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 في ميادين التعليم التطبيقي كالتقني التجارب المحلية كالعالمية

 إعداد

 أمين د. ليلي صبحي

 دكتوراه الصحة النفسية كلية التربية جامعة عين شمس 

 مقدمة

ية تحتاج إلي بذؿ مزيد الجهد لتحسين نوعية مخرجاتو، التزاؿ معظم البلداف العرب
كأيضا بعض الدكؿ لم تتدارؾ أىمية التعليم الغني كالمهني كتجارب بعض الدكؿ في 

 تطويره . 

 من ثم كانت كرقة العمل تشمل المحاكر التالية : 

 تعريف التعليم الفني كأىميتو .  -1
 ي. تجارب بعض الدكؿ األكربية في مجاؿ التعليم الفن -2
 التجارب المحلية )مصر(   -3
 عمل شراكة علمية مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي  -4
 توفير القول العاملة الوطنية الفنية كالمهنية المدربة .   -5
 إستراتيجية التعليم التطبيقي كالتدريب كتوصياتو.  -6

 المحور األكؿ : تعريف التعليم الفني كأىميتو. 
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يهدؼ إلي إكساب الفرد قدران من الثقافة كالمعلومات  ىو ذلك النوع من التعليم الذم
الفنية كالمهارات العلمية التي تمكنو من إتقاف أداء عملو كتنفيذه علي الوجو األكمل. 
كىذا النوع من التعليم يتضمن خطتو الدراسية مواد نظرية  عامة كمواد فنية كمهنية 

بعد انتهاء فترة التعليم  سنوات 3نظرية  كتطبيقات كتدريب عملي كمدة التعليم 
األساسي كيحصل الطالب علي شهادة دبلـو الثانوية الفنية أكدبلـو الثانوية المهنية أك 
دبلـو الثانوية التقنية كىذه الشهادة تتيح للخريج االلتحاؽ بسوؽ العمل أك مواصلة 

 التعليم العالي بعد اجتياز اختبارات معينة. 

 أىمية التعليم الفني: 

الفني ىو أساس التنمية التكنولوجية في المجتمعات الحديثة، كمن ىنا جاءت  التعليم
أىمية كضع معايير أكاديمية لقطاع التعليم الفني لبلرتقاء بجودتو حتى يتم مواجهو 
التحديات التي تتعرض لها الدكؿ في الوقت الراىن، لذلك تولي معظم الدكؿ التعليم 

اىتمامها بالتعليم الفني كالتدريب المهني. كما توجد  العالي اىتمامان كبيران يفوؽ بكثير
نظرة سلبية للتعليم الفني كالتدريب المهني، كمؤسساتو كيلتحق معظم من لم يستطيع 
االستمرار في التعليم العاـ بالمدارس الفنية كمراكز التدريب المهني علي الرغم من 

انظمة التعليم الفني  الجهود المبذكلة من معظم الدكؿ العربية في مجاؿ تطوير
كالتدريب المهني من حيث السياسات كاالىداؼ كالبنية المؤسسية كالبرامج كطرؽ 
كأساليب التعليم كالتدريب كغيرىا كذلك لسد الفجوة من متطلبات اسواؽ العمل 
كمخرجات المدارس الفنية كمراكز التدريب المهني، اال أنو الجهد لتحسين نوعية 

ي كالتدريب المهني كمستويات المهارة المهنية حتي تواكب مخرجات التعليم الفن
المستويات العالمية كتلبي احتياجات سوؽ العمل من المهن كالتخصصات الجديدة 
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كتساىم في زيادة قابلية التشغيل لخريجي المعاىد كالمدارس الفنية. كمراكز التدريب 
د من دكرىا في تلبية المهني بما يؤدل إلي حفص نسبة البطالة من ىذه الفئة كيزي

االحتياجات المطلوبة لتنفيذ ضغط التنمية االقتصادية كاالجتماعية في الدكؿ، ككذا 
 www.paaet.edu.kwالمنافسة في سوؽ العمل الخارجي. 

كمن أجل مواجهو حالة البطالة المزمنة عالميان. فاف سياسات التعليم تتجو 
خريجي التخصصات األدبية  نحو مايسمي بالتحويل العكس حيث أف الكثير من

 يختاركف التعليم المهني كالفني في الكليات التقنية كالمجتمعية. 

ىذا كيشار إلي التعليم المهني في بعض األحياف بأنو التعليم التقني ألف 
 المتعلم أك المتدرب يصبح قادران علي أف يطور خبراتو التقنية كالتكنولوجية. 

