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 لنظام التعلیم اءة الداخلیة ــفور مقترح لتحسین الكــتص
  في جمهوریة مصر العربیة  النوعي  الناعيالفنيالثانوي 

*الرازق شاكر مراسعبد/ د  

  اإلطار العام للدراسة
 :المقدمة

ًتزاید االهتمام عالمیا اعتبارا من الثمانینات بكفاءة التعلیم بغیة تحقیق  ً
 القیام بالدور التعلیمي في األهداف والطموحات التي تسعى إلیها المجتمعات من

ًیة المتزایدة وبالكفاءة المطلوبة وصوال إلى ثقافة اإلتقان والتمیز، ومع اإلنتاجإطار 
هذا االهتمام المتزاید أصبحت الحاجة ملحة ألسالیب تقیس ومؤشرات تدلل على 

وأضحت نلك المؤشرات من ، مدى نجاح الكفاءة الداخلیة لنظام التعلیم
المطلب  هو التغیر كان ٕاذا و،مة التي یعنى بها المتخصصونالموضوعات المه

 جدیدة أبعادا اكتسب التغیر في العصر الحدیث فقد، اآلن في العملیة التعلیمیة
، تفجر المعرفة المتغیرات العالمیة أهم ومن، الهائلة وكثافته سرعته في تمثلت

 مراعاة مما یستدعى اإلنتاج في أسالیب جدیدة وظهور، وأسالیبها وتطور أدواتها
  .تتمكن من مالحقة ذلك كى العملیة التعلیمیة مضمون في ذلك

 تغیرات -  بعد ثورة الخامس والعشرین من ینایر-ویعیش المجتمع المصري
 واختصاصات جدیدة احتیاجات یفرز الذي بدأ العمل اجتماعیة عكسها سوق

 ویقتضي مخرجاته خالل من لها، النظام التعلیمي االستجابة من تتطلب حدیثة
 كفاءة ذات عمالة في توفیر تسهم تعلیمیة جدیدة أنماط استحداث الوضع هذا

  .ومناسبة عالیة
 أوضاعه، دون المجتمع المصري على في السائد التعلیمي النظام بقي فإذا

 احتیاجات تلبیة تستطیع لن مخرجاته أن ذلك تنموي إلى عائق فسیتحول تغییر،
 في تنحصر تعد لم التعلیمي مهمة النظام نأ یعني ذاوه، المتغیرة العمل سوق

 األولى مهمته أي تلبیة الطلب االجتماعي، بل أصبحت، إشباع الرغبة في التعلیم
                                                           

 .كلیة التربیة جامعة حلوان-  مدرس بقسم أصول التربیة :الرازق شاكر مراسعبد/  د*
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احتیاجات والطلب االجتماعي، بین یوازن شامل تنموي دور مجتمعي تأدیة هي
لة في فاع أداة إلى التعلیم تحویل یستوجب الراهن المطلب الحدیث وهذا االقتصاد

 األهداف، حیث من التعلیم، في النظر بإعادة إال یتحقق وهذا ال التنمیة عملیة
 باستمرار المتحرك العمل سوق مع والمناهج، واألسالیب، حتى تتواءم مخرجاته

واقتصادیة  وثقافیة، واجتماعیة، علمیة، الوحید لتحقیق تنمیة المخرج هو وذلك
التعلیم الثانوي  من خریجي الكفاءات لىع إال االعتماد تحصل ال التنمیة وهذه
  .وهادف مهاري جاد تعلیم مناهج إعدادهم حسب الذین یجب الفني

الفجوة بین مؤسسات التعلیم الفني الصناعي وبین االحتیاجات  وال زالت
الفعلیة لسوق العمل في زیادة نتیجة لما حدث من ثورات معرفیة األمر الذي أسهم 

لذا ، وتخلف هذا النوع من التعلیم عن واقع سوق العملفي ارتفاع نسبة البطالة 
فقضیة تحدیث وتطویر تخصصات التعلیم الفني الصناعي مطلباً ضروریا 

  ) ١(لمالئمته للتطورات التي تحدث بسوق العمل 
كذلك یواجه خریجو منظومة التعلیم الثانوي الفني ظاهرة البطالة وتعود هذه 

وضعف ، اجع دور الدولة في توظیف الخریجینالظاهرة ألسباب عدة من بینها تر
تحقیق التكیف مع سوق العمل والتكیف  الفنیة في األنظمة التعلیمیة وكفاءة فاعلیة

مع متطلبات العصر وتدنى أو غیاب المواءمة بین نوعیة مخرجاته والمتطلبات 
التعلیم الفنیة  وتخصصات أنواع بین التوازن المهاریة لسوق العمل، واختالل

الخدمات  وبین المقرارات النظریة والتطبیقات العملیة، وسوء توزیع مختلفة،ال
والتجمعات السكانیة المختلفة والتحدیات التربویة التي  المدن والقرى بین التعلیمیة

من أهمها زیادة الطلب على التعلیم والمطالبة بتحسین جودة العملیة التعلیمیة، 
 التربویة الحدیثة بما یتناسب مع االنفجار ًوالنظام التعلیمي، وفقا لالتجاهات

  . )٢(المعرفي في جمیع المجاالت
هما بانخفاض خطیر كما أن التعلیم الثانوي الفني الصناعي بشكل عام مت

ٕخري واعداد خریجین غیر نه طارد للعمالة من محافظة ألإفي مردودة حیث 
  .)٣(و بعیدین عن تخصصات تسایر الواقعًمتمكنین مهاریا أ

 جهود وزارة التربیة والتعلیم إلي تحدیث منظومة التعلیم الثانوي ا لم تسعيكم
العلمیة  والمعارف والقدرات المرحلة من المهارات هذه في لتمكین الشباب الفني
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سوق العمل الحدیث  إلي والدخول الحیاة مدي التعلم من ِوالعملیة التي تمكنهم
  : تي كانت تهدف إلي اآلوالتي

 ضوء العمل في سوق حاجة مع یتفق بما الفني التعلیم تخصصات دمج .١
  .الجدیدة المتغیرات

 مدارس إلي صناعیة وتحویل مدارس، العمل بسوق الفنیة المدارس ربط .٢
  .المصنع بنظام منتجة تعمل متخصصة

 الموحدة المدرسة المدارس إلي مدارس نموذجیة تحت مسمي تحویل بعض .٣
البیئة  مع تتناسب التي راسیة الفنیةالد المقررات من الذي یشمل مجموعة

 .المحلیة
 . )٤( المتمیزة التجریبیة الفنیة المدرسة نموذج إلي ثانویة  مدارس٦ عدد تحویل .٤
 إلي مدارس سنوات الخمس نظام الصناعیة المدارس من مدرسة ٣١ تحویل .٥

 .)٥(كمراكز تكنولوجیا متقدمة تعمل تكنولوجیة
وما صاحبها من ، ریة مصر العربیةواستجابة لمطالب الثورة في جمهو

منافسة حضاریة، بالغة األهمیة للوصول إلي عصر جدید یتمیز بمتغیرات نوعیة 
وأبرزت حتمیة ، غیر مسبوقة تجسدت في التحدیات التي تواجه النظم المختلفة

تطویر التعلیم واعتماد مؤسساته، كمعیار رئیس للحكم على جودة التعلیم واالرتقاء 
ًلذلك اتجهت الدول إلى إعادة النظر في نظمها التعلیمیة، طمعا في بمؤسساته، 

تحسین جودة مدخالتها، وعملیاتها ومخرجاتها، وزیادة إنتاجیتها من خالل تطویر، 
وتحسین أدائها على نحو مستمر، وتحقیق مناخ تنظیمي یبعث على اإلبداع 

  .واالبتكار، ویحرص على الجودة والتمیز
أصبح التعلیم ، ور التعلیم في المجتمعات الجدیدةومن منطلق الوعي بد

 - في اآلونة األخیرة –الفني من القضایا المهمة التي حظیت بالعنایة المتزایدة 
ویرجع ذلك إلى تزاید الضغوط واالنتقادات، ، من قبل المعنیین بالتربیة والتعلیم

هود التي التي یتعرض لها هذا القطاع فهو ما زال دون مستوى الطموحات والج
   .تبذلها الدولة

أمر  التربویة غایاته تحقیق على قدرته ومدى المدرسي النظام فعالیة نإ
النظام  جوانب بین القائمة كفائتة الداخلیة ودرجة كبیر، بمستوى حد إلى مرهون

 في وخاصة المدرسة، ظهور أصل في االقتصادي العامل التعلیمي، لذا یكمن
 على ماهرة قادرة عاملة أیدي وجود تطلبت لى، التيالصناعیة األو الثورة مرحلة



 لنظام التعلیم اءة الداخلیة ــور مقترح لتحسین الكفــتص
   في جمهوریة مصر العربیةالنوعي  الصناعيالفنيالثانوي 

  

٢٠٢

 تلبي أن المرحلة هذه في على المدرسة وكان الحدیثة المتطورة التكنولوجیا استخدام
 یومنا حتى تزال المدرسة وما المؤهلة، األیدي العاملة من النامیة حاجات الصناعة

 تدریجیا وبدأت ینمن الفنی التكنولوجیا الحدیثة تلبیة احتیاجات إلى تسعى هذا
  .یةاإلنتاج المؤسسات مع ترتبط

من هنا برز التعلیم علي قمة اهتمامات المجتمع باعتباره نقطة البدء السلیمة 
ولقد أصبحت قدرة أي دولة  ،حقیق متطلبات الثورة التكنولوجیةإلعداد المجتمع لت

قة وقد أصبحت مالح، تتمثل في رصیدها المعرفي المرتبط باأللفیة الثالثة
م واستیعاب المعارف المتراكمة والمتزایدة وما ینتج عنها من تطبیقات من أه

إن من أهم أهداف الدولة الیوم بناء المجتمع ، األمور التي تهدف إلیها الدولة
ذلك البناء الذي لن یقوم إال من خالل تنمیة الوعي بأهمیة التعلیم الفني ، المعاصر

  .)٦(امها بهذا النوع من التعلیمهتموضرورة اللحاق بالدول التي أولت ا
وتأتى منظومة التطویر والتحدیث ورفع الكفاءة التعلیمیة عن طریق العدید 

وتعزیز ، من الطرائق منها رفع مستوى المنهج وتشجیع المتفوقین ورعایة المتمیزین
 النشاط التثقیفي للطالب واالرتقاء بتنمیة مهارات وقدرات أعضاء هیئة التدریس

ي تأسیس جیل قوى یستطیع الصمود في مواجه التحدیات والتنافسیة وتحقیق أمال ف
  .)٧(متطلب الجودة الذي أصبح التهاون فیه أمرا خطیرا

 ىن مقدار العنایة واالهتمام بنوعیة وبرامج إعداد طالب ذوأفیمكن القول ب
نوعیة خاصة إنما یعكس مدي مسؤولیة ذلك المجتمع تجاه مستقبل أجیاله ومدي 

ومع ذلك فالمراجعة الدائمة لنظام التعلیم ، صه علي توفیر تعلیم نوعي ألبنائهحر
ست قادرة علیه یتي ال ترغب في التغییر أو التي ل فالمؤسسات الاًیعد أمراً هام

سوف تتعرض للخطر لذلك جاء االهتمام بالتعلیم الفني النوعي في كونه أكثر 
یقوم بدور رئیس یتوقف علیه نوعیة المراحل الثانویة استیعابا للتغییر بوصفه 

  .وتناط به مسؤولیة رفع كفاءة الطالب لتنمیة المجتمع ونهضتهاإلنتاج، وكمیة 
ولكي نتمكن من تلبیة متطلبات الثورة اآلنیة والمستقبلیة، فإن مجتمعاتنا في 
حاجة ماسة وملحة لشباب وأیدي عاملة تتمیز بالقدرة على العمل باستقاللیة 

ات إبداعیة ورغبة قویة في العمل، ویستند إلى قاعدة من المعلومات ویتمتع بقدر
والمهارات التي تتامشي مع المستویات العالمیة المناظرة طبقا لحاجة أسواق العمل 

 لما،  وربما الحاجة إلي إعادة التفكیر في النظم التعلیمیة- المختلفة وخطط التنمیة 
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لة تعلیمهم ذات أولویة كبرى لكل له من أهمیة كبرى للشباب الذین أصبحت مسأ
  .)٨(من الدول النامیة والمتقدمة على حد سواء

ًلم یعد أمرا اختیاریا بل ،  ضرورة االستفادة من المشروعات القومیةكما أن ً
أصبح ضرورة ملحة یفرضها واقع هذا القطاع، خاصة بعد أن أصبح هذا المشروع 

ًأحتل مكانا تحت األضواء في یحظى بعنایة من قبل رئیس الجمهوریة مباشرة و
  .العالم المتقدم باعتباره من أحدث وأضخم مشروعات لتطویر القطاع االقتصادي

وفي ظل المستجدات في عالم التكنولوجیا وثوره المعلومات واالتصاالت 
ًوأیضا في ظل المفاهیم الجدیدة التي طفت على سطح الحیاة المعاصرة في اآلونة 

ع الجدیدة والتي تلقي بالكثیر من العبء على كاهل التعلیم األخیرة وكذلك المشاری
الفني وتزید من مسئولیاته والتزاماته ،اهتمت جمهوریة مصر العربیة اهتماما 

ولما یجب ،ًخاصا بالتعلیم الثانوي الفني لما له من مكانه مهمة في السلم التعلیمي 
ا ومتكامال یساعدهم أن یقوم به من دور حیوي في إعداد الشباب إعدادا متوازن

  .على الحیاة المنتجة في مجتمع سریع التغیر والتطور
وانطالقا بالدور الذي یضطلع به التعلیم الفني فإنه علي اختالف فلسفته 
ٕوأهدافه یولي التوجه نحو المدارس النوعیة ألهمیته المستقبلیة واتاحة الفرص للنمو 

هم االقتصادیة واالجتماعیة المهني لطالبه وتیسر لهم الظروف لتحسین أوضاع
من منظور أن نوعیة التعلیم ومدي ارتباطه بمسایر الواقع ومدي تحقیق األهداف 

