاً لممؤسسات والمراكز التعميمية ،وذلك من أجل النيوض بالعممية

اء في المدارس أو
التعميمية ،ورفع كفاءة عمميا ،ومستوى جودة الخدمات التي تُقدميا لمطمبة سو ً
الجامعات ،كما ُيعرف تمويل التعميم بأنو توفير رأس ٍ
ٍ
خاص بالمشاريع التعميمية فقط ،كبناء
مال
ّ
المدارس ،أو توسعة الجامعات ،أو تجديد األثاث المدرسي ،وترميم المدارس ،أو تمويل األنشطة

ٍ
ٍ
الالمنيجية عمى نطا ٍ
زمني
سقف
مالية مدروسة ،ومحسوبة أي ليا
خطط
ق واسع ،وذلك وفق
ٌ
ٌ
ُمحدد.
و أظيرت دراسة(أبو عصبة ،)2005،أن أبرز مشكالت التعميم الميني في فمسطين ىي –مشكمة
التمويل حيث بينت الدراسة أن الدرجة الكمية لممشكالت التي تواجو التعميم الميني في المدارس
المينية من وجية نظر المعممين المينيين كانت كبيرة حيث وصمت النسبة المئوية)، ( 72 %
وكان مجال تمويل قطاع التعميم الميني في المرتبة األولى لممشكالت المتوافرة ،حيث وصمت
النسبة المئوية لالستجابة ليا.%81
و إن ىذا التطوير في نظام التعميم الميني يحتاج إلى تطوير مصادر التمويل وىذا ما تحاول
الورقة العممية الحالية تسميط الضوء عميو.
مشكمة الدراسة :
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في ظل الرؤى التطويرية التي ينتيجيا النظام التعميمي الفمسطيني كان لزاماً عمينا مواكبة تمك
التطورات ومحاولة مجاراتيا لالستئناس بيا واالستفادة منيا في نظامنا العميمي الفمسطيني.
ونظ اًر لما يعانيو التعميم برمتو في فمسطين من أزمة في التمويل أصبح لدى الباحثين قناعة
بضرورة صياغة تصور مقترح لتطوير مصادر تمويل العميم الميني في فمسطين.
لذلك تسعى الدراسة الحالية لتسميط الضوء عمى مسار التعميم الميني في فمسطين ساعية لإلجابة
عمى تساؤالت الدراسة وهي :
 -1ما األسس النظرية لتطوير مصادر تمويل التعميم الميني في فمسطين في ضوء خبرات
بعض الدول.
 -2ما مصادر تمويل التعميم الميني في فمسطين.
 -3ما خبرات الدول عينة الدراسة في تمويل التعميم الميني لدييا.
 -4ما التصور المقترح لتطوير مصادر تمويل التعميم الميني في فمسطين في ضوء خبرات
بعض الدول عينة الدراسة.
أهداف الدراسة :
 -1التعرف إلى األسس النظرية لتطوير مصادر تمويل التعميم الميني في فمسطين في ضوء
خبرات بعض الدول.
 -2تتبع مصادر تمويل التعميم الميني في فمسطين في فمسطين.
 -3التعرف إلى خبرات الدول عينة الدراسة في تمويل التعميم الميني
 -4بيان كيفية تطوير مصادر تمويل التعميم الميني في فمسطين في ضوء خبرات بعض
الدول.
 -5اقتراح تصور لتطوير مصادر تمويل التعميم الميني في فمسطين في ضوء خبرات
بعض الدول عينة الدراسة.
أهمية الدراسة:
قد يستفيد من الدراسة الحالية في حالة إجرائيا العديد من الجيات ذات العالقة
ومنيا :
 و ازرة التربية والتعميم من خالل وضع البرامج والخطط التطويرية لتحسين
االداء في مسار التعميم الميني بفمسطين.
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 مراكز التدريب الميني.
 الباحثين والمختصين.
 كما تتضح األىمية الكبرى لمدراسة في كونيا تتناول تجربة بعض الدول
لالستفادة منيا في الواقع التعميمي الفمسطيني ومحاولة اسقاط تمك
التجربة الناجحة عمى النظام التعميمي في فمسطين.
منهج الدراسة :
لإلجابة عن أسئمة الورقة البحثية المقدمة أتبع الباحثين المنيج الوصفي التحميمي الذي يعتمد
عمى وصف وتشخيص واقع التمويل في فمسطين لوضع تصور مستقبمي لتطوير ىذه المصادر
في ضوء خبرات بعض الدول ،والذي يعتمد عمى أسموب البحث المكتبي ،وقام الباحثين بمسح
أدبيات الدراسات السابقة المتعمقة بموضوع البحث ،وكذلك االطالع عمى التقارير المحمية و
المراجع ذات العالقة بموضوع البحث لموقوف عمى االطار النظري لمورقة البحثية وكذلك االجابة
عمى تساؤالتيا الدراسة ،باإلضافة لالطالع عمى آراء الباحثين والمختصين الذين قاموا باعتماد
اسموب تحميل المضمون ،واتباع المنيج المقارن .

