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 ملخص 
أل مجتمع من المجتمعات،  إف التعليم الفني ىو أساس لجهود التنمية فى

كأىمية الدكر الذل يمكن أف يقـو بو ىذا النوع من التعليم فى دفع عجلة التنمية 
كتحقيق أعلى معدالتها، حيث إف خطط التنمية مهما كانت درجة جودتها فإنها ال 
يمكنها أف تحقق أىدافها كمعدالتها المستهدفة إال إذا توافرت لها الكوادر البشرية 

 علمينا كتقنينا فى كافة مجاالت العمل كاإلنتاج.  المؤىلة
أكضحت الدراسات أف التعليم الثانوم الفني فى مصر يعاني العديد من 

 خريجي كفاءة على سلبنا المشكبلت كضعف برامج التعليم الثانوم الفني، مما يؤثر

 بين فجوة كحدكث العمل سوؽ مواءمتو لمتطلبات كعدـ التعليم من النوع ىذا

الصناعي، كالنظرة االجتماعية المتدنية لهذا  الفني التعليم كمؤسسات التعليم جاتمخر 
 االيجابية االجتماعية الصورة تعزيز كالزاؿالنوع من التعليم الرتباطو بالعمل اليدكم، 

 .تحديان  يشكل كالتقني المهني كالتدريب نحو التعليم
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ي، إلى تحليل لذلك سعت ىذه الدراسة من خبلؿ استخداـ المنهج الوصف
األدب التربوم كالدراسات السابقة للتعرؼ كاقع التعليم الثانوم الفني في مصر، 
كتحليل أبرز االتجاىات العالمية الحديثة فى تطوير التعليم الفني كالتى تبنتها العديد 
من دكؿ العالم كإجراءات تطبيق كل اتجاه، كالجوانب اإليجابية كالسلبية لكل اتجاه، 

ديد كيف يمكن اإلفادة من تلك االتجاىات فى طرح رؤية لكيفية تطوير كمن ثم تح
التعليم الفني فى مصر، كتحديد منطلقاتها، كآليات تحقيقها كالمعوقات المحتملة 

 ككيفية التغلب عليها.
اتجاىات  -تطوير –تطوير التعليم الفني -الكلمات المفتاحية: التعليم الثانوم الفني

 معاصرة
Abstract 

Studies clarified that Egyptian technical secondary 

education suffers from many problems as the weak of its 

programs leading to negative effects on the proficiency of their 

students and their outcomes, their inconvenience to the labor 

market and making gap between the educational outcomes and 

technical education institutions and leading to the inferiority of 

the social status of this sort of education in light of its 

relationship with hand work.Thus, reinforcement of the positive 

social sight towards vocational and technical education in Egypt 

represents a challenge. 

 This stusy attempted through using the analytical 

method, through analyzing the educational literature to identify 

the contemporary global trends in developing technical 

education, how to apply every trend in the other world countries 

and to identify the positive and negative sides of applying every 

trend. Thus, the development of Egyptian technical secondary 

education could be identified and its requirements and means. 
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  مقدمة:
يشهد عالمنا اليـو حالة من التحوالت الكبرم فى كافة المجاالت 
االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالتعليمية بفعل العولمة كذكباف الحدكد القومية بين 

ولوجية كالمعلوماتية كأخيرنا الثورة المعرفية التى بدلت الدكؿ كبفعل الثورة العلمية كالتكن
المفاىيم كالقيم كالثوابت فى حياة الشعوب كالدكؿ كجعلت المعرفة ىى القوة األعظم 
فى عالمنا المعاصر، كلقد ترتب على ذلك أيضنا تغيرات ثقافية كتعليمية أدت إلى سعي 

التغييرات لكى تتواكب مع نظم التعليم فى كافة الدكؿ إلى إحداث اإلصبلحات ك 
 التغيرات العلمية، كالتكنولوجية، كالمعرفية التى نعيشها اآلف.

تسعى دكؿ العالم إلى تحديث النظم التعليمية بصورة جذرية فى أىدافها، 
كمفاىيمها، كطرقها كأدكاتها، ككسائل تقويم األداء، كإعداد المعلمين، كتحديث 

ة كل تلك التغيرات. كىذا يقتضي تحوؿ التعليم من  أجهزتها، كأنشطتها التربوية لمواكب
كونو مجرد طلب اجتماعي إلى توثيق ارتباطو باإلنتاج كاحتياجات القول العاملة فضبلن 
عن توثيق ارتباطو بتوفير متطلبات أداء عملية التنمية من خبلؿ تنمية قدرات اإلنساف، 

ستيعاب المعرفة، كاستنباط التقنية كإيجاد البيئة، كتوفير اإلمكانات البلزمة للتفكير، كا
 فضبلن عن تهيئة الكوادر البشرية البلزمة للقياـ بعملية التنمية.

ـه  دكره  الفنيٌ  للتعليم كقد صار  منظومة بين كمتينة قادرةو  بناء جسورو  في ىا

المعرفة،  قائمةو على مستدامة إنسانيةو  تنميةو  إرساء على يساعد كالتشغيل، بما التعليم
 المتسارعة التحٌوالت مع المستمر كإعداًدىا للتأقليم المهارات لي كصٍقلً فالتأىي

 أحدى  الفني من التعليم يجعل خصوصنا، العمل كلسيوؽ عمومنا، لبلقتصادات المعاصرةً 

 المعرفةي  عماديه تطويرى اقتصادو  تىرـك دٍكلٌية أك إقليميةو  أك كطنيةو  كلِّ استراتيجيةو  أعمدة
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 ,UNDP)  الحياة. كجودةً  بالرفاه اإلنسافي  فيو معرفةو يىنعم مجتمعً  بناءي  كىدفيو

2016: 39)  
فالتعليم الفني ىو أساس لجهود التنمية فى أل مجتمع من المجتمعات، 
كأىمية الدكر الذل يمكن أف يقـو بو ىذا النوع من التعليم فى دفع عجلة التنمية 

درجة جودتها فإنها ال  كتحقيق أعلى معدالتها، حيث إف خطط التنمية مهما كانت
يمكنها أف تحقق أىدافها كمعدالتها المستهدفة إال إذا توافرت لها الكوادر البشرية 

-<55، :510المؤىلة علمينا كتقنينا فى كافة مجاالت العمل كاإلنتاج )صاركخ، 
( ، كفى ىذا السياؽ يعد التعليم الفني بكافة أنواعو كأشكالو كمستوياتو أحد أىم =81
د التى تزكد المجتمعات بتلك الكوادر البشرية البلزمة لتحقيق التنمية، كحل الركاف

المشكبلت المتفاقمة التى تعانيها الدكؿ، مما يسهم بشكل مباشر فى العمل على 
تحقيق األىداؼ اإلنمائية لؤللفية التى أقرتها الجمعية العامة لؤلمم المتحدة فى سبتمبر 

   (Moustafa, 2016:57) . ـ5111عاـ 
 بعد ألمانيا نهضة إلى قادت التي الرئيسة األسباب الفني يعد أحد فالتعليم

 أىم من بأف القرار تكشف لصناع بريطانيا كفي ،)للعمل التعليم( الثانية العالمية الحرب

 اىتمامها تراجع ىو صناعية اقتصادية كقوة بريطانيا تراجع في ساىمت التي األسباب

 االستثمار بتعزيز الكفيلة التشريعات كضع إلى بهم حدا مما بالتعليم المهني كالتقني؛

 القول ىـر تصحيح أىمية تأكيد إلى يقودنا كىذا .كالتقني المهني التعليم برامج في

 األكبر الكم الهـر قاعدة يحتل حيث العربية، الدكؿ في ) مقلوبنا صار الذم( العاملة

 القاعدة يحتل التنمية أف جاتحا تتطلب حين في اإلنسانية، التخصصات خريجي من

كالتقنية. )الطويسي،  المهنية التخصصات خريجو العاملة القول ىـر من الواسعة
5108 :09>8) 
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ىذه التحوالت الجذرية تستدعى نظرة شاملة فى غايات التعليم الفني 
كمحتوياتو كطرقو ككسائلو، كىو ما يطرح على نظم التعليم فى الدكؿ العربية  فى ىذه 

حلة تحديات كبرل كرىانات ال مناص من كسبها خدمة للتنمية كلبناء اقتصاديات المر 
 ( 8: >510حديثة كلتحقيق نهضة شاملة.  )األلكسو، 

لقد صارت الدكؿ العربية فى حاجة أكثر من أل كقت مضى إلى تطوير 
بشرية منظومة التعليم الفني باعتبارىا جزءن فى غاية األىمية من منظومة إعداد الموارد ال

ا أساسينا للتنمية المستدامة كعامبلن ىامان لحل معضلة البطالة خاصة بين الشباب.   كرافدن
 ظهور في أثر كالتكنولوجيا الصناعة عالم في المتزايدة للتغيرات كاف كقد

 خاصة بصفة الصناعي الفني التعليم ارتباط عدـ المشكبلت أبرزىا من عدد

 التغيرات إلى إضافة ككيفنا، كمنا العمل في سوؽ أىيلالت لمتطلبات الفعلية باالحتياجات

 كمتطلبات الفني الصناعي، التعليم خريجي بين الفجوة كاتساع المهن، ىيكل في

 تعليمية كمهنية مطالب فرضت التي المتعددة كتأثيراتها كالعمالة العمل لسوؽ التأىيل

  .الصناعي الفني التعليم برامج توفرىا أف يجب جديدة
 الدراسة كتساؤالتها:مشكلة 

على الرغم مما تبذلو مصر من جهود فى إصبلح كتطوير التعليم الثانوم 
الفني المصرم، إال أف الواقع يشير إلى أف تلك الجهود لم يتحقق المستهدؼ منها 
بالدرجة المطلوبة، فقد أشارت الدراسات إلى أف التعليم الثانوم الفني المصرم يعاني 

 كفاءة على سلبنا كضعف مستول برامج التعليم الفني، مما يؤثرالعديد من المشكبلت  

 بين فجوة العمل، كحدكث سوؽ مواءمتو لمتطلبات كعدـ التعليم من النوع ىذا خريجي

؛ عبد ربو، 00: 5108الصناعي )سكراف،  الفني التعليم كمؤسسات التعليم مخرجات
ظرة المتدنية (، إضافة إلى الن>600;510؛ حسنين، 0: :510، أحمد، 5100



 وير التعليم الثانوي الفين املصري يف ضوء بعض االجتاهات العاملية املعاصرة د. خالد صالح تط

 

 8112 ديسمبر(  13المجلة العربية لدراسات وبحوث العلوم التربوية واالنسانية .. العدد )
39

 

 االجتماعية الصورة تعزيز لهذا النوع من التعليم الرتباطو بالعمل اليدكم، "فبلزاؿ

من  تدخل يتطلب تحديا يشكل كالتقني المهني كالتدريب نحو التعليم االيجابية
كما أف التعليم   (Chammas,2010 )الدكؿ العربية". في كصانعيو كالقرار أصحاب

ي من نفس ما يعانيو التعليم الثانوم العاـ من سلبيات كالتركيز الثانوم الفني صار يعان
على الحفظ كالتذكر، بدالن من التركيز على مختلف مستويات الجوانب المعرفية 
كالمهارية، كانتشار ظاىرة الدركس الخصوصية في ذلك النوع من التعليم نظرنا للعديد 

فة لغيرىا من السلبيات التى من العوامل التى أسهمت في تفاقم تلك الظاىرة، إضا
 تؤثرعلى كفاءة ذلك النوع من التعليم كمستول جودة مخرجاتو.

 انخفاضنا كقد شهدت نسب المقيدين فى التعليم الثانوم الفني فى مصر
 بالتعليم المقيدين إلجمالى بالنسبة ) التجارم، الزراعي الصناعي،(فى كل أنواعو 

 / َُِّ عاـ % 64.6 إلى ٢ََِ / ٢ََِ عاـ % 74.5  من العاـ الثانوم
. )كزارة التربية العاـ بالثانوم اإللتحاؽ على اإلقباؿ زيادة إلى ذلك يرجع كقد َُِْ

 ( :0: 5109ك التعليم، 
كىناؾ العديد من االتجاىات العالمية الحديثة فى ميداف تطوير التعليم 

لتطوير الجوانب  الفني كربط التعليم الفني باحتياجات المجتمع كقضاياه، كتوظيفو
االجتماعية كاالقتصادية، فقد زاد التنافس في السنوات األخيرة بين الدكؿ فى ميداف 

 (  :01: 5105التعليم الفني لبناء نهضتها كتحقيق القوة كالمنعة. )أبو قرف، 
كقد نجحت العديد من دكؿ العالم فى تطوير التعليم الفني بما يلبي متطلبات التنمية 

إف تلك الدكؿ استطاعت نقل بعض خبراتها لدكؿ أخرل كما حدث في كالتقدـ، بل 
حالة مدارس "الدكف بوسكو" بالتعاكف بين كزارة التربية كالتعليم المصرية، كالحكومة 
اإليطالية، ككذلك مدارس "مبارؾ كوؿ" بالتعاكف بين كزارة التربية كالتعليم كالحكومة 
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اىمت في رفع مستول جودة مخرجاتها، األلمانية، كحققت تلك المدارس إيجابيات س
مما أدل إلى إقباؿ الشركات كمؤسسات اإلنتاج المصرية على توظيف كتعيين خريجي 

 تلك المدارس.
كمن ثم تبرز الحاجة إلى تشخيص كاقع التعليم الثانوم الفني المصرم كسلبياتو 

تعليم الفني، الراىنة، ككذلك تحليل أبرز االتجاىات العالمية المعاصرة في تطوير ال
 كمتطلبات تطبيقها، كطرح رؤية لكيفية تطوير التعليم الثانوم الفني المصرم.

 كمن ثم تتبلور مشكلة الدراسة في السؤاؿ الرئيس اآلتي:
كيف يمكن تطوير التعليم الثانوم الفني المصرم في ضوء االتجاىات العالمية 

 المعاصرة؟
 ة الفرعية اآلتية: كيتفرع من ىذا السؤاؿ الرئيس كل من األسئل

 ما كاقع التعليم الثانوم الفني المصرم كما سلبياتو؟ -0

 ما االتجاىات العالمية المعاصرة في تطوير التعليم الفني؟ -5

ما الرؤية المقترحة لتطوير التعليم الثانوم الفني المصرم كما منطلقاتها  -8
 كآلياتها؟

 أىداؼ الدراسة:
 م الثانوم الفني المصرم.التعرؼ على سلبيات الواقع الراىن للتعلي -0

تحليل نتائج تطبيق االتجاىات المعاصرة لتطوير التعليم الفني في بعض  -5
 دكؿ العالم.

تحديد آليات كسبل تطوير التعليم الفني المصرم باالستفادة من  -8
 االتجاىات العالمية المعاصرة.
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التنبؤ بالمعوقات المحتملة لتطوير التعليم الفني المصرم كسبل التعامل  -9
 عها.م

 أىمية الدراسة:
تنبع أىمية الدراسة من المشكلة التى تتعامل معها، في ضوء اىتماـ الدكلة كجهودىا 
المستمرة للنهوض كاالرتقاء بهذا النوع من التعليم لكونو أساس التقدـ كالتنمية، لذلك 
تطرح ىذه الدراسة رؤية لكيفية التعامل مع مشكبلت التعليم الفني الراىنة كسلبياتو 
بما يمكن أف يفيد القائمين كالمسؤكلين عن التعليم الفني، كمخططي السياسة 

 التعليمية.

 منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة على استخداـ المنهج الوصفي نظرنا لطبيعة الدراسة كمشكلتها ، 
كذلك من خبلؿ تحليل األدب التربوم كالدراسات السابقة في التعرؼ على الواقع 

لثانوم الفني كسلبياتو، كتحليل االتجاىات العالمية المعاصرة، ككيفية الراىن للتعليم ا
تطبيقها فى بعض دكؿ العالم، كنتائج التطبيق، كذلك لطرح رؤية لتطوير التعليم الثانوم 

 الفني المصرم.