  .التربویة
فقد اتجهت الدولة إلي إنشاء المدرسة الفنیة النوعیة علي غرار المدرس 

أو الحاصلون على ، بألمانیا والتي یلتحق بها خریجو المدارس المهنیة النوعیة
مدة الدراسة فیها ستة سنوات وتنتهي الدراسة باختبار یحصل ، تأهیل مهني

الناجحون فیه على ترخیص مزاولة المهنة بصورة حرة وتقوم هذه المدارس بتنمیة 
القدرات الضروریة للمهن التي تحتاج إلى معرفة متخصصة، وصفات شخصیة، 

   .)٩(ومهارات اجتماعیة معینة 
، ومعالم إستراتیجیة مقترحة لوضع لذا یعد هذا البحث محاولة لرسم أطر

المسئولین عن التعلیم الفني في أفق المستقبل بهدف تفعیل وتحسین األداء 
وضمان جودته وربطة بالمشروعات والعمل علي إنشاء مدرسة فنیة نوعیة تلبي 
احتیاجات مشاریع المستقبل وتعمل علي مسایرة الواقع والعمل علي حل مشكلة 

طرد مخرجات التعلیم من محافظة السویس ،كما یعد تطویر تفاقم البطالة وعدم 
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نظام التعلیم ورفع كفاءته أولویة وطنیة في كثیر من الدول التي تتسابق من أجل 
األمر الذي یفرض على المنظمات التعلیمیة إدخال تعدیالت ، االستثمار فیه

 العصر الذي جوهریة على نظامها التعلیمي لرفع كفاءته الداخلیة لمواكبة متطلبات
في مختلف مجاالته وأن  الذي یتمیز بالتطور والتقدم والتغیر السریع، نعیش فیه

یكون فاعال في االرتقاء بمستوى أفراد المجتمع لتكون قادرة على تحقیق التقدم 
  .واالزدهار ومسایرة الحاضر واالستعداد للمستقبل

   :مشكله الدراسة
الصناعي عامة یعاني من انخفاض مما سبق یتضح لنا أن التعلیم الثانوي 

في كفاءته الداخلیة وقد یرجع ذلك إلى وجود العدید من المشكالت التي تقف وراء 
تعرف أبعاد الكفاءة الداخلیة للتعلیم الثانوي الصناعي النوعي لتحقیق  و،ذلك

لعله یكشف عن األسباب التي تعوق تحقیق ، أهدافه وقیامه بمسئولیاته العملیة
ً وكیفا، ومن ثم وضع تصور مقترح یمكن تعمیمه لتحقیق الكفاءة كفاءته كما

   .الداخلیة للتعلیم الثانوي الفني الصناعي النوعي
  : في السؤال الرئیسي التاليدراسة مشكلة التحدید یمكن ما سبقوم

ما واقع الكفاءة الداخلیة للتعلیم الثانوي الفني الصناعي النوعي؟ بهدف الوقوف 
  ختلفة وتحدید نواحي القصور وتقدیم التوصیات الكفیلة بمعالجتهاعلى جوانبها الم
  :أسئلة الدراسة

  :تالي السؤال الرئیس النیحاول الباحث اإلجابة ع
ما التصور المقترح لتحسین الكفاءة الداخلیة لنظام التعلیم الثانوي الفني 

                              :الصناعي النوعي؟ ویتفرع منه األسئلة التالیة
 ؟ما واقع الكفاءة الداخلیة لنظام التعلیم الثانوي الفني الصناعي النوعي .١
ما العوامل التي تحد من كفاءة الطالب داخل مؤسسات التعلیم الثانوي الفني  .٢

  ؟الصناعي النوعي
  ؟ما ناتج تحلیل الكفاءة الداخلیة للتعلیم الثانوي الفني الصناعي النوعي .٣

  :فروض الدراسة
 بین مستوى كفاءة مدارس إحصائیةتوجد عالقة ذات داللة   ال:الفرض األول.١

  .التعلیم الثانوي الصناعي العادي والثانوي الصناعي النوعي
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین تحسین كفاءة التعلیم :الثانيالفرض .٢
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٢٠٥

  .الثانوي الصناعي العادي والتعلیم الثانوي الصناعي النوعي
فروق ذات داللة إحصائیة بین تحسین كفاءة التعلیم توجد  :الثالثالفرض .٣

  ). إناث–ذكور (الثانوي الصناعي النوعي تعزى للنوع 
 توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین تحسین كفاءة التعلیم :الرابعالفرض .٤

  .الثانوي الصناعي النوعي تعزى لمتغیر العمر الزمني
 تحسین كفاءة التعلیم  توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین:الخامسالفرض .٥

  .الثانوي الصناعي النوعي تعزى لمتغیر الخبرة العملیة
  :أهداف الدراسة

  :فإن الدراسة تسعي إلي تحقیق األهداف التالیة، وعلي ذلك
 في جمهوریة  الصناعي النوعيالفنيالثانوي تقویم الكفاءة الداخلیة لنظام التعلیم 

  :عیةالفرمصر العربیة من خالل تحقیق األهداف 
تعرف مستوي كفاءة المنظومة التعلیمیة من حیث البرامج والتخصصات ونظم  .١

المعلمین والمبني وتجهیزاته واللوائح المنظمة لهذا  والقبول ونوعیة المدخالت
 .النوع من التعلیم

  . الموجه للتعلیم الثانوي الفنيالقصورالوقوف علي أوجه   .٢
الداخلیة لمؤسسات التعلیم الثانوي لرفع مستوي الكفاءة وضع تصور مقترح   .٣

 . الصناعي النوعيالفني
 :الدراسة أهمیة

إعداد كوادر فنیة لسوق عمل سریع التغییر في قد تفید الدراسة الحالیة 
ٕواكسابها مهارات ذات مستوى قادر على تقلیل الهجرة الداخلیة من محافظة إلي 

لطالب وتلبي احتیاجات أخري، وذلك عن طریق إیجاد برامج تعلیم فني تستقطب ا
ٕالصناعة اآلنیة والمستقبلیة واتباع فلسفة مرنة في التعلیم الفني قادرة على 

قدمها مؤسسات االستجابة الحتیاجات المستفیدین من الخدمات التعلیمیة التي ت
   : فينها تفیدأالتعلیم الفني كما 

 .الدراسةتحقیق أهداف التعلیم الثانوي الفني في حالة تطبیق نتائج هذه  .١
 .تقدیم نموذج لمنظومة التعلیم الفني تالئم سوق العمل .٢

  :حدود الدراسة
  : تم إجراء هذه الدراسة في إطار مجموعة من الحدود تتمثل فیما یلي

  



 لنظام التعلیم اءة الداخلیة ــور مقترح لتحسین الكفــتص
   في جمهوریة مصر العربیةالنوعي  الصناعيالفنيالثانوي 

  

٢٠٦

  :الحدود األكادیمیة -  ًأوال
ًتتمثل في دراسة مفهوم الكفاءة الداخلیة وأهم العوامل المؤثرة سلبا أو إیجابیا  ً

  .ي مستوي الكفاءة الداخلیة لمؤسسات التعلیم الثانوي الفنيفي رفع أو تدن
  :الحدود البشریة - اًثانی

  . النوعي التعلیم الثانوي الفنيطالب تتمثل في عینة من 
  :  الحدود المكانیة-ًثالثا

ي النوعي بمحافظة القاهرة مدارس التعلیم الثانوي الفني الصناعتتمثل في 
   .الكبري

   :نیةالحدود الزم -اًرابع
حتى نهایته في ٢٠١٥/٢٠١٦ة بدایة العام الجامعي أجریت الدراس

٢٠١٥/٢٠١٦.   
  :مصطلحات الدراسة

   :الكفاءة •
وفي  )١٠( یقال كفاك هذا األمر أي حسبك،  إذا قام األمر:یكفي كفایة كفي 

 استغنى به عن غیره واكتفي بالشئ استغنى به :المعجم الوجیز كفایة الشئ كفایة
الشيء، واكتفي ) یكفیه(كفاءة و: صل الكلمة مشتق من االكتفاء، فیقالأ )١١(وقنع 

   .به
  :الكفاءة •

ًیق األهداف ومقدار كلفتها زمنیا ومادیاقیاس مدي تحق  أو هي العالقة بین ً
   .)١٢(الجهد واألداء

 النسبة المتمثلة بإحدى منتجات النظام :كما تعرف الكفاءة أیضا بأنها
 أحد عناصر المدخالت، مثل عدد هم المتخرجین والمخرجات، مثل الطالب

 نسبة المخرجات إلى :بمعنى آخر یمكن القول بأن الكفاءة هي. الطالب المسجلین
  .)١٣( المدخالت والتي تكون في الحالة المثلى الواحد الصحیح

 منه المتوقعةاألدوار ب مدى قدرة النظام التعلیمي على القیام : یقصد بهاكما
ف المنشودة منه، وتشمل كل العناصر الداخلة في التعلیم سواء وتحقیق األهدا

  )14 (.برامج تعلیمیة أو مناهج دراسیة أو أنشطة مصاحبة أو إداریة وغیرها
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٢٠٧

  :الكفاءة الداخلیة •
واجتیازهم المرحلة التعلیمیة ، )الطالب(قدرة النظام على االحتفاظ بمدخالته 

   )١٥(تقدیم تعلیما یتسم بالجودة المالئمة وقدرة نظام اإلعداد على ، بأقل هدر بشرى
من (أو قدرة النظام التعلیمي على إنتاج أو تخریج أكبر عدد من الخریجین

أو العالقة بین مخرجات أو نواتج  )١٦( بالنسبة لعدد الداخلین فیه )حیث الكم
النظام التعلیمي ومدخالته وهي تعبر عن فاعلیة النظام كما تبینها مخرجاته أو 

 أهداف تحقیق في المصادر استغالل مدى تعنى الكفاءة )١٧( ئده وعوائدهفوا
  .المعلن البرنامج
  :الدراسة منهج
   :المنهج الوصفي •
، عتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي الذي یهتم بـدراسة الواقعت

 وال یقتصر، وتحدید العوامل المؤثرة فیه من حیث طبیعتها والعالقات القائمة بینها
هذا المنهج على مجرد الوصف بل یتعداه إلى التفسیر والتحلیل بغیة التوصل إلى 

 وكذا التوصل )18(عن الظروف القائمة من أجل تطویرها وتحسینها حقائق دقیقة
  .)19(إلى استنتاجات ذات داللة ومغزى عن الظاهرة موضوع الدراسة

  : الدراسةاةأد
   :أداة الدراسة المیدانیة - ١

ف التي تسعى إلیها الدراسة المیدانیة، استخدم الباحث في ضوء األهدا
إستبانة اشتملت على عدد من محاور تطویر نظام التعلیم الثانوي الفني الصناعي 

طبقت على عینة من مسئولي التعلیم الثانوي الفني الصناعي النوعي ، النوعي
مقترحات تعرف آرائهم حول لتعلیم وقطاع الكتب بفیصل بهدف بوزارة التربیة وا

الكفاءة الداخلیة للتعلیم الثانوي الفني الصناعي النوعي، وباعتبارهم الفئة األقدر 
على معالجة شئون مؤسساتهم من الداخل واألكثر حساسیة الحتیاجات المجتمع 

 .الحقیقیة وطبیعة التغییرات المطلوبة في مؤسساتهم
  :ٕخطوات الدراسة واجراءاتها

  :ن مسار الدراسة كالتالي أسئلة الدراسة كانلإلجابة ع
 لمدارس التعلیم الثانوي الفني التي تتطلب ما  تحدید مستوي الكفاءة الداخلیة:ًأوال

 دراسة البحوث والدراسات السابقة في مجال الكفاءة الداخلیة خاصة :یلي
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٢٠٨

تعرف مفهوم الكفاءة الداخلیة والعائد م الثانوي الفني وتحلیلها بهدف للتعلی
 .منها

 الكفاءة الداخلیة لمنظومة العملیة التعلیمیة وأهم عوامل ضعف تعرف واقع -
 مستواها 

البدائل اإلستراتیجیة التي تحقیق رفع مستواها داخل منظومة التعلیم  -
   الثانوي الفني

 لربطه النوعي لمؤسسات التعلیم الثانوي الفني  رفع مستوي الكفاءة الداخلیة-اًثانی
  : الدراسة للخطوات التالیةوذلك وفقا لسیرالقومیة بمشروعات 

تعرف و تحلیل الفجوة بین المؤسسات التقلیدیة وبین المؤسسات النوعیة -
في تقدیم نوعیة من المؤهلین لمسایرة التغیرات  أهمیه المدارس النوعیة

 .التي بسوق العمل
دراسة وتحلیل المراجع والبحوث والدراسات السابقة المرتبطة بالكفاءة  -

 .الثانوي الفني المتخصصالداخلیة والتعلیم 
المقابالت الشخصیة مع ذوي االختصاص والمسئولین عن مؤسسات  -

التعلیم الثانوي الفني المتخصص والقائمین علي مشاریع محور قناة 
 .السویس الجدیدة

 وضع خطة لرفع كفاءة التعلیم الثانوي الفني  -
 .للنهوض بالمجتمع وربطة باحتیاجات سوق العمل -

  :الدراسات السابقة
استهدفت الدراسة الوقوف على واقع الكفاءة : )٢٠(دراسة محمد محمود محمد .١

 نظام الخمس سنوات الداخلیة والكفاءة الخارجیة لنظام التعلیم الثانوي الزراعي
استخدم المنهج  . المؤثرة فیهما وكیفیة تحسینهما كما وكیفالمفي مصر والعوا

ت الكفاءة الداخلیة والخارجیة الوصفي وأسلوب تحلیل النظم لتحدید أهم مؤشرا
ام الخمس سنوات في مصر، وجوانب كفاءة نظام التعلیم الثانوي الزراعي نظ

 تزاید المشكالت التي تعوق تحقیق أهداف التعلیم الثانوي ىوتوصل إل
 وعدم توافر اإلمكانیات ، وعدم وضوح فلسفة للتعلیم الثانوي الزراعي،الزراعي