حدود الدراسة :
الحدود الموضوعية :اقتصر البحث عمى تقديم تصور مقترح لتطوير مصادر تمويل التعميم
الميني في فمسطين في ضوء خبرات بعض الدول.
الحدود المكانية :فمسطين وبعض الدول.
الحدود الزمانية :أبريل .2018

مصطمحات الدراسة :
مصادر تمويل التعميم  :إيجاد مصادر مالية قادرة عمى تغطية احتياجات المؤسسات التعميمية
كاممة؛ حتى تتمكن من تحقيق أىدافيا ورسالتيا التربوية والبحثية االقتصادية .ويقصد بو في
اإلطار الشمولي مجموع الموارد المرصودة في إطار التعميم؛ لتحقيق األىداف التي ينبغي تحقيقيا
بالموارد المتاحة ،وادارة ىذه الموارد واستخداميا بكفاءة .ويعد موضوع التمويل من أعقد
المشكالت التي يواجييا التعميم العالي وأكثرىا إثارة لمجدل ،وىي قضية مطروحة في دول العالم
كافة ،وتتمثل في زيادة النفقات مقابل ندرة الموارد المالية(شاىين. )2016:
التعميم المهني :
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ا لتعميم الثانوي الميني :مدتو أيضا سنتان وينقسم إلى فروعو الخمسة :صناعي ،وتجاري،
وزراعي ،وتمريضي ،وفندقي ،يعد الطمبة ىنا لمتقدم المتحان الثانوية العامة (التوجييي الميني)
والذي يمكنيم من االلتحاق بكميات المجتمع أو بعض الكميات الجامعية التي تناسب تخصصاتيا
نوع التعميم في الفرع الثانوي( ،متاح عمى
https://www.mohe.pna.ps/general-education/generalالدراسات السابقة :
فيما يمي يستعرض الباحثين مجموعة من الدراسات السابقة ،والجيود التربوية والعممية التي بذليا
الباحثين والمختصين في سياق ىذه الدراسة ،حيث اطمع الباحثين عمى جممة من تمك األدبيات
العممية التي تقترب من الدراسة شيئاً فشيئاً حيث إن بعض تمك الجيود أنجزت عمى المستوى
المحمي والبعض اآلخر أنجز عمى المستوى االقميمي والدولي ،وقد استفاد الباحثين من تمك
الدراسات بشكل عام.
دراسة سممان(د -ت) بعنوان  :مصادر تمويل التعميم فى قطاع غزة فى عهد اإلدارة المصرية
من 1967-1948م دراسة تاريخية.
ىدفت ىذا البحث إلى التعرف عمى مصادر تمويل التعميم فى قطاع غزة فى عيد اإلدارة
المصرية والتي امتدت من عام 1948حتى 1967م ،فقد مر التعميم فى قطاع غزة بتطورات -
ميمة خالل مسيرتو الطويمة من العام  1948م وحتى اليوم  ،إال أن الفترة من1948
حتى 1967م شيدت حدثا تاريخيا تمثل في توافد مئات آالف الالجئين الفمسطينيين من داخل
العمق الفمسطيني إلى قطاع غزة نتيجة طرد الييود ليم من أراضييم  ،وقد قامت الحكومة
المصرية فى ذاك الوقت بجيد كبير باإلضافة لممنظمات الدولية فى إغاثة ىؤالء الالجئين
الفمسطينيين وتعميميم  ،وقد عالج ىذا البحث ىذه الفترة التاريخية من تاريخ التعميم فية  ،وأجاب
عن تساؤالت كثيرة حول كيفية تمويل التعميم فى تمك المرحمة  ،وتوصل إلى نتائج ىامة وقيمة
توفر لمباحثين صورة واضحة عن مصادر تمويل التعميم وأساليبو فى تمك الفترة الزمنية.
دراسة جبر ( )2002بعنوان  :نموذج مقترح لتمويل التعميم العالي في فمسطين من وجهة نظر
أعضاء المجمس التشريعي الفمسطيني.
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ىدفت الدراسة الحالية إلى طرح نموذج مقترح لتمويل التعميم العالي في فمسطين من وجية نظر
أعضاء المجمس التشريعي الفمسطيني.
وقد تكمون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء المجمس التشريعي البالغ عددىم( )88عضو ،ومن
