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 متطمبات تطوير مناهج التعميم الفني في مصر
 "الواقع والتحديات"
 د هاشم محمد/ هانم محمد 

 مستخمص:
يؤكد الواقع الحالى لمخرجات التعميم الفني عمى أن ىناك فجوة كبيرة بينيا 
وبين متطمبات سوق العمل المحمى واإلقميمى والعالمى، مما يدل عمى أن المناىج 
الدراسية بالتعميم الفني ال تتوافق مع الوثبة العالية التى حققيا العمم، ومع الخطوة 

أحدثتيا التكنولوجيا، مما يؤثر سمبًا فى إعداد الكوادر والعمالة الفنية  الواسعة التى
المدربة تدريبًا عمميًا ومينيًا وتقنيًا جيدًا، فاألوضاع الحالية تتطمب ضرورة تطوير 
وتحديث ومراجعة ىذه المناىج لسد ىذه الفجوات العممية والمعرفية والتكنولوجية 

ومشروع  0707يات التى حددتيا رؤية مصر وذلك تماشيًا مع التوجيات والتوص
 تطوير التعميم.

ومن ثم فإن ىذه الورقة قد ىدفت إلى الوقوف عمى الواقع الحالى لمناىج 
التعميم الفنى ومشكالت تدريسيا ودواعي تطويرىا، وخمصت إلى تقديم بعض 

طمبات المقترحات والتصورات ألىم المالمح العامة لمناىج التعميم الفنى المطورة ومت
 تطويرىا وذلك لمتصدي لمتحديات وتحسين الواقع الحالي.

وقدمت الورقة بعض المقترحات التى قد تسيم فى تحديد أىم متطمبات تطوير 
 :جابة عن ثالثة أسلمة رليسية وىىمناىج التعميم الفنى فى مصر من خالل اال

تنا ي وواقع تدريسيا فى وقما التحديات التى تواجو مناىج التعميم الفن -1
 ؟الحالى

ء التحديات والمستجدات ما دواعي تطوير مناىج التعميم الفني فى ضو  -0
 ؟المجتمعية

ضوء  ما المالمح العامة لمناىج التعميم الفني ومتطمبات تطويرىا فى -0
 ؟الواقع والتحديات المجتمعية

 .مصر –التعميم الفني  -تطوير مناىج كممات مفتاحيه: 
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Requirements for developing technical education 

curriculum in Egypt "Reality and Challenges" 

Abstract: 
The current reality of the outputs of technical education 

confirms that there is a large gap between them and the 

requirements of the local, regional and global labor market, 

which shows that the curriculum in technical education does not 

correspond to the high jump achieved by science, and with the 

board step made by technology, which negatively affects the 

preparation of cadres and technical workers trained scientifically, 

professionally and technically well, current conditions require the 

development, updating and revision of these curriculum to fill 

these scientific, knowledge and technological gaps in line with 

the orientations and recommendations set out in the vision of 

Egypt 2030 and the Education Development Project. 

  Therefore, this paper aims at identifying the current reality 

of the curriculum of technical education and the problems of 

their teaching and the reasons for development , and concluded to 

provide some suggestions and perceptions of the most important 

features of the curriculum and the development of technical 

education and development requirements to meet the challenges 

and improve the current reality. 

  The paper presents some suggestions that may contribute to 

determining the most important requirements for the 

development of technical education curricula in Egypt by 

answering three main questions: 

1- What are the challenges facing the technical education 

curriculum and reality of their teaching at the present time? 

2- What are the reasons for the development of technical 

education curriculum in view of challenges and social 

developments? 

3- What are the general features of technical education 

curriculum and the requirements of their development in view 

of reality and social challenges? 

Key words: developing- technical education curriculu – Egypt. 
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 مقدمة:
تشغل قضية التعميم تفكير دول العالم المتحضرة والنامية، وذلك في ظل ثورة 
المعمومات والتطور التكنولوجي المتنامي، والتطور السريع في كافة مجاالت 
المعرفة، ولم تعد الغمبة في السباق بين القوي الدولية لمقدرة المادية بقدر ماىي 

 لمتقدم العممي واإلبداعي. 
عت الدول المتقدمة التعميم في قمة أولويات العمل بيا، فيو السبيل لذلك وض

 الوحيد واألمثل لحل كافة المشكالت التي تواجييا.
ويعتبر االىتمام بتطوير التعميم بصفة عامة والتعميم الفني بصفة خاصة عاماًل 

الت أساسياً  في تطوير القدرات التكنولوجية واإلنتاجية والتنافسية في كاقة المجا
 وضرورة حتمية لمواجية متطمبات المستقبل.

والتعميم الفني ىو الجية المنوط بيا إعداد القوي العاممة المدربة تدريبا مينيًا 
وتقنيًا عاليًا لتمبية احتياجات سوق العمل المحمي والعربي والعالمي، والتحدي الكبير 

م ونوعيتو بما يتالءم مع الذي يواجيو التعميم الفني ىو االرتقاء بمستوي ىذا التعمي
 متطمبات سوق العمل.