 وعدم كفایة خطة الدراسة ،ح بتحقیق تلك األهدافالبشریة والمادیة التي تسم
  .والتدریب والتقویم
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٢٠٩

استهدفت الدراسة التعرف علي واقع الكفاءة  :)٢١(دراسة ماهر مبروك محمد .٢
الداخلیة للتعلیم الثانوي الصناعي وتحدید أهم المشكالت التي تعوق تحقیق 

، نهج الوصفيالمدارس الثانویة الصناعیة ألهدافها،وقد استخدم الباحث الم
وعدم كفاءة نظام القبول والخطة ، وتوصل إلي ضعف تحقیق أهداف التعلیم

نظام التقویم یعتمد علي  والدراسیة غیر قادرة علي تحقیق ما وضعت له
  الحفظ واالستظهار 

تهدف الدراسة إلى توظیف مؤشر  :)٢٢( طالل منصور الذیابيدراسة   .٣
م والتدریب في قیاس مدى تحقق أهداف الكفاءة الداخلیة الكمیة لبرامج التعلی

هل یمكن  :تنطلق الدراسة من التساؤل التالي ،الجودة في النظام التعلیمي
توظیف نموذج الكفاءة الداخلیة الكمیة فیما یتعلق بظاهرتي التسرب والرسوب 
كمؤشر لمستوى الجودة في البرامج التعلیمیة والتدریبیة،وقد قسمت الدراسة إلى 

 : أساسیة على النحو التاليثالثة محاور
الكفاءة  -المحور الثاني ، مفهوم ومؤشرات الجودة التعلیمیة- المحور األول

 الكفاءة الداخلیة الكمیة -المحور الثالث یة لبرامج التعلیم والتدریب،اإلنتاج
واستخدم المنهج الوصفي وتوصل إلي وجود خلط في  لبرامج التعلیم والتدریب،
ام المؤسسة التعلیمیة بدوري تقدیم المعرفة والمعلومة األدوار من خالل قی

وتوفیر الفرص الوظیفیة أو تهیئة الطالب لسوق العمل واإلجهاد في ذلك مما 
یؤدي إلى فقدان كال الدورین لعدم التركیز على احدهما واختالف المعاییر 

 .والشروط المطلوبة للدور األخر والذي هو من مهام أطراف أخرى
ن أفیمكن القول ب :)٢٣( بالمدارس الصناعیةالحیاةیم المهن مدي دراسة تعل  .٤

مقدار العنایة واالهتمام بنوعیة وبرامج إعداد طالب تلك المدارس وتدریبه إنما 
 مستقبل أجیاله ومدي حرصه علي تجاهیعكس مدي مسؤولیة ذلك المجتمع 

الدائمة لنظام ومع ذلك فالمراجعة ، توفیر الخدمات التربویة والتعلیمیة ألبنائه
ست بهام فالمؤسسات التي ال ترغب في التغییر أو التي لا ًالتعلیم یعد أمر

لذلك جاء االهتمام بالتعلیم الفني  قادرة علیه سوف تتعرض للخطر
 للطالب وبوصفه یقوم استیعابالمتخصص في كونه أكثر المراحل الثانویة 

به مسؤولیة نمو وتناط اإلنتاج، بدور رئیس یتوقف علیه نوعیة وكمیة 
  .الطالب لتنمیة المجتمع ونهضته
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٢١٠

منظمة العمل الدولیة توصیات  ومنظمة األمم المتحدة للتربیة والثقافة  .٥
إن تطویر الكفاءة الداخلیة تعد من  :)٢٤(٢٠٠٢، لمنظمة العم والیونسكو

فتجاوز عدد ، أبرز التحدیات التي یواجهها التعلیم الفني والتدریب المهني
تؤثر بشكل  وانخفاض نسبة الخریجین إلى المقبولین، مقررة للتخرجالسنوات ال

وال شك أن كفاءة أعضاء هیئة التدریس ، كبیر للنیل من قدرة هذا النظام
وفاعلیة الجهاز ، والمدربین واإلشراف والتوجیه ومستوى البرامج الدراسـیة

 ، الداخلیةاإلداري لتلك المؤسسات تعد من أبرز العوامل المؤثرة على الكفاءة
أن تسعي لتعلیم ،  منهاالفنیةخصوصا  التعلیمیة كما أن األوان لمؤسساتنا

من خالل إعداد ،  تحدیات العصرمواجهعال له وظائف وأهداف تمكنه من 
كما علي ، الفرد القادر علي المساهمة في شتي المیادین ویستوعب التقنیات

وأن یتم ، ت تدریسیة متطورةهذا النظام أن یهیأ مرافق وتجهیزات كافیة وتقنیا
التركیز علي تحقیق نتائج واضحة للتعلیم والتدریب بكل أبعاده من إعداد جید 

 ومهارات متطورة للخریجین والدارسین 
دراسة بعنوان دور المؤهالت الرئیسیة في االنتقال من التربیة المهنیة إلى  .٦

المواصفات (یة استهدفت الدراسة تحدید دور المؤهالت األساس :)٢٥( العمل
في االنتقال من التعلیم المهنى إلى عالم العمل، وأوضحت ) المطلوبة للخریج

الدراسة عن مجموعة من المؤهالت األساسیة العاملة في الوالیات المتحدة 
مجموعة من : تعلم كیف تتعلم وتشمل: األمریكیة في التعلم المهني مثل

مهارة القراءة والكتابة : تشملالمهارات األساسیة، األساسیات األكادیمیة و
مهارات التحدث واالستماع، التكیف : مهارة االتصال وتشمل. والكمبیوتر

حل المشكالت والمهارات اإلبداعیة، التطور أو التنمیة الشخصیة : وتشمل
مهارات تقدیر الذات، الدافعیة، التطور الشخصي والمهني، التفاعل : وتشمل

ة الشخصیة، التفاوض، العمل الجماعي، المهارات ذاتی: الجماعي وتشمل
وتوصلت الدراسة إلى أن . مهارات التفاعل التنظیمي، القیادة: التأثیر وتشمل

ًالتعلیم الفني من الممكن أن یؤدى دورا هاما في اكتساب الطالب هذه  ً
المؤهالت باعتباره عملیة مستمرة خالل الحیاة العملیة، وأن طرق التعلم غیر 

تعلم عن طریق حل المشكالت والتعلم العملي ومواجهة المشكالت كال(التقلیدیة 
  . تعد األفضل الكتساب المؤهالت األساسیة في التعلم المهني) األساسیة للمهنة
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 :اإلطار النظري للدراسة
ٕیتمیز المجتمع النامي بمؤسساته المختلفة التي تقوم بإدارة شئون واشباع 

وتنشأ ، سسات یكون تقدم المجتمع ورفاهیتهوبقدر فاعلیة تلك المؤ، حاجات أفراده
ولذلك فهي تمارس مجموعة من ، المؤسسات في المجتمع لتحقیق أهداف محددة

وتستغل في ذلك اإلمكانات المادیة والبشریة ، األنشطة التي ترتبط بهذه األهداف
ولما كانت المؤسسة جزء من بیئة متكاملة تضم العدید من المؤسسات ، المتاحة
  عیة األخرى فإنها تؤثر فیها وتتأثر بها بدرجة كبیرة االجتما

 وتتوقف كفاءة المؤسسة التي تقوم بهذا الدور على نوعیة ومستوى اإلمكانات
ویتوقف على ، كما أن إنتاج عمل المؤسسة یتجه إلى المجتمع، المادیة والبشریة

طها تلتزم ًوالمؤسسة أیضا في القیام بنشا، قبوله ورفضه نجاح المؤسسة أو فشلها
إلى درجة كبیرة بالقواعد التي تضعها إلى جانب التزامها بعدد من الضوابط التي 

  .ترفع كفاءة أعضائها
 عوامل أهم من أبنائه لدى المجتمع یتمناها التي المواصفات توافر ویعد

 التعلیمیة المؤسسات وتتنافس بها المجتمع ثقة واكتساب التعلیمیة، المؤسسة نجاح
 المواصفات هذه الخریج اكتساب إلى تؤدى التي الفاعلة اآللیات داماستخ في معا

 ومراعاة عمل، عن البحث بفرص المؤسسات بهذه الطالب التحاق یقترن حیث
  .المهنة متطلبات

والدعامة األساسیة لتحقیق اإلنتاج، فالقوى العاملة أهم عنصر من عناصر 
اعیة وتوفیر الحیاة الكریمة للشعوب أهداف التنمیة الشاملة والتقدم والرفاهیة االجتم

في أي مجتمع ،وتتمیز جمهوریة مصر العربیة بثروة الموارد البشریة وبوجه خاص 
إذا ما تم تحویلهم من عبئ ضاغط على الموارد إلى ، نسبة عالیة من الشباب

یة وتزویدهم بالمهارات اإلنتاجطاقة منتجة وذلك من خالل تنمیة قدراتهم وكفاءاتهم 
  .رات والمعارف المتجددةوالخب

   :المقصود بالكفاءة الداخلیة للتعلیم الثانوي الفني
أي في العملیة التعلیمیة ، ي تحقیق النظام التعلیمي ألهدافه داخلیاوتتمثل ف

 في ممثلة التعلیم مخرجات من المجتمعیة باالحتیاجات الوفاء لینتج عنها –نفسها 
 ،لذا المناسبین والكیف بالكم لفةالمخت التخصصات من العمل سوق احتیاجات

اید األموال أصبح التعلیم صناعة كبري في جمیع أنحاء العالم وهو أمر یبدو من تز
 التعلیم، وأصبحت الكفاءة التعلیمیة في ارتباطها بالقیمة ىالضخمة التي تنفق عل
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 )٢٦(ةاالقتصادیة للتعلیم ذات أهمیة كبري بالنسبة للكفاءة االقتصادیة للدول المختلف
یة حتي أن بعضا یجمعهما معا اإلنتاجولهذا یوجد ارتباط كبیر بین مفهوم الكفاءة و

یة ولكي توضح ذلك یتم عرض مفهوم الكفاءة اإلنتاجفي لفظ واحد هو الكفاءة 
، وبهذا اإلنتاج والحد المطلوب لهذا اإلنتاجأي العالقة بین كمیة  )٢٧(یة اإلنتاج

وبالتالي  )٢٨ ( والطاقة التي بذلت إلنتاجه)المردود (دفهي تعبر عن النسبة بین العائ
یة كلما ارتفعت نسبة الناتج إلي المستخدم من العناصر، أي اإلنتاجترتفع 

الحصول علي أقصي إنتاج ممكن باستخدام كمیات محدودة من تلك العناصر 
)٢٩(.  

ین یة للتعبیر عن القیاس النسبي للعالقة باإلنتاجویستخدم مفهوم الكفاءة 
زیادة  -یةاإلنتاجویمكن تعریف الكفاءة  )٣٠(تكلفة المدخالت وقیمة المخرجات

 تعبر عن العالقة هاولهذا فإن )٣١(  بأقل التكالیف واستخدام نفس اإلمكانیاتاإلنتاج
یة وبین الناتج من تلك العملیة اإلنتاجبین كمیة الموارد المستخدمة في العملیة 

حتي أنه یمكن ، یة والكفاءة بینهما عالقة وثیقةجاإلنتا :أنومما سبق نجد .)٣٢(
  .)٣٣(م التعلیمي مثال في ضوء إنتاجیتهالحكم علي كفاءة النظا

  :أنواع الكفاءة للنظام التعلیمي
   : یمكن تقسیم الكفاءة التعلیمیة إلي نوعین رئیسین هما

  
  

 لكفاءة الخارجیةا                                            الكفاءة الداخلیة  
   :)٣٤( إحداهما كمي واآلخر كیفي:ولكل نوع من هذه األنواع بعدان 

  :الكفاءة الداخلیة
وترتبط ، شیر إلي القدرة علي تحقیق األهداف الداخلیة للنظام التعلیميت

الكفاءة الداخلیة عادة بالعملیات والنشاطات الداخلیة للنظام التعلیمي وقدرته علي 
  .)٣٥( والتي وضعت في ضوء اإلمكانیات المتاحة وار المتوقعة منهالقیام باألد

  :وتنقسم الكفاءة الداخلیة إلي ثالث محاور أساسیة وهي
  : الكفاءة الداخلیة الكمیة للنظام التعلیمي ومؤشراتها-ًأوال

تهتم الكفاءة الداخلیة الكمیة بقیاس قدرة النظام التعلیمي علي إنتاج أو 
ومن هنا فالجانب  )٣٦(ریجین بالنسبة لعدد الداخلین فیهالختخریج أكبر عدد من 
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ق الطالب في نظام إعدادهم، وقدرة هذا النظام فالكمي للكفاءة الداخلیة یهتم بتد
علي استیعاب المتقدمین إلیه، وتخریج أكبر عدد ممكن من الطالب بالنسبة لعدد 

 تستطیع أي مؤسسة الطالب الداخلین فیه، وتقلیل حجم الهدر بقدر اإلمكان، فال
تعلیمیة مهما كان مستواها من الكفاءة أن تضمن تقدم أو نجاح كل طالبها وتتمثل 

   :)٣٧(مؤشرات الكفاءة الداخلیة الكمیة للنظام التعلیمي في العدید من الجوانب منها
 .النسبة المئویة للطالب الذین ینهون المرحلة بنجاح •
 المرحلة بنجاح ضمن المدة الرسمیة النسبة المئویة من الطالب الذین ینهون •

 .المحددة لها، ونسبتهم للمجموع
النسب المئویة من الطالب الذین یتسربون قبل إتمام المرحلة بنجاح،  •

 .وتوزیعهم حسب الصفوف
 . طالب التي استمرت إلعداد خریج واحد/عدد السنوات •
 .نسبة المدخالت إلي المخرجات •
 .متوسط مدة الدراسة لكل خریج •

 ،بنجاح التعلیمي النظام یخرجهم الطالب الذین عدد بها یقصد ولذلك
 ویعتبر والرسوب، واإلعادة التسرب حاالت بدراسة الكفاءة من الجانب هذا ویرتبط