 اإلطار النظرم للدراسة
 أكالن الواقع الراىن للتعليم الثانوم الفني المصرم:

ليم الفني المصرم إلى معاناتو العديد من يظهر الواقع الراىن للتع
المشكبلت، كالتى يعانيها التعليم المصرم عمومان بمختلف أشكالو كصوره، من تدني 
في مستول جودة التعليم، كمخرجاتو، كبرامجو، كانتشار ظواىر الدركس الخصوصية 
كالغش كتسرب االمتحانات، كضعف مستول مهارات الخريجين، يضاؼ إلى ذلك ما 
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انيو التعليم المصرم من آثار سلبية لسيادة النظرة السلبية إلى العمل اليدكم، كما يع
يرتبط بو من أشكاؿ التعليم كالتعليم الفني أدت إلى نفور الكثير من األسر عن إلحاؽ 
أبنائهم بهذا النوع من التعليم، رغم أف قدراتهم كمواىبهم كميولهم تتفق مع ىذا النوع 

 تب على ذلك من آثار سلبية على األبناء.من التعليم كما يتر 
كقد رصدت العديد من الدراسات كالتقارير السلبيات الراىنة للتعليم الثانوم الفني، 

؛ سكراف، 5100؛ عبد ربو، 91: 5109كالتى تتمثل في: )حبيب كآخركف، 
  ( :510؛ أحمد، 00: 5108
طلباتها كربطها بخطط غياب الرؤية الشاملة لمنظومة التعليم الفني كأىدافها كمت -

 التنمية بصورة مباشرة.

 غياب التخطيط بمستوياتو البعيدة المدل كالمتوسطة لئلصبلح كالتطوير. -

غياب التنسيق بين كزارة التربية كباقى الوزارات كمؤسسات المجتمع لتغيير  -
 النظرة المتدنية إلى التعليم الفني.

جهة لمديرم كمعلمي التعليم عدـ كفاية برامج التدريب كالتنمية المهنية المو  -
 الفني.

ضعف مستول الكتب الدراسية كتركيزىا على الجوانب المعرفية فى أدنى  -
 مستوياتها كىو الحفظ كالتذكر، كإىماؿ باقي المستويات.

غياب الدكر الواضح لما يطلق عليو التوجيو المهني كاإلرشاد األكاديمي للطلبة  -
اب األدكات كالمقاييس التى تسهم فى كتوعيتهم بهذا النوع من التعليم، كغي
 تحديد ميوؿ الطالب كقدراتو الدراسية.
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عدـ كجود الرؤية الواضحة لكيفية اإلفادة من الجهود الناجحة )كالمدرسة  -
المنتجة، كمدارس مبارؾ كوؿ، كمدارس الدكف بوسكو( كتعميمها على باقي 

 المدارس الفنية المصرية.

كفايتها إلعداد التبلميذ مما يؤدم إلى ارتفاع    العجز في المباني المدرسية كعدـ -
طالب/  1:كثافة الفصوؿ حتى كصلت في بعض المحافظات إلى أكثر من 

الريف أك في الحضر باإلضافة إلى  طالبة بدرجات متفاكتة كصارخة سواء في
  .عدـ االستيعاب الكامل للطبلب

مل كخامات نقص التجهيزات كعدـ توافر المرافق التعليمية من كرش كمعا -
كمزارع كمكتبات كأماكن لممارسة األنشطة التربوية كالتدريبية بعدد كبير من 

 .المدارس

 ارتفاع كثافة الفصوؿ بالمقارنة بالمعدالت العالمية. -

تفشي ظاىرة الغش الجماعي كالدركس الخصوصية فى مداس التعليم الفني مما  -
 أسهم في تخرج طلبة ال يملكوف أل قدرات فنية.

تجانس بين معلمي التعليم الفني الختبلؼ مستويات كبرامج اإلعداد ما عدـ ال -
بين )كليات تربية، كليات تعليم صناعي، ككليات ىندسة، ككليات أخرل  
ككليات العلـو كاآلداب، كمعاىد فنية، كمدارس ثانوية فنية( كعدـ كجود تنسيق 

 اتها.بينها، كعدـ ككد إطار للكفايات التى تتطلبها كل مهنة كمواصف

غياب التنسيق بين كزارة التربية من جهة كقطاعات كمؤسسات اإلنتاج من جهة  -
 أخرل.
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العجز فى أعداد المعلمين في بعض التخصصات، كاالستعانة بمعلمين غير  -
 مؤىلين كغير مدربين.

 االتجاىات العالمية المعاصرة في تطوير التعليم الفني: :ثانيان 
صرة في تطوير التعليم الفني لتشمل مختلف تتنوع االتجاىات العالمية المعا

جوانب التعليم الفني من )إدارة، تمويل، فلسفة كأىداؼ، كمعلمين، كالمناىج 
كالمقررات الدراسية، ككسائل كطرؽ التقويم، كاألدكات....( كذلك في ضوء رؤية 

التعليم شاملة للتطوير، كانطبلقنا من أىمية تلبية متطلبات سوؽ العمل، كتقديرنا ألىمية 
 الفني كتأثيره. 

 كمن أبرز االتجاىات العالمية فى تطوير التعليم الفني: 
بناء المناىج كالمقررات كفقا لمدخل الكفايات كالجدارات التى يحتاجها سوؽ  -أكالن 

 العمل:

تهدؼ المداخل الحديثة فى التعليم الفني إلى تنمية رأس الماؿ البشرم، كربطو 
دة اإلنتاجية لؤلفراد، كالمشركعات المختلفة، كذلك من خبلؿ بالتنمية، كالتوظيف كزيا

 العمل.ب التركيز على الكفايات كالجدارات الحديثة كالمرتبطة 
(Moustafa,2016:57)   ،توجد التي المهارات في الفجوات تقليل المهم فمن 

 اسبيله في التي كتلك تنميتها، عملية تمت التي المهارات بين أم تلك البلداف، في
 المرتبطة المهارات كنوعيات ما، كأعداد بلد في العمل سوؽ احتياجات كبين للتنمية،
 كالفني المهني التعليم برنامج كيعد .البلد تلك مواطنو يمتلكها التي العمل بسوؽ

 مستول على من الوظائف %( 1=إف ) حيث األىمية، من كبير جانب على كالتدريب

 .كمهنية فنية مهارات تتطلب العالم
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كقد ظهر توجو عالمي نحو إعادة بناء كتصميم مناىج التعليم الفني،   
كيعتمد ىذا االتجاه على تركيز التعليم داخل الفصل الدراسي على مهارات أكاديمية 
كمهنية عالية كفقنا للمقاييس التى يحددىا سوؽ العمل، كإعداد برامج توعية بالمهن 

 ب.كبرامج استكشاؼ ميوؿ مهنية كإرشاد الطبل
ففي الواليات المتحدة األمريكية ىناؾ تباين كبير بين الواليات المختلفة فى نظم 
التعليم الفني كالمهني، كتغير محتول األىداؼ، لكن كل المناىج كالمقررات تشترؾ 
فى أنها تهدؼ إلى تنمية الوعي الذاتي بقدرات التلميذ الشخصية كاىتماماتو، كتنمية 

العمل المهني، كتنمية الفهم اإليجابي لمكانة العمل المهني  االتجاىات اإليجابية نحو
فى الحياة اليومية، كالدكر الذل يقـو بو المهنيوف فى مختلف مواقع العمل.)المنظمة 

 ،  الفنى التعليم تشريعات ركزت( كما >01: 5105العربية للتربية كالثقافة كالعلـو
 توسيع على بيركنز قانوف ركز حيث الفنى، كاألكاديمى؛ التعليم بين الجمع على

 المحتول تعلم من الطبلب يتمكن حتى كالفنية؛ ،المعرفة األكاديمية بين التكامل
 من المدرسة قانوف ساعد كما معينة، كظيفة أك مهنة، سياؽ األساس لمعرفة كفهم

 التركيج على حيث يعمل ؛ كالنظرية األكاديمية، المواد بين الدمج فى العمل إلى
 المواد من مجموعة - صف فى كل – الطبلب يتناكؿ حيث لمهني؛ا لتخصصات

 المتعلقة المهنية الفصوؿ مع جنب جنبا إلى معنا، األساسية األكاديمية سيةاالدر 
 . (Patricia, et. Al., 2007:6) بالمهنة

 ، التعليم الفنى بين الجمع استراتيجية المتبعة اإلجراءاتكمن 
كبرامج  ، Transition Programsالتحوؿ برامج كاألكاديمي كالتى تتضمن:

 كوسيلة ؛ مؤخرنا ظهرت التى Career Pathway Programs الوظيفى المسار
 تزكيد إلى ، كيهدؼ كالمهنة الكلية، إلى لبلنتقاؿ الثانوية المدارس طبلب لتشجيع
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 ، الجامعى التعليم إلى يدعم االنتقاؿ الهى األكاديمى بالتعميم الفنى التعليم طبلب
 ىذه قدَّـكت ، معينة بوظيفة عملية االلتحاؽ ييسر الذم الفنى بالتعليم كتزكيدىم

 كاف الذل الفنى التعليم فى جوىرينا تغييرنا ىذه البرامج المدارس قبل من مجراالب
 العليم عن كمختلف ، مستقل تعليم الفنى التعليم كوف على -الماضي فى - يؤكد
 ,.Lekes, et., al) الجامعى التعليم لةلمواص قناة كونو فضبلن عن ، العاـ

2007:2) . 
 لتصنيف دليبلن  تصدر برلين في اتحادية ىيئة كفى ألمانيا توجد ىيئة توجد 

 أساتذة من الكفاءات باختيار ىذه المؤسسة كتقـو . مهنة ( 1>9) على يحتوم المهن

 رامجالب عليها تبنى المهن كالتي ىذه مواصفات لتحديد العمل كسوؽ الجامعات

كما   .الدراسية العامة للمناىج األطر بوضع المؤسسة ىذه كتقـو .كالتدريبية التعليمية
 األطر مناقشة فيو يتم األلمانية الواليات كافة في التربية كزراء مستول على مؤتمر يعقد

 للتصنيف االتحادية المؤسسة من إقرارىا كبعد .كإقرارىا المهني كأيضان التصنيف

كتيقاس  .األطر بهذه بالتقيد الواليات كافة يلـز قانوف ها مشركعفي يصدر المهني
 ألداء الشركات، ككذلك المؤسسات التعليمية من المكتسبة من خبلؿ لجنة المهارات

 المهنة إشراؼ جمعية تحت الفعلي العمل موقع في للطالب اختبار كيجرم االختبارات

 في يجرل للطالب نظرم اختبار ىناؾك  .تخرجو بعد الطالب بها سيلتحق أك النقابة التي

 .العمل مواقع في المهنيين جمعية عليو تشرؼ عملي المركز كاختبار
أما فى بريطانيا فقد تم بناء معايير كطنية للمؤىبلت المهنية لتخصصات 
التعليم المهني كالتقني، كالتى يطلق عليها )معايير الكفاية(، حيث تم إعداد المعايير 

لتشغيل فى مواقع العمل، بالتنسيق مع الجهات المستفيدة من ذلك، تبعنا لمتطلبات ا
كتعتبر ىذه المعايير مؤشرات لتوجيو التدريب ك التعليم فى التعليم المهني بمستوياتو 
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المختلفة، كإعداد المناىج، كتوفير األسس لقياـ نظاـ المؤىبلت المهنية، ككذلك 
محددة يمكنها من أداء االعماؿ في سوؽ تزكيد التبلميذ بالمهارات كفق معايير كفاءة 

العمل، كإف تحديد ىذه المعايير لؤلداء تتطلب الممارسة الفعلية لهذا العمل، 
كالتحليل الوظيفي لمعرفة تلك المتطلبات، كفى مواقع مختلفة، بالتنسيق مع الجهات 

 ،  ( <5105601ذات العبلقة المباشرة.) المنظمة العربية للتربية كالثقافة كالعلـو
 كالتدريب كالذم التقني للتعليم إطارا البريطانية الحكومة كضعت لقد

 ما كل كتأمين المقاييس المهنية كتحديد المهنية المؤىبلت كمراقبة تطوير على يشتمل

 بما كالتدريب المهني التعليم تقدـ  التي كالجهات المتعلمين على التأثير شأنو من

 المهني كتلقي التعليم تقديم طرؽ بمراقبة مةالحكو  كتقـو .المرجوة األىداؼ يحقق

المهني  التعليم تقديم نوعية في كاف سواء القصور، أكجو على للتعرؼ مستمرة بصفة
 .الوضع يحسن بما اإلطار تعديل على تعمل ثم كمن عليو اإلقباؿ في أك كالتدريب

 البريطانية عةكالصنا للعمالة المهنية بالمقاييس االرتقاء ىو ذلك األساسي من كالهدؼ

 للمناىج المرجعية السلطةالسوؽ المهنية. كقد أنشئت  في بفعالية للمنافسة

 تستوفي الوطنية المهنية المؤىبلت أف من بالتأكد تقـو كالتى  (QCA)كالمؤىبلت

 رسميان  كتعترؼ الجهة ىذه كتعتمد .المختلفة بين القطاعات كمتوافقة الشركط

 الجهات أنشطة كتعتمد تراجع كما الوطنية المانحة، المهنية المؤىبلت منح بمقترحات

 .المانحة
 الياباف في كالتدريب التقني التعليم بها يتسم التي المبلمح أبرز كمن

 ال التي للمهارات سنوم بمسح كالقياـ الخطط، كضع في الذم يتبع النظامي األسلوب
 المصانع من لعينة ملالع كزارة اختيار المسح ذلك كيتطلب كافية ، فيها أعداد تتوافر

 كل تقـو حتى الخمسية الخطة توضع أف كما .على احتياجاتها للتعرؼ كمراسلتها
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 طريق عن بها الخاصة الخطط بوضع كاألربعين بالياباف السبع المحافظات من محافظة

  .لها التابع الفني التدريب مجلس
 عين أساسيين: كتنقسم الجدارات كالكفايات في التعليم الفني كالمهنى إلى نو  

الجدارات كالكفايات األساسية المطلوبة فى اإلعداد المهني بغض النظر  -
عن نوع التخصص المهني كتتمثل فى الكفايات كالجدارات المرتبطة بإتقاف 

 الرياضيات كالعلـو كاللغات كتطبيقات كبرامج الحاسب اآللي.

