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إعداد: معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(
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1. جذور المشكلة

تضــع معظــم الدراســات املنشــورة عــن أســباب انتشــار ظاهــرة نقــص املهــارات وفجوتهــا وتفاقمهــا اللــوم عــى تقــادم النظــام التعليمــي 
وفشــله يف تســليح األجيــال الجديــدة مــن العاملــن باملهــارات املطلوبــة يف ســوق العمــل، ويف ظــل مــا تشــهده تلــك الســوق مــن قفــزات 
يف االبتــكارات التكنولوجيــة وانتشــار األمتتــة وتطبيقــات الــذكاء الصناعــي، ومــا رافــق ذلــك مــن اختفــاء ملئــات الوظائــف القدميــة وظهــور 
مثلهــا مــن الوظائــف الجديــدة. ففــي الــدول التــي تعــاين مــن فجــوة املهــارات، مــا زال جــزء كبــر منهــا يتعامــل مــع التعليــم كنفقــة 
عامــة ال تــدر ربحــاً، وليــس باعتبــاره اســتثاراً ذا جــدوى وعائــداً مهــاً ومضمونــاً يف حــال إدارتــه بشــفافية وعنايــة، كــا تــزال منظومــة 
التعليــم فيهــا تركــز عــى تســليح التالميــذ مبهــارات مل تعــد يف مركــز اهتــام نســبة كبــرة مــن املشــغلن، وفشــلت يف تزويــد الخريجــن 
باملهــارات الالزمــة لالنتقــال الناجــح مــن املدرســة إىل الوظائــف. هــذا باإلضافــة اىل تقاعــس منظومــة التعليــم الرســمية عــن بنــاء رشاكات 
فعالــة مــع رشكات القطــاع الخــاص واملؤسســات األهليــة لتلمــس احتياجــات الســوق مــن املهــارات املتغــرة، والتعــاون معهــا يف تطويــر 
املناهــج وأســاليب التدريــس، وزيــادة فــرص انفتــاح املؤسســات اإلنتاجيــة أمــام برامــج للتلمــذة املهنيــة، وتدريــب الطلبــة الخريجــن عــى 
املهــارات الجديــدة، وعــدم االســتفادة مــن التجــارب الفضــى الناجحــة إلصــالح سياســات التعليــم وأســاليبه؛ كاالهتــام برفاهيــة املعلــم، 
وتحويــل دوره مــن ملقــن إىل ميــر؛ بهــدف زج الطلبــة يف النقــاش وطــرح القضايــا واملشــكالت التــي تهمهــم، واملســاهمة يف حلهــا يف 
عمليــة تنميــة املهــارات املطلوبــة. مــا يعنــي بقــاء منظومــة التعليــم عاجــزة عــن االســتجابة لــروز أهميــة تطويــر املهــارات الحياتيــة 
)Life Skills( التــي أصبحــت اآلن تشــكل جــزءاً رئيســياً مــن املهــارات األساســية املطلوبــة يف املرحلــة الجديــدة، والتــي تســتوجب تعليمهــا 
بالرشاكــة مــع األرس اعتبــاراً مــن الطفولــة املبكــرة. خاصــة مــع التطــور التكنولوجــي الكبــر والنمــو الكبــر يف اســتخدام أدوات االقتصــاد 
الرقمــي مــن الــذكاء الصناعــي وإنرنــت األشــياء، والــذي يتطلــب اســتثار مــوازي يف تطويــر املــوارد البرشيــة، والــذي مــن املفــرض أن 

تلعــب منظومــة التعليــم دوراً أساســيا فيــه. 

أيضــاً، مل يســاعد انتشــار مراكــز التدريــب الخاصــة بتقديــم جميــع خدمــات التدريــب عــى املهــارات املطلوبــة بتكاليــف مناســبة لتلبيــة 
الطلــب عليهــا مــن الناحيتــن الكميــة والنوعيــة. فعــى الرغــم مــن قيــام بعــض الــرشكات الخاصــة بتوفــر التدريــب ملوظفيهــا يف العمــل 
ويف خارجهــا، فإنهــا مل تحقــق النتائــج واألهــداف املرجــوة، حيــث تشــر بيانــات الدراســات االســتقصائية لــكل مــن أربــاب العمــل واألرس 

املعيشــية إىل أنــه ال الــرشكات وال العــال كانــوا راضــن عــن نوعيــة هــذا التدريــب ومالءمتــه.