 والفقد المكسب حساب أي یةاإلنتاج یعرف ما هو التعلیمیة الكفاءة من الجانب هذا
 التعلیم في مستثمرةال األموال حجم معرفة ذلك ویتطلب النهائیة، صورته في

 .والمخرجات المدخالت بین العالقة دراسة أخر وبمعني منها، العائد ومقدار
 یةاإلنتاجو التعلیمیة الكفاءة مؤشرات من هاما مؤشرا الكمي الفقد نسبة وتعد
علي  مباشرة بصورة تأثیرهما ثم ومن النهائي بالمنتج والتسرب الرسوب الرتباط
 .یةاإلنتاج الكفاءة

  :لتعلیميالكفاءة الداخلیة النوعیة للنظام ا -اًثانی
تهتم الكفاءة الداخلیة النوعیة بتحدید مدي جودة نظام التعلیم، من خالل 

 )٣٨(وجود شروط معینة في المؤشرات التي تدل علي الكفاءة الداخلیة الكیفیة
إلي أي مدي یقوم النظام  التعلیمي النظام یخرجه الذي الطالب نوعیة بها یقصدو

التعلیمي بتحقیق أهدافه المنشودة في إنتاج خریج ذي مواصفات تفي بالغرض 
وتحدد نوعیة التعلیم الذي یحصل علیه الطالب ، المعد له ووفقاً  لمعاییر محددة

 بعض هناك أنكما ، علي أساس نوعیة مدخالت العملیة التعلیمیة المادیة والبشریة
 نوعیة -منها النوعیة علي هذه االستدالل خاللها من یمكناألخرى  المؤشرات
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 الصلة ذات الموضوعیة المؤشرات من وغیرها والمعلمین والكتب والمناهج البرامج
 مدي جودتها ومعرفة منها واحدة كل علي للحكم معاییر وهناك ،النوعیة بتحدید

 جوانب كل عن لنا تكشف ال وسیلة االمتحانات أن البعض ویعتبر وكفاءتها،
  .المطلوبة النوعیة

إلي أي مدي یقوم  التعلیمي النظام یخرجه الذي الطالب نوعیة بها یقصد
النظام التعلیمي بتحقیق أهدافه المنشودة في إنتاج خریج ذي مواصفات تفي 

وتحدد نوعیة التعلیم الذي یحصل علیه ، بالغرض المعد له ووفقاً  لمعاییر محددة
 أنكما ، المادیة والبشریةالطالب علي أساس نوعیة مدخالت العملیة التعلیمیة 

 النوعیة علي هذه االستدالل خاللها من یمكن األخرى المؤشرات بعض هناك
 الموضوعیة لمؤشراتا من وغیرها والمعلمین والكتب والمناهج البرامج نوعیة -منها
مدي  ومعرفة منها واحدة كل علي للحكم معاییر وهناك،النوعیة بتحدید الصلة ذات

 كل عن لنا تكشف ال وسیلة االمتحانات أن البعض ویعتبر وكفاءتها، جودتها
   .)٣٩(المطلوبة النوعیة جوانب

  :وتتمثل بعض مؤشرات الكفاءة الداخلیة الكیفیة للنظام التعلیمي في
 .تقویم نواتج أو مخرجات النظام التعلیمي •
 .تحلیل واقع النظام التعلیمي •
  .أسلوب تحلیل النظم •
  :لتكالیف الكفاءة المرتبطة با-ًثالثا

ویقصد بها أن تكون تكلفة الوحدة في أقل مستوي ممكن، دون تفریط في 
كما أن كلفة التعلیم من المدخالت االقتصادیة والتعلیمیة الهامة والتي  )٤٠( الجودة

ویقصد بها كلفة الطالب ، تتحكم في كم وجودة نواتج ومخرجات النظام التعلیمي
مع االعتماد علي تقدیرات ، نوعیة التعلیمفي أقل مستوي ولكن دون أن تؤثر علي 

واقعیة وحقیقیة تراعي العامل الزمني وما یترتب علیه من زیادة نسبیة في التقدیرات 
یمكن التنبؤ بها وحساب احتماالتها وكلما تم خفض كلفة التعلیم مع الحفاظ علي 

یج مع جودته دل علي كفاءة النظام التعلیمي، ویتم قیاس ذلك بحساب تكلفة الخر
األخذ في االعتبار متوسط مدة الدراسة التي قضاها في المرحلة التعلیمیة 

وارتفاع تكلفة التعلیم قد تعني ، ومقارنتها بمدة الدراسة الالزمة لتخریجه دون رسوب
توسع في المؤسسات التعلیمیة أو قبول أعداد أكثر من الطالب أو زیادة في أجور 
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إلضافة الرتفاع أسعار الصیانة والمواد الداخلة في العاملین بالعملیة التعلیمیة با
 ولیس بالضرورة الحكم علي ارتفاع تكلفة الطالب یضمن –البناء أو الصیانة 

  .لذلك یستخدم معدل التكلفة كمؤشر علي التعلیم واالستثمار فیه، تحقیق الجودة
 ،التعلیمیة للكفاءة بالنسبة هاما دورا یلعبكما أن حجم المبني المدرسي 

 وغیرها ومعاملها وحجراتها وفصولها والمدارس وأقسامها التعلیمیة الوحدات فحجم
 التي المجاالت أحد هي الحجم اقتصادیات ٕوان التعلیمیة بالكفاءة ترتبط أمور كلها

 حیث الدراسي، الفصل مقدمتها في ویأتي التعلیمیة النظم كفاءة في تؤثر أن یمكن
 كبر وكلما وتكلفته، التعلیم نفقة محددات همأ من معلم الطالب لكل عدد یعتبر
   )٤١(تكالیفها وقلة إمكانیاتها زادت المدرسة حجم

ولقد وقع علي التربیة في هذه اآلونة تحدیات كبیرة إذ تتعرض المؤسسات 
التعلیمیة لتحوالت عمیقة وتتسم بالتغیر بفعل قوي مادیة وفكریة خارج سیطرة 

ات العلمیة والثقافیة المعاصرة والتغیرات التنمویة المؤسسات التعلیمیة بسبب التغیر
واالقتصادیة والتي أدت إلي مراجعة النظام التربوي بوصفه قاطرة التقدم نحو 

  . المستقبلإستشراق
طغي على مطالب التجوید النوعي یزال ی إال أن مطالب التوسع الكمي ال 

دى إلى انخفاض األمر الذي أ، والتوجه إلى استیعاب الكم على حساب النوع
فمخرجات التعلیم الفني ، عدم مالءمتها لحاجات التنمیة  ومستوى مخرجات التعلیم

فالمناهج ال زالت استجابتها لحاجات ، سوق العمل وال تستجیب الحتیاجات التنمیة
المدرسة ال تزال تركز على الجانب النظري علي  و،المجتمع محدودة جدا والفرد

  . العمليحساب الجانب التطبیقي أو
 أنها في تتمثل ومتكاملة، مترابطة أسس عدة على التعلیم فلسفة وترتكز

 تهیئة خاللها یتم ،عامل ماهرك الطالب لرعایة معدة مرحلة وهي وظیفیة، مرحلة
 التعلیم هدف نإ القول ویمكن المختلفة، وقدراته هحاجات إلشباع للمدرسة الفرصة

ُوا قوي عامله منتجه وفقا لمواصفات في مجمله إلي إعداد طالبه لیصبح الفني
 لها منظومة التعلیم ویمثل محدده تمكنهم من الدخول في سوق العمل مباشرة

 من مجموعة التفاعل هذا عن وینتج بینها تتفاعل المدخالت من مجموعة
 درجة وأهدافه،وتتوقف النظام وظائف عن تعبیرا تكون أن فیها یفترض المخرجات

، التعلیمیة المؤسسات أن فیه الشك ومما مدخالته، نوعیة على التعلیم نظام فعالیة
 وعلى أكثر بفعالیة عملت إذا المخرجات من أكبر كمیات إنتاج على قادرة تكون
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كذلك االهتمام  )٤٢( والكیفیة الكمیة المخرجات بین الفصل صعوبة من الرغم
المدرسي واالهتمام ٕبعوامل الجودة في التعلیم مثل تقلیل كثافة الفصل واطالة الیوم 

   )٤٣(بالمباني المدرسیة وتزاید االهتمام بالدراسات التطبیقیة 
 فني العام من برنامج التعلیم الثانوي الفني الصناعي هو إعداد فالهدف

 ویشارك بإیجابیة والعالمیة، اإلقلیمیة والمحلیة على المنافسة بالسوق قادر ماهر
 لتحقیق الرئیسة األدوات أحد هو ي مصرف التعلیم الفنيف، الوطن ورقى تقدم في

 دعامات من ودعامة هامة، التنمیة یعتبر قاطرة أنه بل الشاملة، التنمیة برامج
خطط  الماهرة الالزمة لخدمة العاملة إعداد القوى إلى یسعى التعلیم،حیث منظومة
العمل  سوق في یصب مباشرة حیث للدولة واالجتماعیة االقتصادیة، التنمیة

 في مجاالت الدارسین لدى الفنیة القدرات تنمیة إلى التعلیم الفني منظومةوتهدف 
 توجه مع ًومتماشیا السیاحیة واإلدارة والخدمات والزراعة، والتجارة، الصناعة،

 الدولة تلتزم" على ٢٠المادة  تنص حیث، ٢٠١٤ دستور في الذي انعكس الدولة
 أنواع التعلیم في وتطویره، والتوسع المهني والتقني والتدریب الفني التعلیم بتشجیع

 "احتیاجات سوق العمل مع یتناسب العالمیة، وبما الجودة لمعاییر ًوفقا كافة، الفني
  : وهياإلستراتیجیة بالتشغیل ألهداف والتدریب التعلیم ما یربط وهو
والمدارس  مصر في الفني التعلیم تخصصات وتحدیث فرص في التوسع .١

 .نیلال حوض دول في المصریة
ولواقع  العمل، سوق لمواكبة المتجددة المتطلبات ضوء في المناهج تطویر .٢

 .والتراكمى الشامل والتقویم للتقییم حدیثة منظومة تطبیق مع المحلیة البیئة
وعدد  الفني التعلیم نوعیة مع یتناسب بما التعلیم وتكنولوجیا التجهیزات إتاحة .٣

 .لذلك معدة معاییر وفق الطالب
 .للمعلم والمعنوي والمادي المهني بالمستوى ءاالرتقا .٤
 المستویات جمیع على الفني التعلیم إدارة في والمحاسبیة الحوكمة أسلوب دعم .٥
المزدوج  التعلیم إطار في الدائم المال رأس مشروع وهیكلیة تشریع تحدیث.٦

  .االقتصادي والعائد
المهنیة  الجهات مع العمل في والتوسع (ًعالمیا – ًمحلیا )الشراكات تفعیل .٧

  .)٤٤(لها والتحفیز
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 متكافئة فرص توافر یضمن بما الفني، التعلیم مدارس أعداد في لذا فالتوسع
وفق  الفني بالتعلیم في االلتحاق اإلعدادیة المرحلة یرغب من خریج لكل من
 في لخدمة النوعیة الفنیة من المدارس إنشاء عدد تجریب و،٢٠١٤ دستور

 لاللتحاق بالتعلیم العالي التقني العمران ویقود عن لبعیدةوا النائیة المناطق
وما  الفني التعلیم بممیزات المجتمع ویتطلب توعیة ،األخرى ًاسترشادا بالدول

 المهن ضوء في الدراسیة المناهج للتوظیف بشرط تطویر من فرص علیه ینطوي
 التعلم صادرم توفیر والتعلیم واستخدام التكنولوجیا في سوق العمل، واحتیاجات

الصغیرة  المشروعات إنشاء وتمویل اقتصادیات وآلیات في دراسي مقرر تقدیمو
 التحتیة لمدارس وصیانة البنیة التجهیزات بحیث یتم استكمال والمتناهیة الصغر

 .الفني التعلیم
 والخامات والعدد واآلالت والمعدات والبشریة المادیة اإلمكانات فتوفیر

 عدد مع یتناسب بما بالمدارس التعلیمیة العملیة زمة لتفعیلال والتدریبات المهنیة
 تتیح والفنون واإلبداع لالبتكار إنشاء مركزویمكن  لذلك معاییر معدة وفق الطالب
 تعلیم إلي التعلیم الفني تحویل مدارسو الفنیة بالتخصصات بالموهوبین االهتمام

إصدار  مصنع، مع كل يف إطار مدرسة في المزدوج والتدریب التعلیم علي قائم
 المجتمع في یةاإلنتاجوالمؤسسات  المدرسة إدارة بین للتعاون المنظمة القواعد
 برامج وانتقاء واختیار وتحفیز وتقییم توجیه منظومة تحدیث كما یتطلب المحلي
 تدعیم المعلم مع االهتمام بسیاسة معاییر جودة ًللمعلمین بناء علي المهنیة التنمیة
 المسارات لمتابعة ٕالالمركزیة وانشاء وحدة علي تطبیق القدرة وبناء سیةالمؤس البنیة

   .الفني التعلیم لخریجي المهنیة
ًإیمانا منها بأن التعلیم الفني هو العنصر األساسي والحاسم إلحداث التنمیة 

 فلسفته ومفهومه  التغیرات فيلجمیع أبعادها وقد شهد التعلیم الفني مجموعة من
التعلیم الفني  ویعد، المشروعات القومیةجه وذلك لربطه بالتقدم في وأهدافه وبرام

، الحقیقي إلعداد الفنین لمواجهة المتغیرات المتسارعة السبیل األمثل لالستثمار
، ٕولقد بذلت العدید من الدول جهودا لرفع كفاءة التعلیم الثانوي واصالحه

السیاسات والتجدیدات واستطاعت أن تحدث تغییرات حقیقة في هذا المجال بفضل 
ن التعلیم الثانوي الذي وصلت إلیه الدول أویمكن القول ب، في المؤسسات التربویة

الغربیة في القرن الحادي والعشرین ما هو إال نتاج محاوالت عدیدة من اإلصالح 
   .والتطویر