 اتو.الجدارات كالكفايات التخصصية المرتبطة بنوع التخصص كمتطلب -

 كمن الدراسات التى تمثل ىذا االتجاه:
بعنواف "جوازات المهارات:  (;(Alastair , 2006دراسة أالستير ركبرتسوف  -

الخطوة الكبرل البلحقة فى مجاؿ التعليم الفني". كىدفت ىذه الدراسة إلى تقديم 
تول أحد أبرز المفاىيم البازغة فى مجاؿ التعليم الفني كالتدريب المهني على المس

، كالذل يعد خطوة Skills Passportالعالمي، كىو مفهـو "جواز المهارات التقنية" 
كبيرة فى عولمة التعليم التقني كالتدريب المهنى، حيث يتضمن ذلك المفهـو "تسجيل  
كل ما يحملو الفرد من مهارات ككفايات تعلمها من األعماؿ العديدة التى شغلها 

 ريبو كمهاراتو من الناحية الرسمية كغير الرسمية. بمركر الوقت كالتى تدؿ على تد
كأشارت الدراسة إلى أىمية ىذه المهارات فى تنمية الفرد، كتحريك العمل، كتحقيق 
النمو العلمي، كىجرة العمالة. كمن أىم نتائج الدراسة اإلشارة إلى أف نظاـ جوازات 

د العالمي، كالتعليم المهارات سوؼ تصبح عاجبلن جزءن أساسيان كمهمان من االقتصا
كالتدريب كالتقني كالمهنى العالمي، كما أف ىذه النظم من المهارات سوؼ تصبح جزءن 

 من البركتوكوالت كاالتفاقات الدكلية بشأف العماؿ كالمهن كاإلنتاج كضماف الجودة.
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(: "دكر شبكة العنكبوت العالمية فى دعم كتنمية مهارات ;511دراسة )برايس،  -
ني لدل أعضاء ىيئة التدريس: المتطلبات كالنظرة المستقبلية"، التعليم التق

كىدفت ىذه الدراسة إلى إيضاح دكر كأىمية شبكة االنترنت فى دعم التعليم 
الفني، ككيفية اإلفادة منها فى دعم كتطوير مهارات التدريس كالبحث العلمي لدل 

طرؽ كتقنيات أعضاء ىيئة التدريس فى التعليم الفني، كأكضحت الدراسة أىم 
تصميم كإدارة الصفحات األكاديمية اإللكتركنية فى مجاؿ التعليم كالتدريب 
الفني، مما يعطى الفرصة لعضو ىيئة التدريس ليطور نفسو، كيتفاعل على نحو 
أفضل مع طبلبو، كأف ىناؾ مجموعة من المعوقات أماـ التعليم الفني باستخداـ 

ا ضعف الوعي بأىمية كتطبيقات شبكة شبكة االنترنت فى الدكؿ العربية كمنه
اإلنترنت بصفة عامة، كمقاكمة المؤسسات التعليمية كالتدريبية التقليدية كأعضاء 
ىيئة التدريس بها إلدخاؿ التكنولوجيا الجديدة، كتدنى مستول البنى التحتية 
التقليدية، كضعف اإللماـ باللغة اإلنجليزية، كارتفاع أسعار االشتراؾ باالنترنت. 
كقدمت الدراسة رؤية استراتيجية الستخداـ االنترنت فى تطوير التعليم كالبحث 

 العلمي.

 بعنواف:  Gu, Gomes & Brizuela, 2011))دراسة جيو كجوميز كبيريزكيبل  -

"التعليم الفني كالمهني كدكره فى دعم التنمية االستراتيجية المستدامة، كىدفت 
فى دعم التنمية المستدامة  (TVET)كالمهني  الدراسة إلى تعرؼ دكر التعليم الفني

فى السويد من خبلؿ تحليل محتول المناىج الدراسية، كتطبيق استبانة على عينة من 
( من المعلمين كالطبلب فى مدارس التعليم الفني، كتم تحليل البيانات، 011)

هارات كأظهرت النتائج أف التعليم الفني يحقق نتائج فعالة ألنو يزكد الطالب بالم
كاالتجاىات الفنية لسوؽ العمل عبر استخداـ المناىج المناسبة، كأساليب التدريب 



 وير التعليم الثانوي الفين املصري يف ضوء بعض االجتاهات العاملية املعاصرة د. خالد صالح تط

 

 8112 ديسمبر(  13المجلة العربية لدراسات وبحوث العلوم التربوية واالنسانية .. العدد )
51

 

العملية، كالتدريس العملية، كتوفير البنى التحتية المناسبة، كأف ما يعترض ىذا النوع من 
 التعليم ىو ضعف اإلقباؿ المجتمعي عليو.

إلى  الدراسة (: كىدفت5105التربوية،  للسياسات الياباني الوطني دراسة )المعهد -
 أستراليا، مثل الصناعي الثانوم التعليم تطوير في الدكؿ بعض تجارب على التعرؼ

 اليونسكو، منظمة إشراؼ تحت كذلك آسيا شرؽ جنوب بنجبلديش، كدكؿ

 اعتمدت الطبلب، مهارات تطوير خبلؿ البطالة من مشكلة على التغلب كمحاكلة

 لتطوير دراسة تدريس مقررات مع ،"يليالتحل الوصفي المنهج" على الدراسة

 مع الحاسب، كالتعامل االتصاؿ تقنيات مثل معينة مجاالت في الطبلب مهارات

 كمهارات المشكبلت، حل فريق، ضمن العمل المعلومات،ك كتنظيم كتحليل جمع

 المهارات على الطبلب تدريب أف إلى الدراسة كتوصلت التخطيط كالتنظيم،

 بعد تواجههم التي المواقف مع أفضل التعامل بطريقة ىعل يساعدىم الحياتية

 حتى الخريج في أف تتوافر يجب التي الكفاءات من مجموعة كىناؾ التخرج،

 في العالم، دكلة أم في العمل من تمكنو دكليا معتمدة شهادة على الحصوؿ يمكنو

 المستول تحديد على يساعد المصانع كأصحاب الحكومات بين الركابط كتقوية

 كالتقييم المراقبة مع باستمرار الدراسية المناىج كتطوير المطلوب للخريجين،

 الطبلب.  مستول في رفع يسهم المعلمين لمستول المستمر
 توفير في كدكره كالتقاني التقني التعليم( بعنواف: ":510اهلل،  كعبد دراسة )القاضي -

 التقنية المدارس كطبلب معلمي نظر كجهة من ميدانية دراسة : للمتدربين عمل فرص

 دكر على التعرؼ الى الدارسة ىذه ". كىدفتالخرطـو بواليتي ةقانيتال كالكليات

 على تعمل بتوصيات كمحاكلة الخركج للمتدربين عمل فرص توفير في التقني التعليم

 الوصفي المنهج الدراسة على استخداـ كاعتمدت .التقني التعليم كتطوير تحسين
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 كأعضاء معلمي من المكونة الدراسة عينة الستطبلع االستبانة اـالتحليلى، كاستخد

  كعددىم التقني التعليم كطبلب  معلمان، (1=) كعددىم التقني للتعليم ىيئة التدريس
كاضحة،   أىداؼ التقني التعليم لمناىج : اآلتي الدراسة نتائج ( طالبنا. كأظهرت015)

 ال العمل، كما أف التدريب الميداني ؽسو  التقني إحتياجات التعليم مناىج كما تلبي
 في المستخدمو األدكات كالمعدات تتوافق للمتدربين، كال عمل فرص توفير في يساىم

التخصص، ككذلك فإف  مجاؿ في العمل سوؽ في مستخدـ ما ىو مع كالمعامل الورش
 كالتقاني، كأكضحت الدراسة كجود التقني التعليم منهج أىداؼ تخدـ القبوؿ ال شركط

 الصعوبات منها من العديد التقنية كالكليات التقنية المدارس عدة صعوبات تعترض

للرؤية  المناىج كافتقار المدرب، التربوم الكادر كافتقار كالميزانيات التجهيزات قصور
 بالتعليم المفرط كاالىتماـ التقني التعليم تجاه السلبية المجتمعية كالنظرة الواضحة

  .األكاديمي
شكلة ضعف اإلقباؿ المجتمعي على التعليم الفني كالمهني، فقد كلعبلج م

من  شئ دكنها كما الثانوية المرحلة في العاـ التعليم تضمينلجأت دكؿ العالم إلى 
 5791 العاـ كمنذ إيراف قامت المثاؿ سبيل فعلى .كالزراعي كالفني المهني التدريب

 بسيطة فنية مقررات بمقتضاىا أدخلت الثانوية المرحلة في التعليم بإصبلحات في ـ

 في الزراعي الفني التعليم أيضان  باكستاف كما أدخلت  .المرحلة ىذه مناىج في

 االقتصادم التخطيط تتبع التي بعض الدكؿ يف ـ 5791 العاـ في الثانوية المرحلة

 المرحلة طبلب حيث يقضي كالتعليم العمل بين الجمع يتم الصين مثل المركزم

 أعماؿ زراعية في آخر كشهران  إنتاجية صناعية أعماؿ في عاـ كل شهران  المتوسطة

  .كالتطبيق النظرية بين الجمع يتم كىكذا إنتاجية
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 إليها؛ التوصل تم ، كالتى الفنى التعليم فى المطلوبة المهارات كتتضمن

 ,.Louay et): يأتى ما ؛ المختلفة ، كالمؤسسات العمل أصحاب آراء خبلؿ من

al., 2014: 34)  
o كتكنولوجيا المعلومات، كإجادة ، القراءة، كالكتابة تتضمن : التواصل مهارات 

 .األجنبية اللغات
o  كحل  مع اآلخرين، كالتعامل، الشفهية االتصاالت كتشمل : المهارات الناعمة

 . العمبلء مع كالتواصل على التفاعل، لقدرةاك  الجماعي، كالعمل المشكبلت،

 o فى متوقع ىو المتخصصة؛ كما الفنية المعرفة تتضمن: ةالمحدد العمل مهارات 

 . الفرد بها سيلتحق التى الوظائف،كاألعماؿ

 o العاملة، كالتخطيط القول تنظيم على القدرة كتشمل : اإلدارية المهارات ، 

 مناسب، بشكل المهاـ ، كتفويض كترتيبها األكلويات، كتحديد ألعماؿ، كالتنظيم

 . كالسبلمة ، األمن متطلبات تحقيق فضبلن عن العمليات، سبلمة كضماف

 o كالعمل المهنة، أخبلقيات على التركيز : تجاىو كالموقف ، العمل أخبلقيات 

 استعدادتهم. مع تتناسب لمهن األفراد جذب على

 Dual Learning System تطبيق نظاـ التعليم الثنائي أك المزدكج -ثانينا
الخاص  القطاع شركات فيو تشترؾ التعليم أنماط من نمط ىو الثنائي التعليم
 احتياجات لتلبية للطبلب الدراسية الخطة تنفيذ في الحكومية التعليمية كالمؤسسات

 في األكاديميين مع الشركات تتحمل حيث الخريجين، توظيف الشركات بهدؼ ىذه

 الطبلب على األكاديمي كاإلشراؼ المناىج مسئولية تصميم التعليمية المؤسسات

 عن الثانوية المدارس خريجي أكاديمي للطبلب بديل إيجاد إلى كيهدؼ .قويمهمكت

 العملية في للمشاركةالعمل  ألرباب الفرصة كإعطاء التقليدية الجامعية الدراسة
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كقد قامت العديد من دكؿ العالم بتطبيق نظاـ التعليم المزدكج، كىو نمط  .التعليمية
دكؿ العالم كلو العديد من المسميات كالتعليم  من أنماط التعليم مطبق في العديد من

 الثنائي، أك صيغة من المدرسة إلى العمل، أك التدريب التبادلي كغيرىا من المسميات. 
كيتطلب ىذا النظاـ كجود لجنة للتنسيق تضم ممثلين للشركات المستفيدة، 

الشركة  كممثلين لؤلساتذة األكاديميين بالمؤسسات التعليمية، تتأكد من استيفاء
المتقدمة لبلستفادة من ىذا النظاـ لكافة الشركط كالمتطلبات من حيث التجهيزات، 
ككجود عاملين لئلشراؼ على الطبلب بالدرجة المطلوبة. كال بد من كجود لجنة 
لتخطيط المناىج تضم األساتذة األكاديميين كممثلى الشركات تتولى تحديد المنهج 

 أك المخرجات أك الكفايات المطلوبة. التفصيلي للدراسة كفقا لؤلىداؼ
كفى ألمانيا تشترؾ شركات القطاع الخاص كالمؤسسات التعليمية الحكومية فى تنفيذ 
الخطة الدراسية لتلبية احتياجات ىذه الشركات بهدؼ توظيف الخريجين، حيث 
تتحمل الشركات مع األكاديميين فى المؤسسات التعليمية مسئولية تصميم المناىج 

راؼ األكاديمي على الطبلب كتقويمهم. كتقديم بديل أكاديمي للطبلب خريجي كاإلش
المدارس الثانوية عن الدراسة الجامعية التقليدية كإعطاء الفرص ألرباب العمل 
للمشاركة فى العملية التعليمية. كيتم قياس المهارات التى اكتسبها الطالب من خبلؿ 

قد اختبار فى مكاف العمل بواسطة الشركة أك اختباره فى المؤسسة التعليمية، ككذلك ع
المصنع تحت إشراؼ النقابة أك االتحاد أك الغرفة الصناعية أك التجارية المختصة، 
كيمنح الطالب شهادتين أحدىما من المؤسسة التعليمية كالثانية من الشركة أك 

 ىابعد يحصل الدراسة من سنتين يقضي الطالب حيث األكؿ المسار المصنع. فهناؾ

 الثاني المسار كفي ،"مساعد مهندس" كظيفة في العمل بسوؽ كيلتحق الدبلـو على
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 بسوؽ البكالوريوس كيلتحق درجة على بعدىا يحصل سنوات ثبلث الطالب يقضي

 .مهندس كظيفة في العمل
كيطلق على ىذا النظاـ المزدكج "التعليم للعمل" فى الواليات المتحدة األمريكية،      

لحكومة جزء من التمويل كالباقي تتحملو المؤسسات ك الشركات، كيتم حيث تتحمل ا
 ،  ( =01: 5105في ىذا النظاـ:)المنظمة العربية للتربية كالثقافة كالعلـو

 تقديم برامج أكلية لئلعداد المهني كالتحضير لتعليم مهني عاـ. -0
العمالة التأكيد على المركنة كاالحتراؼ كإلماـ الطبلب بطبيعة التوظيف ك  -5

 كدكرىم نحو مجتمعهم ككطنهم.
 كغيرىا منذ كبورتبلند كتكساس أككبلىوما أمريكية مثل بدأت كاليات كقد

 ، أك من"School-to-Work العمل إلى المدرسة من تطبيق نظاـ التسعينات مطلع

 الواليات باقي كانتشرت منها إلى   "School - to - Career".الوظيفة إلى المدرسة

 School to work)، حيث صدر قانوف من المدرسة إلى العمل األمريكية

Opportunities Act)  العاملة القول كتطوير كالذل يتضمن إعداد 9<<0سنة 

 تضم عديدة جهات بين مشاركة على كيقـو . القائمة الدراسية على البرامج مبنى

 النظاـ ىذا كيؤمن .كغيرىا كالحكومة كالعماؿ كالصناعة كالتعليم األعماؿ قطاعات

 سوؽ مقاييس مع المتوافقة الفعلية كالمهارات احتياجاتهم المناسب التعليم للطبلب

 تحددىا التي المقاييس على كالمبني المهنة بمزاكلة الترخيص إلى إضافة العمل،

 بين مشاركة محلية عبلقات تطوير على التعليم من النمط ىذا الصناعة. كيعمل

التعليم  بين كيربط كغيرىا، كالحكومة كالعماؿ عليمكالت كالصناعة العمل قطاعات
 كالنظرية كالعمل، كالمعرفة كاليدكم، العقلي النشاط بين القائمة الحواجز كإلغاء كالعمل

 Schoolكالمهني. كيعتمد ىذا النظاـ على التعليم فى المدرسة  كالتطبيق، كاألكاديمي
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based Learning كالتدريب فى مكاف العمل ،Work based Learning ،
إضافة لتنسيق األنشطة كارتباطها ببعضها على ضوء آراء أعضاء ىيئة التدريس كرجاؿ 

 (5101األعماؿ. كاالعتماد على طريقة المشركعات فى التدريس.)الصايغ، 
 برامج طرح كمن المشكبلت التى كاجهت تطبيق صيغة من المدرسة إلى العمل طريقة

 لتعطي كمترابطة محكمة غير األحياف بعض في كوفكالتي ت العمل( إلى المدرسة )من

 متفرغين، غير أساتذة البرامج تنفيذ القائمين على معظم أف ككذلك متكامبل، برنامجان 

 بالنظرة مقارنة المهني كالتقني للتعليم الدكنية االجتماعية النظرة ذلك إلى أضف

 سنوات. ربعاأل نظاـ الكليات في التعليم أك الجامعي للتعليم االجتماعية
ىمية التغيير فى طريقة الدراسة بهذا النوع الحقيقى أل اإلدراؾبدأ في مصر ك 

كؿ" بنظاـ كؿ مدرسة صناعية لتخريج فئة " الفنى األأنشاء إمن التعليم من خبلؿ 
. 5><0/0><0الدراسة الخمسية ) خمس سنوات متصلة ( فى العاـ الدراسى 

 <08صناعية المتقدمة بنصوص القانوف رقم ىمية المدارس الفنية العلى أتأكيد كال
"مشركع  كقد مٌثلكائل التسعينات، أ، ثم تلقت دفعتها الكبرل فى 0=<0لسنة 
كبر خطوة على طريق تقديم أكوؿ" لتطوير التعليم الفنى كالتدريب المهنى -مبارؾ

 خطوة متقدمة على فهو النموذج العملى للنظاـ الثنائى فى التعليم الصناعى المصرل.
طريق رفع مستول "الكفاءة النوعية" لطلبة كخريجى التعليم الصناعى، باحتذاء النموذج 

المسمى بالتعليم المزدكج كالقائم على: التعليم فى المدرسة لجزء من الوقت   يلماناأل
سبوع، كالتدريب داخل المصنع معظم الوقت. كبناء على ذلك يقضى الطالب فى أكل 

 ياـ داخل المصانع المشاركة.أربعة أن داخل المدرسة ك مدارس المشركع المصرل يومي
تنفيذ المشركع فى  المدف الصناعية الجديدة كباالتفاؽ مع جمعيات المستثمرين كتم 

دكار بين التوزيع المتكامل لؤلكأىم ما ميز المشركع ىو  ك الشركات الرئيسية.أ
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الرئيسية للتنفيذ داخل  االطراؼ المسئولة اذ تتحمل الحكومة المصرية التكلفة المالية
المدارس بينما تقتصر مسئولية الجانب االلمانى على تزكيد المشركع بالخبراء كتوفير 
بعض فرص التدريب كتقديم بعض التجهيزات كالمعدات للمدارس التابعة للمشركع 

ما مسئولية المصانع كالشركات ذات الصلة فتشمل تدريب الطلبة كتحمل نفقات أ.
قتضى عقود للتدريب كيمنح الطالب المتدرب مكافأة مالية شهرية ىذا التدريب بم

كلويات التى ك الشركة كفقا لؤلأالتعيين بالمصنع  بأكلويةخبلؿ فترة الدراسة كما يتمتع 
 يحددانها .

