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 المحاضرة الرابعة               مادة السلوك النفسي المهني                                                                                                    

 التعليم والعمل واإلنتاجية
 

 التربية اإلنتاجية: أبرز االتجاهات واألدبيات في مجال 

ولعل من أهم العوامل الي ساعدت على انتشار برامج ومشروعات إدخال العمل المنتج في التربية، وفيما يلي  

 استعراض أبرز تلك االدبيات على اصعدة البلدان العربية والنامية والمتقدمة.  

 أوالً: البلدان العربية والنامية: 

والدراسات أن كثيراً من البالد العربية أكدت ضرورة الربط بين النظرية والتطبيق وبين  وقد دلت األدبيات 

الفكر والممارسة في العملية التربوية. فعلى سبيل المثال أولت مصر اهتماماً لهذا الموضوع، حيث كان اليوم  

سية المنهجية في  ( يقسم إلى فترتين: األولى تخصص للمواد الدرا1925/1926المدرسي منذ العشرينات ) 

المدرسة، والثانية للنشاطات المهنية غير المنهجية في الزراعة واألعمال اليدوية والصناعة وذلك في إطار  

  الجمع بين العلم والعمل. 

وأكدت الندوة التي عقدتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم حول )التعليم األساسي في الوطن العربي:  

أهمية ربط التربية بالعمل واإلنتاجية واعتبرت   1983وتصوراته المستقبلية( في أيار عام   مفهومة وخواصه 

ذلك أحد الشقين األساسيين لمفهوم التعليم األساسي ومحتواه. ودعت إلى استثمار هذا المجال في تكوين  

 وحية. مجموعة الخبرات والعادات الفكرية واليدوية واالستعدادات الوجدانية واألخالقية والر

وفي البلدان النامية التي تواجه مشكالت كبيرة في تحقيق التنمية الشاملة تتركز في عدم قدرتها على تنظيم  

طاقاتها البشرية وتوجيهها نحو المجاالت واألغراض اإلنتاجية، فإن المخططين ينظرون إلى التعليم باعتباره  

 م في تقدم المجتمع وتطوره. أداة فاعلة للتنمية وخاصة في القطاع الريفي وكأسلوب مه
 

 ويجب التأكيد على أن هدف التربية ليس مجرد تنمية ثقافية، وإنما لزيادة اكتمال القوى العمالة وذلك من خالل:

 ضمان أن يؤدي التعليم إلى عمل.  -

 التوسع في الدراسة التكنولوجية.  -

 عية. التوسع في التعليم الريفي مع االهتمام باألهداف االقتصادية واالجتما  -

 واستجابة لذلك ظهرت نماذج وتجارب عديدة في مختلف الدول النامية للربط ما بين التربية والعمل واإلنتاج. 

ففي الفلبين تم تجريب مناهج دراسية موجهة نحو العمل المنتج )مشروع النظرية والتطبيق( تضمنت التعليم  

حو أوثق بين التعليم المدرسي والتلمذة المهنية  قبل المهني والخبرة الواقعية في مجال العمل والتنسيق على ن 

 في ميدان الصناعة. 



وبالمثل جرب السودان تجارب عديدة إلدخال مواد دراسية عملية وتكنولوجية في التعليم الثانوي العام،  

والتخطيط من أجل تحويل ورش المدارس الثانوية التقنية إلى وحدات إنتاجية لتنفيذ عقود عمل من الباطن  

 ب المؤسسات الصناعية أو المصالح الحكومية. لحسا

وفي البرازيل ثمة منهج محوري وأساسي لجميع المدارس، وآخر خاص لتدريب تأهيلي لمهنة خاصة، إذ يتم  

وضع حد أدنى من الموضوعات بالنسبة للمؤهالت المطلوبة لكل مهنة أو لمجموعة من المهن والحرف  

المنهج اكتشاف القابليات وغرس حب العمل وروح االبتكار، بينما   المتشابهة. ففي المرحلة األولى يستهدف

 في المرحلة الثانية )الثانوية( يهدف إلى تكوين المؤهالت المهنية. 

وفي تنزانيا اتخذت الترتيبات الالزمة لربط المدرسة االبتدائية بحاجات المجتمع الزراعي، ولربط المدرسة  

 لمعلمين لتمكينهم من توجيه البرامج التربوية لتحقيق تلك األهداف والبرامج. الثانوية بمشاريع التنمية، وألعداد ا

ً وفعاالً لدرجة جعلت المخططين التربويين   أما في كوبا، فقد كان الربط بين المدرسة والعمل المنتج محكما

انطالقا من المبدأ  يهدفون الى تغطية )كلفة التعليم( من خالل )العمل المنتج( في البرامج التعليمية في الريف، 

القائل بأن البلدان النامية ال تستطيع تعليم جميع مواطنيها ما لم يشاركوا جميعاً بالفعاليات اإلنتاجية، والمدرسة  

 هي المؤسسة التي تحتضن الطاقات الناشئة التي يمكن أن توجه لإلنتاج أو المشاركة في الفعاليات اإلنتاجية. 