كؿ األكربية في مجاؿ التعليم الفني عن المحور الثاني : تجارل بعض الد
 كاقع التعليم التقني في الدكؿ العربية

تولي معظم الدكؿ العربية التعليم العاـ المسمي بالتعليم األكاديمي أك  
النظرم. اىتمامان كثيران يفوؽ بكثير اىتمامها بالتعليم الفني بصفة خاصة ، كما توجد 

حيث يلتحق بو كل من اليستطيع االلتحاؽ بالتعليم نظرة سلبية للتعليم التقني كالفني. 
العاؿ الذم تفتح لطبلبو أكلوية استكماؿ دراساتهم في التعليم العالي كالجامعات، بينما 
اليقبل من طبلب التعليم النفي كالتقني بالتعليم العالي اال نسبة ضئيلة جدان التتعدل 

 % كبشركط خاصة. 5

لتعليم التقني في اغلب البلداف العربية كقد تبدل ىذا كىناؾ خلط بين التعليم الفني كا
الخلط تشكل كاضح في صياغة مشركع القانوف المصرم. مشركع قانوف التعليم الفني 
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ـ الذم كردت بو في عديد من 2015كالتقني كالتدريب المهني المقدـ من الحكومة 
فركؽ بينو كبين المواد صياغات غير كاضحة أك محددة عن التعليم التقني أك تحديد 

التعليم النفي سواء في عدد سنوات الدراسة أك األىداؼ أك مستويات القبوؿ أك 
مراحل الترقي، لذلك كاف من المهم الوصوؿ لتعريف كاضح للتعليم التقني كتحديد 

 www.m.qhewar.orgفركؽ بينو كبين التعليم الفني 

 عليم التقني كالفرؽ بينو كبين التعليم الفني. تعريف الت

عرفت منظمة العمل العربية التعليم التقني بأنو تعليم جامعي متوسط يلتحق بو 
 الحاصلوف علي شهادة الثانوية)العاـ كالفني( كمدة الدراسة فيو سنتاف بالمتوسط. 

نهاء أما التعليم الفني )المهني( ىو أحد مسارات التعليم المتاحة بعد إ 
سنوات كيستهدؼ إعداد  3-2مرحلة التعليم األساسي كتتراكح مدة الدراسة فيو مابين 

العمالة كفقا الحتياجات سوؽ العمل الوطني كاإلقليمي في مستول العامل الماىر 
 بحسب مستويات المهارة في التصنيف العربي المعيارم للمهن. 

 تجارب بعض الدكؿ في مجاؿ التعليم الفني: 

ا : كتبرز ماليزيا كأحد دكؿ جنوب شرؽ أسيا التي تتجو لتطوير سياساتها التعليمية  ماليزي
ـ 2020من خبلؿ تنمية مواردىا البشرية من أجل صناعة ماليزيا كدكلة متقدمة بحلوؿ 

ىذا كتتبع ماليزيا سياسة الدمج من التعليم العاـ كالتعليم الفني كالمهني من خبلؿ 
كالتي تحتول علي تدريب مهني في سن مبكرة حيث أف مناىج المدارس الماليزية 
متضمن المهنية الحرفية كالصيانة كاالصبلح  living skillsمنهج المهارات الحيوية 

 Upperكاالنتاج ، كيقدـ حتي في المدارس االبتدائية أما منهج المدرسة الثانوية العليا

http://www.m.qhewar.org/
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Secondapy   كح المنهج المتكامل فأف السياسات التعليمية الماليزية تبحث عن ر
integrated curricula  للمدرسة الثانوية العليا منظم إلي المجاالت االختيارية

كاالضافية. حيث أف ىناؾ تسعو مجاالت ادرجت تحت المجموعات المهنية كالفنية 
كىي: مبادئ المحاسبة، االقتصاد السياسي، التجارة ، العلـو الزراعية،  االقتصاد 

ات االضافية، ىندسة الرسم ، ىندسة التكنولوجيا كاالختراع كلي المنزلي، الرياضي
% من التعليم 8.5مجاؿ اختيارل مهني يوزع علي أربع فترات تعليمية باالسبوع أك 

 الكلي لمنهج الثانوية العليا. 

اف استخداـ المجاالت االختيارية في منهج المدرسة موثق بشكل جيد في األدبيات، 
، الفكرة االساسية لتقديم المجاالت االختيارية في المدارس في الحالة الماليزية

االكاديمية الثانوية أف تمكن الطبلب من تطوير مصالحهم ككفاءاتهم كامكاناتهم، 
المجاالت االختيارية تستهدؼ تزكيد أساس كاف للطبلب لدخوؿ عالم العمل أك 

 المتابعة التعليم العالي. 