وحيث أن المناىج الدراسية ىي وسيمة التعميم الفني في تحقيق أىدافو وخططو 
والترجمة الفعمية والعممية ألىداف التربية وخططيا واتجاىاتيا، فإنو البد من النظر 

، وىل حققنا الي واقعنا التربوي التعميمي والتأمل الدقيق في مخرجاتنا التعميمية
أىدافنا المأمولة وتنسيق الجيود بين المؤسسات واألفراد الستشراف المستقبل في 

 ضوء التحديات والمستجدات التي يشيدىا المجتمع.
وقد باتت ىذه المناىج ال تاللم طبيعة المرحمة المستقبمية بعد ىذا التطور 

أنيا تعاني من  اليالل، حيث أن الناظر المدقق في كثير من ىذه المناىج يجد
مشكالت جمة منيا: قصر أىدافيا عمي المستويات الدنيا لمتفكير وضحالة وقدم 
المحتوي وتقميدية طرق التدريس ونقص األنشطة واقتصار التقويم عمي قياس ميارة 

 الحفظ واالستظيار لدي الطالب. 
 :هدف الورقة

التعميم الفني  تيدف ىذه الورقة لموقوف عمي أىم التحديات التي تواجو مناىج
وواقع تدريسيا، وتحديد مبررات ودواعي تطويرىا في ضوء التحديات والمستجدات 
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المجتمعية، وتقديم بعض المقترحات ألىم المتطمبات والمالمح العامة لتطوير 
 مناىج التعميم الفني لمتصدي لمتحديات وتحسين الواقع الحالي ليا في مصر.

عديد من المؤتمرات والدراسات والبحوث وتأتي الورقة استجابة لتوصيات ال
ومشروع التنمية  0707العممية وانطالقا من أىمية التعميم في رؤية مصر 

المستدامة وتتسق مع رؤية مصر في تطوير التعميم بصفة عامة والتعميم الفني 
بصفة خاصة حيث أشارت بأىمية تطوير التعميم الفني ومشاركة القطاع الخاص 

تطوير العممية التعميمية مع تغيير النظرة المجتمعية ليذا  وقطاع الصناعة في
النمط من التعميم وخريجيو، كما أوصت بتطوير المناىج الدراسية بما يضمن 
تطوير منظومة المنيج بمختمف المراحل التعميمية بحيث يكتسب الطالب القدرة 

ت العممية عمي البحث عن المعمومات وحل المشكالت والتركيز عمي تنمية الميارا
 والعممية. 
 ىذه حول التساؤالت بعض عن لالجابة كمحاولة الورقة ىذه جاءت وقد
 :يمي فيما تمخصت والتي النقطة

 :تساؤالت الورقة
 ؟ما التحديات التي تواجو مناىج التعميم الفني وواقع تدريسيا في وقتنا الحالي (1

ستجدات ما دواعي تطوير مناىج التعميم الفني في ضوء التحديات والم (0
 ؟المجتمعية

ما المالمح العامة لمناىج التعميم الفني ومتطمبات تطويرىا في ضوء الواقع  (0
 ؟والتحديات المجتمعية

 مصطمحات الورقة: 
 تحددت مصطمحات الورقة في: 

 :تطوير مناهج التعميم الفني -

ىو إعادة النظر في جميع مكونات وعناصر المنيج من أىداف ومحتوي 
س وأنشطة ووسالل تقويم، بيدف رفع مستوي كفاءتيا بما يضمن واستراتيجيات تدري

إعداد القوي العاممة المدربة تدريبًا عمميًا ومينيًا عاليًا لتمبية احتياجات سوق العمل 
 والتحديات المحمية والعربية والعالمية.

 :التعميم الفني -

لكوادر ىو ذلك النوع من التعميم المنوط بو توفير القوي العاممة المدربة وا
الفنية المتخصصة بمستوياتيا المختمفة الالزمة لسد احتياجات المجتمع من العمالة 
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الفنية في قطاعي اإلنتاج العام والخاص، وكذلك الخدمات وينقسم إلي التعميم 
 الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي.

ومما سبق عرضو حول أىداف الورقة وتساؤالتيا فإنو يمكن تناول اإلجابة 
 عمي ىذه التساؤالت من خالل المحاور التالية: 

 :محاور الورقة
 التحديات التي تواجه مناهج التعميم الفني وواقع تدريسها:  -المحور األول

المناىج الدراسية ىي مضمون التعميم وجوىره، والتربة الخصبة التي تنمو من 
ناىج متصفة بالجودة خالليا  وبيا عمميتا التعميم والتعمم، والبد أن تكون ىذه الم

ومحققة لمتميز والتجديد وموافقة لمعصر ومواكبة لمالمح الزمن أىدافًا ومحتوي 
 .(ج –، أ ;077الناقة، )وتجويداً   ونشاطًا وتدريسًا وتحسيناً 

ولكن بالنظر الي واقع مناىجنا الدراسية عامة ومناىج التعميم الفني بصفة 
مما يجعميا تقف عاجزة أمام تحقيق أىداف  خاصة فإننا نجدىا تعاني قصورًا شديداً 