أجل تحقيق أىداف الدراسة صمم الباحث استبانة مؤلفة من ()101فقرة تتناول مصادر التمويل
المختمفة
وقد توصمت الدراسة غمى النتائج التالية:
 كانت درجة االستجابة الكمية عل مجمل مجاالت مصادر تميل التعميم العالي من وجية
نظر أعضاء المجمس التشريعي عالية حيث بمغت ،3.69وقد حصل مجال مصادر
التمويل من االقساط والرسوم الجامعية وكذلك مصادر التمويل الخاصة من المجتمع
المحمي عمى درجة عالية جداً بمغت  ،%80في حين حصمت مجاالت التمويل الخمسة
األخرى عمى درجة عالية تراوحت بين .%74.8 -%66.2
وفي ضوء نتائج الدراسة قدم الباحث مجموعة من التوصيات أىميا:
 اصدار التشريعات الالزمة لتطبيق النموذج المقترح لتمويل التعميم العالي من مصادر
تتركز عمى اإلنتاج الذاتي وترشيد اإلنفاق وتطبيق نموذج الجامعة المنتجة.
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نتائج الدراسة  :اإلجابة على تساؤالت الدراسة:
اإلجابة على السؤال األول والذي ٌنص على :
ما األسس النظزٌة لتطىٌز مصادر متىٌل التعلٍم املهنً يف فلسطني يف ضىء
خربات بعض الدول.
تعتبر ميمة تمويل التعميم بكافة مستوياتو من الميمات االساسية ألية نظام تعميمي وتربوي حيث
تسعى الدول لتحقيق أىدافيا القومية والوطنية واالستراتيجية عبر التعميم وفي سياق ىذه
الطموحات البد من توفير كافة المدخالت الكفيمة بتحقيق تمك األىداف.
ويقصد بتمويل التعميم ىو الوظيفة اإلدارية التي تختص بعمميات التخطيط لألموال  ،والحصول
عمييا من مصادر التمويل المناسبة لتوفير االحتياجات المالية الالزمة ألداء األنشطة المختمفة ،
بما يساعد عمى تحقيق أىداف ىذه األنشطة  ،وتحقيق التوازن بين الرغبات المتعارضة لمفئات
المؤثرة في نجاح واستمرار المنظومة (موجود في عامر.)5 :2006،
ويشير (شاىين)2016،ن إلى يثير موضوع تمويل التعميم جدالً واسعاً في المجتمعات كافة ،عمى
اختالف مستويات الدخل والمعيشة فييا ،ويكثر ىذا الجدل في ظل االرتفاع المتزايد لتكمفة التعميم
في السنوات األخيرة ،خاصة التعميم العالي .ويالحظ من جية أخرى ازدياد ممحوظ ومطرد في
نسبة االلتحاق بالتعميم العالي خالل السنوات العشرين األخيرة ،وينعكس ذلك عمى االستقرار
والتطور والدور لمؤسسات التعميم العالي ،خاصة في الواقع الفمسطيني ،إذ تكرر حدوث نزاع بين
الطمبة وادارات مؤسسات التعميم العالي تارة ،وبين العاممين واإلدارات تارة أخرى ،ما أدى إلى
تعطيل مسيرة التعميم أكثر من مرة في أكثر من مؤسسة تعميم عال ،خاصة الجامعات ،وكذلك
كان األثر السمبي ممموساً في أعداد الطمبة إلى أعداد أعضاء ىيئة التدريس ،وخطط التطوير،
والبحث العممي ،وبالتالي جودة التعميم ومخرجاتو .لذا فإنو ال بد من االعتماد عمى موارد تمويمية
واضحة ومستقرة ،تضمن لمؤسسات التعميم العالي الفمسطينية االستمرار في أدائيا وتقدميا.
ويقصد بالتمويل لمتعميم ،إيجاد مصادر مالية قادرة عمى تغطية احتياجات المؤسسات التعميمية
كاممة؛ حتى تتمكن من تحقيق أىدافيا ورسالتيا التربوية والبحثية االقتصادية .ويقصد بو في
اإلطار الشمولي مجموع الموارد المرصودة في إطار التعميم؛ لتحقيق األىداف التي ينبغي تحقيقيا
بالموارد المتاحة ،وادارة ىذه الموارد واستخداميا بكفاءة .ويعد موضوع التمويل من أعقد
المشكالت التي يواجييا التعميم العالي وأكثرىا إثارة لمجدل ،وىي قضية مطروحة في دول العالم
8

كافة،

وتتمثل

في

زيادة

النفقات

مقابل

ندرة

الموارد

المالية .