التي لها خبرات زائدة في مواجهو البطالة عن طريق  الهند : أما الهند فتعد من الدكؿ
التدريب كالتعليم المهني كالفني من خبلؿ السياسات المستخدمة لتحسين التعليم 
الثانوم المهني كالفني كالتي من أىمها تقديم الكورسات المهنية بكل مستوياتها، 

في نظاـ التعليم تجاكز البرامج المهنية المتاحة في المدارس فقط من خبلؿ التوسع 
المفتوح لمركنتو البالغة في االتاحة، العبلقة الفعالة بين نظاـ التعليم المهني كالفني بين 
عالم العمل كالصناعة كالتوجو نحو التلمذة الصناعية، كالربط بين التعليم المهني 

 كالتقني كالتعليم العاـ. 
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لتعليم الفرنسي من فرنسا :  حدث تطور كبير في التعليم الصناعي حيث تطور ا
المركزية الي البلمركزية مع تطوير فرع شهادة الثانوية ثم تطوير مجموعة من الدراسات 

مع أدخاؿ تكنولوجيا التعليم كاستخداـ  in for Mationالعلمية مثل علم المعلومات 
التليفزيوف في التعليم، ذلك كقد حاكلت المدارس الفنية الصناعية علي أف تتفاعل مع 

قع العالمي حيث ركزت المدارس الفرنسية علي الميكانيكا اآللية كالمعلوماتية الوا
الصناعية كإدارة الماكينة كنظم المعلومات كتركز علي الموارد كاالحتياجات كطرؽ 

 التصنيع. 

الواليات المتحدة االمريكية :  يلعب التعليم المهني كالصناعي دكر كبير في الواليات 
 3شاؼ الطبلب ذكل التوجو المهني في المرحلة االبتدائية المتحدة حيث يتم اكت

 سنوات ، لذلك يوجد بالواليات المتحدة عدة برامج للتعليم الصناعي. 

 برامج التعليم التكنولوجية بالواليات المتحدة. 

 ركزت برامج تعليم التكنولوجيا علي ثبلثة جوانب 

 فة الكمبيوترية الثقا -3تحكم الكمبيوتر      -2 الفنوف الصناعية  -1
االستخداـ اال من للعدد  –الفنوف الصناعية : تشتمل علي الرسم الصناعي  -1

 اليدكية كتصميم كبناء نماذج صغيرة كاآلالت كالمعدات لتشغيل المعادف. 
نظاـ التحكم بالفأرة  (doc)قسم الكمبيوتر : يشمل مقدمة عند تشغيل   -2

يقات الكمبيوتر كتكوين نظاـ معالجة الكلمات كتطب –كلوحة الكمبيوتر 
كدراسة التطور التاريخي للكمبيوتر  –قاعدة البيانات كادارتها 

https://www.alfaraena.com 

https://www.alfaraena.com/
https://www.alfaraena.com/
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 الثالث : التجارب المحلية )مصر(  المحور

 مصر تؤمن بمنهجية المدرسة المنتجة المدرسة المنتجة ىي اسلوب تعليمي يتم
من خبللو العمل علي تصنيع منتج معين في المدرسة كبيعها الي البيئة المحيطة كىي 
أسلوب في العمل علي تقليل االنفاؽ كيرل البعض أنها كسيلة لتدريب الطبلب علي 

مهارات السوؽ الحر من التفاكض كدراسات الجدكل كالمخاطرة كلكن ترل ىل يمكن 
 . اف تتم في مدارسنا مثل تلك االساليب؟

البعض يوافق كيرل في المدارس الثانوية الفنية خير مثاؿ علي ىذا، خاصة 
المدارس الزراعية المصرية حيث يتولى الطبلب مسئولية بيع منتجات المدرسة الزراعية 

الي البيئة المحيطة كىي تجربة ناجحة، البعض يرفض كيرل أنها اضفاء طابع تجارل 
طبلب ال تسمح بإنتاج المنتج منافس في علي المدرسة، كاف المدرسة كخبرات ال

 الوسط المحيط االجتماعي، كحاليا بدأت مصر االىتماـ القادمة . 

 د / عبد العليم دسوقي المنشاكم.  . أ
رئيس فرع االتحاد العربي للتنمية المستدامة كالبيئة بمحافظة سوىاج 

 كيكبيديا الموسوعة الحرة. 

 ئة العامة للتعليم التطبيقي؟. المحور الرابع: عمل شراكة علمية مع الهي

التعليم كالتدريب ىما حجر االساسي للتنمية المستدامة، ىذا كقد قامت  
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي كالتدريب خبلؿ الفترة األخيرة بأبراـ باقة من اتفاقيات 
ي التعاكف كالشراكة مع عدد كبير من الجهات الحكومية كالخاصة المحلية كاالقليمية ف

اطار جهودىا المستمرة التي تهدؼ من خبللها الي التطور كاالرتقاء ببرامجها 
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كمخرجاتها كضماف مواكبتها ألحدث نظم الكنولوجيا المتطورة التي تحتاج العالم 
 المتقدـ العالم المتقدـ كالحديث. 