 كمن الدراسات التى تناكلت ىذا االتجاه:
ارؾ كوؿ ( بعنواف: "المردكد االقتصادم كاالجتماعي لبرنامج مب;511دراسة )على، -

فى مجاؿ التدريب التقني كالمهني للبنات فى مصر". كىدفت ىذه الدراسة إلى بحث 
كوؿ" فى مجاؿ التعليم الفني   -المردكد االقتصادم كاالجتماعى لبرنامج "مبارؾ

كالمهني للبنات فى مصر، كأكضحت األسباب الرئيسة المؤثرة سلبان على إفادة المرأة 
مة، كما أشارت الدراسة إلى ضعف القطاع الخاص فى من بعض برامج التدريب المقد

تشغيل اإلناث فى مصر، كقدمت الدراسة نبذة عن برنامج مبارؾ كوؿ، كأىدافو 
األساسية، كاألطراؼ المشاركة فيو، كأىم مميزاتو كإنجازاتو، كأىم األسس كالمبادئ 

ادة دمج المرأة التى يتبناىا البرنامج فى تعليم كتدريب الفتيات، كأكصت الدراسة بزي
فى سوؽ العمل، كتطوير منظومة التدريب فى مصر بشكل عاـ، كزيادة دكر القطاع 

 الخاص فى ىذا المجاؿ.
بعنواف: "التعليم كالتدريب المهني للشباب  ((Schmidt,2010دراسة شميدت  -

ذكم المستويات المنخفضة من التأىيل فى ألمانيا، كىدفت ىذه الدراسة إلى دراسة 
م المهني فى ألمانيا كدكره فى تأىيل الطبلب ذكم المستويات المنخفضة فى التعلي
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التعليم األساسي األلماني، كإعداد المناىج كتقييمها كتصميمها، ككيف تحوؿ نظاـ 
التعليم المهني األلماني إلى خطة شاملة لنظاـ انتقائي لتدريب كتعليم الشباب ذكل 

تقديم البرامج الدراسية فى المدارس المستويات المنخفضة، كدكر الشركات فى 
المهنية بما يساير التحوالت الجارية فى سوؽ العمل. كتوصلت الدراسة إلى كجود 
نتائج مثالية لذلك النموذج من التلمذة الصناعية، كزيادة اإلقباؿ على ذلك النوع من 

 التعليم بين الطبلب األلماف ذكم المستويات المنخفضة فى التعليم األساسي.
بعنواف: التعليم الفني كبرنامج التدريب  ((Mki-vetep,2010دراسة مكي فيتيب  -

كالتوظيف لمبادرة مبارؾ كوؿ". كىدفت ىذه الدراسة إلى اتجاىات التعليم كالتدريب 
القائمة فى التعليم المصرم، كعبلقتو بخطة التنمية، كسوؽ العمل، كتوصلت ىذه 

جمة العبلقة بين العامل كصاحب العمل، كأىمية الدراسة لدكر برنامج مبارؾ كوؿ فى تر 
كوؿ"، لما   -التدريب داخل الشركات كالمصانع، كأىمية التوسع فى مبادرة "مبارؾ

تحققو من توازف بين الباحثين عن عمل، كأصحاب األعماؿ من خبلؿ التعليم 
 المشرتك كالمتبادؿ كتعريف الشباب بعالم األعماؿ.

 أثر تقييم مصر في المزدكج التعليم نظاـ مبادرةاف: "( بعنو 0252دراسة )آدامز،  -

، ككالة التعاكف األلماني "العمل إلى المدرسة من االنتقالية المرحلة على المبادرة
كىى دراسة تقييمة لمبادرة التعليم المزدكج فى مصر، كأبرز ، القاىرة.  GIZاإلنمائي 

 على أسئلة األكؿ الجزء د طرحجزأين. كق كاشتملت الدراسة على إنجازاتها كعيوبها. 

 شملت كقد .المستفيدة على المجموعة للبرنامج المدرؾ التأثير حوؿ شملهم الذين

 بالتوظيف يتعلق فيما العمل سوؽ نتائج للشباب دراستها تمت التي التأثيرات

 طرح فقد الثاني الجزء أما .العمل سوؽ أجريت في تتبعية دراسة، كإجراء كاألجور

 نتائج الفعاؿ للبرنامج ككيفية تحسين البرنامج، كمعوقات التطبيق طبيقت حوؿ أسئلة
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 سبيل الضعف؛ فعلى نقاط ال تخلو من  أف الشراكةكأكضحت الدراسة ، البرنامج

 الفني التعاكف برنامج اختار كقد .التربية كزارة لميزانية المحدكدة القدرة المثاؿ 

 اإلنفاؽ في فجوة إلى أدل مما كالمعدات، التحتية في البنية االستثمار عدـ األلماني

 كتكمن .القطاع الخاص أك الحكومة بواسطة كاؼ بشكل شغلها يتم لم الرأسمالي

كالتدريب،  التعليم مجاؿ في للغاية مجزأ لنظاـ التكامل تحقيق كيفية في التحديات
 .النظاـ ىذا في الخاص القطاع سيلعبو الذم كالدكر

عنواف: "دراسة مقارنة لنظم الربط بين التعليم الفني ( ب5100دراسة )الشرشابي، -
الصناعي كسوؽ العمل فى مصر كالصين كألمانيا". كىدفت إلى إيجاد نظاـ مقترح 
لربط التعليم الفني الصناعي بسوؽ العمل فى مصر من خبلؿ: االستفادة من نظم ربط 

طوير التعليم الفني التعليم الفني الصناعي بسوؽ العمل فى كل من الصين كألمانيا، كت
الصناعي فى مصر، كتوصلت الدراسة إلى الحاجة إلى تطبيق أنظمة مثل "التعليم 

 المزدكج: مبارؾ كوؿ"، ك"التدريب التبادلي"، ك"نظاـ من المدرسة إلى العمل".
 بين الصياغة االتساؽ مدل تعرؼ إلى ىدفت ( ك5105السبلـ، )عبد دراسة -

حدث  ما مصر،ك في المهني كالتدريب الفني التعليم حإلصبل القومي للمشركع النظرية
 ،"الوصفي المنهج" على الدراسة اعتمدت التجريبي، التطبيق خبلؿ للمشركع

 الطبلب، مهارات تطوير مجاؿ في مميزة نتائج حقق المشركع إلى أف الدراسة كتوصلت

 مصر، في الصناعية الثانوية المدارس على جميع أكسع بشكل التطبيق إلى كيحتاج

كالتوسع فى تطبيق مشركع إصبلح التعليم الفني  المعلمين، تطوير مهارات كالحاجة إلى
 الربط على المزدكج التعليم نظاـ يساعد مصر، كما في الصناعية الثانوية المدارس في

 .الصناعية بالمدارس كالدراسة النظرية اإلنتاجية المؤسسات في العملي التدريب بين
 : مزايا ىذا االتجاه
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كتشير الدراسات إلى أف نظاـ التعليم الثنائي لو العديد من المزايا كىى: 
 (=>0: 5119)األنصارم،

تكامل إمكانات الشركات مع إمكانات المؤسسات التعليمية الحكومية كتنسيق  -
.  األنشطة لتخريج طبلب على مستول تأىيل عاؿو

 جات الوظيفية العملية.االستجابة لمطالب الدكلة فى توفير تعليم مرتبط باالحتيا -

تخفيف العبء المالي على المؤسسات التعليمية الحكومية فى توفير التعليم  -
الفني للطبلب، كتحمل الجهات المستفيدة من الشركات كالمؤسسات لجزء 

 من التكلفة.

يمكن للطبلب نقل تجربتهم فى مواجهة المشاكل العملية من بيئة العمل إلى  -
تبار مدل مبلءمة ما يتلقونو من تعليم نظرم للواقع داخل الفصل الدراسي، كاخ

 العملي.

 عيوب كصعوبات تطبيق نظاـ التعليم المزدكج:
تتمثل صعوبات تطبيق ذلك االتجاه في إيجاد برامج محكمة كمترابطة تلبي   

أف مؤسسات اإلنتاج  العربية ال تكتفي بعدـ إقامة احتياجات سوؽ العمل، فى ضوء 
بحث، كما أنها ال تقبل على طلب التكنولوجيات الجديدة من أقسامها الخاصة لل

المؤسسات الوطنية للبحوث كالتطوير، كإنما تلجأ، في العادة، إلى األطراؼ األجنبية، 
أك استيراد اآلالت كالمعدات  -بتكلفة باىظة -من خبلؿ إقامة المشركعات الجديدة 

، إضافة كالعمالة العادية أيضا...الجاىزة، كمستلزمات اإلنتاج، كالخبراء األجانب بل 
إلى النظرة االجتماعية الدكنية للتعليم المهني كالتقني مقارنة بالنظرة االجتماعية للتعليم 

   .الجامعي

 تطوير إدارة التعليم الفني: –ثالثان 
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 تطبيق معايير الجودة الشاملة فى التعليم الثانوم الفني: -أ
 إدارة ألف كنظران   .إدارتو كفاءة على جة كبيرةبدر  يعتمد تعليمي نظاـ أم تطوير إف

 قضية أف يرم فالبعض التعليمي، النظاـ لنجاح الحاكمة العناصر أبرز أحد تمثل التعليم

– كالتخلف التقدـ قضية ألف البشرية المجتمعات حياة في الحاكمة من القضايا اإلدارة

 خطورة التعليم تزداد دارةبإ األمر يتعلق كعندما إدارة، قضية ىي إنما -حقيقتها في

 العالمي المستول على التربوم اإلصبلح مبادرات من كبيران  قسطان  كاف القضية. كعليو

 ذلك في مستخدمة كتطوير أداءاتها، مشكبلتها لتبلفي محاكلة في التعليم، إدارة لقضية

 Total (TQM) الشاملة الجودة إدارة مقدمتها كفي الحديثة، اإلدارية األساليب

Quality Management  العالمية كالمعايير التميز إحراز أجل من السبيل لكونها . 

 إلى بخاصة كاإلدارة عامة التعليم في الشاملة الجودة بقضية االىتماـ تزايد كلقد

 بحسبانها الشاملة" عصر الجودة العصر" ىذا على يطلقوف المفكرين جعل الذم الحد

 العالمية المتغيرات لمسايرة تولد الذم الجديدة رةاإلدا لنموذج األساسية الركائز أحد

 النماذج ظهرت فقد ( كعليو00: :511معها. )مصطفى،  التكيف كمحاكلة كالمحلية

 كأرفن، ككركسبي ديمنج، كجوراف إدكاردز نماذج مثل: الشاملة للجودة الدكلية كالجوائز

 عبد الملك كجائزة جودة،لل األكربية كالجائزة ديمنج، كجائزة مالكولم بالدرج، كجوائز

التطبيقية  النماذج من الكثير كظهر الهاشمية، األردنية بالمملكة للتميز الثاني اهلل
 الدكؿ من الكثير في كالعالي الجامعي قبل التعليم مؤسسات في الشاملة للجودة

  .الغربية
 تنمية نظم في الرئيسة كالمكونات العناصر أىم أحد الفني التعليم جودة كتعد

 االقتصادم النمو عليها يعتمد التي المدخبلت من التي تعتبر البشرية الموارد
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 المعرفي االقتصاد نحو كالمستمر التحوؿ التدريجي مع أىميتها كتزداد كاالجتماعي،

 (0;:: 5109المجتمع. )صديق، كاألشقر،  في
 الفني الثانوم التعليم التعليم في الشاملة الجودة بإدارة األخذ مبررات أىم إف

 كاالفتقار المستخدمة اإلدارة نظم في تتمثل كالتي اإلدارية، الفعالية ضعف :في تتمثل

 المجتمع يسعي كلذا حديثة، كتقنيات إدارية أساليب ابتكار كعدـ كاضحة، فلسفة إلى

 الثانوم بالتعليم المدرسية اإلدارية لتطوير استخداـ الجودة الشاملة توظيف نحو

 (>:51016الفني.)عبد الغفار، 
 التعليم مدارس مديرم ألداء ميدانية دراسة"( بعنواف: 6106 ،زيداففدراسة )

كىدفت لتقييم كاقع أداء مديرم المدارس الثانوية  ،"الفيـو بمحافظة الصناعي الفني
الصناعية على ضوء معايير الجودة كاالعتماد، كالتعرؼ على كاقع األداء، كالمعوقات، 

دمت الدراسة المنهج الوصفي من خبلؿ تطبيق استبانة على كمقترحات تطويره، كاستخ
( من جميع مديرم كككبلء المدارس الثانوية الصناعية بالفيـو ، كرؤساء 697عدد )

للبيئة الداخلية  SWOTاألقساـ العلمية كالعملية، كاستخدمت الدراسة تحليل 
ات كالفرص، كمن للمدارس الثانوية الصناعية، كتحديد نقاط القوة كالضعف كالتهديد

بين أبرز نتائج الدراسة غياب مفاىيم الجودة كثقافتها عن مديرم المدارس الثانوية 
الصناعية، كانعداـ دكر مديرم المدارس الثانوية الفنية فى تطوير األداء، ككجود الكثير 
القيود فى اللوائح كالقوانين أماـ تطوير األداء، كعدـ إلماـ المديرين باالتجاىات 

 يثة فى إدارة المدارس الفنية.الحد
 إدارية كنظم أساليب إتباع من البد كاف كاإلشكاليات األزمات ىذه كلمواجهة

 المدرسية اإلدارة مجاؿ كتطبيقو في الشاملة الجودة إدارة نظاـ استخداـ كلعل حديثة،

 تنظيمي مناخ يساعد على توفير الخمس السنوات نظاـ التجارم الفني الثانوم بالتعليم
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 أم كفعاؿ، كفء نحو على المدرسة في كتمكين العاملين لئلبداع المدرسي، داعم