 لنظام التعلیم اءة الداخلیة ــور مقترح لتحسین الكفــتص
   في جمهوریة مصر العربیةالنوعي  الصناعيالفنيالثانوي 

  

٢١٨

والمؤسسات التعلیمیة مطالبة بتطویر أنظمتها واستحداث أنظمة تعلیمیة 
 قادرة علي مواجهة التحدي المتمثل في الزیادة الهائلة والتطور جدیدة وبدیلة

المستمر للمعرفة العلمیة والتكنولوجیة واالعتماد علي القدرات العقلیة والیدویة 
،  كیفىقائم علي المعرفة وتحویل الكم إللألفراد لتالئم االقتصاد المعرفي ال

رات مقصودة إیجابیة فالتربیة كعملیة مخططة ومقصودة تهدف إلي إحداث تغی
لذا یجب  و- التعلم  ومرغوب فیها تترجم في سلوك الطالب نتیجة عملیتي التعلیم

أن تكون العملیة التعلیمیة مواكبة لهذه التغیرات ویكون المتعلم مسایر للتطورات 
ٕوقادرا علي تنمیة المهارات الیدویة من خالل تغیر دوره من الحفظ والي التدریب 

  .تجدیدعلي اإلتقان وال
من هذا المنطلق أصبحت المؤسسة التعلیمیة أشبه ما تكون بالمصنع 

بات سوق العمل سوقاً  وأصبح المتعلم كائنا عالمیاً  مطالباً  باالستجابة لمتطل
 آلیاته بل أصبحت قاعدة التوظیف ال تستند علي معاییر ىخر وعل اآلىمفتوحاً عل

التعلیمیة للتوجه لخدمة االقتصاد محلیة بل معاییر دولیة تسعي إلیها المؤسسة 
بالدرجة األولي ومن ثم یصبح معیار األداء للمتعلم هو األساس في االندماج في 

   )٤٥( سوق العمل
ومن ثم فإن الكفایة كمفهوم مركب یجمع بین الطالب والمنظومة التعلیمیة 

الت  المشكحلوتهتم به من كافة الجوانب والغرض منها إعداد الفرد القادر علي 
 هدفا رئیسیا النوعيولهذا أصبح التعلیم الفني  )٤٦(التي توجد بالبیئة المحیطة به

یعتمد  و هو التحول للتخصص الواحدهلعملیة تطویر التعلیم في مصر، ومضمون
 إلي حد كبیر علي مدي كفاءة مدخالته علي النوعياالرتقاء بأداء التعلیم الفني 

ل تكلفة من خالل االستثمار األمثل للخدمات القیام باألدوار المتوقعة منهم بأق
  .المادیة والبشریة

   ٥ – ٣حل اأعداد المستجدین للمر )١(جدول 
  .٢٠١٦ حتى٢٠١٢خالل الفترة من  الفني النوعيمن التعلیم 

  إجمالي أعداد الطالب  إجمالي أعداد المدارس
  ٢١٩٩   مدرسة١٧

 ٢٠١٢ عام الثانوي الفني النوعي إحصاءات التعلیم: وزارة التربیة والتعلیم: المصدر
  .، القاهرةلنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار، اإلدارة العامة ٢٠١٦وعام 
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كما شهدت المرحلة الثانویة الفنیة الصناعیة النوعیة نمواً متزایداً وتشیر 
اإلحصاءات الرسمیة إلي أن أعداد الطالب في هذا النوع من التعلیم قد بلغ 

وللوقوف عند مدي تحقیقها مدرسة ) ١٧(البة یدرسون في  وطاًطالب) ٢١٩٩(
ٕخاصة وان أي عملیة ، ألهدافها البد من تقویم جوانب عمل هذه المؤسسات كافة

تقویمیة البد لها أن تستند إلي معاییر محددة للتقویم لمعرفة مدي مناسبة 
، تحقیقهااإلجراءات والطرق وكفاءتها وفاعلیتها ودرجة تحقیقها لألهداف المتوخاه 

وهذه األمور تفرض تبعات ومهام جدیدة علي عاتق مؤسسات التعلیم الفني التي 
تتعامل مع سوق العمل وبالتالي االرتقاء بالجانب المهاري والفني لمدخالت التعلیم 
الفني المتخصص سیؤدي إلي رفع الكفاءة الداخلیة للنظام التعلیمي مما یزید من 

اته ،لذا فإن مؤسسات التعلیم الفني بحاجة ماسة یة ویحسن من نوع مخرجاإلنتاج
  .إلي إعداد تقني منظم، یفیدهم في تحقیق األهداف

  :الكفاءة الخارجیة للتعلیم
ویقصد بها مدي قدرة النظام التعلیمي علي تلبیة أهداف المجتمع المحیط 
بالمؤسسات التعلیمیة ومدي مساهمة مخرجات النظام التعلیم ألیة مرحلة تعلیمیة 

ن طریق في الحیاة العامة وتنمیة المجتمع الذي یقع النظام التعلیمي فیه والذي ع
فإذا كان الهدف من التعلیم ، عمال التي توكل إلیهمالخریجین یمكن القیام باأل

ًالحصول علي خریجین من نوع متخصص فالبد أن یكون مخرجاته امتدادا 
  .لمدخالته

، رجیة كمیة وكفاءة خارجیة نوعیةوتنقسم الكفاءة الخارجیة إلي كفاءة خا
ولتحدید الكفاءة الخارجیة ینبغي معرفة إلي أي مدي یلبي التعلیم حاجات المجتمع 

 اإلنتاجومدي توازن أعداد الخریجین مع األعداد المطلوبة لسوق العمل ومواقع 
أما لتحدید الكفاءة الخارجیة النوعیة ینبغي معرفة إلي أي ، دون نقص أو زیادة

  .م إعداد الطالب للقیام بأدوارهم المستقبلیة في المجتمعمدي ت
  :مؤشرات للحكم علي كفاءة العملیة التعلیمیة

 إلى یشیر أو یؤشر الذي الشئ بأنه األحیان من كثیر في المؤشر یعرف
 مالحظة بالضرورة المؤشر یقدم وال، فحصه یجرى في الشئ الذي نقص أو تزاید
 ثم، استهرد الجاري الموقف حالة عن م داللة عامةیقد ولكنه، الشئ ذلك عن دقیقة
 الزمنیة في النقطة في نظام آخر موقف ضوء في ذلك بعد الموقف هذا یفسر
زمنیة  لكن في نقطة وذاته ضوء في أو، مخطط مثالي موقف ضوء في أو، نفسها
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لكفاءة  مؤشرات تحدید حاولت التي )٤٨( لدراساتا من العدید وهناك )٤٧( مختلفة
 كفاءة الحكم على في استخدامها التعلیمیة فقد تم تحدید مؤشرات یمكن ملیةالع

 :التالي النحو على إجمالها التعلیمیة یمكن العملیة
المدة  ضمن سواء بنجاح المرحلة ینهون الذین الطالب من المئویة النسبة .١

 .بعد تكرار اإلعادة أم المحددة
 المدة المحددة ضمن بنجاح لةالمرح ینهون الذین الطالب من المئویة النسبة .٢

 .المجموع إلى هؤالء لها ونسبة
بنجاح وتوزیعهم  المرحلة إتمام قبل یتسربون الذین الطالب من المئویة النسبة .٣

  .الصفوف حسب
على هذا  ونحصل واحد، متخرج إلنتاج استثمرت التي طالب/ السنوات عدد .٤

على عدد  فوجال قبل من المستثمر طالب  السنوات مجموع بقسمة المؤشر
 .المتخرجین

قضاها  التي السنوات عدد متوسط وهو متخرج لكل الدراسة مدة متوسط .٥
 .الدراسیة المرحلة المتخرج في

طالب / السنوات عدد قسمة حاصل وهو :المخرجات  المدخالت معامل .٦
  .مثالي في وضع متخرج إلنتاجالالزمة 

 أكثر یتعلمون الرسمي النظامي التعلیم من یتلقون نوعا الذین لذا فاألفراد
 عندهم الرغبة تزداد أن ومن المحتمل العمل أثناء في خالل الخبرة من غیرهم من

 زیادة یسهم في مما الخدمة أثناء في التدریب ببرامج االلتحاق في غیرهم من أكثر
 إنتاجیتهم

  :أسالیب قیاس الكفاءة الداخلیة الكمیة للتعلیم
 حجم لتحدید استخدامها یمكن التي قائالطر أدق من الكمي األسلوب یعد

 المباشرة الكمیة المؤشرات علي استخالص یركز ألنه علیها، والحكم مشكلة أي
 النمو كمعدالت الكم، حیث من التعلیمي النظام في النمو درجة علي تدل والتي

 اإلحصائي االتجاه أن شك وال منه، والمتخرجین فیه والمقبولین المقیدین أعداد في
 النظام حجم عن خام مأ مطلقة بیانات صورة في سواء التعلیمي النظام وصف في

 دالالت أو مؤشرات صورة في أو معینة زمنیة سلسلة خالل تطوره أو التعلیمي
 أن یحاول ألنه وفائدته، أهمیته له اتجاها یمثل كمیة إحصائیة بیانات من مشتقة
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 والغموض التحیز عن داوبع وعلمیة إقناعا أكثر تبدو صورة في المقارنات یجعل
 سبیل في بلد كل یحققها التي التعلیمي النمو درجة علي التعرف سهوله ویتیح

 مجاالت في المختلفة الدراسات بینت وقد، التربویة أهدافه تحقیق إلي الوصول
 والتسرب الرسوب بسبب التعلیمي الفاقد حجم ارتفاع وتخطیطه التعلیم اقتصاد

 بقیاس االهتمام إلي ذلك أدي وقد .یةاإلنتاجو التعلیمیة الكفاءة علي وتأثیراتهما
عتمد ی األسالیب من هذه أسلوبوكل ، بعدة أسالیب للتعلیم الكمیة الداخلیة الكفاءة

 توافر اإلحصاءات والبیانات المتعلقة بالنظام التعلیمي، ومن أهم هذه  علي مدي
  : ما یلياألسالیب

   :أسلوب الفوج الحقیقي - ًأوال
 مجموعة الطالب الذین یلتحقون معا ألول مرة في الصف األول هیقصد ب

هذه الطریقة یتم تتبع الحیاة الدراسیة الحقیقیة لفوج أو  من أي مرحلة تعلیمیة، وفي
، عدة أفواج من الدارسین، یرصد عدد الناجحین والراسبین والمتسربین لكل صف

لبیانات المفردة الذي في هذا األسلوب یستلزم وجود نظام مركزي یسمي بنظام ا
أو ما ، یقوم بتتبع تقدم كل طالب علي حدي طوال بقائه في المرحلة الدراسیة

  .یسمي باستثمارات التدفق الطالبي
  سلوب الفوج الظاهري  أ-ًثانیا

یستخدم هذا األسلوب عندما ال تتوافر بیانات عن أعداد الراسبین في كل 
جلین في كل عام دراسي حسب صف وهي تتطلب وجود بیانات عن توزیع المس

وهذا األسلوب مبني علي ، الصف، كما تتطلب بیانات عن عدد المتخرجین
فرضیة أساسیة أن ثمة عامال واحدا وهو التسرب یؤثر في حجم الفوج الظاهري 

صف، وهذه الفرضیة ال تأخذ في االعتبار تأثیر اإلعادة علي حجم  من صف إلي
 للواقع، إذ أن معدالت البقاء لإلعادة تختلف من الفوج، وبالتالي فهي غیر مطابقة

باإلضافة إلي أن حجم األفواج ، صف إلي صف ومن سنة إلي سنة دراسیة أخري
فال تقاس الكفاءة الداخلیة الكمیة للتعلیم ، الدراسیة یزداد بتوسع القبول في التعلیم

 ت عن الراسبینعن طریق الفوج الظاهري إال في الحاالت التي ال تتوافر فیها بیانا
)٤٩(.   

   :أسلوب الفوج الصناعي -ًثالثا
وهذا األسلوب یقوم علي افتراضات معینة، فعلي سبیل المثال، نفترض أن 

طالب ثم یتم تطبیق المعدالت الحقیقیة ) ٥٠٠(مجموعة من الطالب مكونة من 
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للرسوب والنجاح، وبعد ذلك یمكن تكوین استمارة تدفق طالبي صناعیة تسمح 
طالب، وعدد الخریجین بعد سنوات الدراسة ) ٥٠٠(عدد المتسربین لكل بحصر 
   )٥٠( المختلفة

   :األسلوب الشامل -اًرابع
یعتمد علي أسلوب الفوج الظاهري أو الفوج الحقیقي، وفیها یتم حساب 
الكفاءة الداخلیة الكمیة لكل أفواج الطالب في المرحلة المراد دراستها إال أن هذا 

   لح إال في حالة النظم التعلیمیة الصغیرة الحجماألسلوب ال یص
   :أسلوب جمع العینات -اًخامس

عینات من بعض المدارس في المراحل التعلیمیة المراد  یعتمد علي اختیار
قیاس كفاءتها الداخلیة، أي أنها تعكس الطریقة الشاملة، ویستلزم هذا األسلوب أن 

سواء كانت العینة عشوائیة أو ، لیمیةیكون اختیار هذه العینة خاضعا للشروط التع
الفوج الظاهري أو الفوج الحقیقي، ة ویعتمد هذا األسلوب علی، ممثلة أو غیر ذلك

كما أنه یتطلب ، إال أن هذا األسلوب ال یصلح إال في حالة العینات كبیرة الحجم
   .)٥١(وقتا وجهدا كبیرین

   ؛)٥٢(أسلوب إعادة تركیب الحیاة الدراسیة -ًسادسا
مكن قیاس الكفاءة الداخلیة الكمیة لمرحلة تعلیمیة ما عن طریق إعادة ی

تركیب الحیاة الدراسیة المفترضة لفوج من الدارسین دخلوا الصف األول من 
ها المرحلة في سنة دراسیة واحدة، ویعتمد هذا األسلوب علي عدة افتراضات أهم

لمرحلة خارج ا  صف أو من صف إليىأن تحرك أفراد الفوج من صف إل
التعلیمیة مرتبط بما یسمي بمعدالت التدفق الخاصة بكل صف، ویتضمن هذا 