ومشروع التنمية المستدامة ويتمثل ذلك  0707نظامنا التعميمي ورؤية مصر 
 القصور في واقع عناصر المنيج كما يمي: 

 بالنسبة لواقع فمسفة المنهج وأهدافه: 
لما كانت المدرسة الفنية بتخصصاتيا المختمفة تشكل منظومة فرعية من 

لسوق ميم ككل، فيي تيدف الي إعداد العمالة الفنية الماىرة الالزمة منظومة التع
( وتثقيف ىؤالء الخريجين المدرب –العمل وذلك عمي مستويين )الفني األول

كسابيم المعارف  وتدريبيم تدريباً  أساسياً  متكاماًل لرفع مستوي خبراتيم المينية، وا 
يم المينية، والعادات السموكية السوية والميارات اليدوية، والقدرات واالتجاىات، والق

 المتصمة بالمين وآدابيا .
ومن ىذا المنطمق فقد وضعت وزارة التربية والتعميم مجموعة من األىداف 

 العامة لممدارس الفنية منيا: 
اتقان العمميات الصناعية، اتقان استخدام العدد والماكينات حسب األساليب 

ألمن والسالمة، اكساب الطالب المصطمحات الفنية الفنية الصحيحة وطبقًا لقواعد ا
السميمة ومرادفاتيا بمغات أجنبية، تزويد الطالب بالثقافة الفنية والعممية، توجيو 

 الطالب التوجيو الميني السميم الستخدام قدراتيم وثقافاتيم في زيادة االنتاج.
ارس ولكن وبالنظر في الواقع الحالي لطبيعة وقدرات وميارات خريج مد

التعميم الفني فإننا نالحظ وجود فجوة كبيرة وعدم ماللمة ىذا الخريج لمتطمبات 
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سوق العمل المحمي أو اإلقميمي، كما أن مخرجات ىذا التعميم التتسق مع 
متطمبات المجتمع المصري، كما أنيا ليست بالكفاءة التي تمكنيا من التكيف مع 

 ريع.طبيعة الحرف والمين التي تتصف بالتغير الس
وىذا ما أكدت عميو العديد من الدراسات والبحوث والتي أشارت في ضوء 
نتالجيا عمي وجود قصور وتدني في أداء خريجي المدارس الفنية وكذلك قصور 
مياراتيم العممية وكفاياتيم األكاديمية، وقد أرجعت ىذا األمر إلي عدة عوامل منيا 

أنيا التواكب التقدم اليالل الحادث قصور برامج الدراسة في تحقيق أىدافيا، كما 
في ميدان العموم والتكنولوجيا، عدم التكامل والترابط بين جوانب المعرفة داخل 

 المناىج والخبرات التي تقدميا.
 بالنسبة لواقع محتوي المناهج: 

يتم إعداد العامل الفني أو الفني األول بالمدرسة الثانوية الفنية وفق خطة 
 مجاالت أساسية وىي كمايمي:  دراسية تتضمن ثالث

 :المجال األول: مقررات الثقافة العامة
 –التربية القومية –المغة األجنبية –التربية الدينية –وتضم ]المغة العربية 

[ وتيدف الكساب المتعمم الثقافة العامة في شتي التربية البدنية –الرياضيات
 اعات الخطة الدراسية.( من اجمالي عدد س%;0وتحظي بنسبة )مجاالت الحياة، 

 المقررات الفنية التخصصية:  -المجال الثاني
كنولوجية "خامات ومعدات العموم الفنية والت –وتضم )الرسم اليندسي والفني 

إدارة  –الزخارف  –المقايسات  –األمن الصناعي والسالمة المينية  –" وعمميات
ميارات األساسية ( وتيدف إلكساب المتعمم المعارف واللمشروعات الصغيرةا

( من إجمالي %01وتحظي بنسبة )النظرية والتكنولوجية التي تقوم عمييا المينة، 
 عدد ساعات الخطة الدراسية.

 :المجال الثالث: مقررات التدريبات المهنية
وتمثل التطبيقات العممية التي يمارسيا المتعممين داخل الورشة الممحقة 

العممية الالزمة لممارسة المينة وتمثل بذلك بالمدرسة وتيدف إلكسابيم الميارات 
%( من إجمالي عدد ساعات 77نسبة )الجانب العممي لممقررات الفنية وتمثل 

 الخطة الدراسية.
ويتضح من التقسيم السابق ظيور بعض المشكالت الواقعية في التطبيق 

 لدراسة ىذه المجاالت الثالثة لطالب المدارس الفنية وىي: 
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اختالف األوزان النسبية لكل مجال إال أنو ينشأ عن ىذا التقسيم ( بالرغم من  1
 عدم التكامل في المعرفة أو مكوناتيا.