 يشعركف أنهم بحيث المنظمة، عمل على السيطرة أك التحكيم من درجة العاملين منح

 كرؤيتها المدرسة بملكية يشعركف كما بالمدرسة، القرارات اتخاذ عملية من فعاؿ جزء

 إلى بدكره يؤدم الذم األمر العمل، إلنجاز ان ذاتي دافعان  لديهم كيصبح كمخرجاتها،

: =511الكلية للمدرسة.)أحمد،  الجودة زيادة ثم كمن الوظيفي، أدائهم تحسين
 المعرفة إدارة أف عن فضبلن  ككفاءة بفاعلية كإدارتو الوقت تخطيط على ( كالقدرة009

 عملو جبي ما معرفة منها يتطلب أم المستويات كل قوية على مدرسية إدارة تتطلب

 كتحويلها عمل إلى الواقع على أرض كترجمتها لآلخرين -المعرفة أم– كنقلها كلماذا؟،

 توجيو على قادرة مدرسية إدارة تتطلب الشاملة الجودة فإدارة ثم كمن فعلية؛ حقيقة إلى

 تقدمان  أحرزت تربوية مؤسسة ىناؾ كليس المدرسة، أىداؼ تحقيق العاملين باتجاه

 بالتعليم إدارية عالية قدرة ذات -إدارة– قيادة دكف الشاملة الجودة إدارة مفهـو ضمن

 الفني. الثانوم كالتعليم عامة المصرم
 كمن الدراسات الذل تناكلت ىذا االتجاه :

( بعنواف: "تطوير التعليم الثانوم الفني بمصر في ضوء 5118دراسة )البنا،  -
". كىدفت إلى عرض إدارة الجودة الشاملة: دراسة حالة فى محافظة دمياط

أبعاد تطوير التعليم الثانوم الفني بمصر إلرساء ثقافة الجودة الشاملة، كالتعر 
فعلى كاقع ثقافة الجودة فى مدارس التعليم الثانوم الفني الصناعي بمحافظة 
دمياط، كطرح تصور مقترح لتدعيم ىذه الثقافة. كاستخدمت الباحثة 

رة قياس ثقافة الجودة الشاملة فى المنهج الوصفي التحليلي موظفة استما
التعليم كأداة للدراسة بعد تعريبها كتحكيمها، ككاف من نتائج الدراسة: أنو ال 
توجد أىداؼ كاضحة كمحددة للبيئة المدرسية، كأف إدارة المدرسة ال تقـو 
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بدراسة عوامل النجاح كالفشل، كال تأخذ بآراء المعلمين كال تستمتع آلراء 
ة، كأف مديرل المدارس الثانوية الفنية ال يديركف النظم كمقترحات الطلب

كالعمليات باستخداـ مدخل الجودة الشاملة، كأف الطبلب ليس لهم دكر في 
تطويرالخدمة التربوية، كأف الخدمات المقدمة داخل المدرسة ال تركز على 

 احتياجات الطلبة.

 بالتعليم يةالمدرس اإلدارة ( بعنواف: "تطوير5101الغفار، دراسة )عبد -

 الجودة معايير ضوء الخمس في السنوات نظاـ التجارل الفنى الثانوم

الشاملة"، كىدفت إلى كضع تصور مقترح لتطوير اإلدارة المدرسية فى 
المدرسة الثانوية الفنية التجارية نظاـ الخمس سنوات فى ضوء معايير الجودة 

تخداـ المنهج الشاملة، كتحديد آليات تطبيق ذلك التصور من خبلؿ اس
الوصفي كتحليل مفهـو إدارة الجودة الشاملة كمعاييرىا كنماذجها المختلفة، 

 عن المسئولة القيادات من ممثلة عشوائية كعرض ذلك النموذج على عينة

 من مصر في السنوات الخمس نظاـ التجارية الفنية الثانوية المدرسة إدارة

 .كككبلء كنظار، مديرين

بعنواف: "تقويم إصبلح نظاـ التعليم الفني المموؿ ( 5100دراسة )السيد، -
من االتحاد األكركبي، كالحكومة المصرية فى ضوء معايير جودة العملية 
التعليمية بمحافظة بورسعيد". كىدفت إلى تقويم برنامج إصبلح نظاـ التعليم 

إليو  المصرم كاحتياج المجتمع الفني المصرم ألىمية ىذا النوع من التعليم
تقويم ك سياسة اإلصبلح التعليمي المواكبة لئلصبلح االقتصادم،  في ظل

ىذا البرنامج للتوصل إلى جوانب القوة كجوانب الضعف في تطبيق ىذا 
( من الخبراء فى التعليم الفني >5كاستطبلع آراء عدد ) البرنامج
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( <:كالمسئولين فى إدارة إصبلح التعليم الفني الصناعي ببورسعيد، كعدد )
(. 5101البة من خريجي الدفعة األكلى لبرنامج اإلصبلح عاـ )طالب كط

دعم ىذا البرنامج كانتشاره تحقيقان طرح تصور لكيفية  كتوصلت الدراسة إلى
دار بطريقة ال فني يي للتعليم النشاء نظاـ كإلمعايير الجودة بالعملية التعليمية 

 .مركزية كبناء على متطلبات السوؽ المحلي كالعالمي

ر تطبيق الجودة الشاملة فى إدارة التعليم الفني عن تحقيق نتائج إيجابية كقد أسف
فى العديد من دكؿ العالم، كتحسين أداء المؤسسات التعليمية فى كثير من 
الحاالت شريطة التغلب على المعوقات كالمشكبلت كمقاكمة المديرين كالمعلمين 

امهم بها، كفلسفتها، إضافة لتطبيق نظاـ الجودة نتيجة لعدـ قناعتهم، أك عدـ إلم
لنقص اإلمكانيات كالتجهيزات، كعدـ كجود تدريب كافي عليها، كعدـ التوعية 

 بأىميتها كأىدافها.
 

 تطبيق مدخل الهندرة فى إدارة التعليم الفني:  -ب

الهندرة لغةن ىى مصطلح أدخل فى العربية مشتق من كلمتين ىما "الهندسة"، 
كالذل  Business Reengineeringلح األجنبي ك"اإلدارة" كىى ترجمة للمصط

( 5101كيعرِّؼ )ضحاكم،، ( 995: 5100يعني إعادة ىندسة األعماؿ. )البريرم، 
الهندرة )إعادة ىندسة العمليات اإلدارية( بأنها إعادة التفكير الجذرم، كإعادة تصميم 

 ".العمليات اإلدارية بهدؼ إحداث تحسينات جذرية كىامة فى مقاييس األداء
كيسعى ىذا االتجاه إلى تطبيق مدخل الهندرة كذلك لتحقيق تحسينات جذرية 
في أساليب كطرؽ العمل بالمؤسسات لتتناسب مع إيقاع كمتطلبات العصر، كتحقيق 
الجودة كالسرعة كتخفيض التكلفة، كتحسين أداء العاملين ليقوموا باألعماؿ بالطريقة 
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لعمل على تخفيض تكلفة األداء، كتخفيض التى يريدىا المستفيد كيتطلع إليها. كا
الدكرة الزمنية للعمل، كتحسين جودة المنتج أك الخدمة. كتعتمد إجراءات تطبيق 
الهندرة على تغيير ثقافة األفراد العاملين فى أل مؤسسة كتغيير أدكارىم من مبلحظين 

لمعلومات، إلى قادة للتغيير، كتبني مبدأ المشاركة، كبناء أنظمة شاملة الكتركنية ل
كتحليل بيئة العمل داخليان كخارجينا، كتطوير معايير اختيار المديرين بناء على الكفاءة، 

( كتهدؼ 1<510560كتوفير أعداد من األفراد المدربين كالمؤىلين. )البحيرم،
 الهندرة إلى:

تطوير نوعي لمدخبلت المدرسة كمخرجاتها كاالرتقاء بها إلى المستويات  -0
 وين مجتمع متعلم منتج.المطلوبة لتك

ضبط مستول جودة عمليات التعلم من خبلؿ تقويم مخرجات التعليم،  -5
 كأداء المعلمين، كأداء المدرسة كمداخل لعمليات التغيير الجذرم.

 تحقيق تميز المدرسة ككفاءتها فى مجاالت التخطيط كالمحاسبة. -8
ممارساتهم المهنية،  النظر إلى المعلمين كمهنيين محترفين لهم الحرية فى -9

 كحقهم فى إبداء آرائهم النقدية داخل الفصوؿ الدراسية. 
 كمن الدراسات التى تناكلت تطبيق مدخل الهندرة فى إدارة التعليم الثانوم الفني:

(: بعنواف إعادة ىندسة العمليات اإلدارية فى التعليم >511دراسة )محمد، -
فاء بمتطلبات المعايير القومية الثانوم الصناعي بجمهورية مصر العربية للو 

للتعليم، كىدفت إلى التعرؼ على مفهـو إعادة ىندسة العمليات اإلدارية، 
كتحليل األداء التنظيمي للمدرسة الفنية الصناعية، كالتعرؼ على أبرز 
الخبرات العالمية فى مجاؿ إعادة الهندسة اإلدارية، ككضع آليات إعادة 

لتعليم الثانوم الصناعي، كتوصلت الدراسة ىندسة العمليات اإلدارية فى ا
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إلى كضع تصور لتطبيق مدخل إعادة الهندسة فى إدارة المدرسة الثانوية 
الفنية، كالحاجة إلى األخذ بالتقنيات الحديثة فى التعليم الفني، كالتدريب 

 المستمر للمعلمين، كالتحوؿ إلى العمل لخدمة العمبلء.

نواف: إعادة ىندسة التعليم المهني بع(Olumade,2013) دراسة أكلميد  -
كالفني من أجل تحقيق التنمية المستدامة فى المنطقة الشمالية المركزية فى 
نيجيريا، كىدفت ىذه الدراسة إلى ىو إعادة ىندسة التعليم المهني كالتقني 
فى المنطقة الشمالية المركزية فى نيجيريا من أجل تحقيق التنمية المستدامة. 

( 63استخداـ الدراسة المسحية لعينة طبقية عشوائية لعدد )كتبنى البحث 
( مدرسة شكلت المجتمع األصلى للدراسة، كاستطبلع 89مدرسة من بين )

( طالب كتوجيو استبياف التعليم 6399( طالب من بين )8229آراء عدد )
كتم مناقشة أربعة فركض  .(VTESDQ)المهني كالتقني للتنمية المستدامة. 

(. كتم تحليل البيانات باستخداـ معامل االرتباط 9.0اللة )عند مستول د
بيرسونز كأكضحت البيانات أف التعليم المهني كالتقني لو دكر فى تحقيق 
التنمية المستدامة، كأىمية ربط محتول التعليم التقني كالمهني بمتطلبات 

ب سوؽ العمل، كأف التعليم المهني كالتقني يجب أف يتم إنشاء مدارسو بالقر 
 من المناطق الريفية، كأف تعكس برامجو ثقافة المجتمع.

 في الهندرة مدخل لتطبيق مقترح تصور( بعنواف: ">510دراسة )حسن، -

". كىدفت إلى التعرؼ أسيوط بمحافظة ميدانية دراسة: الفني الثانوم التعليم
على متطلبات كمعوقات تطبيق مدخل الهندرة فى تطوير األداء اإلدارم 

لثانوم الفني بمحافظة أسيوط ككيفية تطبيق ذلك المدخل بهدؼ بالتعليم ا
االرتقاء بهذا النوع من التعليم. كاستخداـ المنهج الوصفي من خبلؿ 
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استخداـ استبانة للتعرؼ على متطلبات تطبيق مدخل الهندرة، ككذلك 
استبانة للتعرؼ على معوقات التطبيق، كشملت العينة معلمى كمديرل 

( إدارات تعليمية بمحافظة أسيوط، >لثانوم الفني فى )مدارس التعليم ا
كتوصلت الدراسة إلى كضع تصور مقترح لتطبيق مدخل الهندرة فى إدارة 

 التعليم الثانوم الفني.
( 5108؛ صبيح،5101؛ الدجني،:511كأشارت دراسات )سليماف، 

ل في إلى أف أىم مشكبلت كمعوقات تطبيق مدخل الهندرة فى إدارة المؤسسات تتمث
عدـ الفهم الواضح لمفهـو الهندرة بين أفراد المؤسسة، فالهندرة ال تعنى مجرد تحقيق 
تحسينات فى الجودة أك الترشيد أك استخداـ نظم كبرامج حاسب آلي جديدة فى 
المؤسسة التعليمية، بل تتضمن تغيرات تشمل القيم السائدة بين أفراد المؤسسة، كتغير 

العمليات كما تتضمنو من إجراءات تحليل البيئة الداخلية فى األدكار كالتركيز على 
كالخارجية كتحديد نقاط القوة كالضعف، كاختيار المديرين بناء على معايير الكفاءة، 

 كتحسين المخرجات لتحقيق أفضل أداء ممكن.
كما تتضمن مشكبلت تطبيق مدخل الهندرة استهداؼ التغيير كهدؼ كحيد فى حد 

فشل جهود إعادة التغيير، ككذلك عدـ تخصيص الموارد الكافية،  ذاتو، مما يؤدل إلى
أك عدـ التوعية كتجاىل الثقافة التنظيمية السائدة بين أفراد المؤسسة التعليمية، ككجود 
المناخ المدرسي البيركقراطي الذل يعوؽ تطوير العملية اإلدارية، كجمود الهياكل كالبني 

 ن، كضيق الوقت. التنظيمية، كتعدد اللوائح كالقواني
كمن ثم يمكن القوؿ إف تطبيق الهندرة يحتاج إلى تغيير الثقافة التنظيمية السائدة، 
كتطوير اللوائح كالقوانين لتكوف أكثر مركنة بما يدعم تحقيق التغيير المطلوب فى 
المدرسة الفنية، كنشر كتوعية المعلمين كالمديرين كالقائمين على التعليم الفني 
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ىدافها، كتوفير الموارد المادية كالتى تشمل المخصصات المالية، بفلسفتها كأ
كالتجهيزات، كإنشاء قواعد بيانات للمدرسة كالعاملين فيها، ككذلك توفير الموارد غير 
المادية المتمثلة فى الكوادر المدربة كالمؤىلة، كاختيار المديرين كفقان لمعيار الكفاءة 

اخلية للمدرسة، كالبيئة الخارجية كتحديد نقاط كليس األقدمية، كدراسة البيئة الد
الضعف كعبلجها، كتدعيم جوانب القوة، كترشيد النفقات، كإشراؾ المعلمين فى إبداء 

 اآلراء كالنقد كالنظر إليهم كمشاركين كقادة للتغيير كاألخذ بمقترحاتهم.

