
لهذا كّله، نرى ضرورة هدم الحاجز بين التعليم األساسّي والتعليم 
المهني والتقني من خالل إدراج المواد التجارية والتقنية في منهج 

التعليم األساسّي. وفي المرحلة الثانوية، يجب تقسيم مسار التعليم 
المهني والتقني الى تخّصصين: أّولهما التخّصص المهنّي، وثانيهما 
التخّصص التقني التكنولوجي الذي يمّكن الطالب من التسجيل في 

المعهد التقنّي والمدرسة في اآلن معًا. 

المالءمة بين هيكليتي التعليم 
العام والتعليم المهني والتقني

باريند فالردنجربروك

أستاذ مشارك في الجامعة األميركية في بيروت

ملخص 
تكمن أهمّية التكوين المهنّي، قبل المرحلة الجامعية، في إعداد قوى عاملة تساهم في اإلنماء الوطني على صعيَدي التنمية 

االقتصادية والعدالة االجتماعية. أما في المنظومة التربوية اللبنانّية، فيتوازى التعليم المهنّي والتقني مع التعليم األساسي في 
المجتمع من غير أن يتالقيا أو يتفاعال. إضافًة إلى ذلك، يعتمد هذا القطاع على مناهج عفا عليها الزمن، ويعاني من الضعف في أداء 

جهازه التعليمّي، ولكن يبقى التحّدي األكبر هو تأسيس رؤيا شاملة وبرامج تكوينّية تخدم مصلحة الطالب والمصلحة العاّمة. 

توصيات
إدراك صانعي القرار ، على الصعيد الوطني، أهمّية التعليم  ◂

المهني والتقني في التنمية االقتصادية واالجتماعية. 

تقييم ومعالجة أوجه القصور ضمن قطاع التعليم المهني  ◂
والتقنــي كالمناهج القديمة ومؤهــالت المعلمين، والعمل 

على ربط التخصصات المهنية بمواضيع التعليم العام. 

إدخــال المــواد التجاريــة والتقنيــة فــي المناهــج التعليمية  ◂
لتحقيق تعليم عام شامل. 

فــي مرحلــة التعليــم الثانوي، إنشــاء مســارين منفصلين:  ◂
مســار للتعليم المهني والتقني التقليدي وآخر  للتعليم 
التقنــي التكنولوجــي الــذي يســمح بتســجيل الطالب في 

المدرسة والمعهد التقني في آن. 
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“يلعب قطاع التعليم 
المهني والتقني، 

خالل المرحلة ما قبل 
الجامعية، دورًا أساسيًا 

في تنمية المجتمع 
إقتصاديًا  اللبناني 

واجتماعيًا.”



تحديد المشكلة
يمكن مقاربة أهمية التعليم المهني والتقني في لبنان من وجهات 

نظر متعددة، نذكر منها: 

ارتبــاط التعليــم التقني بالتنمية االقتصاديــة، حيث يزدهر التعليم  ◂
التقني في الدول المتقّدمة اقتصادًيا، كألمانيا واليابان وتركيا. 

 مســاهمة التعليم المهني والتقنــي بتوثيق العالقة بين التعليم  ◂
وسوق العمل، فيشجع  بذلك على العمل الحر ويخفف من معدالت 

البطالة.

يعّد البنين أكثر عرضة للفشــل الدراســّي من البنات، ولهذا يؤمن  ◂
التعليــم المهنــي والتقنــي بدياًل عــن التعليم التقليــدي ويحّد من 

احتمال التسرب المدرسي. 

تطــال الفوائــد االقتصاديــة للتعليــم المهني والتقني أفقر شــرائح  ◂
المجتمع، فتؤدي الى الحد من الفقر وتحقيق المساواة االقتصادية- 

االجتماعية. 

ال يزال قطاع التعليم المهني والتقني ما قبل الثانوي في لبنان 
في طور التطّور، غير أّنه يّتصف بعوامل ايجابية عدة، نذكر منها 

عمله تحت رعاية وحدة إدارية مستقلة ضمن وزارة التربية والتعليم 
العالي، ومنحه الطالب مؤهالت خاّصة معترف بها على مستويات 

السرتيفيكاه، البريفيه، والبكالوريا. ويتفّرع منه مسارات عديدة في 
التعليم العالي، إّما ضمن القطاع المهني والتقني ذاته، أو ضمن 

القطاع الجامعي، ويقيم صالت قوية مع سوق العمل.

مع ذلك، يواجه نظام التعليم المهني والتقني في لبنان صعوبات 
عّدة، فهو منفصل نوعًا ما عن نظام التعليم العام، والعديد من 

مدّرسيه غير  مؤهلين للتعليم، كما وتّتصف المناهج والكتب 
المدرسية بالقدم وبالتالي ال تجاري التطّور العلمي الحاصل، وتعتبر 

الروابط ضعيفة ما بين مكونات برامج التعليم المهني

والتقني والتعليم العام. غالبًا ما يشّكل القطاع المهني ملجًأ 
للفاشلين أكاديميًا من الطبقات االجتماعية المتواضعة، وتضطر وحدة 

التعليم المهني في وزارة التربية والتعليم العالي أحياًنا إلى تحديد 
العالمة التراكمية األدنى دون المعدل ٢٠/١٠  لزيادة نسب النجاح. 

عادًة ما تبدأ المشكلة في الصف السابع من التعليم العام حين 
يدرَّس الطالب وفق برامج دراسية ضعيفة في التجارة والزراعة وورش 

العمل التقنية. وبشكل عام، ُيعتبر المنهج اللبناني في المرحلة 
المتوسطة متشّعًبا، حيث تدّرس مادة العلوم مثًلا على أقسام هي 

علم األحياء والكيمياء والفيزياء، بينما ُيعتمد في تلك المرحلة منهاج 
واسع ومتوازن يتضّمن مواد تجارية لمساعدة الطالب على القيام 
باختيارات صحيحة خالل انتقالهم إلى مراحل التعليم المتقدمة. 