افة ىذا كأف الهيئة العامة للتعليم التطبيقي تسعي بجهود حثيثة التتوقف الي النهوض بك
جوانب العملية التعليمية كالتدريبية إيماناى منها بأف التعليم كالتدريب ىما حجر االساس 
لكافة عمليات التنمية ، كاف الهيئة باتت شريكان استرتيجيانُي كرافقان أساسيا لليد العاملة 

الوطنية الفنية كالمدربة كالمؤىلة لخوض عمار المستقبل بكل مايحمل من صعاب 
ا تعمل جاىدة عبر تويع البركتوكبلت كاالتفاقيات التعاكف مع عدد من كعوائق كأنه

الجهات محليا كاقليميان الي ضماف تأىيل كتسليح مخرجاتها للوقوؼ علي قدـ 
 www,paaet.edu.kwالمساكاة مع مخرجات أكبر كأحدث الجامعات بالعالم. 

  ة المدربة:توفير القول العاملة الوطنية الفنية كالمهني المحور الخامس: 

في أطار التعاكف المشترؾ بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي كالجهات  
االكاديمية محليان كأقليميان كاف من أىم االتفاقيات تعزيز التعاكف المشترؾ بين الجانبين 

كتطوير التعليم كتشجيع استخداـ التكنولوجيا كالذكاء الصناعي، ىذا كقيمة بموجب 
ت متطورة باستخداـ احدث التقنيات بالتعاكف بين الجانبين، بهدؼ ذلك أنشاء مختبرا

تحسين جودة التقنيات بالتعاكف بين الجانبين، بهدؼ تحسين جودة المخرجات 
 كضماف فرض كظيفية للخريجين كالخريجات. 

كمن ثم يلـز توفير القول العاملة الوطنية الفنية كالمهنية المدربة التي تعمل  
هود المبذكلة في المجاؿ البيئي كتعزيز مبدأ الشراكة كرغم التعاكف علي توصيلهم الج

 العلمي كالتكنولوجي للحفاظ علي البيئة كضماف استدامتها كحفظ حقوؽ االجياؿ. 
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ىذا كمن أىم االتفاقيات الموقعة، اتفاقية التعاكف كالشراكة البحثية بين  
ريب التي تأتي انطبلقان من سياسة جامعة الكويت كالهيئة العامة للتعليم التطبيقي كالتد

الجانبين كمساعيهم الراقية الي دعم البحث العلمي كتسهيل اجراءات تنفيذ االبحاث، 
 كتشجيع الباحثين علي التميز كاالبداع. 

 المحور السادس : استراتيجية التعليم التطبيقي كالتدريب كتوصياتو: 

 ب كمايلي: تمت صياغة استراتيجية التعليم التطبيقي كالتدري

 الرؤية المستقبلية للهيئة العامة للتعليم التطبيقي كالتدريب.  -1
 الرسالة االستراتيجية للهيئة العامة للتعليم التطبيقي كالتدريب.  -2
 الغايات االستراتيجية للهيئة العامة للتعليم التطبيقي كالتدريب.  -3
 ب. االىداؼ االستراتيجية للهيئة العامة للتعليم التطبيقي كالتدري -4
 السياسات العامة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي كالتدريب.   -5

www. Paaet.edu.kw 

ىذا كتتمثل السياسات العامة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي كالتدريب في  
في مجاؿ تطوير برامج التعليم التطبيقي كالتدريب  –عدة مجاالت)في مجاؿ القبوؿ 

في مجاؿ تفعيل دكر القطاع الخاص في قطاع  -في مجاؿ التفاعل مع المجتمع –
في مجاؿ الثقافة الداخلية  -التعليم التطبيقي كالتدريب في مجاؿ التنمية المؤسسية

 في مجاؿ تنمية الموارد البشرية(.  –ألجهزة الهيئة كالعاملين بها 

 التوصيات : 



 د. ليلي صبحي أمين   عليم التطبيقي كالتقنيالتجارب المحلية كالعالمية في ميادين الت
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غراز التوسع في انشاء كليات التعليم التطبيقي في مصر كالعالم العربي علي  -1
 الكويت. 

تنوع برامج خدمة المجتمع كالتعليم المستمر لتلبي متطلبات أفراد المجتمع   -2
فتشمل : برامج في مجاؿ العلـو التكنولوجية كبرامج في مجاؿ العلـو التجارية 

 –برامج في مجاؿ الفنوف كاالسانيات  –كبرامج في مجاؿ العلـو الصحية  –
 برامج أخرل متنوعة. 

 لمعارؼ كالمهارات االساسية الخاصة بمجاؿ البرنامج.التركيز علي ا -3
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