  : األسلوب خطوتین أساسیتین هما
 :األولى الخطوة •

 ومعدل الرسوب، ومعدل االنتقال، معدل :هي للتدفق معدالت ثالث حساب
  .التسرب

  :االنتقال معدل •
 الطلبة عدد إلى مقاسا أعلي صف إلى نقلوا الذین الطلبة عدد به ویقصد

  .السابق العام في مباشرة األدنى الصف في المقیدین
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  الناجحینعدد الطالب                                          
  ١٠٠  ×ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = االنتقال معدل            

   المسجلین عدد الطالب                                        
  :اإلعادة معدل •

 تعتبر وهي الدراسیة السنوات لبعض الطالب تكرار هي إلعادةا الرسوب
 استیعاب على القدرة تقلل فهي التعلیمي النظام كفاءة على الدالة المقاییس أحد

 الوقت حیث من الطلبة على شخصیة خسائر عنها وینجم الطلبة من جدیدة أعداد
 إلى ما صف في لإلعادة الباقین عدد بنسبة اإلعادة معدل ویقاس والمال الجهد
   .السابق العام في الصف نفس في المقیدین الطلبة عدد

  عدد الطالب الراسبین                              
  ١٠٠  ×ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ=اإلعادة   معدل           

   عدد الطالب المسجلین                               
  :التسرب معدل •

 الدراسیة السنة خالل الدراسة تركوا أو تسربوا الذین الطلبة عدد به ویقصد
 في الصف نفس في المسجلین الطلبة عدد إلى نسبة ما صف في نهایتها في أو

 .الدراسیة السنة نفس
  لمتسربیناعدد الطالب                                           

  ١٠٠  ×ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ = التسرب معدل            
  عدد الطالب المسجلین                                            

ألي  أن یكون مجموع معدالت الترفیع، والرسوب والتسربوبالتالي یجب   
  . )٥٣( %١٠٠فرقة من الفرق یساوي دائما 

  :الثانیة الخطوة •
 والتي الطالبي التدفق جداول خالل من ذلك ویتم :للتدفق بیاني هیكل بناء

 هذه وتعتبر ومعدالتها، والتسرب والرسوب للنجاح الفعلیة النسب أساس على تبنى
 بدایة من الدراسة سنوات خالل الطلبة من فوج لمتابعة وسیلة یرخ الجداول
 الفعالیة عن مؤشرات بحساب للتدفق البیاني الهیكل ویسمح نهایتها، إلى المرحلة
 تكوین في كبرى أهمیة الطالبي التدفق ولدراسة، التعلیمي للنظام الكمیة الداخلیة
 فعالة أداة أنه كما التعلیمي، امالنظ كفاءة لتقویم وواقعیة موضوعیة مقاییس وتقدیم

 عن المرسومة أهدافه مع یتفق بما المستقبل صوب التعلیمي النظام تحریك في
  .عائده في التحكم طریق
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علي وجود   الفني الثانويولذلك تعتمد عملیات تطویر مسارات التعلیم
ة إستراتیجیة ترصد الغایات واألهداف التفصیلیة والسیاسات والعناصر التوجیهی

  رئیس الجمهوریة بإنشاء وزارة للتعلیمأوصي السیدلتعزیز العملیات التنمویة ولقد 
- ١٢-٢١ تغیر الوضع إال أن تم إصدار قرار جمهوري بتاریخ ع الفني ومالثانوي
 الفني یختص بإدارة شئون  الثانوي بتعین نائب لوزیر التربیة والتعلیم للتعلیم٢٠١٥

 حتي یتمكن من مالحقة التطورات هفي حل مشكالتهذا الفرع من التعلیم لإلسراع 
  .والمستجدات التقنیة

  :التعلیمي للنظام الكمیة الداخلیة الكفاءة على الدالة لمؤشراتا
 یمكن أنه إال التعلیمیة والمخرجات المدخالت تقدیر صعوبة من الرغم على

 عملیة میةالتعلی العملیة أن اعتبار على للتعلیم الكمیة الداخلیة الكفاءة قیاس
 بالمرحلة التحاقهم عند التالمیذ عدد أهمها المدخالت من عدد بها یوجد إنتاجیة

 .المرحلة نهایة في بنجاح المتخرجین في تتمثل ومخرجات
 المدة ضمن سواء بنجاح المرحلة ینهون الذین الطالب من المئویة النسبة .١

 .اإلعادة  سنواتمن عدد بعد مأ بها المحددة الرسمیة
 المدة ضمن سواء بنجاح المرحلة ینهون الذینالطالب  من المئویة النسبة .٢

 .للفوج الكلي المجموع إلى هؤالء نسبة مأ لها الرسمیة
 حسب وتوزیعهمالتعلیمیة  المرحلة إتمام قبل یتسربون الذین الطالب نسبة .٣

 .الصفوف
 طالب /السنوات لعدد المئویة النسبة ویمثل الكفاءة مستوى الفعالیة معامل .٤

 اإلجمالي العدد إلى فیه إعادة ال مثالي وضع في خریج إلنتاج لالزمةا
 .المتسربون فیه بما الفوج قبل من فعال استثمرت التي طالب /للسنوات

 هذا على یحصل وواحد خریج إلنتاج استثمرت التي طالب /السنوات عدد .٥
 عدد على الفوج قبل من المستثمرة  طالب/السنوات مجموع بقسمة المؤشر

 .خریجینال
 طالب /السنوات عدد قسمة حاصل وهو المخرجات إلى المدخالت معامل .٦

 .مثالیة حالة في خریج إلنتاج الالزمة السنوات عدد على خریج لكل
 في الخریج قضاها التي السنوات عدد وهو خریج لكل الدراسة مدة متوسط .٧

لب الطا/ السنوات االعتبار في یأخذ ال المؤشر وهذا الدراسیة، المرحلة
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 .المتسربین قبل من المستثمرة
ٕواذا كانت ثمة مؤشرات عدیدة یمكن أن نستدل منها علي مدي الكفاءة 

فإن مؤشر ، الداخلیة للتعلیم الثانوي الفني الصناعي النوعي سواء البنین أو البنات
 االتسرب والرسوب والنجاح ال زالت تعد أهم هذه المؤشرات والتي توضحها دائم

  .ات العامةنتائج االختبار
  )٢(جدول 

  .٢٠١٦ حتىالفني النوعيمن التعلیم  ٥–٣حل ا للمرالناجحینأعداد 

  المدیریة  م
  مدة

  الدراسة
إجمالي   أسم المدرسة

أعداد 
  الطالب

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسالم بنین   ٣  القاهرة  ١
  وبنات

٣٤  
المجمع التكنولوجي المتكامل باألمیریة بنین   ٣  القاهرة  ٢

  توبنا
٢٣٠  

  ٦٢  المجمع التكنولوجي المتكامل بدمو  ٣  الفیوم  ٣
  ٨٤  المدرسة الفنیة بشركة المیاه والصرف الصحي  ٣  البحیرة  ٤
  ٦٠  الثانویة الفنیة لمیاه الشرب والصرف الصحي ٣  المنوفیة  ٥
  ٤٤  میاه الشرب والصرف الصحي ٣  القلیوبیة  ٦
  ٢٦٠  ةالمطریة الثانویة الصناعیة البحری ٣  الدقهلیة  ٧
  ٢٩١  رأس البر البحریة ٣  دمیاط  ٨
  ١٢١  بور فؤاد البحریة ٣  بور سعید  ٩
  ٢٥٣   البحریةتالسویس للصناعا ٣  السویس  ١٠
المدرسة الثانویة الصناعیة لمیاه الشرب  ٣  بني سویف  ١١

  والصرف الصحي
٦٨  

  ١٤٧  سفاجا الثانویة الصناعیة البحریة ٣  البحر األحمر  ١٢
  ١٤٣  یة المتقدمة لتكنولوجیا الصیانةالفن  ٥  القاهرة  ١٣
  ١٥٠  الفنیة التجریبیة المتقدمة ٥  اإلسماعیلیة  ١٤
  ١٦٥  السعیدیة البحریة التجاریة  ٣  دمیاط  ١٥
  ٤٧  ف سفاجا الثانویة الصناعیة البحریة ٣  البحر األحمر  ١٦
  ٤٠  الثانویة البحریة الصناعیة ٣  بور سعید  ١٧

  ٢١٩٩  سة مدر١٧  ع.م.المجموع علي مستوي ج
 عام الثانوي الفني النوعيإحصاءات التعلیم : وزارة التربیة والتعلیم: المصدر
  .، القاهرةلنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار، اإلدارة العامة ٢٠١٦وعام  ٢٠١٢

   :ویتضح من الجدول هناك إقبال علي التعلیم النوعي علي مستوي الجمهوریة
  .انوي الفني النوعيزیادة عدد المتقدمین بالتعلیم الث •
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  .انخفاض نسب الرسوب في مدارس التعلیم الثانوي الفني الصناعي •
 .ارتفاع نسب النجاح في مدارس التعلیم الثانوي الفني الصناعي •

  :أسالیب قیاس الكفاءة الداخلیة النوعیة
ویقصد بها مدي تحقیق النظام التعلیمي ألهدافه المنشودة في إنتاج مخرج 

 ویمكن قیاسها بوسائل وأدوات –ات تفي بالغرض المعد له تعلیمي ذو مواصف
  .التقویم المختلفة

 :التعلیمیة الكفاءة خفضالمؤدیة إلي  عواملال
 علیه یترتب ما كل وهو التعلیمي بالفقد" ًوثیقا ًارتباطا العوامل هذه ترتبط

 هو التعلیمي والفقد التعلیم، في المبذول الجهد أو الوقت أو المال في هدر
 االقتصادیة النظرة بدایة مع به العالمي االهتمام جاء اقتصادي أصله صطلحم

 منال ك أن فیها یعتبر التي الدرجة إلى یةاإلنتاجو بالكفاءة مفهومه وارتبط للتعلیم
 ترتفع عندما أنه بمعنى واحدة، لعملة وجهان یةاإلنتاج والكفاءة التعلیمي الفقد

 خفض عوامل أهم من الفقد ویعتبر التعلیمي لفقدا یقل التعلیمیة یةاإلنتاج الكفاءة
 النهائي، بالمنتج التعلیمیة العملیة في والتسرب الرسوب الرتباط وذلك الكفاءة،

 هاما مؤشرا الفقد یعتبر لذا التعلیمیة، الكفاءة على مباشرة بصورة تأثیرهما ثم ومن
  .التعلیمیة الكفاءة مؤشرات من

إال أن ، ن جهد في مجال التعلیم الفنيوعلي الرغم مما تبذله الدولة م
التعلیم الفني یعاني من جوانب قصور نتیجة لمشاكل متعددة، ولقد ترتب علي ذلك 

إضافة إلي أنها غیر مستغلة ، أن القوي العاملة لیست مؤهلة التأهیل المطلوب
 الوظائف بكفاءة وفاعلیة، فمعظم مخرجات هذا النوع من التعلیم ینخرطون في

ًة والتي تعد أساسا من قطاع الخدمات مما یشكل هدرا كبیرا في الطاقات الحكومی ً ً
  .الفنیة

 الطالب التحاق عدم :هي ثالث صور في الكمي الفقد مظاهر وتتمثل
 / للتعلیم الكمي الفقد مظاهر ألهم عرض یلي وفیما ورسوبهم وتسربهم بالمدرسة،

 عن التعلیم نظام تعیق التيو ءةالكفا لخفض المسببة والعوامل والتعلیم التربیة
 ومن هذه المظاهر التي تعوق العملیة التعلیمیة الداخلیة الكمیة أهدافه تحقیق

  :وتحقیق الكفاءة
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 ظاهرة في تسهم التي الهامة األسباب أحد االقتصادي األسرة  مستوي تدني •
 .والتسرب الهدر

 والحرف ةالزراع على تعتمد التي الفقیرة البالد في وخاصة ءبنااأل  عمل •
 .الیدویة

 یترك ال مما، البنات سیما وال المنزلیة األعمال في المفرط األوالد انهماك  •
 .الدراسة على یعوقهم الذي الجسمي اإلجهاد لهم ویسبب للدراسة وقت لهم

 الفئات بعض في اآلباء أن إلى، الدراسات بعض تشیر حیث :الطبقة  •
 مما األخرى الطبقات من أكثر وتسربهم أوالدهم رسوب عن مسئولون الطبقیة
 .الدنیا الطبقات في یوجد مما أقل العلیا الطبقات في اإلهدار أن إلى یشیر

 مستواهم على یتوقف التعلیم ألهمیة الوالدین فإدراك :األسرة تعلیم مستوى  •
 غیر األسرة أفراد من كبیر عدد لوجود أن الدراسات وتشیر والتربوي، الثقافي

 .والتسرب اإلهدار لظاهرة بیةایجا صلة المتعلمین
  االقتصادیة البیئة وحاجات التربوي النظام بین عالقة وجود عدم •
 أسباب من ًهاما ًسببا المبكر الفتیات خطوبة أو زواج یشكل :المبكر الزواج  •

 .مبكر وقت في التسرب
 یقضیها التي الفترة أن ذلك بالتسرب، یرتبط رئیس عامل وهو  :الرسوب  •

 كلماو فیه المستمرون یقضیها التي الفترة من أطول الصف في الراسبون
 أیة یعطیه ال المدرسة في استمراره بأن شعر الصف في الطالب بقاء طال
 وعدم المعلمین، نوعیة سوء :أهمها مختلفة عوامل إلى الرسوب ویعود فائدة

 .وغیاب الدافعیة، الطالب جدیة وعدم االمتحانات، ونظام بالتعلیم، المباالة
 . التي تعتمد علي الكم ولیس الكیفالقبول سیاسة  •
 غیر وأجهزتها جذابة وغیر قدیمة المدارس من كثیر :السیئة المدرسیة البیئة  •

 رسالة بأعباء للقیام ومهنیا نفسیا مؤهلین غیرویبالون  ال ومعلموها مالئمة
 تجعل سیئة مدرسیة بیئة تشكل األمور هذه وكل مزدحمة وصفوفها التدریس