 الشراكة بين رجاؿ األعماؿ كالمدارس الفنية: -ثالثان 
 مساعدة يمكنها قوية آليات كالمهني، كالتدريب الفني التعليم تعد برامج

 كالعماؿ، كالمستهلكين، البيئة، عن مسؤكلين كمواطنين فعالين يصبحوا أف على الناس

 تكوف لكى كلكن .كالعالمية المحلية التحديات مواجهة على قادرين يكونوا أف كعلى

 األعماؿ، كمؤسسات شركات كمساىمة دعم تتطلب فإنها مؤثرة كفعالة، الجهود ىذه

 كالحكومات، الدكلية، المعنية بالتنمية كالمنظمات الحكومية، غير كالمنظمات

 إف حيث كحدىا، للحكومات ترؾ المسؤكلية  يجب ال بحيث المدني،  كالمجتمع

 الدكلي التعاكف أف كالشك .الحكومات بمفردىا قدرات تتجاكز الضركرية التغيرات

بلد  حدكد عند حلها يجب التي المشكبلت تقتصر ال حيث الصدد، ىذا في ضركرم
 ( 99: 5109)أسيدك،  ما

ففى الياباف يتكفل قطاع الصناعة بتوفير معظم برامج التعليم الفني 
كالتدريب المهني، كتقدر نسبة مساىمتو بنحو ثبلث أرباع تلك البرامج، أما الربع 

المعتمدة من كزارة التربية الباقي فتتكفل بو المؤسسات التعليمية الحكومية كالخاصة 
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كالتعليم، كالبعض اآلخر يتكفل بو المؤسسات التابعة لوزارة العمل. )المنظمة العربية 
 ،  (5105للتربية كالثقافة كالعلـو

كقد زاد التركيز عالميان على تفعيل المشاركة المجتمعية، كمشاركة رجاؿ 
ماؿ كالمدارس الفنية األعماؿ، كالتنسيق بين المؤسسات اإلنتاجية كرجاؿ األع

كالمشاركة فى إدارة كتمويل المدارس الفنية، كتخطيط المناىج كتحديد حجم 
المعلومات كالمهارات المطلوبة إلتقاف الطالب للتخصص، حيث يقـو رجاؿ األعماؿ 
كخبراء التدريب كالمهن المختلفة من إدارات التعليم كالتدريب الفني بتحديد المعايير 

تويات المهارية لكل مهنة كالتى يجب مراعاتها فى برامج الدراسة كالمؤشرات كالمس
كمراجعة كتطوير كتحديث ىذه البرامج بما يواكب المتغيرات االجتماعية كالتكنولوجية، 
كاحتياجات سوؽ العمل. ففى الياباف مثبلن يتم التنسيق بين مؤسسات التعليم الفني 

%( :>حيث تقدـ الصناعة حوالى ) كالمهنى كقطاعات اإلنتاج كالشركات كالمصانع
من برامج التعليم كالتدريب الفني، كىذه البرامج تختلف من منطقة إلى أخرل طبقنا 
لحاجة المجتمع المحلي، كاحتياجات الشركات كالمؤسسات اإلنتاجية كالخدمية من 
 القول العاملة المؤىلة بالمهارات التكنولوجية المطلوبة، كال يوجد بطالة بين خريجي

 ( ::: 5119التعليم الفني فى الياباف.)عبد العزيز، 
 Perkins)أما في الواليات المتحدة األمريكية فقد صدر قانوف بيركنز 

ACT)  بهدؼ دعم الشراكة بين المدارس الثانوية المهنية كالفنية  ;511سنة
كالمستثمرين كرجاؿ األعماؿ كالصناعة كإتاحة الفرص لؤلفراد ليطوركا معارفهم 

 ,Hyslopهاراتهم للحفاظ على القدرة التنافسية للواليات المتحدة األمريكية. كم

2009: 42)) 
 كمن الدراسات التى تناكلت ىذا االتجاه: 
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  بعنواف "دكر التعليم الثانوم الصناعي فى 6100محمد،(دراسة ،)
" ، كىدفت إلى تحديد احتياجات التنمية التنمية االقتصادية بمحافظة الفيـو

دية من التعليم الثانوم الصناعي، كالتعرؼ على كاقع التعليم الثانول االقتصا
الصناعي بمحافظة الفيـو كعبلقتو بقطاعات العمل كاإلنتاج، كتحديد الدكر 
الذل يقـو بو التعليم الثانوم الصناعي فى التنمية االقتصادية بمحافظة 

، كتحديد معوقات الدكر الذل ينبغى أف يقـو بو التعلي م الثانوم الفيـو
الصناعي فى التنمية االقتصادية، ككضع آليات لتفعيل ىذا الدكر كمواجهة 

 ما يعترضو من معوقات. 
 ،( بعنواف: "نموذج مقترح للمشاركة المجتمعية 3122دراسة )مسعود

لتطوير التعليم الفني كتلبية احتياجات سوؽ العمل"، كىدفت إلى توضيح 
بعض قضايا التعليم الثانوم الفني، دكر المشاركة المجتمعية فى مواجهة 

كبياف آليات المشاركة المجتمعية، كبياف التحديات التى تواجو المشاركة 
المجتمعية كسبل التغلب عليها، كتقديم نموذج مقترح للمشاركة المجتمعية 
فى تطوير التعليم الثانوم لتلبية احتياجات سوؽ العمل، كاستخدمت 

ت إلى أف أىم االستراتيجيات التى يمكن الدراسة المنهج الوصفي، كتوصل
التغلب بها على تحديات المشاركة المجتمعية ىى: إقامة مجتمعات 
التعليم، كىى المجتمعات التى تساىم جميع مواردىا الفكرية كالمادية 
كالنظامية كغير النظامية داخل المدرسة كخارجها، حيث إف كل فرد فى 

ى األفراد االىتماـ بحاجات المجتمع لو حقوؽ كعليو كاجبات، فعل
مجتمعهم من خبلؿ التركيز على مبدأ التعليم المستمر مدل الحياة، كتعاكف 
أفراد المجتمع، كبناء المدارس كإمداداىا بالتجهيزات، كمشاركة رجاؿ 
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األعماؿ كإدارة المدرسة كالمعلمين فى إعداد الخطط التربوية كالتعليمية، 
سة فى مواجهة قضايا اإلدماف كالعنف، كمشاركة المجتمع المحلي كالمدر 

كالتسرب كالبطالة، كالربط بين التعليم الثانوم الفني كمؤسسات اإلنتاج 
المختلفة، كالجهود الذاتية فى تمويل العليم كتدبير الموارد البلزمة لئلنفاؽ 

 عليو.
 ،( بعنواف: "متطلبات بناء الشراكة المجتمعية لربط 3124دراسة )سيد

وية الصناعية بسوؽ العمل". كىدفت إلى تحديد المتطلبات المدارس الثان
الوظيفية البلزمة لبناء الشراكة المجتمعية لربط المدارس الصناعية بسوؽ 
العمل، كتحديد بناء الشراكة المجتمعية فى التخطيط المدرسي، كالتوصل 
إلى معايير بناء الشراكة المجتمعية فى التمويل المدرسي، كالتعرؼ على 

ط الخاصة ببناء الشراكة المجتمعية فى صياغة القرارات الدراسية ك الشرك 
اتخاذىا، كتحديد الفعاليات الخاصة ببناء الشراكة المجتمعية فى عمليات 
التقويم المدرسي من منظور مهنة الخدمة االجتماعية كاألخصائي 
االجتماعي. كاعتمدت الدراسة على استخداـ المنهج الوصفي كتوصلت 

ج أىمها أف العنصر البشرم ىو المكوف األساسي كال بد أف يتمتع لعدة نتائ
بمجموعة من المعارؼ كالمهارات التى تمكنو من االنخراط فى سوؽ 
العمل، كيجب أف يشارؾ األخصائي االجتماعي فى تنفيذ خطط المدرسة 
كالتفاعل البناء مع أكلياء األمور كرجاؿ األعماؿ، كىذا يساعد فى بناء 

 مجتمعية البناءة.الشراكة ال
  الفني التعليم كشكل بجودة االرتقاء( بعنواف: "5109)بوؿ، دراسة 

 لتحقيق آلية إنو أـ متدني المستول تدريب ىو ىل : كالتدريب كالمهني
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" كىدفت ىذه الدراسة إلى تحليل تجربة كندا ؟ المستداـك  الشامل النمو
عاؿو يلبى  فى تحويل ىذا النوع من التعليم إلى تعليم ذكل مستول

احتياجات سوؽ العمل فى كل مجاالت التخصص، كذلك من خبلؿ تبني 
البلمركزية كتوفير لوائح كقوانين تتيح تحقيق االستقبللية للمديرين، كتوثيق 
الصلة مع أصحاب األعماؿ من خبلؿ المجالس المختلفة كمشاركة 

التطوير االتحادات كالنقابات العمالية مع مديرم تلك المدارس فى عملية 
كالتحديث، كاالىتماـ بحاجات الطبلب على اختبلؼ احتياجاتهم، كتوفير 
الخدمات للطبلب ذكل االحتياجات الخاصة، كالقيادة المبدعة القادرة 
على متابعة التغيرات الحادثة في المجتمع كالقطاعات المنتجة ككذلك 

 الطبلب، كتلبية احتياجات الشركات الدكلية. 
  ،( بعنواف: "دكر اإلدارة المدرسية فى تفعيل 3126دراسة )محمد

المشاركة المجتمعية لتطوير مدارس التعليم الثانوم الفني الصناعي للبنات 
بجمهورية مصر العربية"، كىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ على المبلمح 
األساسية للمشاركة المجتمعية فى التعليم، كالكشف عن دكر اإلدارة 

لمشاركة المجتمعية كالعمل على زيادتها فى المدارس المدرسية فى تفعيل ا
الثانوية الفنية الصناعية للبنات، كالوقوؼ على أىم مبلمح كاقع المشاركة 
المجتمعية فى مدارس التعليم الثانوم الفني الصناعي بنات بجمهورية مصر 
العربية، كمعوقات المشاركة المجتمعية، كالتعرؼ على مبلمح تجربة التعليم 

 زدكج بمصر.الم
 ، ( بعنواف: "نموذج مقترح للشراكة بين رجاؿ ;510دراسة )دكيك

األعماؿ كمؤسسات التعليم الفني الصناعي: دراسة حالة بمحافظة 
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اإلسكندرية"، كىدفت الدراسة إلى تشخيص كاقع التعليم الفني، كتحديد 
أبرز مشكبلتو، كتحليل بعض تجارب الدكؿ فى مجاؿ شراكة رجاؿ 

تطوير التعليم الفني، ككضع تصور لمشاركة رجاؿ األعماؿ فى  األعماؿ فى
تطوير التعليم الفني الصناعي فى مصر كحل مشكبلتو بمدرسة رشدم 
الثانوية الصناعية بنات بإدارة شرؽ التعليمي بمحافظة اإلسكندرية. 
كاستخدمت الدراسة أسلوب دراسة الحالة على مدرسة رشدم الثانوية 

الفصل الدراسي األكؿ للعاـ الجامعي  الصناعية بنات خبلؿ
. كتوصلت الدراسة إلى تشخيص كاقع مشكبلت التعليم ;510/:510

الثانوم الفني الصناعي المرتبطة باألىداؼ، كالتنظيم اإلدارم، كسياسات 
القبوؿ، كالمعلم كالتجهيزات، كالبرامج كالتدريب العملي، كطرحت الدراسة 

ألعماؿ كمؤسسات التعليم الفني نموذج مقترح للشراكة بين رجاؿ ا
 الصناعي بناء على خبرات بعض دكؿ العالم.

  ،التكنولوجية ناتضالحا لدكر مقترح تصور( بعنواف: :510دراسة )أحمد 

، "الدكؿ بعض تجارب ضوء على بمصر الصناعى الفنى التعليم تطوير فى
قع كىدفت إلى التعرؼ على الحاضنات التكنولوجية كأسسها كأنواعها، ككا

التعليم الثانول الفني المصرم، كاستعراض خبرات الدكؿ فى مجاؿ 
الحاضنات التكنولوجية، كبناء تصور مقترح لتطبيق الحاضنات التكنولوجية 
فى المدارس الثانوية الصناعية الفنية، كعرض ذلك التصور على عينة من 

ربي ( فردان من محافظات القاىرة كالجيزة، كالدقهلية من معلمى كمد5;0)
المدارس الفنية، كأكضحت الدراسة أىمية دكر الحاضنة فى رفع نسب 
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%(، كالحاجة إلنشاء ىيئة 1<%( إلى )91نجاح المشركعات من )
 مستقلة إلدارة الحاضنات التكنولوجية فى المدارس الفنية.

كنخلص من ىذه الدراسات إلى أىمية الشراكة بين رجاؿ األعماؿ كمؤسسات 
فى تمويل التعليم، أك إدارة مدارس كمؤسسات التعليم الفني، أك  التعليم الفني سواء

تحديد المهارات كالتخصصات المطلوب تعليمها كالتدريب علها، كشكل المناىج، 
كالتجهيزات، كقد عملت العديد من دكؿ العالم على تشجيع كتحفيز رجاؿ األعماؿ 

لهم فى مقابل دعمهم  على المشاركة من خبلؿ توفير الحوافز كاإلعفاءات الضريبية
المادم لمؤسسات التعليم الفني، كإنشاء صناديق يخصص لها موارد من أرباح 
الشركات المتوسطة أك الكبرل، أك مجموعة من الشركات الصغيرة، كتوجو حصيلة 

 تلك الصناديق لتمويل مدارس التعليم الفني.

 :علم التعليم الفني كتنميتو مهنيان إعداد م -رابعان 
أىم ركن من أركاف العملية التعليمية ىو المعلم حيث إنو القناة الموصلة  ال شك أف

لمحتويات المنهج إلى المتلقى )المتعلم(، كعليو يعتمد نوعية المخرجات، كمن أكبر 
التعليم  معلمي إعداد مشكبلت التعليم الثانوم الفني فى مصر، كالدكؿ العربية عملية

كفق مجوعات مواد الدراسة على النحو  المعلموف الصناعي، ففي المدارس الفنية يتوزع
 (3123124)األلكسو، : اآلتي

 ،كالرياضيات األجنبية،كاللغة  ،كالتربية الدينية ،معلمو المواد الثقافية )اللغة العربية -أ
( كيتم  من خبلؿ الكليات  أكىؤالء المعلمين إما من خبلؿ كليات التربية  إعدادكالعلـو

مصمم لتخريج  اإلعدادىذا  أف. كيبلحظ تربومالعلـو بدكف مؤىل المتنوعة كاآلداب ك 
 بأىداؼكليست لدل المعلمين دراية كافية ، العاـ كالثانومعدادل التعليم اإل معلمي

تدريسهم  أساليب أفحد كبير  إلىكال مقرراتو، كيمكن القوؿ  الصناعي الفنيالتعليم  



 وير التعليم الثانوي الفين املصري يف ضوء بعض االجتاهات العاملية املعاصرة د. خالد صالح تط

 

 8112 ديسمبر(  13المجلة العربية لدراسات وبحوث العلوم التربوية واالنسانية .. العدد )
75

 

، باإلضافة الصناعيا فيما يتعلق بالتعليم لتلك المواد الثقافية غير موجهة توجيها كظيفي
بسبب ضعف مردكدات ىذا التعليم  الصناعيعدـ تقبلهم للعمل فى التعليم  إلى

 منو الى مدارس التعليم العاـ. للنقلبالنسبة لهم كيسعى ىؤالء المعلموف بكل السبل 
  خريجييتم اختيار ىذه الفئة من المعلمين من : ك معلمو المواد الفنية النظرية -ب

جرل استحداث قنوات جديدة  كماكليات الهندسة كالمعاىد الصناعية كغيرىا،  
بمعظم معلميو لمجموعة المواد الفنية النظرية كىذه  الصناعيتمد التعليم  أصبحت
 :  ىيالقنوات 

 الدراسة التكميلية لمدة سنتين بعد دبلـو المدارس الثانوية الصناعية . -
ض كليات التربية تقبل خريجى المدارس الثانوية الصناعية شعب فنية صناعية ببع إنشاء

 األكؿالنظاـ  لخريجيسنوات  أربعنظاـ السنوات الثبلث كنظاـ السنوات الخمس )
 ( الثانيالنظاـ  لخريجيكثبلث سنوات 

ثم  1:/:2:9"بالقاىرة كبدأت الدراسة بها فى العاـ  الصناعي"كلية التعليم  إنشاء
 .5:/4::2العاـ  فيسويف بدأت الدراسة بها  ببني أخرلكلية   إنشاء

المواد الفنية النظرية يشكلوف خليطا غير متجانس من  معلمي أفكيتضح من ذلك 
ذكل المؤىبلت المتوسطة كفوؽ المتوسطة كالعليا كالمؤىبلت التربوية كغير التربوية ، 

بلئمة لسد مما يحد من القدرة على تخريج الفنيين كالفنيين األكائل بالنوعية الم
 حاجات الصناعة المصرية.