2. مواجهة تحديات نقص المهارات وفجوتها

هنــاك مــا يشــبه اإلجــاع عــى رضورة مواجهــة أزمــة فجــوة املهــارات يف جميــع الــدول تقريبــاً، وعــى عــدد مــن القضايــا واملبــادئ العامــة 
لهــذه املواجهــة، مبــا يشــمل الركيــز عــى تطويــر قطــاع التعليــم باعتبــاره ســاحة املواجهــة الرئيســية لعــالج ظاهــرة نقــص املهــارات وفجواتها، 
وتســليح األجيــال الجديــدة مبهــارات املرحلــة الراهنــة واملســتقبلية إلنقــاذ اقتصــادات العــامل مــا يطلــق عليــه “أزمة املهــارات”. هــذا يتطلب 
رضورة إجــراء تغيــرات جذريــة يف سياســات التعليــم وأســاليبه، وتطويــر دور املعلمــن، وبنــاء قدراتهــم ملواجهــة أزمــة التعليــم، باإلضافــة 
اىل تطويــر نظــام تعليمــي جديــد، متتــد أنشــطته إىل املارســات االجتاعيــة ذات الصلــة عــر مجموعــة مــن ســياقات التعليــم والتدريــب 
والتوظيــف. أي أنــه يجــب أن ينظــر إىل التعلــم عــى أنــه نشــاط ال حــدود لــه لتزويــد كل طالــب بتعليــم القــرن الـــ 21 املطلــوب، حســب 
هالرمــان لتعزيــز التعلــم األعمــق، مــن خــالل التكامــل الهــادف للمحتــوى األكادميــي الصــارم مــع الخــرات التــي تــزرع مهــارات البحــث 

والتفكــر واملهــارات األدبيــة الالزمــة للطــالب بشــكل مخطــط، ليصبحــوا متعلمــن ومســاهمن مــدى الحيــاة يف عاملنــا املتغــر باســتمرار. )1(

إن املقصــود بتعليــم القــرن الـــ21، هــو التعليــم الــذي يســتجيب للتحــوالت االقتصاديــة والتكنولوجيــة واالجتاعيــة التــي تحــدث بوتــرة 
متزايــدة باســتمرار، والــذي يجــب أن يتمحــور عــى الطالــب، ويعمــل عــى تســليح التالميــذ مبهــارات التفكــر العليــا التــي يرمــز لهــا بـــ 
 Literacy( والتــي تشــمل: التفكــر النقــدي وحــل املشــكالت؛ التواصــل؛ التعــاون؛ اإلبــداع واالبتــكار، مهــارات القــراءة والكتابــة )4Cs(
Skills ( وتشــمل: محــو األميــة املعلوماتيــة؛ محــو األميــة اإلعالميــة؛ محــو األميــة التكنولوجيــة، واملهــارات الحياتيــة )Life Skills( وتشــمل 

مهــارات: املرونــة؛ القيــادة؛ املبــادرة؛ اإلنتاجيــة؛ والتعــاون واملهــارات االجتاعــي.

)1( Hallerman, Sara. Lewis, Colon. and Dresbach, Brad. 2019, Ibid
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3. إصالح سياسات التعليم وتطوير مهنة المعلم واالهتمام بتأهيله ورفاهيته

تختلــف أهــداف السياســة التعليميــة فيــا بــن الــدول، وبخاصــة فيــا بــن الــدول املتقدمــة والناميــة. يف جميــع األحــوال، تعتــر عمليــة 
تحديــد أهــداف السياســة التعليميــة، مــن الخطــوات الرئيســية لتنفيــذ السياســة بطريقــة ســليمة وفعالــة. هنــا يجــب مراعــاة تحقيــق 
االنســجام والتكامــل بــن أهــداف التعليــم وأهــداف األنشــطة االقتصاديــة واالجتاعيــة األخــرى لضــان حســن تزويــد تلــك القطاعــات 
باملــوارد البرشيــة املســلحة باملهــارات املطلوبــة مــن النواحــي الفنيــة، والنوعيــة، والكميــة، والزمنيــة. باإلضافــة إىل تطبيــق منــوذج التلمــذة 
املهنيــة للتعليــم والتدريــب املهنــي، بالتعــاون والرشاكــة مــع مؤسســات القطــاع الخــاص والحكومــة، ربــط التعليــم والتدريــب املهنــي 
بالجامعــات، وفتــح برامــج تعليــم وتدريــب مهنــي فيهــا، لرفــع مكانــة وجــودة التعليــم املهنــي، والتخلــص مــن عقــدة النظــرة الدونيــة 
ــة، واالعــراف مبهاراتهــم  ــات واملــدارس واملراكــز املهني ــق نظــام توصيــف مهنــي لخريجــي الكلي ــي، وأيضــا اعتــاد وتطبي ــم املهن للتعلي

ومتييزهــم يف ســوق العمــل عــن املشــتغلن يف أنشــطة ووظائــف بــدون تلقــي التعليــم والتدريــب املطلــوب إلتقانهــا.

يف ذات الســياق، يتطلــب إصــالح التعليــم االرتقــاء مبهنــة التعليــم ابتــداًء مــن تطويــر رشوط توظيــف املعلمــن، وتأهيلهــم وتدريبهــم 
عــى تطبيــق منــاذج التعليــم الجديــدة، وإتقــان دورهــم كميريــن للنقــاش ومحفزيــن ملشــاركة التالميــذ الفعالــة فيــه، وانتهــاًء بزيــادة 

جاذبيــة مهنــة التعليــم وتحقيــق رفــاه املعلمــن. 