مما سبق نستطيع القول أن مشكمة تمويل التعميم موجودة وال يمكن انكارىا ميما كانت األسباب
وبمغت النتائج ،وفي ضوء ىذا األمر ينبغي عمينا مواجية تمك المشكمة ومحاولة وضع الحمول
الكفيمة بتجاوز تمك األزمات والمشكالت التمويمية الخاصة بقطاع التعميم أياً كانت درجتو في
السمم التعميمي.
اإلجابة على السؤال الثانً والذي ٌنص على :
ما مصادر متىٌل التعلٍم املهنً يف فلسطني.
يعتبر التمويل شريان الحياة ألية نظام إنتاجي في حياتنا ،وبالنظر لمنظام التعميمي فإنو ايضاً
يعتبر نظام إنتاجي لو جممة من المدخالت والعمميات وصوالً لممخرجات التي نبتغي أن نصل
ويعد المال أحد أىم مدخالت النظام التعميمي بغض النظر عن أياً كان نوع التعميم سواء
إليياُ ،
أكاديمي أم ميني أم تقني.

ومنذ قدوم السمطة الوطنية الفمسطينية فقد أولت التعميم أولوية خاصة في محاولة منيا لبناء قواعد
الدولة والنيوض بالواقع الفمسطيني وبناء اإلنسان الفمسطيني ،وعمى الرغم من وجود جسم سياسي
فمسطيني يرعى النظام التعميمي إال أن اليم كان أكبر من الطموحات الوطنية حيث وجو التمويل
نحو الجانب اإلغاثي واقامة البنية التحتية داخل الوطن ،مما ادى لتواضع المصادر المالية
الموجية لمتعميم في فمسطين ،وفي محاولة من الباحثين لتتبع مصادر تمويل التعميم الميني في
فمسطين تم رصد المصادر اآلتية وىي :
 .1التمويل الحكومي :وىو المسؤولة عنو و ازرة التربية والتعميم حيث يخصص ليا ضمن
موازنتيا المقرة من الموازنة العامة لمدولة.
 .2الضرائب المفروضة عمى اصحاب العمل.
 .3النشاطات اإلنتاجية والخدماتية لمؤسسات التدريب ،كالمشاريع اإلنتاجية مثل تصنيع
المالبس ،وتركيب األجيزة واألدوات.
 .4اليبات والمنح والتبرعات ،ومنيا ما ىو دولي ومنيا ما ىو محمي(حمدان ،وأبو
عاصي.)12: 2008
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ما ييمنا في ىذا السياق بعد إلقاء نظرة عامة عمى مصادر تمويل التعميم الميني في فمسطين ىو
تحميل ليذا الواقع التمويمي وتشخيص لذلك الواقع حيث بينت(أبو عصبة ،)192: 2005،أن
مشاكل التمويل عمييا بعض نقاط الوقوف وىي :
جدا في
 -قمة مساىمة أصحاب العمل في تمويل نظام التعميم الميني ،وقد شكمت مشكمة كبيرة ً

الدراسة.

 قمة مساىمة الرسوم المدفوعة من قبل الطالب في تمويل احتياجات المدرسة المينية. قمة وجود أنظمة تحدد مساىمة مؤسسات القطاع الخاص في تمويل التعميم المينيكالضرائب.
ذاتيا.
 ضعف تشجيع المدارس المينية عمى اإلنتاج ومنافسة السوق المحمي لتمويل نفسيا ً مصادر التمويل الحالية تسيم مساىمة محدودة في تمبية احتياجات نظام التعميم المينيالتطويرية ،المتعمقة بالتجييزات وتوفير اإلمكانات واألبنية المناسبة.
محدودا.
اىتماما
 اىتمام الدولة بموضوع تمويل نظام التعميم المينيً
ً
 ضعف إمكانية االستفادة من الخدمات واألعمال اإلنتاجية المقدمة ومساىمتيا في تمويلالمدارس المينية.
اإلجابة على السؤال الثالث والذي ٌنص على :
ما خربات الدول عٍنة الدراسة يف متىٌل التعلٍم املهنً لدٌها.
يستعرض الباحثين فيما يمي مجموعة من التجارب لبعض الدول في تمويل التعميم الميني لدييا،
وكذلك مدى التفاعل والمشاركة بين عناصر المجتمع في تمويل التعميم الميني لدى الدول عينة
الدراسة وىي:
أوالً  /تجربة الواليات المتحدة األمريكية.
تعتمد آليات ومسارات متنوعة لمساىمة أرباب العمل في برامج تكامل التعميم الثانوي العام
والميني والفني وربطو باحتياجات سوق العمل في الواليات المتحدة االمريكية  ،يمكن ايجازىما
بما يأتي:
توفر خبرات موقع العمل المينية التي تعد من أساسيات برامج" االنتقال من المدرسة إلىالعمل "التي تنظم بموجب" اتفاقيات المشاركة "تحدد فييا أسس وآلية تنفيذ البرامج.
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 توفير فرص تدريبية لمتالميذ ،والمساىمة في المراقبة واالشراف عمى تدريبيم في موقع العملوتوجيييم وتقويم أدائيم.
 المساىمة الواسعة في إعداد البرامج وصياغة المناىج الدراسية والتدريبية وتنفيذىا لمختمففروع التخصصات التعميم الثانوي من خالل تعاون وتنسيق المسؤولين في مواقع العمل مع
وغالبا مع يتم ذلك من خالل" اتفاقيات المشاركة".
المعنيين في مؤسسات التعميم الثانوي،
ً