( المقررات الثقافية النظرية ليست ىادفة وينظر ليا الطالب عمي أنيا مواد 0
إضافية ليست ذات أىمية في العمل الميني، ذلك أن محتواىا منفصل تماما 

أنو قد يكون عامًا لجميع التخصصات عمي الرغم  عن المقررات الفنية، كما
من وجود اختالفات واضحة بين حاجات الطالب من الموضوعات الثقافية 

 المختمفة في التخصصات المختمفة.
( المقررات الفنية تفتقر إلي المستجدات والتغيرات المحيطة بالمينة وما يطرأ 0

يغمب عمييا الطابع عمييا من متطمبات من سوق العمل كما أنيا نظرية 
التقميدي األكاديمي وتتسم بالنمطية واإلطار الموحد وتغفل النواحي الوظيفية 

 لكل مقرر وتطبيقاتو.
( التدريبات المينية وما يتبعيا من ميارات عممية يتم داخل ورش المدرسة فقط 7

والتي يكون معظميا غير صالح لمتدريب لقدم العدد واألدوات األساسية أو 
جودىا والتدريب الخارجي يكون بصورة شكمية، كما أن ىناك انفصال ندرة و 

واضح بين النظري والعممي فكل منيما لو مدرس وحصص منفصمة ويتم دون 
تنسيق أو تزامن بين دروس كل منيما، ويتم ىذا التدريب بمعزل عن المجتمع 

ب وآليات سوق العمل المنتج، كما أن ىناك فجوة بين ما يتدرب عميو الطال
 ويجيده من ميارات وما يتطمب سوق العمل وواقعو.

 :بالنسبة لواقع طرق تدريس المناهج ومصادر التعمم واألنشطة الدراسية
يتضح من واقع تدريس المناىج الدراسية بالمدارس الفنية أنيا تفتقد أمور عدة 

ين منيا التخطيط الجيد القالم عمي تحقيق التكامل والترابط والتفاعل المتبادل ب
عناصر الموقف التعميمي ومن حيث التنفيذ يالحظ االعتماد إلي حد كبير عمي 

 اإللقاء والتمقين حتي مع دروس الميارات مما ترك في نفس الطالب الممل.
كما يتضح أن واضعي المنيج يفترضون أن كل التالميذ متساوون يتعممون 

 بنفس الطريقة والسرعة، وتحركيم نفس الدوافع والطموحات.
بالرغم من أن طريقة التدريس التقل أىمية في تحقيق أىداف التعميم عن 
المحتوي وغيرىا من الوسالل والتقنيات، فطالب التعميم الفني أحوج مايكون إلي 
طريقة تدريس تعينو عمي تكوين ميارات تعميمية عممية ودراسية وليس طريقة تزوده 

 بالمعمومات لحفظيا.
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دم تعميمًا لفظيًا يصف الميارات وينمييا، تمغي فطرق التدريس المستخدمة تق
إيجابية المتعمم وتيمش دوره، ال تساعده عمي االكتشاف والتأمل وبناء معرفة جديدة 
من خالل المرور بخبرات حقيقية، كما أن ىناك مشكمة واضحة في تدريس الثالث 

عد مكانات وا  اد كل مجاالت لطالب التعميم الفني وىي اختالف طبيعة وقدرات وا 
معمم عن اآلخر، فمعمموا المواد الثقافية في الغالب خريجي جامعات يعممون 
بصورة مؤقتة في ىذه المدارس انتظارًا لالنتقال منيا، معمموا المواد الفنية خريجي 
كميات التربية شعب التعميم الفني أو كمية التعميم الصناعي ومعمموا التدريبات 

حصموا عمي تدريب عامين بعد التخرج، واختالف المينية وىم دبموم فوق متوسط و 
اإلعداد لألنواع الثالثة من المعممين يكون لو بالغ األثر عمي ميارات ومعارف 
وقدرات الطالب حيث أن لكل منيم خبرة وتأىيل تربوي واتجاىات نحو التعميم الفني 

 تختمف عن اآلخر.
أحادية الوعاء إذ تعتمد أما بالنسبة لمصادر التعمم فإن المشكمة األساسية ىي 

عمي الكتاب والكممة المطبوعة، كما أنو تكاد تنعدم التقنيات التربوية الحديثة في 
 تسييل عممية التعمم وجعل التعمم أكثر متعة وجاذبية.

وكذلك بالنسبة لألنشطة التعميمية وعمي الرغم من التـأكيد عمي اكتساب 
كأحد أىم أىداف التعميم الفني إال أن  الميارات والكفايات واألداءات لدي المتعمم

غفال النواحي الوظيفية عنو وتطبيقاتو في الحياة العامة أثر بشكل  جمود المناىج وا 
بالغ عمي ميارات المتعمم، كما أنو قد اقتصرت الفترة الزمنية لمدراسة عمي سبعة 

ختصر أشير بينما في بعض دول العالم تكون عشرة أشير، كما أن اليوم الدراسي ا
إلي نصف الفترة الزمنية بسبب نظام الفترات مما انعكس عمي كم التحصيل 

 ومستوي التدريب وعدم تعود الطالب عمي ساعات العمل.
كذلك فإنو بالرغم من اتجاه وزارة التربية والتعميم إلي ربط التعميم بالبيلة أي 