 لترك فرصة أول یجد أن ویحاول فیها البقاء في برغبة یشعر ال البالط
  )٥٤( المدرسة

كما أن من أهم المشكالت التي یعاني منها التعلیم الفني والتي تشترك فیها 
  :كافة مؤسسات التعلیم الثانوي الفني بدرجات متفاوتة ما یلي

 غیاب النظم الفعالة في إعداد الكوادر الفنیة  -
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 واضحة تحدد التكامل بین التعلیم الفني ومتطلبات سوق غیاب فلسفة -
 .العمل

 عن االستجابة للمتطلبات المتغیرة والمتزایدة  الصناعيعجز التعلیم الفني -
 . أو في محتویات وتقنیات التدریب ذاتهاإلنتاجباستمرار سواء في 

 .في برامج التعلیم الفني عدم مشاركة قطاع الصناعة -
في هذا النوع من التعلیم والتوسع في رفع ب الطالرفع كفاءة ضرورة  -

 .المهارات
ٕعدم توحید سیاسات وشروط القبول وااللتحاق، واعداد دلیل توصیف  -

  .وتصنیف مهني یعتمد علي محتوي البرامج ویحدد مستویات التخرج
كما أن أهم الصعوبات التي تواجه تدریس الجانب المهاري تتمثـل فـي 

المعرفیة لتعلـم ذلـك الجـانب، األمر الذي یغفله  نــاصـراحتیاجه للعـدیـد مـن الع
التحرك  ًنظرا لما توفره المؤسسات من مخرجات تعلیمیة قادرة علي والمعلمون

السریع لإلیفاء بمتطلبات المستقبل فال بد من األخذ بعین االعتبار المتغیرات 
لومات وتأثیرها خاصة فیما یتعلق بتقنیة المع، المتسارعة التي یمر بها العالم

   )٥٥(المباشر علي آلیات التدریب والتعلیم الفني
  : وسوق العمل الصناعياالنفصال بین التعلیم الثانوي الفني

لقد أصبح مستقبل التعلیم الثانوي الفني یعتمد بشكل أساسي علي مدي 
فعدم المواءمة بین ، وبخاصة القطاع الصناعي، استجابته الحتیاجات سوق العمل

 نظام التعلیم الثانوي الفني وبین متطلبات سوق العمل في كل من مخرجات
قطاعیه العام والخاص تعتبر من أهم أبعاد مشكالت التعلیم الثانوي الفني فسوق 

وتكمن  ،العمل یتصف بالتغیر السریع في المعرفة والمهارات المطلوبة لوظائفه
في الدور الذي یلعبه في أهمیة المواءمة بین التعلیم الثانوي الفني وسوق العمل 

االلتحاق بالمهنة التي یحتاج  إعداد الموارد البشریة والمهنیة والفنیة القادرة علي
إلیها المجتمع، والتي تستطیع مواكبة التطورات العلمیة والتكنولوجیة، ألن طبیعة 

 تتصف بها التيالمهن تتغیر، وهناك مهن جدیدة تظهر نتیجة للتغیرات المستمرة 
   .ات الصناعیة والتجاریةالقطاع

وظهور مهن ، كما أدت هذه التغیرات إلي اندثار مهن وتخصصات تقلیدیة 
وتزایـد الطلب علي المؤهالت الرفیعة ، وتخصصات جدیدة لم تكن موجودة من قبل
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ع تحدیات تكنولوجیا العصر  ظهور  و)٥٦(عالیـة المستوي القـادرة علي التعامل مـ
إشراك القطاع الصناعي في عمل الخطة الدراسیة هذا االنفصال یعود لعدم 

للمناهج المطبقة في تخصصات التعلیم الثانوي الفني مما أدي إلي تراكم أعداد 
ًهائلة من الخریجین العاطلین عن العمل الذین یرفضهم القطاع الخاص، نظرا 
النخفاض نوعیاتهم، وعدم مالءمة قدراتهم وكفاءتهم لمتطلبات العمل في هذا 

طاع، الذي تزایدت أهمیته في مختلف أوجه النشاط االقتصادي، وتقلص دور الق
  .الدول كجهة موظفة للخریجین
من صعوبات لمواكبة التطورات التقنیة ألسباب الفني وتعاني منظومة التعلیم 

، من بینها صعوبة تعدیل أو تغییر المناهج التدریسیة في التوقیت المناسب، عدة
ًزات التدریبیة نظرا لشح الموارد وعدم القدرة علي بناء قدرات التجهی ومتابعة تحدیث

وبذلك تصبح البرامج ، الجهاز التعلیمي التدریبي لمواكبة المستجدات التقنیة
وتتسم بعامة بتدني أو ، ًوالمناهج متقادمة ومتخلفة نسبیا عن متطلبات سوق العمل

ویبدوا أن هذه ، العملضعف االستجابة للمتغیرات والتطورات التقنیة في أسواق 
حیث یتضح أن هناك إعداد كبیرة ، المشكلة ال زالت مستمرة حتي الوقت الحاضر

من الخریجین في تخصصات مختلفة لم یتمكن سوق العمل من استیعابها 
تحول  التي أهم المشكالت ومن، بل تم استیعاب جزء صغیر منها فقط، بالكامل

  .وغایاته دافهأله التعلیم الثانوي الفني تحقیق دون
 العمالة من والمستقبلیة الحالیة االحتیاجات عن الكافیة توافر البیانات عدم −

 .السلیم بالتخطیط یسمح ال بما المختلفة وتخصصاتها الفنیة بمستویاتها
 .التعلیم الثانوي الفني علي إعداد معلم القائمة الجهات تعدد −
 حسب ي الفني بفروعهالتعلیم الثانو مدارس إلي وتوجیههم الطالب توزیع −

 مراعاة ودون واالستعدادات، المیول إلي دون النظر الدرجات مجموعات
 .من التخصصات المختلفة العمالة سوق في الفعلیة االحتیاجات

 ارتفاع إلي أدي مما المباني، طاقة یفوق بما المدارس في الطالب عدد ارتفاع −
  .للطالب العملیة تدریباتلل الكافیة الفرص إتاحة الفصول والورش وعدم كثافة

  .الطالب لعدد بالنسبة التدریب وساعات والمعدات التجهیزات قلة −
 وارتفاع للتنمیة، العصریة المتطلبات مواكبة عن والمقررات المناهج تخلف −

 .التدریبات العملیة حساب في الدراسة خطة في المواد النظریة نصیب
 .بتدریبهم االهتمام وقلة الفني یمبالتعل الفنیة المواد معلمي في الكبیر القصور −
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 .المجتمع في الكمي األداء معاییر وغیاب اإلنتاج معدالت مفهوم غیاب −
 . لها المؤهلین لغیر المهنة مزاولة لمنع الالزمة التشریعات غیاب −
 مجاالت في یعملون ال الصناعي التعلیم مؤسسات خریجي من الكثیرون −

 .تخصصاتهم
 .الثانوي الفني بفروعه علیمللت المخصصة المیزانیات ضعف −
 والنظرة عنه، التعلیم الثانوي الفني وعزوفهم بقیمة والطالب المجتمع جهل −

 .له الدونیة
التعلیم  خریجي كلفة ارتفاع والنوعیةالتعلیم الثانوي الفني  المدارس عدد قلة −

 .الثانوي الفني
  التعلیم الثانوي الفني الصناعي مراحل من التسرب معدالت تزاید −
 .ومساراته الفني الثانوي التعلیم ببرامج االلتحاق الطالب عن زوفع −
 .الفني الثانوي التعلیم عن العام الثانوي التعلیم انفصام −
 دون العمل عالم إلي التعلیم الثانوي الفني مخرجات من عالیة نسب دخول −

 .حرفیة أو مهنیة  خبرة علي الحصول
 األعداد وفرة بسبب الفني علیمالت نوعیات مختلف في الخریجین بین لبطالةا −

 .)٥٧( %٦٠ والتي تصل إلي العمل سوق عن حاجة وزیادتها
أو  تعلیم لدیهم لیس الذین الشباب بین البطالة معدالت ارتفاعأدي ذلك إلي 

  علي  شهادة التعلیم الثانوي الفني الصناعي لعدم حصولهمإتمام بعد ما تدریب
إلي ضعف  أدي مما الدراسة، مدة خالل ءتهمكفاورفع  الضروریة المهنیة المهارات

من  ذلك وغیر العالمي، االقتصاد في لتنافس قدرة وانخفاض العمل قوة أداء كفاءة
  .والتدریب التعلیم نظام عاتق علي تبعیتها تقع التي األمور
 في مصر بمفهومه الحالى، ثانوي الفني الصناعيباحث أن التعلیم الالرى یو

  ، فقد عانى التعلیم من سلبیات أساسیة منها التعلیميواقع جاء نتیجة سلبیات ال
 .ثانوي الفني الصناعي یوفرها الالتيعدم كفایة الفرص الكمیة والنوعیة  •
 العملیة، التى تؤهل الفرد النواحيتتجه أغلبیة مناهج التعلیم تفتقر إلى  •

 .للعمل
التعلیم الفني للنهوض ب طبقتها الدولة كمحاولة التيإن المحاوالت والسیاسات  •

ت محاوالت لم تتوافر لها ما كول كان_ مبارك بالعمل، كمدرسة هبطور



٢٠١٧أبریل / ١ـج–العدد الثاني / العلوم التربویة  
 

  

  

٢٣١

  .یضمن استمراریتها
وبدأ ، ظاهرة البطالة ثانوي الفني الصناعيالفقد یواجه خریجو منظومة 

یتراوح معدل البطالة في ،  ینضمون إلي صفوف الباحثین عن عملالخریجون
 ویجد العدید منهم .%٦٠توسطة بحدود  المدارس الفنیة المخریجيمصر بین 

ٕوظائف وانما بصفة عمال محترفین بدال من فنیین وتعود هذه الظاهرة ألسباب 
وتدني قدرة سوق العمل ، من بینها تراجع دور الدولة في توظیف الخریجین، عدة

في القطاع الخاص علي خلق فرص عمل جدیدة وتدني أو غیاب المواءمة بین 
وقلة ، لیم والتدریب المهني والمتطلبات المهاریة لسوق العملنوعیة مخرجات التع

االهتمام والوعي لدي الخریجین بالتشغیل الذاتي عن طریق تأسیس المنشآت 
وعدم توافر ، وضعف مستویاتهم المهاریة،  لغیاب التوجیه واإلرشادًالصغري نظرا
م الدول النامیة  في معظثانوي الفني الصناعيمرحلة التعلیم الو، التمویل الالزم

تعتبر منتهیة بالنسبة للكثیر من أبناء شعوب هذه الدولة، وكثیر من هؤالء بعد 
  .)الكتابیة والوظیفیة (انتهاء هذه المرحلة یرتدون إلى األمیة

  :العوامل المؤدیة إلي رفع الكفاءة التعلیمیة
  :تيعلي االهتمام باآلأن رفع وزیادة الكفاءة الداخلیة للتعلیم تعتمد 

ضرورة توفیر مبني مدرسي تتوافر فیه الشروط والمواصفات القیاسیة الهندسیة  .١
 .والتربویة لنجاح العملیة التعلیمیة

 . علي تطویر اإلدارة المدرسیة وتحویلها من المركزیة إلي الالمركزیة العمل.٢
 .) تخصص– مهاري –ثقافي  (توحید مصادر إعداد المعلم للتعلیم الصناعي .٣
والعمل علي إعادة توجیهما طبقاً لقدراتهم ) الطالب( المدخالت تحسین نوعیة .٤

  .ومیولهم
  .تجدید المناهج بما یسایر التطورات بسوق العمل .٥

  :بالمشروعات القومیة الكبري الفني  الثانويعالقة مخرجات التعلیم
إن االهتمام باالستثمار في التعلیم الفني یتوقع أن تتزاید حاجة الصناعة 

لهذا البد من العمل علي إقناع مؤسسات القطاع ، سات التعلیم الفنيلخریجي مؤس
الصناعي بفرعیه الخاص والحكومي من االستثمار في إعداد الكوادر الفنیة في 

تتمركز و - رفع كفاءة مؤسسات التعلیم الفني ومؤسسات التعلیم الفني المتخصص،
  : هيالمناطق الصناعیة في جمهوریة مصر العربیة في ثالث مناطق
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 ١٥ وتشمل مدن العاشر من رمضان، الكبريالمنطقة الصناعیة بالقاهرة  .١
  .، جنوب الجیزة، شبرا الخیمة، مدینة نصر)حي المستقبل بحلوان(مایو 

 ).برج العرب(المنطقة الصناعیة باإلسكندریة وتشمل العامریة  .٢
 المنطقة الصناعیة منطقة قناة السویس وتشمل المنطقة الصناعیة ببورسعید .٣

 .وسیناء
وجاءت معاییر اختیار المناطق الصناعیة في مصر بناء علي وجود 

، اإلنتاجمشروعات بهذه المناطق التي تتمتع بكفایة رأس المال وحجم مناسب من 
نتیجة لدراسة وافیة حیث یتركز بهذه المناطق وٕوامكانیات التوسع في المستقبل، 

صدیر ساس أعلي تعلي أ( الصناعي في مصر اإلنتاجمن  %٦٠أكثر من 
إن مؤسسات التعلیم الفني كغیرها من المؤسسات  )٥٨()٢٠٠٣للوالیات المتحدة عام 

إال أن كثیر من مؤسسات ،  البشریة التي تهتم بالعملیة التعلیمیة وهي إعداد القوي
التعلیم الثانوي الصناعي بها تخصصات غیر مطلوبة وهذا یدل علي أن مخرجات 

هذا یجعل ،  في بعض التخصصات تفوق الحاجة الفعلیةالفنيالثانوي التعلیم 
ًاالهتمام بربط إعداد الطالب في التخصصات الجدیدة بمتطلبات سوق العمل أمرا 