معلمو المواد العملية: كىؤالء ىم معلمو الورش كالتطبيقات العملية كمعظمهم  -ج
يحمل مؤىبل فوؽ المتوسط كيحمل بعضهم دبلـو المدارس الثانوية الصناعية فقط 

 (.7%)42معلما ، كتصل نسبة غير التربويين منهم  22632كيبلغ عددىم نحو 
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لمشكبلت التى تواجو إعداد التعليم الفني في مصر تتضمن: )حسنين، كلذلك فإف ا
( عدـ التجانس بين معلمي التعليم الفني نتيجة تنوع برامج اإلعداد >68;510

كاختبلفها كتباينها، كافتقاد كحدة عملية تكوينهم المهني، ككجود فجوة بين ما ييدرس 
وجيا الفعلية التى يستم استخدامها فى كليات التربية كمؤسسات اإلعداد، كبين التكنول

فى المصانع كالشركات، كقلة فرص تدريب معلمي الورش، فهم يدرسوف مواد لم 
 يتدربوا على القياـ بتدريسها فى مواقع العمل.

 كمن الدراسات التى تناكلت ىذا االتجاه:
 ريتشارد  دراسة (Richaard, 2009)إصبلح نظاـ ترخيص : "بعنواف

 إعداد كالترخيص نظاـ إصبلح كىدفتهني كالتقني"، مدرس التعليم الم

 تعيين عند بها يلتـز مستويات كتحديد كالمهني، الفني التعليم لمعلمي

 كتطوير التعليمية، بالمؤسسات الصناعية كربط المدارس المعلمين،

 كاستخدمت المهني، االستقبلؿ من للمعلمين أكبر قدر كإعطاء المدارس

 كتوصلت الدراسة، طبيعة مع يتناسب حتى الوصفي المنهج الدراسة

 على كتعديلها التربوية الدراسات طبيعة من الكثير تغيير إلى حتمية الدراسة

 العملية، الدراسات لمعلمي الخلية التعليمية تماسك يضمن الذم النحو

 توصلت الدراسة كما اإلعداد، أثناء الحرة الدراسات نظاـ تعميم كأىمية

 برامج عليهم تطبق معلم ألف (83) لكل لؤلبحاث جامعة تخصيص اقتراح

 .تربية المعلمين إصبلح
 ( 5100، الرشيد عبد دراسة:) مستقبلية  رؤية كضع الدراسة استهدفت

 للتأىيل المتجددة المتطلبات ضوء في الصناعي الفني التعليم برامج لتطوير

 لتعليمبا اإلعداد لبرامج الحالي الواقع تشخيص من انطبلقنا العمل، لسوؽ
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 كأبعاده المصرم سوؽ العمل أزمة على كالتعرؼ الصناعي، الفني

الصناعي،  الفني التعليم كعلى عليها كانعكاساتها تواجهو التي كالتحديات
 المستقبلي، كتوصلت التحليل كمنهج الوصفي المنهج الدراسة كاستخدمت

الصناعي  الفني بالتعليم اإلعداد برامج بين كبيرة فجوة كجود إلى الدراسة
 التربية بكليات جديدة أقساـ فتح العمل، كأىمية لسوؽ التأىيل كمتطلبات

 المستول على إلعدادىم البلزمة الميزانيات المعلمين، كرصد ىؤالء إلعداد

 العمل. العصركسوؽ متطلبات مواكبة يستطيعوا حتى المطلوب
حيث كمن ثم فإف ىناؾ حاجة إلعادة النظر فى برامج كمؤسسات اإلعداد ب

يتم توحيدىا، كتبني معايير قياسية للمقررات كالبرامج، كتوفير فرص التدريب العملي 
لمعلمي الورش كالمواد العملية فى الشركات كالمصانع، كتطوير برامج اإلعداد 
كمحتول المقررات لتكوف أكثر ارتباطان بمتطلبات سوؽ العمل، كبنائها كفقان لمدخل 

تبرز الحاجة للتنسيق كالتعاكف مع قطاعات اإلنتاج في  الكفايات كالجدارات، كمن ىنا
 المجتمع. 

كما يجب توجيو االىتماـ نحو إعداد معلمى المواد العملية، كاشتراط 
حصولهم على مؤىبلت جامعية كالتحاقهم بكليات التربية كما يناظرىا على المستول 

على اختبلؼ تخصصاتهم  الجامعي، كتوفير برامج التنمية المهنية لمعلمى التعليم الفني
كمؤىبلتهم بما يلبي القصور فى برامج اإلعداد، كالمتطلبات اآلنية لسوؽ العمل، ككفقان 

 الحتياجاتهم الفعلية كبصورة مستمرة.

 التصور المقترح لتطوير التعليم الثانوم الفني المصرم –ثالثان 
صرم إال أف على الرغم مما تبذلو الدكلة من جهود لتطوير التعليم الفني الم

استقراء الواقع كنتائج الدراسات يشير إلى حاجتنا إلى اإلفادة من االتجاىات العالمية 
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المعاصرة فى تطوير التعليم الفني كتغيير رؤيتنا الشاملة لو ككيفية التعامل معو، كإتاحة 
الموارد كاإلمكانيات كتوفير كافة متطلبات عملية التطوير، لكوف التعليم الفني أساس 

لتنمية كالتقدـ. لذا يتضمن الجزء اآلتي عرضنا للتصور المقترح لتطوير التعليم الثانوم ا
الفني المصرم كفقنا لتحليل االتجاىات العالمية المعاصرة في تطوير التعليم الفني 

 كنتائج تشخيص كاقع التعليم الفني في مصر.
 منطلقات التصور المقترح: -أ

 اآلتية:  يتبني التصور المقترح المنطلقات
التعليم الفني باختبلؼ تخصصاتو ىو أساس التقدـ كتلبية حاجات خطط  -2

التنمية مما يعني توجيو الجهود كتنسيقها لبلرتقاء بهذا التعليم على أرض 
 الواقع، كتبني رؤية شاملة لئلصبلح كالتطوير.

المشاركة بين المؤسسات اإلنتاجية كالشركات كالمصانع من جهة ككزارة  -3
كالتعليم من جهة أخرل فى التخطيط لتطوير ىذا التعليم، مما يعني التربية 

تمثيل القطاعات اإلنتاجية فى خطط اإلصبلح كالتطوير، كإدارة المدارس 
الفنية، كتحديد المواصفات كالكفايات كالجدارات التى يتطلبها سوؽ 

 العمل .

بينهم،  االرتقاء بمستول مديرم كمعلمي التعليم الفني كتحقيق التجانس ما -4
 كتبني برامج للتنمية المهنية المستمرة تلبي القصور في برامج اإلعداد.

التوسع فى إنشاء مدارس التعليم الفني بما يتناسب مع تزايد أعداد الطلبة  -5
 كمتطلبات كل منطقة كمحافظة.
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تنسيق الجهود بين كافة مؤسسات المجتمع كالوزارات المختلفة لتغيير  -6
يم الفني، كتشجيع اإلقباؿ على االلتحاؽ بهذا النظرة إلى خريجي التعل

 النوع من التعليم.

تبني مدخل الكفايات كالجدارات كأساس لبناء المقررات كمناىج التعليم  -7
 الفني.

تبني البلمركزية فى إدارة المدرسة الفنية المصرية، كضماف تمثيل القطاعات  -8
 ثرة كفعالة.اإلنتاجية كالشركات كالمصانع فى مجالس األمناء بصورة مؤ 

 فلسفة التصور المقترح كأىدافو: -ب
ينطلق التصور المقترح من النظر إلى التعليم الفني على إنو أساس التقدـ 
كتحقيق التنمية في المجتمع المصرم، كضركرة تغيير النظرة االجتماعية السلبية للتعليم 

رتبط بو من أنواع الفني، كالمكانة االجتماعية المتدنية للعمل اليدكم عمومان كما ي
التعليم، كالحاجة إلى تحقيق التكامل بين كل من المؤسسات اإلنتاجية كالصناعية من 
ناحية ككزارة التربية كالتعليم من ناحية أخرل في التخطيط للتعليم الفني ككضع 
سياسات التعليم الفني المرتبطة بنظم القبوؿ فيو كتصميم كبناء المقررات كالمناىج 

يات التى يتطلبها سوؽ العمل. لذلك يسعى التصور المقترح إلى تحقيق كفقنا للكفا
 األىداؼ اآلتية:

تنسيق الجهود بين القطاعات اإلنتاجية كالصناعية ككزارة التربية كالتعليم فى رسم  -2
سياسات التعليم الفني، كضركرة تمثيل تلك القطاعات المختلفة فى لجاف كضع 

 .سياسات التعليم الفنى كتطويره
تحويل معظم مدارس التعليم الفني إلى نظاـ التعليم المزدكج بحيث يقضى  -3

 الطالب جزء من كقتو فى المصنع أك الورشة كالنصف اآلخر فى المدرسة.
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تحقيق البلمركزية فى إدارة مدارس التعليم الفني، كذلك من خبلؿ تطوير  -4
ت كمصانع ممولة ذاتيان كقادرة التشريعات كالقوانين بما يحوؿ المدارس الفنية إلى شركا

 على تحقيق الربح.
تغيير نظرة المجتمع إلى العمل اليدكل كما يرتبط بو من صور التعليم الفني، كنشر  -5

 ثقافة ريادة األعماؿ كالمشركعات بين أبناء المجتمع.
تطوير المناىج كالمقررات على أساس تحديد المهارات  كالكفايات التى يتطلبها  -6

عمل بما يتطلبو ذلك من تمثيل للشركات كالمصانع كرجاؿ األعماؿ كالخبراء سوؽ ال
 من مختلف الجهات، كتحقيق التنسيق بينها.

تطوير برامج إعداد معلم التعليم الفني بحيث تضمن قدرة المعلم على التعامل  -7
 المستحدثات فى مختلف المجاالت.

ين كالمديرين، كذلك من خبلؿ نشر قيم كثقافة االنضباط بين الطلبة كالمعلم -8
 تطبيق اللوائح كالقوانين كنظم المحاسبية على كافة عناصر المنظومة التعليمية.

 آليات تحقيق التصور المقترحة: -ج
نشر كتعليم المهارات الفنية كالتقنية فى كل مراحل التعليم كخصوصان التعليم  -2

اء فى شكل مقررات مستقلة، الفني، كتضمين المناىج كالمقررات تلك المهارات، سو 
 أك مهارات ضمنية فى مقررات مختلفة.

تشكيل لجاف من الخبراء كمن رجاؿ األعماؿ كالشركات لتحديد إطار عمل  -3
المهن المختلفة، كالمستويات المختلفة للعمالة سواء ماىرة أك نصف ماىرة، كالتى 

قررات كالمناىج. بناء عليها تتحدد الجدارات كالكفايات، كتتحدد محتويات الم
 العمل سوؽ طبيعة على تبنى العربية الدكؿ من دكلة لكل كطنية مؤىبلت نظاـ يجادإك 
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 بدء التعليم مراحل لكافة مناسبة المؤىبلت ىذه كتكوف الدكؿ ىذه من كل دكلة في

 .التقني العالي بالتعليم العاـ انتهانء التعليم من

ة كفقان لمتطلبات كل منطقة، كاالعتماد إنشاء المدارس الفنية بتخصصاتها المختلف -4
على البلمركزية فى إدارة ىذه المدارس كإمكانية إداراتها لحاضنات أك شركات أك 

ا للطبلب كتلك المدارس.  مشركعات صغيرة تحقق عائدن
 كتعليمية تدريبية مسارات إيجاد خبلؿ من بالتوظيف التدريب عمليات ربط -5

 الخاص القطاع كمؤسسات العربية بالدكؿ نيالف التعليم بين مؤسسات مشتركة

 االحتياجات تحديد من بدايةن  المشاركة مبدأ على يقـو كالذم الثنائي كالتعليم

 تقييم بعمليات كانتهاء البرامج ىذه بتنفيذ كمركران  التدريبية البرامج كتصميم التدريبية

 .البرامج ىذه كتقويم المتدربين أداء

 المقررات بعض إدخاؿ خبلؿ من العربية الدكؿ في الثانوم التعليم تمهين -:

 العامة الثانوية طلبة من الراغبين تؤىل أف شأنها من كالتي الطابع التقني ذات الدراسية

 العمل سوؽ في متاحة بسيطة كظائف على أك الحصوؿ التقنية بالكليات لبللتحاؽ

 بين األدكار ددكيح العبلقو يظبط دراسي متكامل نظاـ إطار في ذلك يكوف أف على

 كالذم العمل خبلؿ التعلم من على التركيز خبلؿ من العمل سوؽ المشاركة الجهات

 .الفعلية العمل مواقع من كمعارفو مهاراتو اكتساب للطالب يتيح

 على المنفتحة العالمية األسواؽ مع للتعامل كالفردية األساسية المهارات تنمية -;

 كتطبيقاتها اآللي كالحاسب اإلنجليزية اللغة مثل مهارات في البعض كالمتمثلة بعضها

 .الفنية المهارات من خليط إجادة حيث من المركنة الوظيفي كزيادة السلوؾ كتغيير
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 سوؽ احتياجات على تقـو المتاحة المهن لكل المهنية للقدرات مقاييس كضع -9

 كافة من سالمقايي ىذه على االتفاؽ كيلـز المعاصرة االتجاىات مع العمل كتتماشى

 .كالتوظيف كالتدريب بالتعليم ذات العبلقة الجهات
إيجاد مصادر تمويل جديدة للتعليم الفني مثل إنشاء صناديق تحصل على نسبة  -8

من مواردىا من الشركات الكبيرة كالمتوسطة كتخصص لتمويل مشركعات كمدارس 
 التعليم الفني.

المزدكج/ الثنائي بالشراكة مع التوسع فى إنشاء المدارس ذات نظاـ التعليم  -7
الشركات كالمصانع كالمؤسسات اإلنتاجية فى المجتمع الكبرل كالمتوسطة، كبالفعل 

كبرل الشركات تعتمد على تحويل كل المدارس لذلك النوع مع   0202فرؤية الوزارة 
 كرجاؿ األعماؿ.