 -المشاركة الفاعمة في تخطيط وتنفيذ برامج التممذة الصناعية لمشباب ،خاصة في الصناعات

التي تعاني من نقص في قوة العمل ذات الميارة العالية.
ال
 المساىمة في تمويل برامج التكامل ومتطمبات برامج" االنتقال من المدرسة إلى العمل فض ًعن المساىمة في إعداد وتنفيذ وتمويل معايير الميارات الوطنية لغرض تدريب وتأىيل تالميذ
المرحمة الثانوية(موجود في أبو عصبة.)92: 2005،
ثانيا  /تجربة الجمهورية األلمانية :
ً

يعد التعميم الثانوي -خاصة الميني والفني -ثنائي الوالء والمسؤولية بين المؤسسات التعميمية
وسوق العمل .وتقع مسؤولية الجانب العممي عمى قطاعات سوق العمل ذات العالقة.
ففي النظام الثنائي" المزدوج "مثالً ،يتم التدريب في الشركات بورش تدريبية خاصة تابعة ألقسام
تدريب مستقمة يديرىا مدير متفرغ ومدربون متفرغون من ذوي المؤىالت والميارات العالية.
استنادا إلى اختبار الكفاءة ،وبموجب تعميمات يصدرىا المعيد
ويتم توظيف التالميذ المتدربين
ً

االتحادي لمتدريب الميني .ويمكن ايجاز اآلليات األخرى لمساىمة سوق العمل كاآلتي:
 -المساىمة في رسم سياسة لمتعميم الميني والفني وتخطيط برامجو وتنفيذىا.

 توفير المؤشرات التي بموجبيا تحدد العالقة الكمية بين طبيعة االحتياجات والتعميم المينيوالفني .وأن متطمبات التشغيل في الشركات تحدد الجانب النوعي ليذا التعميم.
 كما تتولى الشركات مسؤولية التدريب ،ويتم تنظيم التدريب الميني بموجب تعميمات وضوابطرسمية ،وتسيطر عميو الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر.
وغالبا ما يتم تنظيم التمويل من خالل
 يتولى سوق العمل -من حيث المبدأ -تمويل التدريب،ً

"صندوق التمويل "الذي تتعاون فيو الدولة مع الشركات في تمويمو(موجود في أبو عصبة2005،
.)94:
ثالثًا /تجربة اإلمبراطورية اليابانية :
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اعتمدت اليابان ما ُيعرف بنظام المشاركة " "partnershipوالصناعية ومدارس التعميم الثانوي
والفني .وتتمثل ىذه اآللية بإبرام اتفاق شبو رسمي طويل األمد فيما بينيا ،يقوم سوق العمل