إن الجدار القائم بين قطاعي التعليم العام والتعليم المهني 
والتقني في لبنان يصمد حتى نهاية الصف الثاني عشر، ولكنه 
يصبح مرًنا بعد ذلك، فيتابع الطالب مسارات مهنية في الجامعة 

كالمحاسبة، أو الهندسة أو التمريض بعد االنتهاء من مراحل 
التعليم المدرسي، لكّن مرونة االنتقال بين القطاعين يجب أن 

تسبق ذلك.

تظهر الحاجة إلى التمييز بين مجاالت التعليم المهني التقليدي 
الذي يتضّمن تخصصات ال تتماشى مع المجاالت التربوية األكاديمية، 
ومنها السباكة وميكانيك السيارات وفن صناعة المعجنات، وبين 
التعليم التقني والتكنولوجي والتجاري، الذي يتضمن تخّصصات 

تتطّرق إلى المجالين األكاديمي والمهني، منها الكترونيات الطيران، 
وإدارة األعمال والهندسة الكهربائية وغيرها.

طرح النظام المهني والتقني الفرنسي هذا التمييز في مجاالت 
التخّصص المهني منذ ٣٠ عامًا، من خالل تقديم مسارات منفصلة 

لطالب المرحلة المتوسطة في المجالين المهني التقليدي 
والتكنولوجي، وعلى لبنان أن يمتثل بها، إذ يرفع هذا التطور احتمال 

تسجيل الطالب المزدوج في المدرسة والمعهد التقني كبديل عن 
تكرار مواد صفوف الثانوي، كمادة كالفيزياء، في المعاهد التقنية. 

يعتبر دمج مواد من نظام التعليم العام في نظام التعليم المهني 
والتقني أحد أسباب تدّني عالمات طالب المهّني، ويشّكك الباحثون 

حاليًا في فائدة هذا الدمج. ولعّل األنسب إعادة هيكلة مواد 
التدريس، مثل مادة الرياضيات، لتناسب طالب التعليم المهني و 

تغني اختصاصاتهم، وهذا ما ال يحدث حاليًا.

“يعتمد هذا القطاع 
على مناهج عفا 

عليها الزمن، ويعاني 
من الضعف في أداء 

التعليمّي،  جهازه 
ولكن يبقى التحّدي 

األكبر هو تأسيس 
رؤيا شاملة وبرامج 

تكوينّية تخدم 
مصلحة الطالب 

العاّمة.” والمصلحة 



الرسائل األساسية
االتعليــم المهنــي والتقني أساســّي للتنمية االقتصاديــة في لبنان  ◂

وخلق فرص العمل، وتحقيق العدالة االجتماعية. 

هيكليــة نظــام التعليــم المهنــي والتقنــي اللبنانــي، الســابق على  ◂
التعليم العالي، متطورة، ولكّنها تعاني من الركود وتتخللها أوجه 
قصــور في المناهج المّتبعة فيها، وتراجــع كفاءات المدربين، وغياب 

الربط بين التخصصات المهنية ومواضيع التعليم العام.

 دمــج المــواد التجاريــة والتقنيــة بمنهاج المرحلة المتوســطة يمّكن  ◂
الطالب من اتخاذ قرارات صحيحة عند إنهاء التعليم األساسي. 

 تقســيم التعليــم المهنــي والتقنــي الى مســارات تقليديــة مهنية  ◂
وتقنية وتكنولوجية يحصل في المرحلة الثانوية ويسمح بالتسجيل 

المزدوج للطالب في مدرسة ومعهد تقني في اآلن ذاته. 

الخالصة
يلعب قطاع التعليم المهني والتقني، خالل المرحلة ما قبل 
الجامعية، دورًا أساسيًا في تنمية المجتمع اللبناني إقتصاديًا 

واجتماعيًا. وعلى الرغم من امتالك هذا القطاع تقنيات إدارية مستقّلة، 
فإّن تحدّيات تتعّلق بالمناهج المعتمدة وأداء المعّلمين تعيق تطّوره. 

ويبقى األهم هو الحاجة إلى الربط ما بين قطاع التعليم المهني 
وقطاع التعليم العام، إضافًة الى استحداث مسار  تقني تكنولوجي، 

يجمع ما بين المجال األكاديمي والمهني، ومن شأنه أن يسمح للطالب 
بالتسجيل في مؤسسَتي المدرسة والمعهد التقني في اآلن ذاته. 
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معهد عصام فارس للسياسات العاّمة والشؤون الدولّية 
بالجامعة األميركّية في بيروت

يســعى معهــد عصــام فــارس للسياســات العاّمــة والشــؤون الدولّيــة، بالجامعة 
الجامعييــن  بيــن  التفاعــل  وإثــراء  الحــوار  تيســير  إلــى  بيــروت،  فــي  األميركّيــة 
المتخصصيــن والباحثيــن وبيــن واضعي السياســات وصانعي القــرار في العالم 
العربــي بصفــة خاصة. ويعمل على إشــراك أهل المعرفة والخبــرة في المنظمات 
الدوليــة والهيئات غير الحكومية وســائر الفاعلين في الحيــاة العامة. كما يهتم، 
من خالل الدراســات واألنشــطة، بتعزيــز النقاش المفتوح حــول جملة من القضايا 
العامــة والعالقــات الدوليــة وبصياغــة االقتراحــات والتوصيــات المناســبة لرســم 

السياسات أو إصالحها.
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