، كان موضوع الدورة "التفاعل  1981وفي مؤتمر التربية بدورته الثامنة والثالثين المنعقدة في تشرين الثاني  

بين التعليم والعمل المنتج" مثار اهتمام إيجابي من جانب السلطات التربوية والحكومات بصفة عامة في جميع  

 تفاعل بين التربية والعمل المنتج في كل بلد. انحاء العالم. وكان الغرض من إثارة هذا الموضوع هو تحسين ال 

 وناقش المؤتمر المذكور ثالث مسائل أساسية وهي:  

 المبادئ العامة التي ينبغي تطبيقها في أعداد سياسات وبرامج التفاعل بين التربية وعالم العمل.  -1

جهودها من أجل  األهداف العامة واألهداف المرحلية التي ينبغي أن تسعى إليها النظم التعليمية في  -2

 تحسين التفاعل بين التربية وعالم العمل.   

األهداف التربوية واالجتماعية واالقتصادية التي يمكن السعي إليها بمزيد من الفاعلية عن طريق   - ج     

 إدخال العمل المنتج في العملية التعليمية وفي مختلف المستويات وأشكال النشاط التربوي  

ة التفاعل المستمر من خالل إدخال العمل المنتج في عمليتي التدريس والتعليم في  وأكد هذا المؤتمر أهمي

 المدرسة، وتهيئة الظروف إلتاحة الفرص التدريبية. 

 

 ثانياً: الدول المتقدمة:

وأكدت المنظمة العالمية للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" على هذا الموضوع والنشاطات المتعلقة به، وقد  

المبدأ السابع الذي ينص   –  Learning to Beتقرير اللجنة الدولية للتربية الموسوم" تعلم لتكن "جاء في 

 على أنه: 

"ينبغي أن يتسع التعليم ليضم في رحابه مركبة تقنية متزايدة. وأن يرفد التعليم العام بمركبة هندسية عملية  

في التعليم العام في وقت مضى، بعد أن بقي   متزايدة، وأصبح ذلك واجباً عصرياً واضحاً. فكما دخلت العلوم 



هذا التعليم مقتصراً خالل فترة طويلة على الدراسات األدبية واإلنسانية، فقد حان األوان إلدخال الفنون الهندسية  

 والتطبيقات العلمية ". 

تربية  ضم لفيفاً من علماء ال 1984كانون األول  14- 9وفي الدانمارك عقد اجتماع متخصص خالل الفترة 

واالقتصاد من أجل دراسة العالقات التي تربط بين التعليم الثانوي ودنيا العمل، وكان الغرض من هذا االجتماع  

 استعراض تجارب عدد من البلدان التي نجحت في إقامة صالت وثيقة بين هذا التعليم والعمالة.  

عام والمهني، ففي فرنسا يرمي التعليم الثانوي  وثمة اتجاه في عدة بلدان نحو المزيد من التكامل بين التعليمين ال

العام الى تأهيل مزدوج بين التهيئة لدخول الجامعة والتزويد بالتدريب األساسي على األقل على إحدى المهن.  

وفي االتحاد السوفييتي وبلدان أخرى في أوروبا الشرقية يشمل التدريب المهني رفع مستوى العمالة الماهرة  

التعليم الثانوي. وبهذا فإن أكثر المجاالت شموالً لخلق تفاعل مثمر بين التعليم والعمل المنتج  من خالل تحسين  

 تجري في البلدان التي تطبق التعليم التقني. 

إال أنه وبوجه عام ما زال االعتقاد السائد هو ضآلة اآلثار االقتصادية المترتبة في المدى القصير على إدخال  

ة التربوية، فقد بينت الدراسات التي أجريت في ألمانيا االتحادية أن العمل المنتج  العمل المنتج في األنشط

للمدربين في الصناعة يغطي أقل من ثلث مجموع ما تتكبده السلطات العامة والمشروعات من التكاليف في  

وية والتعليمية حاسمة  سبيل تدريبهم. وأن العائدات المالية تعتبر ثانوية، بينما ينبغي أن تكون االعتبارات الترب

 في تقرير نوع العمل المنتج الذي ينبغي أداؤه. 