بموجبو بما يأتي:
 توفير معدات وأجيزة لممدارس المينية والفنية. تقديم خبراتو في تطوير المناىج الدراسية والمساىمة في تنفيذىا. توفير فرص التدريب الميداني لمتالميذ في مواقع العمل. توفير حوافز اقتصادية لمتالميذ من خالل انتقاء المتفوقين أو المتميزين بإنجازاتيم فيالمدارس الثانوية وتشغيميم.
لقد كان ليذه اآللية أبمغ األثر في تطوير عممية التدريب واالرتقاء بمستوى رغبة التالميذ لاللتحاق
بالتعميم الثانوي الميني والفني وتشجيعيم الكتساب المؤىالت المينية لدعم الطمب المتزايد عمى
القوى العاممة لتشغيل وادامة المعدات واألجيزة عالية التقانة .كما تقوم مؤسسات سوق العمل
بتدريب وتطوير كفاءة أداء المعممين والمدربين العاممين في التعميم الثانوي الميني والفني ،خاصة
أولئك الذين يقومون بتدريس التقانات الحديثة مثل تقانة المعمومات وتقانة الحاسوب (مأخوذ عن
أبو عصبة.)95: 2005،
رابعاً /تجربة فنمندا :
نظام التعميم الفنمندي مركزي يتم بتمويل أساسي من الحكومة ،ومع ذلك كثير من السمطات
المحمية قد اًر من التمويل الذاتي في التعميم ما قبل االبتدائي والتعميم األساسي والعموي و التعميم
الثانوي العام والميني ،فالتعميم العام والميني يكون التدريب فيو بتمويل مشترك توفر التعميم في
فنمندا عادة مجاناً في جميع مستويات التعميم حتى التعميم األساسي ،والطالب يتمقون مساعدات
مالية لدراسات ما بعد األساسي بدوام كامل تستغرق شيرين عمى األقل ،والمساعدات المالية
لمطالب تدفع لمدراسات في المدارس الثانوية والمدارس الثانوية الشعبية ،ومؤسسات التدريب
الميني والمعاىد الفنية والجامعات وصوالً إلى مستوى الدكتوراه كما تتوفر المساعدات المالية
لمدراسة في الخارج ،وتنقسم كذلك المسؤولية عن تمويل الخدمات التعميمية بين الدولة والسمطات
المحمية والمؤسسات التعميمية األخرى ،باإلضافة إلى التمويالت الخاصة بمقدمي الخدمات
التعميمية الخاصة يحق ليم الحصول عمى دعم من الدولة لتغطية إنشاء مؤسسات التعميم
الخاص بيم ،ويتم تمويل نفقات الجامعات من الموازنة العامة لمدولة من الناحية العممية ،ومع
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ذلك الجامعات تتمقى أيضاً اإليرادات األخرى من مصادر التمويل الخارجية والتجارية من خالل
خدماتيا لدرجة أن التمويل الحكومي المباشر يمثل في نياية المطاف حوالي  ٪70من ىذه
النفقات من الحكومة والسمطات المحمية .وتكاليف التعميم الثانوي و الميني ال تغطييا اإلعانات
الحكومية فيسيم صندوق البمديات ب  ٪43من ميزانية التعميم الثانوي أو الميني بينما تمول
الدولة  ،٪57وال توجد رسوم يدفعيا الطالب ويتم تقديم كل من الغداء والرعاية الصحية المجانية.
(متاح عمى )https://sites.google.com/site/educationinfinland1/864
اإلجابة على السؤال الزابع والذي ٌنص على :
ما التصىر املقرتح لتطىٌز مصادر متىٌل التعلٍم املهنً يف فلسطني يف ضىء خربات
بعض الدول عٍنة الدراسة.
مقدمة
عنىان التصىر:
 .٢رؤية التصور:
تعميم ثانوي ميني نوعي منافس.
رسالة التصور:
يسعى التصور الحالي لالنطالق نحو توفير رؤية وطنية واضحة تكن منبثقة عن تخطيط ممنيج
يشارك فيو جميع أركان المنظومة التعميمية المرتبطة بالتعميم الثانوي الميني ،من خالل العمل
عمى تطوير مصادر تمويل التعميم الميني الثانوي في البيئة التعميمية الفمسطينية.
أهداف التصور:
 -1تطوير مصادر تمويل التعميم الثانوي الميني في فمسطين.
 -2اعادة االعتبار لمتعميم الميني الثانوي داخل المنظومة التعميمية الفمسطينية من خالل