يع القيام انفتاح المدرسة عمي المجتمع إال أن معظم المدارس الفنية التستط
بمشروعات انتاجية داخل ورشيا مما يحرم طالبيا من فرص التدريب والممارسة 
حاطتيم بظروف اإلنتاج  العممية ورفع مستواىم الميني واكسابيم خبرات ميدانية وا 
وأساليبو، ويرجع ذلك إلى ضعف مصادر التمويل الالزمة لقيام مثل ىذه 

ورش تجييزات ومعدات، وتقادم  المشروعات فضاًل عن إمكاناتيا المحددة من
األجيزة والمعدات التدريبية في المدارس عن مسايرة التطورات التكنولوجية بالنسبة 

 لواقع التقويم في المناىج الحالية.
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التقويم في التعميم الفني عممية حيوية لمغاية، وىو المدخل الموضوعي أليو 
التقويم المستخدمة نجد أنيا عمميات تطويرية الحقة، ولكن بالنظر لواقع أساليب 

تعطي وزناً  أكبر لممواد النظرية عمي حساب المواد العممية، وىذا بالطبع يجعل 
 الطالب ييتم باستيعاب المواد النظرية أكثر من اىتمامو باتقان الميارات العممية.

كما أن نظم االمتحانات تركز عمي الشكل التقميدي ويتوجو في الغالب إلى 
احد من األىداف التربوية وىي األىداف المعرفية بل وحتى قياس مجال و 

المستويات األولى منو فقط حيث تقتصر عمى التذكر والفيم وأحيانا التطبيق، وعمى 
الرغم من أىمية ىذا الجانب إال أنو البد من شمولية عممية التقويم لتكون قادرة 

ومدي ما حققو عمى رسم صورة واضحة عن معارف وميارات واتجاىات المتعمم 
 من تقدم فييا بعد إتمام عممية الدراسة.

ولكن الواقع يوضح أن تقويم طالب التعميم الفني يتم باستخدام االمتحانات 
التقميدية خاصة في المقررات الثقافية والفنية في نياية العام أو الفصل الدراسي 
ي وتأخذ شكل رسمي في زمان ومكان محدد بقصد قياس ما حصمو الطالب ف

دراسة المقرر ومن ثم فيي تيمل الجانب المياري العممي وموجيات السموك من 
ميول واتجاىات، وتقيس ميارة الطالب وقدراتو بالنسبة ألقرانو وليس لنفسو في 

 ضوء الفروق الفردية فيما بينيم.
 وخالصة القول: 

يد من أوجو فإن الواقع الحالي لمناىج التعميم الفني يشير إلى وجود العد
القصور والتي تؤثر عمى مخرجات ىذا النوع من التعميم ومدي مايتحقق من 
أىدافو، حيث أن فمسفة وأىداف ىذه المناىج ومحتواىا وطرق تدريسيا وأساليب 
تقويميا تجعميا منفصمة ومنعزلة عن واقع ومتطمبات سوق العمل المحمي واإلقميمي 

لكل عناصره تطويرًا حقيقيًا وليس مجرد مما يستمزم معو ويستوجب عممية تطوير 
 إحداث تغيير بسيط بدون رؤية أو تخطيط واضح. 

ومما سبق فإنو البد من تحديد دواعي تطوير مناىج التعميم الفني حتي تكون 
الباعث والدافع إلحداث ىذا التطوير وتحقيق نقمة نوعية في مخرجات ىذا النوع 

 في المجتمع المنتج. من التعميم تتناسب والتطور ومتطمباتو
 :المحور الثانى: دواعي تطوير مناهج التعميم الفني

( إلى أن ثمة بواعث عدة تدعونا إلى تطوير المنيج 0779 –مازن أشار )
أوليا ما يطرأ عمى المتعمم وبيلتو ومجتمعو ونمو المعرفة إلى جانب مايظير من 
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نتالج امتحانات الطالب قصور في المناىج المطبقة، ومن السيل تبيانيا من خالل 
وتقارير الخبراء عامة والموجيين الفنيين عمى وجو الخصوص، وكذلك من خالل 

 الشكاوي التي يرددىا الرأي العام.
 ويمكن توضيح أهم دواعي تطوير مناهج التعميم الفني فيما يمي: 

 األحداث والمشكالت والتطورات العالمية والمحمية:  -0
اىيم الحديثة كالتربية العممية والصحية والبيلية حيث ظير العديد من المف

والتكنولوجية والوقالية، كذلك مفاىيم التعايش وحوار الحضارات والتنمية المستدامة، 
وتعرض الدول لتغيرات ومشكالت متنوعة مثل زيادة معدل النمو السكاني والدخل 

تيالكي، القومي، مشكمة التصحر، مشكمة األمية ونقص الوعي، والسموك االس
 التضخم، الخصخصة.