 

( ساعة في السنة للرسم واألشغال اليدوية وفي المدرسة الثانوية  70ففي اليابان تخصص المدرسة االبتدائية )

دقيقة(. وفي بولندا تقدم المدرسة    55( ساعة للفنون الصناعية والتدبير المنزلي )الساعة تساوي  105األولى ) 

( ساعة في الحياكة  76في التدبير المنزلي و )( ساعة  60األساسية برامج مختلفة في الدراسات العملية منها )

( ساعة في أشغال المعادن للبنات. أما األوالد فيدرسون  18( ساعة في النجارة و )18وأشغال االبرة و )

( ساعة تدبير منزلي  15( ساعة ميكانيك. كما يدرس األوالد أيضاً )20( ساعة نجارة ومثلها معادن و ) 50)

 ( ساعات في الحياكة. 10و )

 

 أهم التجارب والممارسات لتوثيق العالقة بين التربية والعمل واإلنتاج: 

وأكدت التجارب والممارسات في الدول المتقدمة والنامية ضرورة إدخال العمل المنتج في التعليم والجمع بين  

تعليم  الدراسة النظرية والعملية كما يبرز من خالل "مدرسة المجتمع" بالنسبة للنظام الرأسمالي و "ال

البولتكنيكي" في الدول االشتراكية وكذلك المحاوالت التي جرت في العديد من الدول النامية والبالد العربية.  

وسيتم تناول بعض النماذج واألمثلة التي تعكس تلك التجارب والدراسات المختلفة وذلك على الصعيدين العربي  

 والعالمي. 

نهضة تربوية شاملة شكلت ظاهرة إيجابية كان لها األثر البالغ في  فعلى الصعيد العربي شهدت البالد العربية 

تحقيق التغير والتجديد والتنمية في المجتمع العربي. ولعل من معالم هذه النهضة التربوية توثيق الصلة بين  

النظرية والتطبيق وتكييف النظام التربوي بمؤسساته ومدارسه ومناهجه وأساليبه لكي يستوعب المبادئ  



هداف التي يقوم عليها التعليم المنتج وتطبيق التجارب والمشروعات التي تدعمه وتعديل القيم والمعايير  واأل

 واالتجاهات السلوكية لدى األفراد بما ييسر نجاح برامجه. 

ومن التجارب والمشروعات التي طبقت في مصر في مجال توثيق العالقة بين التربية والعمل واإلنتاج مشروع  

سلوب التجريب المطور الذي استهدف التعرف على أثر تدريس موضوع وحدة الكهرباء في الصف  استخدام أ

 السادس االبتدائي وتطبيق التقويم الموضوعي البنائي على التالمذة. 

وفي العراق أنشأت مشروعات تجديدية عديدة لتحديث التعليم وتوثيق العالقة بين التربية والعمل واإلنتاج  

وممارسات منها مشروع المشاغل اليدوية إلدخال العمل اليدوي في المدارس االبتدائية،   وطبقت عدة تجارب 

ومشروع أقسام الفنون الصناعية في المدارس المتوسطة، ومشروع المدارس الثانوية الشاملة، ومشروع زيارة  

 الطلبة للمؤسسات االنتاجية، ومشروع المدارس المنتجة. 

 

قطار الخليج العربي بأعداد دراسة عن تجريب المشروعات والبرامج العملية في  وقام مكتب التربية العربي األ

المرحلة المتوسطة باعتبارها مرحلة اكتشاف القدرات والميول. وتم تطبيق استبيان على الطلبة والمسؤولين  

او كمقرر    أكدت نتائجه أهمية وضرورة إدخال العمل المنتج في التعليم العام بصورة دراسات أو أنشطة عملية 

دراسي تكنولوجي، هذا بالنسبة للبلدان العربية أما على الصعيد العالمي فقد زاد االهتمام بموضوع التربية  

 والعمل واالنتاج باعتباره مجال جديد در أثر بالغ في بناء المجتمع وتقدمه.  

لمية وقادة المجتمعات  وحتم ذلك إسهام الحكومات والهيئات المحلية والوطنية والمنظمات االقليمية والعا

والمفكرين والعلماء والمصلحين في هذا المجال، مما ساعد على بلورة فكر نظري وطرح األطر التصورية  

والنماذج، ففي بريطانيا طبقت بعض المشروعات والنماذج والدراسات الخاصة بالتربية والعمل واإلنتاج، في  

طبيعة الصناعات والمجتمع الصناعي. وتركزت هذه  مقدمتها مشروع استهدف مساعدة المتعلمين على فهم 

  - التجربة في استقراء ثالثة أنواع من الضغوط التي تؤثر في المدرسة وبرامجها وهي المجتمع الصناعي 

 واستخدام التكنولوجيا الحديثة وارتفاع نسب البطالة. 

ات للشركات والمصانع،  وشملت التجربة أربع مدارس شاملة تعرض طلبتها لمقرر غير مهني وتنظيم زيار

 وتم التوصل إلى عدة نتائج منها تخوف المدارس والمدرسين من هذا المقرر التجريبي.  

   

 

 انتهت المحاضرة

 

 د. يوسف فواز شاهين

   