تغيير وجيات النظر تجاه ىذا النوع من التعميم.
 -3اشراك كافة الجيات ذات العالقة بتمويل التعميم الميني الثانوي كالشركات والمصانع
ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات األىمية.
 -4السعي لمحصول عمى مصادر تمويل اضافية لمتعميم الثانوي الميني في فمسطين.
 -5إبراز الدور الفاعل لمتعميم الميني الثانوي في المشاركة في عممية التنمية وبناء الدولة
التي يطمح الشعب الفمسطيني في تجسيدىا عمى ارضو.
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منطمقات التصور:
يقصد بو مجموعة القناعات التي سينطمق منيا الباحث في وضع ىذا التصور ،حيث يعتبر ىذا
األمر بالغ األىمية في كونو يوضح مدى الموضوعية التي يرتكز عمييا الباحث لنبتعد عن
االجتيادات الشخصية الغير مدروسة.
يستند التصور المقترح لمجموعة من المنطمقات التي سينطمق من خالليا حيث تعتبر تمك
المنطمقات حجر الزاوية ونقطة االنطالق في اتجاه تطوير متطمبات تمويل التعميم الميني الثانوي
في المنظومة التعميمية الفمسطينية.
 توفر اإلرادة الحقيقية نحو التغيير من خالل وضع التعميم الميني في بؤرة االىتمام.
 التعميم الميني الثانوي ركيزة أساسية في سمم التعميم الفمسطيني.
 التعميم الميني الثانوي رافد أساسي لسوق العمل الفمسطيني بالكوادر المينية
المتخصصة.
 التطور الكبير التي حدث في الدول المتقدمة ،بني عمى تطوير التعميم الميني الثانوي.
 استميام التجارب الدولية والعالمية في التعميم الميني والثانوي.
مبررات التصور:
 -1ضعف االقبال عمى التعميم الميني الثانوي في فمسطين.
 -2نتائج البحوث والدراسات المسحية التي أنجزت من قبل باحثين ومختصين تفيد بتواضع
االمكانيات داخل منظومة التعميم الميني والثانوي الفمسطيني.
 -3النجاح الكبير التي حققتو الدول الصناعية الكبرى نتيجة اعتمادىا عمى تطوير التعميم
الثانوي الميني والذي شكل بدوره رافد أساسي لتطور تمك الدول وسبب في نيضتيا.
 -4ضعف انتفاع السوق المحمي بمخرجات التعميم الميني الثانوي في فمسطين.
 -5النقص الحاد في تمويل التعميم الميني الثانوي في فمسطين.
 -6التوسع في زيادة الموارد المالية مع ترشيد استخداميا.
التصور المقترح :
 -1اصدار لوائح وتشريعات تساعد و ازرة التربية والتعميم عمى تنويع مصادر التميل الخاصة
بالتعميم الميني الثانوي في فمسطين.
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 -2مشاركة القطاع الخاص في فمسطين في تحمل كمفة التعميم الميني الثانوي في فمسطين
من خالل دفع ضرائب جراء االنتفاع بخريجي التعميم الميني الثانوي.
 -3تطوير مدخل اليبات و اإلعانات المقدمة لمتعميم الميني والثانوي في فمسطين من خالل
كل الجيات ذات العالقة.
 -4تنمية المسؤولية االجتماعية لمشركات والمؤسسات االقتصادية من خالل توفير سيم
خاص من األرباح المحتجز لدييا تخصص لمتعميم الميني الثانوي.
 -5تعزيز دور رجال األعمال في دعم التعميم الميني الثانوي في فمسطين.
 -6تطوير برنامج العمل من أجل التعميم مثل المعمول بو في التجربة البريطانية حيث
يساىم الطمبة و أولياء أمورىم في تغطية تكاليفيم الدراسية.
 -7فتح المجال لطرح المنح الدراسية وسندات التعميم.
 -8ايجاد البدائل االقتصادية والتمويمية الثابتة الكفيمة بدعم التعميم الثانوية الميني في
فمسطين.
 -9نتطمع من خالل التصور المقترح إلى وضع رؤية وطنية تروج لمتعميم الميني الثانوي
ألجل تعزيز حضوره في أذىان المجتمع ممثالً بالطمبة و أولياء أمورىم.
-10