 الثورة الصناعية والتكنولوجية والتطورات العممية والتربوية:  -8
عصر التكنولوجيا  –عصر المعرفة عمي ىذا العصر أسماء عدة منيا ) يطمق

 التكنولوجيا الحيوية..(  –عصر االنترنت  –عصر الفضاء  –
االت والعولمة والثورة وقد حدثت ثورات عالمية عدة منيا ثورة المعرفة واالتص

االجتماعية والصناعية، وحيث أن المناىج تستمد محتواىا من الواقع وأوجو النشاط 
اإلنساني وىي تعبير عنو حتى يستطيع المتعمم أن يتكيف مع ىذا المجتمع 
ومتطمباتو لذا كان الزمًا عمينا مراجعة ىذه المناىج في ضوء ىذه التغيرات وليس 

جود بل واستحداث مايمزم من مناىج تتواءىم مع ىذه فقط مراجعة ماىو مو 
 التغيرات.

 نتائج تقويم المناهج ومواصفات مخرجات النظام التعميمي:  -3
تقويم المناىج عممية مستمرة وضرورية وشاممة وذلك لموقوف عمى مدى 
تحقيقيا لألىداف المنشودة منو وبالنسبة لمناىج التعميم الفني ومخرجاتو فإنو وكما 

دت العديد من الدراسات والتي سبق اإلشارة إلييا أن ىناك فجوة بين المخرجات أك
ومتطمبات سوق العمل. حيث أن العمالة الفنية المطموبة بسوق العمل المنتج في 
المجتمع تختمف تمامًا عن مايتم إعداده في مدارسنا من خالل المناىج الحالية مما 

 يستمزم معو تطويرىا.
  :تجارب الناجحة لمتطوير فى الدول األخرىالتطمع إلى ال -4

عادة ما تتطمع الدول النامية الي الدول األكثر منيا تقدما وغالبا ما تستعين 
بيا في تطوير نظميا التعميمية ومؤسساتيا مثل الواليات المتحدة األمريكية وألمانيا 



 "الواقع والتحديات" متطمبات تطوير مناهج التعميم الفني في مصر
 

 

917 

مخرجاتو بما  واليابان، والتي ليا باع كبير في برامج التعميم الفني وتحسين مستوي
 يتالءم واحتياجات سوق العمل.

 التحديات القومية والمادية الخاصة بالمجتمع:  -5
مثل إقامة المشروعات العمالقة والتحول االقتصادي نتيجة لمخصخصة 
باإلضافة إلى المشكالت المادية لمنظام التعميمي في مصر مثل زيادة كثافة 

 اليب وجيات إعداد المعمم.الفصول واتباع نظام الفترات، واختالف أس
 التغيرات التي طرأت عمي االتجاهات العالمية لمعموم التربوية:  -6

ومنيا ظيور مفاىيم جديدة ومداخل تربوية شاممة لتطوير المناىج مثل 
المدخل المنظومي والتكنولوجي والبنالي والمنظومي ومدخل الجدارات المينية، 

ستحداث تخصصات جديدة ومين مختمفة كذلك تطور أدوار المعمم والمتعمم، ا
 ترتبط بطبيعة البيلة.

مما سبق يتضح دواعي تطوير المناىج بصفة عامة ومناىج التعميم الفني 
بصفة خاصة، وغيرىا الكثير من األسباب التي تدعم وتؤكد أىمية إجراء ىذا 
ة التطوير ومن الممكن توضيح تصور عام ألىم مالمح مناىج التعميم الفني المطور 

 والمأمول تنفيذىا.
 المحور الثالث: المالمح العامة لمناهج التعميم الفني ومتطبات تطويرها: 
يعد التعميم الفني أحد الروافد التي تمد المجتمع وتمبي احتياجاتو من األيدي 
العاممة ويحقق الترابط بين العمم والعمل وبين التعميم والبيلة وتطوير التعميم الفني ال 

ة تنظيمو الخارجي أو بتغيير بنيتو طوال وعرضا وفق نموذج أو تجربة يكون بإعاد
نما يكون بتغيير أىدافو ومحتواه وأدواتو لمواجية تحديات ومتطمبات  معينة وا 

 المستقبل.
مميون طالب ضعف عدد طالب التعميم  0ويدرس بالتعميم الفني أكثر من 

رية ويضم أكثر من مدرسة عمى مستوى الجميو  0777الثانوي العام وذلك في 
ألف معمم، وىذه البيانات توضح أىمية التعميم الفني في مصر والذي يحتاج  177

إلى اىتمام ورعاية من مختمف جيات الدولة فالمشكمة التنتيي أبعادىا عند وزارة 
التربية والتعميم فقط ولكن تتجاوز ذلك إلى قطاعات عديدة مثل وزارة الصناعة 

 والتجارة.
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ن ينبع التطوير من خطة قومية لرفع قدرة وجودة التعميم الفني كما ينبغي أ
خالل السنوات المقبمة خاصة في ظل المشروعات التنموية الضخمة التي تم 

 إطالقيا خالل الفترة الماضية.
وفي ضوء ذلك فإنو اليمكن تجاىل ماتبذلو وزارة التربية والتعميم في الوقت 

عميم الفني في مصر من خالل ما تضمنتو الحالي من جيود لمنيوض بمنظومة الت
وتصور أىداف ومؤشرات تطوير منظومة التعميم الفني بما  0707رؤية مصر 

يمكن الخريجيين من اكتساب الميارات التي يطمبيا سوق العمل بل والمنافسة عمى 
 المستوى المحمي واإلقميمي والدولي.