يــرى خــراء قطــاع التعليــم أن املســؤوليات املناطــة مبعلــم القــرن الواحــد والعرشيــن، يجــب أن تركــز عــى” مســاعدة كل طالــب عــى 
ــس  ــال لي ــم األطف ــه، وتعلي ــدي ومكافأت ــر النق ــز التفك ــاون، وتحفي ــدوق، وتشــجيع التع ــر خــارج الصن ــم؟ والتفك ــة التعلي ــم كيفي تعل
كيفيــة التواصــل فحســب، بــل قــوة التواصــل الفعــال أيضــاً. أي أن املطلــوب مــن معلــم القــرن الـــ21 أن يتقــن لعــب دور امليَــر واملحفــز 
وامللهــم لطالبــه واملنمــي لحبهــم للتعلــم. وأن يكــون عــى بيّنــة بالتغــر يف التقنيــات، وميتلــك القــدرة عــى التكيــف معهــا، وتوظيفهــا 
يف تطويــر عمليــة التعلــم. إضافــة إىل أن يظــل عــى اطــالع دائــم باالتجاهــات التعليميــة والتكنولوجيــا الحاليــة ويعــرف كيفيــة تعديــل 
خطــط دروســه القدميــة وتحديثهــا، وإتقانــه اســتخدام منــاذج التعلــم والتعليــم الجديــدة التــي يــويص بهــا الخــراء لتعلــم مهــارات القــرن 
الـــ21، إدخــال مهــارات التعليــم )Learning Skills( الرئيســية، أي )4Cs( والناعمــة )Life Skills( يف مناهــج التالميــذ يف مراحــل التعليــم 

املختلفــة، واعتــاد وتطبيــق منــاذج التعليــم الجديــدة التــي تتمحــور حــول الطالــب، وتحفــزه عــى املشــاركة والتعلــم مــدى الحيــاة.

4. التوصيات السياساتية

خرجــت الورقــة مبجموعــة مــن التوصيــات العامــة التــي مــن شــأنها إصــالح السياســة التعليميــة وتطويرهــا مبــا يتــالءم مــع احتياجــات 
ســوق العمــل الفلســطيني يف القــرن الواحــد والعرشيــن، مبــا يشــمل:

رضورة أن يكون هنالك قامئة اسرشادية حول ماهية التخصصات املطلوبة يف سوق العمل، ليسرشد بها الطالب قبل عملية اختيار التخصص.	 
إدخال مهارات التعليم )Learning Skills( الرئيسية، أي )4Cs( والناعمة )Life Skills( يف مناهج التالميذ يف مراحل التعليم املختلفة.	 
تطويــر واعتــاد خصائــص معلــم القــرن الواحــد والعرشيــن ودوره واالهتــام بــرشوط تعيينــه وتأهيلــه وتوفــر احتياجاتــه وتغيــر 	 

دوره ليكــون ميــراً ومحفــزاً وملهــاً لطالبــه.
الركيز عى اعتاد وتطوير املهارات املطلوبة لسوق العمل الحايل واملستقبيل.	 
اعتاد وتطبيق مناذج التعليم الجديدة التي تتمحور حول الطالب، وتحفزه عى املشاركة والتعلم مدى الحياة.	 
تطبيق منوذج التلمذة املهنية للتعليم والتدريب املهني، بالتعاون والرشاكة مع رشكات القطاع الخاص والحكومة.	 
ربــط التعليــم والتدريــب املهنــي بالجامعــات، وفتــح برامــج تعليــم وتدريــب مهنــي فيهــا، لرفــع مكانــة وجــودة التعليــم املهنــي، 	 

ــي. ــم املهن ــة للتعلي والتخلــص مــن عقــدة النظــرة الدوني
رضورة وجــود عالقــة حقيقيــة بــن القطــاع الخــاص وقطــاع التعليــم والتدريــب املهنــي، بحيــث يتــم تحديــد 5 قطاعــات أساســية: 	 

قطــاع الطاقــة املتجــددة وقطــاع اإلنشــاءات، وقطــاع الزراعــة وقطــاع الســياحة وقطــاع الفحــص التقنــي للمركبــات.
رضورة التوجه نحو التعليم الهجن أي الربط بن جميع املهارات التي يحتاجها سوق العمل بالتعليم األكادميي ملواكبة قطار الحداثة.	 
ــم ومتييزهــم يف ســوق 	  ــة، واالعــراف مبهاراته ــز املهني ــات واملــدارس واملراك ــي لخريجــي الكلي ــف مهن ــق نظــام توصي ــاد وتطبي اعت

ــا. ــوب إلتقانه ــب املطل ــم والتدري ــي التعلي ــف دون تلق العمــل عــن املشــتغلن يف أنشــطة ووظائ
تشكيل اسراتيجية وطنية للتعليم املتكامل )التعليم املدريس والتعليم العايل(.	 