السماح لممساىمة االسرية في تحمل جزء من المساىمات المالية الخاصة

بالتعميم الميني الثانوي.
-11

تشجيع المؤسسات الخيرية والمؤسسات الخاصة الربحية وغير الربحية عمى

تحمل جزء من نفقات التعميم الميني الثانوي.
 -12خصخصة التعميم الثانوي الميني بحيث يتكفل بو القطاع الخاص حيث غنو األقدر
عمى االستثمار في ىذا المجال لرعبتو األكيدة في تحقيق الربح وبالتالي توقير تعميم متميز
لمممتحقين بو.
 -13تتولى الشركات مسؤولية التدريب ،ويتم تنظيم التدريب الميني بموجب تعميمات
وضوابط رسمية ،وتسيطر عميو الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر كما في التجربة
األلمانية.
- 14توفير حوافز اقتصادية لمتالميذ من خالل انتقاء المتفوقين أو المتميزين بإنجازاتيم في
المدارس الثانوية وتشغيميم كما في التجربة اليابانية.
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 -15المساىمة في تمويل برامج التكامل ومتطمبات برامج" االنتقال من المدرسة إلى العمل
فضالً عن المساىمة في إعداد وتنفيذ وتمويل معايير الميارات الوطنية لغرض تدريب وتأىيل
تالميذ المرحمة الثانوية كما ىو الحال في التجربة األمريكية.
 -16استخدام المدارس الثانوية كمراكز إنتاج واالستفادة من العائد المالي لتغطية بعض
النفقات الخاصة بالمدارس الثانوية المينية في فمسطين.
 -17تنمية مفيوم العمل من اجل التعميم لدى طمبة التعميم الميني الثانوي.
-18منح الدولة لقروض لمطمبة اثناء دراستيم وبعد تخرجيم لمن يممك مشروعات قادرة عمى
االستدامة والنجاح.
-19احياء نظام الوقف التعميمي مما يتيح الفرصة إليجاد بدائل جديدة لتمويل التعميم الميني
في فمسطين.
 -20تطبيق مفيوم المدرسة المنتجة.
التوصيات:
 -1تعزيز ثقافة التعميم والتدريب الميني والتقني وتغيير مسار طمبة الثانوية نحو
التخصصات المينية والتقنية ،وذلك لتجنب ما يعانيو الخريجون من حممة التخصصات
األكاديمية في فمسطين من صعوبة ومحدودية توفر فرص العمل.
 -2ضرورة اىتمام الممولين بقطاع التعميم والتدريب الميني والتقني مع وجود العديد من
الفرص التمويمية المتاحة ،والتي يمكن استثمارىا لتطوير منظومة التعميم و التدريب
والتعميم الميني والتقني من النواحي الكمية والنوعية.
 -3يجب العمل عمى تعزيز العالقة والمواءمة واالرتباطية بين مخرجات التعميم والتدريب
الميني والتقني واحتياجات سوق العمل والقطاع الخاص من النواحي الكمية والنوعية،
بحسب فرص التشغيل المتوفرة ،مع األخذ بعين االعتبار احتياجات التنمية االقتصادية
واالجتماعية المستدامة.
 -4توفير حوافز اقتصادية لمتالميذ من خالل انتقاء المتفوقين أو المتميزين بإنجازاتيم في
المدارس الثانوية وتشغيميم.
 -5تعزيز دور المجتمع والمؤسسات االقتصادية والشركات والمصانع في تحمل جزء من
نفقات التعميم الميني الثانوي في فمسطين.
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المراجع :
 -1أبو عصبة ،مي( :)2005مشكالت التعميم الميني في المدارس الثانوية المينية الفمسطينية من وجية
نظر المعممين المينيين والطمبة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح ،نابمس -فمسطين تاريخ
زيارة الموقع.2018/4/13
 -2جبر ،معين ( )2002نموذج مقترح لتمويل التعميم العالي في فمسطين من وجية نظر أعضاء المجمس
التشريعي الفمسطيني ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح ،نابمس – فمسطين.

 -3حمدان ،عبد الرحيم ،وأبو عاصي ،حمدان( :)2008الصعوبات التي تواجو التعميم التقني في فمسطين
وسبل التغمب عمييا ،دراسة قدمت في المؤتمر العممي المنعقد بالكمية الجامعية لمعموم التطبيقية بغزة في
الفترة من  ،2008/10/13-21تحت عنوان" التعميم التقني والمهني في فمسطين واقع وتحديات

وطموح".

 -4سممان ،محمد(د -ت) مصادر تمويل التعميم في قطاع غزة في عهد اإلدارة المصرية من

 -5شاىين ،محمد( )2016مقال بعنوان :تمويل التعميم العالي في فمسطين بين الواقع والمأمول ،متاح
عمى  http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1تاريخ زيارة الموقع.2018/4/8

 -6شاهين ،محمد( :)2012تمويل التعميم العالي في فمسطين بين الواقع والمأمول ،مقال منشور في
صحيفة األيام اإللكترونية ،2016/9/24متاح عمى

 -7عامر ،طارق( )2006تصور مقترح لتمويل التعميم الجامعي بالدول العربية في ضوء االتجاىات
المعاصرة الدول المتقدمة ،بحث مقدم إلى الممتقى الدولي حول" سياسات التمويل وأثرها عمى

االقتصاديات والمؤسسات دراسة حالة الجزائر– والدول النامية" جامعة محمد خيضر بسكرة كمية

العموم االقتصادية والتسيير ومخبر العموم االقتصادية والتسيير يومي : 21و  22نوفمبر.2006

 -8نظام التربية والتعميم في فنمندا(د-ت) https://sites.google.com/site/educationinfinla
 -9و ازرة التربية والتعميم  https://www.mohe.pna.ps/mohe/gdfvateتاريخ زيارة
الموقع.2018/4/8
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و ازرة

التربية

والتعميم

العالي:

https://www.mohe.pna.ps/general-

 ،education/general-education/Education-Systemتاريخ زيارة الموقع.2018/4/7
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1967-1948م دراسة تاريخية ،جامعة األقصى ،فمسطين.
 =http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?idتاريخ زيارة الموقع.2018/4/7/
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