الفني عمى مستوي  وأنجزت الوزارة عدة مشروعات لتطوير منظومة التعميم
 :071 – 0717وخطة الوزارة  0707السياسات واإلجراءات وفق رؤية مصر 

 لمتعميم الفني.
عادة تأىيل المدارس ما  وأوضحت ىذه الخطة من حيث إنشاء وتطوير وا 

 :يمى
 التوسع في المجمعات التكنولوجية بتمويل من صندوق تطوير التعميم.  -
رامج أخرى مثل تطوير برنامج الموجيستيات تطوير بعض البرامج واستحداث ب -

(، تنفيذ منيج usaid – wiseوفق منيجية الجدارات من خالل مشروع )
دراسي عن الميارات الحياتية واإلرشاد الوظيفي، وكذلك برنامج عن ريادة 

 األعمال والمشروعات الصغيرة.
سة إنشاء دبمومات فنية متخصصة لممين والحرف التراثية بدعم من مؤس -

 يونفوك. –اليونسكو 
تدريب المدرسين عمى أسموب التعمم وفق منيجية الجدارات وعمى تصميم  -

 المناىج وفق ذات المنيجية والتي تربط الخريجين بمتطمبات سوق العمل.
( مدرس عممي في كميات التعميم الصناعي لمحصول عمي درجة 0777ل )تأىي -

 البكالوريوس في التعميم الصناعي.
 ( مينة بالتعاون مع الصناعات المعنية. 19د المواصفات القياسية لعدد )تحدي -
( تصميم النموذج األولي لممناىج وفق TVET2وتم من خالل مشروع ) -

( 19نتاج )احتياجات سوق العمل وطبقا لممواصفات القياسية لممين، وتم إ
 وثيقة منيج بالفعل.

لمانية التطوير والتوسع في األ GIZكما يجري حاليا من خالل مشروع ىيلة  -
 منظومة التعميم المزدوج وزيادة أعداد الطالب الممتحقين بو.
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كل ماسبق ىو جيود الوزارة في تطوير التعميم الفني لمالو من أىمية كبيرة، 
التزام الدولة بتشجيع والتي تنص عمي )، 07كما جاء في الدستور بنص المادة 
ميني وتطويره والتوسع في أنواعو كافة وفقًا التعميم الفني والتقني والتدريب ال

  .(ما يتناسب مع احتياجات سوق العمللمعايير الجودة العالمية وب
وفي ضوء ذلك نجد أن الدولة تقوم بالتزاماتيا تجاه تطوير التعميم الفني ولكن 
نحتاج الي تنسيق ىذه الجيود في إطار موحد يشرف عميو كيان محدد مثل ىيلة 

يم الفني والتدريب الميني قادر عمي المحاسبية والمتابعة عمى غرار قومية لمتعم
 ىيلة الجودة واالعتماد.

أما بالنسبة لمبرامج والمناىج الدراسية بالتعميم الفني فيي محور وىدف ىذه 
الورقة لذا فيمكن وضع تصور عام ألىم مالمح تطوير ىذه المناىج بما يتالءم مع 

لتطوير التعميم الفني ويمكن  0707ؤية مصر متطمبات سوق العمل ويتفق ور 
 تمخيص ىذه المالمح فيمايمي: 

 :مالمح فمسفة مناهج التعميم الفني المطورة
حيث أن فمسفة المنيج تنطمق من حاجة الفرد والمجتمع ومتطمبات العصر، 
لذا فإن فمسفة مناىج التعميم الفني المطورة تقوم عمى التعمم الفعال النشط المتمركز 

طالق طاقاتو في ظل حو  ل المتعمم لكي يسيم في إعادة بناء وتنظيم المجتمع وا 
التغيرات العالمية المتسارعة والمساىمة في نيضة المجتمع المنتج، كذلك تؤمن 

 فمسفة المنيج بإعداد متعمم لعالم العمل واإلنتاج واحترام العمل اليدوي.
 :مالمح أهداف مناهج التعميم الفني المطورة

 ن تؤكد األىداف التعميمية في المناىج المطورة عمى: البد أ
 تنمية الميارات الحياتية لممتعمم. -

 تحقيق معايير الجودة. -

 تنمية اتجاىات المتعمم اإليجابية نحو العمل اليدوي والمينة.  -

 تنمية التفكير العممي واإلبداعي والناقد. -

 اإللمام بقواعد األمن والسالمة المينية. -

 يانة األدوات والمعدات واألجيزة. اإللمام بطرق ص -

 التغمب عمى المشكالت الفنية في مجال عممو. -

 اكتساب الميارات الفنية التي تمكنو من القيام بعممو في سوق عمل متغير. -
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إعادة صياغة األىداف مع مراعاة االحتماالت والصور لعالم المستقبل ومراعاة  -
 وجيا.التطورات والمستحدثات في مجال العمم والتكنول

 مالمح محتوي مناهج التعميم الفني المطورة: 
 يتم تحديد محتوى المناىج في ضوء األىداف التعميمية السابق تحديدىا. -

ماللمة الموضوعات لممعايير العالمية والتطورات التكنولوجية في مجال المينة  -
 ووفقا الحتياجات سوق العمل المنتج.