 تعديل القوانين كاللوائح بحيث تسمح بإنشاء شركات كمشركعات تابعة -01
للمدارس، كمجالس إدارتها، كالتوسع فى مشاريع الوحدات المنتجة كالسماح بإنشاء 

 حاضنات تكنولوجية.
تفعيل المشاركة المجتمعية مع فئات المجتمع المختلفة فى تحديد المقررات  -00

 كالمناىج، كأساليب التدريس كالتدريب بحيث تتغير نظرة المجتمع إلى التعليم الفني.
ريادة األعماؿ من خبلؿ مقررات التعليم الفني كتشجيع اإلبداع  نشر ثقافة -05

كاالبتكار من خبلؿ تطوير المناىج كتنظيم المعارض كالمسابقات على مستول 
المدارس الفنية، كتوفير الدكلة التمويل لمشركعات الطبلب المتفوقين فى التعليم 

 الفني.
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ا يراعى التباين كالتنوع فى تلك تبنى البلمركزية فى إدارة المدارس الفنية كبم -08
المدارس كالمجتمعات التى تخدمها، كتطبيق األساليب اإلدارية الحديثة كالهندرة 

 كالجودة الشاملة، كتدريب المديرين كالمعلمين على المهارات كالكفايات المطلوبة.
نشر ثقافة الجودة بين القائمين على إدارة تلك المدارس كالعاملين فيها بكل  -09

 فئاتهم، كتبنى معايير الجودة الشاملة.
تنمية مهارات كقدرات معلمى كمدربي المدارس الفنية كتدريبهم على الكفايات  -:0

 كالجدارات المطلوبة لسوؽ العمل.
 ضوء المتطلبات فى يوجو كال ينبغى الفنى فالتعليم ؛ المستقبلي بالتوجة العناية -;0

 ظل فى كخاصة ؛ لحاجات المستقبليةا الحسباف فى يؤخذ بل ، فحسب الحالية

 مجاالت فى التوجو التغيرات على بعض قد تفرض التى العمل سوؽ مستقبل احتياجات

 . الفنى التعليم
 تغيير على كالعمل الفنى، نحو التعليم المجتمع فكر في تغيير اإلعبلـ دكر تفعيل ->0

 التعليم أىمية عن امةع بصفة كتثقيف األفراد التعليم الفنى، عن السائدة التصورات

للقضايا  اإلعبلمية التغطية تشجيع كالعمل على  بو، االلتحاؽ على الفنى، كالتشجيع
 ، التواصل عمليات فى اإلعبلـ ممثلين لوسائل الفني، كتضمين المتعلقة بالتعليم

 الحوار تغيير فضبلن عن  الفني، بالتعليم المتعلقة الفعاليات ككافة كالمؤتمرات،

 .الفني التعليم عن إيجابية لخلق صورة ؛ اإلعبلمى

 معوقات الرؤية المقترحة كسبل التغلب عليها: -د
النظرة السلبية كالمتدنية لدل كثير من فئات المجتمع تجاه العمل اليدكم  -

كأشكاؿ التعليم المرتبطة بو كالتعليم الثانوم المهني كالفني في مقابل 
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انول العاـ: كسيادة االعتقاد بأف التقدير االجتماعي المرتفع للتعليم الث
التعليم الثانوم الفني مرتبط بالفئات المهمشة كالفقيرة كالمحركمة، كنفور  
كثير من األسر األكثر مقدرة عن إلحاؽ أبنائهم بهذا النوع من التعليم. 
لذلك فإف ىناؾ حاجة إلى تضافر الجهود كتنسيقها بين كزارات اإلعبلـ 

بية كالمؤسسات الدينية كاالجتماعية لتغيير تلك كالثقافة  كالشباب كالتر 
النظرة بصورة تدريجية من خبلؿ البرامج اإلعبلمية كاألفبلـ كاألعماؿ 
الدرامية بما يعلي من شأف المهن الفنية كالعمل اليدكم عمومنا، كتركيز 
الخطب كالمواعظ كالندكات الموجهة على تلك القضية، كضركرة االىتماـ 

ة كاليدكية بداية من مرحلة التعليم االبتدائي كما قبلها، بما بالمهارات الفني
يضمن غرس االتجاىات اإليجابية تجاه التعليم الفني، كتنمية مهارات 
التبلميذ كمواىبهم. كالحاجة إلى إعادة النظر في جداكؿ مرتبات كأجور 
الفنيين العاملين بالجهاز اإلدارم للدكلة كشركات قطاع األعماؿ، كتحسين 

رتبات الفنيين بالمقارنة بالوظائف اإلدارية كالمكتبية،  ككفقان لمستوياتهم م
 كتخصصاتهم، كخبراتهم، كربطها باحتياجات سوؽ العمل.

اإلمكانيات كالموارد نتيجة التزايد المستمر فى تكلفة اإلنفاؽ على  قصور -
مع باقى التعليم عمومان إضافة الرتفاع تكلفة ىذا النوع من التعليم بالمقارنة 

أشكاؿ التعليم: فهناؾ حاجة إلى توفير موارد مالية من خبلؿ المشاركة 
المجتمعية، كإلزاـ الشركات كالمصانع بإنشاء مدارس لتعليم الطبلب 
كتدريبهم، كتوفير الحوافز الضريبية كاالمتيازات للشركات كتطوير القوانين 

ربة المدرسة المنتجة كاللوائح الداعمة لذلك االتجاه. كاإلفادة من تطبيق تج
فى بعض المدارس الفنية، كتطوير الورش كالمعامل بحيث تتحوؿ المدارس 
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الفنية إلى خدمة المجتمع، كتحقيق عوائد تستطيع من خبللها التغلب على 
نقص  الموارد، كيتطلب ذلك تطوير القوانين كاللوائح، كالتوجو نحو 

 البلمركزية.

:  المراجع  
    (. كضع خطةعربية لتطوير التعليم الفني5105أبو قرف، السر على )

        كالمهني في ضوء االتجاىات العالمية. تونس: المنظمة العربية للتربية      
 كالثقافة كالعلـو )األلكسو(..     

  رؤية بين التعليمية المؤسسات في الشاملة (. الجودة2008) السعيد أحمد ، أشرؼ
 الجديدة. لجامعة  اإلسكندرية: دار اإلسبلمية. كالرؤية الحداثة بعد ما     

  فى التكنولوجية الحضانات لدكر مقترح تصور. (3126عمرك مصطفى )، أحمد 
 مجلة العلـو  ."الدكؿ بعض تجارب ضوء على بمصر الصناعى الفنى التعليم تطوير     
 .72-2 ،5(، ع 34التربوية، مج )     

  فى التكنولوجية الحضانات لدكر رحمقت تصور(. :510) مصطفى عمركأحمد، 
 مجلة العلـو  .الدكؿ بعض تجارب ضوء على بمصر الصناعى الفنى التعليم تطوير     
 .0; -0(، 9(، ع )58التربوية، مجلد )     

  المبادرة أثر تقييم مصر في المزدكج التعليم نظاـ مبادرة(. 0252آدامز، أرفيل فاف )
 ككالة التعاكف األلماني القاىرة: . العمل إلى المدرسة من االنتقالية المرحلة على     
 . GIZاإلنمائي      

 (. المهارات المطلوبة للتنمية الشاملة كالمستدامة، مجلة 5109أسيدك، كليمنتينا )
 .550 ->50 ،55 ع ،99مستقبليات، مركز مطبوعات اليونسكو، مج      
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  كتطبيقاتها التقني التعليم في ثةحدي اتجاىات .(3116عيسى بن حسن ) ،األنصارم
 االكؿ الذل عقدتو المنظمة  العربى المؤتمربحث مقدـ إلى  .العربية الدكؿ على     
  .العربى الوطن فى كالتقنى العاـ التعليم مستقبل بعنواف: العربية للتنمية اإلدارية     
 إبريل. 32-28 .شـر الشيخ     

 قويم إصبلح نظاـ التعليم الفني المموؿ من ت. (3122أماني عبده السيد )، أيوب
 االتحاد األكركبي كالحكومة المصرية فى ضوء معايير جودة العملية التعليمية       
 مج  .مجلة دراسات فى الخدمة االجتماعية كالعلـو اإلنسانية .بمحافظة بورسعيد      
 .3358-3331 ،(41ع) .(6)     

 العنكبوت العالمية فى دعم كتنمية مهارات دكر شبكة . (3117عباس )، برايس
  .التعليم التقني لدل أعضاء ىيئة التدريس: المتطلبات كالنظرة المستقبلية      
 المؤتمر بحث مقدـ إلى  .المؤسسة العامة للتعليم الفني كالتدريب المهني     
 .  3117ديسمبر  7-3الرياض،  .كالمعرض التقني السعودم الرابع     
 دكر إدارة المعرفة في إعادة ىندسة العمليات (. 3122محمد أحمد عوض ) ،برمالبر 

 (، 86(، ع)4مج ) .مجلة كلية التربية، جامعة المنصورة .بالوحدات اإلدارية     
     553. 

   كمؤسسة محمد بن راشد آؿ مكتـو  UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
  اإلمارات العربية المتحدة: مؤسسة محمد بن  (. مؤشر المعرفة العربي..;510)     
     .  راشد آؿ مكتـو
  تطوير التعليم الثانوم الفني بمصر في ضوء إدارة الجودة  .(3114درية السيد ) ،البنا
  .مجلة دراسات تربوية كاجتماعية .الشاملة: دراسة حالة فى محافظة دمياط     
 .396-:35(، 5(، ع):مج)     
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  ىل :بكالتدري كالمهني الفني التعليم شكل ك بجودة االرتقاء(. 5109)بوؿ، بريناف 
  مجلة. ؟ كالمستداـ الشامل النمو لتحقيق آلية إنو أـ متدني المستول تدريب ىو     
 .100-690, 6ع(. 44ج)مو. اليونسك مطبوعات مركز. مستقبليات     

  التعليم في رةالهند مدخل لتطبيق مقترح تصور. (3128عواطف محمد ) ،حسن
 مج  .بأسيوط التربية كلية مجلة .أسيوط بمحافظة ميدانية دراسة : الثانوم الفني     
 .613-584(، 2(، ع)44)      

  فى الفنى التعليم سياسة لتطوير مقترحة (. رؤية;510حسنين، مناؿ سيد يوسف )
 لتربية جامعة األمريكية، مجلة كلية ا المتحدة تجربة الواليات ضوء مصر فى      
 .598 ->00(، 0( ، ع );5اإلسكندرية، مج)     

 نموذج مقترح إلعادة ىندسة العمليات اإلدارية  .(3121إياد على )، الدجني
 الجامعة اإلسبلمية بغزة. .أبحاث علمية .كحوسبتها فى مؤسسات التعليم العالي     

  الفني التعليم ارسمد مديرم ألداء ميدانية دراسة(. 6106) صالح رندا ،زيداف
 -191، 6 ج،6 ع. بالفيـو التربية كلية مجلة. الفيـو بمحافظة الصناعي      
      464. 

  مدخل الفني التعليم تطوير حوؿ عمل كرقة. (5108سكراف، محمد محمد )
 مجلة رابطة التربية الحديثة،  .االجتماعية العدالة كتحقيق الطبقية على للقضاء      
 .59-00، =0ع  ،;مج      

 إدارة التغيير التربوم في المدرسة الثانوية . (3116ىالة عبد المنعم أحمد ) ،سليماف
 كلية   .رسالة دكتوراه .العامة بجمهورية مصر العربية باستخداـ إعادة الهندسة     
 .جامعة عين شمس .التربية     

 لربط المدارس (. متطلبات بناء الشراكة المجتمعية 5108سيد، شامية جماؿ )
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 الثانوية الصناعية بسوؽ العمل. رسالة ماجستير، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة      
     .  الفيـو

 (. دراسة مقارنة لنظم الربط بين التعليم 5100الشرشابي، أحمد حسني عبد الغني )
 الفني الصناعي كسوؽ العمل فى مصر كالصين كألمانيا، رسالة دكتوراه غير      
 منشورة، كلية التربية، جامعة المنوفية.     

 (. التعليم الفني كعبلقتو بالتنمية :510صاركخ، جبلؿ البشير عبد السبلـ )
 .=81-><5(، 5<االجتماعية. فكر كإبداع، ج )     

  الوطن الثانوم( في (ياألساس بعد ما التعليم كاقع. (3121) الرحمن عبد، الصايغ
  بعد ما التعليم .كالتعليم العرب لوزراء التربية السابع المؤتمر. رهتطوي كسبل العرب     
 . مارس 9-8،  عماف سلطنة مسقط .تواكتنويع مسار  تطوير ) الثانول( األساسى     

 (. الجودة استراتيجية لتطوير التعليم 5109صديق، محمد ، ك األشقر، محمد ضياء )
  -0;:(، 81(، ع )<بالعراؽ. مج ) التقني بالعراؽ. مجلة الكلية اإلسبلمية     
     :=8. 

 توجهات اإلدارة التربوية  .(3121رضا إبراىيم ) ،ك المليجي ؛بيومي محمد، ضحاكم
 دار الفكر العربي. :الفعالة فى مجتمع المعرفة، القاىرة     

  نحو المجتمعية النظرة لتحسين المقترحة الحلوؿ (.5108الطويسي ، أحمد عيسى )
 . دراسات العلـو األردف في الخبراء نظر كجهة من التقني  المهني عليمالت     
 .0501-0491(، 6(. ع )41التربوية. مج )     

 (. التعليم كالتدريب المهني كالتقني كمتطلبات ;510الطويسي، أحمد عيسى )
 .9>-0>(، ص ص 0(. ع)8:التنمية. رسالة المعلم. مج )     

 (. نظاـ التعليم الفني الصناعي فى مصر 5119زيز رجب )عبد العزيز، جيهاف عبد الع
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 كالياباف: دراسة مقارنة. رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية. جامعة طنطا.     

  الفنى الثانوم بالتعليم المدرسية اإلدارة (. تطوير3121) أحمد الغفار، السيد عبد
 الشاملة. مجلة كلية  الجودة معايير ضوء الخمس في السنوات نظاـ التجارل      
 .257 -68(، 38) التربية. جامعة المنصورة. العدد      

 (. تطوير برامج التعليم الفني الصناعي في ضوء 5100عبد ربو، كامل السيد الرشيد )
 المتطلبات المتجددة للتأىيل لسوؽ العمل: رؤية مستقبلية. رسالة دكتوراه. معهد      
 وية. جامعة القاىرة.الدراسات الترب     

 المردكد االقتصادم كاالجتماعي لبرنامج مبارؾ كوؿ . (3117على سيد أحمد ) ،على
 المؤسسة العامة للتعليم ك .فى مجاؿ التدريب التقني كالمهني للبنات فى مصر     
 المؤتمر كالمعرض التقني السعودم بحث مقدـ إلى  .التدريب المهني فى مصر     
 الرياض. .الرابع     

  التقني التعليم. (3126) أحمد الرحمن عبد ،اهلل كعبد أبوبكر محمد مياده، القاضي
  نظر من كجهة ميدانية دراسة ن:للمتدربي عمل فرص توفير في كدكره كالتقاني     
، مجلة بواليتي الثقانية كالكليات التقنية المدارس كطبلب معلمي        العلـو الخرطـو
 .56-46، 5، ع 27كالتكنولوجيا، مج  للعلـو السوداف جامعة، التربوية     

 تصور مستقبلي إلعادة ىندسة نظم التعليم الجامعي  .(3124لينا زياد عاشور صبيح )
 جامعة  .كلية التربية  .رسالة دكتوراه .الفلسطيني في ضوء متطلبات مجتمع المعرفة     
 عين شمس.     

 إلدارة المدرسية فى تفعيل المشاركة المجتمعية (. دكر ا3126محمد، ابتساـ حسني )
 ، لتطوير مدارس التعليم الثانوم الفني الصناعي للبنات بجمهورية مصر العربية     
     .  رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة الفيـو
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 (. إعادة ىندسة العمليات اإلدارية فى التعليم >511محمد، خالد محمد يونس )
 لصناعي بجمهورية مصر العربية للوفاء بمتطلبات المعايير القومية للتعليم. الثانوم ا     
 رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة المنصورة.     

 اتجاىات  .(3123السيد السيد محمود )، محمد صبرم حافظ ، كالبحيرم ،محمود
 الكتب.عالم  :القاىرة .معاصرة في إدارة المؤسسات التعليمية     

 (. نموذج مقترح للمشاركة المجتمعية لتطوير التعليم الفني 3122مسعود، آماؿ سيد )
 المركز القومي للبحوث التربوية كالتنمية. القاىرة.  كتلبية احتياجات سوؽ العمل.     

 . القاىرة:  9000 كاأليزك الشاملة الجودة إدارة(. :511) سعيد أحمد مصطفي،
  المصرية.مكتبة األنجلو      

 (. مشركع خطة تطوير التعليم فى 5105المنظمة العربية للتربية كالثقافة كالعلـو )
 الوطن العربي: تطوير التعليم الفني كالمهني فى الدكؿ العربية، اجتماع القيادات      
 المسئولة عن التعليم الفني كالمهني في الوطن العربي، تونس.     

 (. تطوير التعليم الفني >510الثقافة كالعلـو )األلكسو( )المنظمة العربية للتربية ك 
 كالمهني بالوطن العربي : تصور مقترح، المؤتمر األكؿ للتعليم الفني كالمهني فى      
 مارس. الجمهورية اإلسبلمية الموريتانية. >5-:5الوطن العربي. نواكشوط      

 لسنوم. القاىرة: المطابع (. الكتاب اإلحصائي ا5109كزارة التربية كالتعليم )
 األميرية.     
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