يم حتى تكون الخبرات ذات معني ماللمتو لخصالص الطالب وطبيعتيم وقدرات -
 لدييم.

أن يكون مترابط ومتكامل ومتدرج من السيل لمصعب ومن البسيط لممركب،  -
 .صحيح عممياً 

 التوازن بين الجوانب النظرية والعممية والربط بينيما. -

اختالف المقررات الثقافية باختالف التخصصات وما تحتاج إليو بدل الحشو  -
 الزالد.

ع العمل واستحداث تخصصات جديدة ومقررات حديثة ذات ربط المناىج بواق -
 أىمية في حياة الطالب 

التعاونية في تحديد محتوى المنيج حيث يشارك في تحديده الييلات  -
  .والمؤسسات والمختصين في المينة

التحديث الدالم ومراجعة المحتوي وبناءه في ضوء احتياجات سوق العمل  -
عداد معايير مينية وتحميل المينة وتحديد  واستخدام مداخل حديثة في تنظيمو وا 

 الجدارات الالزمة لكل مينة أي الكفاءات التي يسعي لتحقيقيا فيو.

 مالمح طرائق التدريس واألنشطة التعميمية: 
البد من البحث في الجديد من طرالق التدريس التي تاللم أىداف المناىج  -

 ي مواقف سموكية.المطورة ومحتواىا حيث تجسد الخبرات التعميمية ف

التنوع في الطرالق المستخدمة فمنيا ماىو قالم عمى التعميم الفردي أو الجمعي  -
 أو العمل في مجموعات حسب طبيعة المواقف التعميمية.

التأكيد عمي إيجابية المتعمم وجعمو محور العممية التعميمية وتنمية مياراتو  -
 وقدراتو.

لتكنولوجيا في المناىج والتدريب عمى ضرورة االىتمام بادخال تقنيات العمم وا -
 كيفية استخداميا.

 توفير المعامل والورش المجيزة وتييلة الطالب لمتعامل معيا. -



 "الواقع والتحديات" متطمبات تطوير مناهج التعميم الفني في مصر
 

 

917 

عمل دورات تدريبية لمعممي المواد الفنية والعممية لتأىيميم لمقيام بأدوارىم  -
الجديدة في عالم متغير وتييلتيم الستخدام طرق التدريس الحديثة والتقنيات 

 بوية الماللمة.التر 

جميع النظريات التربوية تؤكد عمي انتقال أثر التعمم يكون أكبر كمما تم  -
مشاركة عدد أكبر من الحواس في التعمم، لذا فإن األنشطة التعميمية وايجابية 
المتعمم أمر ضروري وىام حتى تتحقق الفعالية المطموبة واكتساب المتعمم 

 وبة.لممعارف والميارات واالتجاىات المطم

 مالمح التقويم بمناهج التعميم الفني المطورة: 
 البد أن يتسم التقويم بالمعيارية واالستمرارية والموضوعية والشمولية. -

تتنوع فمنيا ماىو خاص بقياس جوانب التحصيل المعرفي وماىو خاص بقياس  -
الميارات األدالية وطرق مالحظتيا من خالل نتالج أعمال الطالب، ومنيا 

 بالجوانب الوجدانية بشكل موضوعي. ماىو خاص

األخذ بنظام متابعة الخريجين في مواقع العمل لموقوف عمى مدى مالءمة  -
 المناىج الحتياجات العمل نظزا لمتغيرات المتسارعة في سوق العمل.

فى ضوء ما سبق عرضو فإنو يمكن تحديد متطمبات تطوير التعميم الفنى 
 :ص فىبشكل عام ومناىجو الدراسية بشكل خا

ربط التعميم الفني بالمؤسسات اإلنتاجية وذلك بتحويل المدرسة الفنية إلى وحدة  -
إنتاجية تخضع لتوجييات تمك المؤسسات نحو تطوير وتحديث معداتيا 
نتاجيا، وكذلك تطوير البرامج التعميمية والتدريبية لكى تتاللم مع حاجات  وا 

 المؤسسات اإلنتاجية من مستوى العمالة الماىرة.
تحديث المناىج الدراسية وبناءىا فى ضوء مداخل حديثة بما يجعميا قادرة عمى  -

استيعاب متطمبات العصر وسوق العمل، واستحداث مقررات جديدة استجابة 
 لظيور مين مختمفة وتخصصات أخرى.

فتح المجال لخريجى المدارس الفنية لإللتحاق بالجامعات وعدم وضع عقبات  -
 دون تحقيق ذلك. 

 0707ريعات المساعدة فى تحقيق رؤية مصر فى تطوير التعميم سن التش -
نشاء جية واحدة تشرف عمى التعميم الفنى بكافة وفروعو.  وا 
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