 دینامیكیة مرنة في هذه المؤسسات التعلیمیة وتطویر یتطلبًضروریا وهذا 
   .برامجها

ن وجدها ٕا له في المهن وًنه في كثیر من األحیان ال یجد الخریج مكاناأإذ 
 تتزاید باستمرار األهمیة الحیویة لدور التعلیم ولذا، فقد تكون في غیر تخصصه

القوي العاملة بین الفني وتوفیر القوي العاملة وتنمیتها وهذا ما جعل هناك ارتباط 
النظام التعلیمي نفسه هي أنه أهم جهاز  والنظام التعلیمي فقد أصبحت النظرة إلي

وهذه النظرة إلي النظام التعلیمي لها أهمیة كبیرة ، المدربةإلعداد القوي البشریة 
 جمهوریة مصر العربیة، حیث تواجه بعض المشكالت في القوي  فيخاصة
ًمنها مشكلة الفائض في األیدي العاملة غیر المدربة ومنها أیضا النقص ، البشریة

 ونتیجة لذلك اتسعت الكبیر في بعض التخصصات التي یتطلبها سوق العمل
 وزادت الفجوة بین –الفجوة بین الواقع والمأمول للتعلیم الثانوي الفني الصناعي 

مؤسسات التعلیم الثانوي الفني بأنواعه المختلفة وبین االحتیاجات الفعلیة مخرجات 
   .لسوق العمل من تخصصات ومهارات وارتفاع نسب البطالة بین مخرجاته

العاملة في مختلف مستویاتها  القويمن ، وتعتبر مواجهه االحتیاجات المتزایدة
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من المهارات والمعارف من أهم الوظائف التي یقوم بها ویسعي إلي تحقیقها النظام 
وضوح أهدافها وتنوع وظائفها لصالح  وفتعدد مؤسسات التعلیم الفني، التعلیمي

كما أن إعداد الفرد وتنمیة مهارته ، ًالمجتمع العام یعتبر معیارا للنمو والتقدم
ًخبراته یتطلب تعلیما وتدریبا راقیا یكتسب الفرد من خالله المعرفة والمهارة و ً

ًوالدراسة الالزمة لكي یصبح منتجا فعاال في المجتمع یسهم في تحقیق التنمیة  ً
األمر الذي یؤكد علي عمق العالقة والصلة الوثیقة بین ، االقتصادیة واالجتماعیة

   .التعلیم والقوي العاملة
ًلكي یكون عضوا منتجا في قوة العمل یجب أن یتم إعداده وتكوینه فاإلنسان  ً

من مؤسسات التعلیم الفني المتخصص، وقد تتاح لقوة العمل فرص متالحقة 
یة للفرد واكتساب اإلنتاجٕللتدریب واعادة التدریب والتأهیل وذلك لتطویر المهارات 

یر بالذكر انه قد ترتب الجد، مهارات جدیدة تتمشي مع التطور التكنولوجي والعلمي
علي زیادة الطلب علي التعلیم الثانوي الفني عامة والصناعي خاصة زیادة في 

، أدي إلي زیادة عدد الداخلیین الجدد في سوق العمل، عدد المؤسسات التعلیمیة
  .وبالتالي حدوث تحسن في الهیكل المهني الستخدام القوي العاملة

ؤثر في مستوي الكفاءة الداخلیة للتعلیم أن أهم ما ی )٥٩(وتؤكد بعض الجهات
ظاهرتان أساسیتان هما الرسوب والتسرب وقد یعرف بالفاقد التعلیمي والمتمثل في 
، ارتفاع معدالت الرسوب والتسرب التي تعاني منها معظم النظم التعلیمیة

وبتشخیص واقع العالقة بین العرض والطلب علي القوي العاملة یتضح أن هناك 
عرض العمل من بعض التخصصات ویمكن إرجاع وجود مثل هذا فائض في 

الفائض لغیاب التخطیط بین مخرجات التعلیم الفني المتخصص واحتیاجات سوق 
  . العمل

فبرغم ما توحي إلیه المؤشرات الكمیة من تطور ونمو في أعداد المؤسسات 
لي وجود والطالب والمعلمین، إال أن العدید من الدراسات السابقة قد أشارت إ

جوانب قصور عدیدة ترتبط بجوانب الكیف في بیئة التعلیم والتعلم، وتمثل 
منها ما یرتبط بعملیة التدریب وعدم مناسبة المناهج والخطط الدراسیة ، مشكالت

   .)٦٠(والتغیرات الجدیدة الحادثة فیه، لحاجات المجتمع
عدل الزیادة ًوارتفاع كثافة الطالب في الفصل، التي تمثل انعكاسا لعجز م

في المباني المدرسیة عن مالحقة الزیادة المطردة في أعداد المستوعبین بالمراحل 
حیث یؤدي انخفاض عدد المدارس إلي تكدس الطالب  )٦١( التعلیمیة المختلفة
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وذلك یتطلب إجراء تطویر للبرامج الدراسیة والتي تساعد في إتقان وتمكن ،داخلها
زیادة حصیلة المتعلم من الخبرات العملیة لتضییق الطالب من العمل التطبیقي، و

الفجوة بین النظریة والتطبیق، وبین الدراسة وسوق العمل لتسهیل نقل الخریج من 
  .البیئة النظریة إلي بیئة الممارسة والعمل الفعلي

كذلك فإنه علي الرغم من مختلف التطورات وظهور العدید من التحدیات 
ة والتكنولوجیة، الزالت عملیة إعداد المعلمین كما كانت والثورات العلمیة والمعرفی

منذ عشرات السنین، فالمناهج وطرائق التدریس وطرائق اختیار الطالب في كلیات 
التعلیم الفني یعد أحد أهم فروع التعلیم في القرن ف )٦٢(التربیة الزالت كما هي

، وركزت اإلنتاجیب الحادي والعشرین لمواجهة التحدیات المتوقعة في العمل وأسال
الدراسة علي احتیاج القطاعات المختلفة في النشاط االقتصادي إلي إعداد الطالب 
ًإعدادا جیدا للعمل، وأهمیة تنمیة شخصیاتهم بطریقة متكاملة تقوم علي التنمیة  ً
األخالقیة وضرورة مواكبة التغیرات التكنولوجیة في العمل، وأسالیب التصنیع 

 ً الفني قد یخرج أعدادا كافیة من المتخصصین في تخصص ماالتعلیمفاإلنتاج، و
 إال أنهم لیسوا من القدرة والمهارة التي تساعدهم علي التوافق مع طبیعة أو أكثر

المهن المتغیرة بشكل سریع وهو وضع یمثل واحدة من اإلشكالیات التي تحكم 
الجدل حول سوق العمل وتثیر الحوار و والعالقة بین التعلیم الفني المتخصص

الطرائق واألسالیب التي یمكن اتخاذها لتفادي هذا الوضع وزیادة االرتباط بین 
  .القطاعین ودعم العالقة بینهما

ً یمثل رؤى جدیدة، تتشكل بموجبها صیغة جدیدة للتعلیم أمرا حیویا، لذلك فهو
د كما إنها صیغة یتم بموجبها س، المنتج خاللعمل  للالفردًومطلبا ملحا إلعداد 

 عالج ثانوي الفني الصناعيالتعلیم الوبالتالي أصبح ، األساسیةالفرد احتیاجات 
لمشكلة انفصال التربیة عن المجتمع، واستهدافا إلسهام التعلیم بفعالیة في مختلف 

 من ثانوي الفني الصناعي أن یسهم التعلیم الوینبغيمجاالت التنمیة في المجتمع 
خطیط السلیم لعملیة التنمیة الشاملة للمجتمع عن خالل كونه عملیة تعاونیة في الت

طریق التنفیذ والمتابعة والتقویم لشتى قطاعات المجتمع، وحشد طاقات المعنیین 
بجوانب التنمیة إلى جانب رجال التربیة والمسئولین في المجاالت االقتصادیة 

  .واالجتماعیة
 بمتطلبات عيالنوقضیة الرئیسیة هي ربط مخرجات التعلیم الفني لذا فال
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سوق العمل فهو الذي یهیئ الكفاءات التي تحتاجها عملیة التنمیة ویحتاجها سوق 
فإذا ما تعمقنا في مفهوم حاجة سوق العمل إلي المتخصصین الذین ، العمل
بد أن یناقش ذلك من الناحیة الكمیة  قطاع التعلیم الفني المتخصص فالیفرزهم

لتعرف مدي  تكرس له الدراسات المتعلقة حیثوالكیفیة لمخرجات قطاع التعلیم ب
   .مالئمة الحاجات الفعلیة لسوق العمل

 : رفع الكفاءة الداخلیة وتطویر مؤسسات التعلیم الثانوي الفنيتمبررا
 بمخرجاته واالرتقاء ،الثانوي الفني الصناعي التعلیم نوعیة تحسین یعتبر

 في تتمثل معاییر تطبیق یؤید الذي  سوق العمل الداخلي والخارجيفرضها ضرورة
 منوظیفة المدرسة  في تغیرا أحدث مما العائد، وتعظیم واألداء والجودة الكفاءة
 التحدیات مواجهة على وقادرة ومدربة مؤهلة بشریة قوى من التعلیم یعده ما خالل

 من معینة نوعیة بتخریج مطالبا التعلیم أصبح ذلك على وبناء، والمنافسة
سوق العمل و العصر متطلبات مع تتناسب ومؤهالت تمواصفا ذات الخریجین

 كفاءة زیادة بهدف وأسالیبه ونظمه فلسفته بمراجعة مطالبا التعلیم أصبحولذي ,،
  .خریجیها جودة وتحسین

 كانت سواء فیه المؤثرة والعوامل للقوى انعكاسا الثانوي التعلیم كفاءة وتعد
 به، المحیطة البیئیة المؤثراتب یرتبط فیما خارجیة أو النظام داخل من داخلیة
 انعكاس هي التعلیمهذا النوع من  یعدها التي المخرجات ونوعیة كمیة نإ حیث
 قد بمواصفات المخرجات هذه إلعداد بینها فیما تفاعلت التي المدخالت وكیف لكم

 یجب اعتماد ما یعرف بنظام المشاركة بین مؤسسات التعلیم المجتمع یقبلها
وتتمثل هذه اآللیة بإبرام اتفاق شبه رسمي ، لمؤسسات الصناعیةالثانوي الفني وا

یر معدات وأجهزة طویل األمد فیما بینها وبموجبه تقوم مؤسسات سوق العمل بتوف
وتقدیم خبراتها في تطویر المناهج الدراسیة والمساهمة في ، للمدارس المهنیة

میذ وقیامها بانتقاء وتوفیر فرص للتدریب المیداني في موقع العمل للتال، تنفیذها
الطالب المتفوقین والمتمیزین بإنجازاتهم في المدارس الثانویة وتشغیلهم ولهذا فهي 
توفر حوافز اقتصادیة للطالب وفي الوقت نفسه تقوم المدارس المهنیة بدور أكثر 
فاعلیة في توجیه الطالب نحو سوق العمل ولعل النظم الیابانیة قد قامت بالكثیر 

ات بعد ذلك والتي تهدف إلي التقدم الصناعي والتكنولوجي التي من اإلجراء
  .)٦٣(منها

 . التوسع في إنشاء المدارس والمعاهد العلیا المهنیة والفنیة •
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 االهتمام بإدخال التقنیات الجدیدة والحدیثة في مؤسسات التعلیم الفني  •
 .والمهني

 الالزمة لعملیات  االهتمام بالتعلیم الفني والمهني من أجل تكوین الكوادر •
 التحدیث والتصنیع 

  .  تبني إستراتیجیة تـشمل الـتغییر التكنولوجي أو تـطـویر مهارات الطالب •
تعرف كل تغییر في سـوق العمـل حیث یـحدث أحـیانا تـقادم لمـهارات العمـال   •

وبالتـالي یـجـب تـحـسـینها أو یتم التدریب من اجـل تـطبیق برنامج تـعـدد 
 . ت داخل المؤسسةالمـهارا

تتحول إلي جامعات تحت  السماح لبعض المدارس المهنیة الخاصة بأن  •
ثراء المجال التكنولوجي ًتشجیعا لها علي المشاركة في إ، شروط معینة

   .والعمل علي تطویره، والصناعي
ربط احتیاجات المصانع والشركات من مخرجات التعلیم الفني لـطـلب 

ن من الـجـودة أو كمـتطـلب لـنـظـام الـصـحـة والـسـالمـة في الـعمـالء لمـسـتوي مـعی
 .العمـل

ولذلك یتطلب وضع الخطط الالزمة إلعداد الفنیین والعمال المهرة علي أن 
حتي ، ًیكون هذا اإلعداد مواكبا للتغیرات االقتصادیة والصناعیة في المجتمع 

  .یمكن االرتقاء بالصناعات المختلفة ومسایرة التقدم
 :المستوي األول التدریب التمهیدي •

 وهـو عـبارة عن مـقـدمـة مختصـرة تعطي لكل طالب عن المؤسسة التربویة
 وأنظـمتـها وعن التدریب والتعلیم بـشكل عام، والغرض منه هـو حـصـول )المدرسة(

، تشمل القـوانین والتـعلیمات والطالب علي المعلومات األسـاسـیة عن العمل وبـیئته،
 )المدرسة (ذي من خالله یتـم تكوین االنـطباع الشخصي عن المؤسسة التربویةوال

فإذا اعد إعـدادا جـیـدا فإنه سـوف یـساعد علي سـرعة وسـهولة اندماج الطالب في 
  .عمـله ویحول دون حدوث مـشاكل

  :المستوي الثاني الـتدریب األسـاسي •
لومات والمهارات األسـاسـیة هـو التدریب الذي یمـنح الطالب لمـهنـة ما المـع

هي المدة التي خاللها یكسب الطالب المعلومات النظریة ویبني  لهذه المـهنة، فـ
القدرات العملیة المطلوبة ألداء المهنة ویتم خارج المدرسة لكي یتمكن الطالب من 
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استخدام عدة وسائل تعلیمیة تساعده علي تحقیق الهدف، ویحتوي هذا البرنامج 
سماء اآلالت والمعدات والغرض منها وكذلك المهارات المطلوبة علي تعلم أ

     .لتـشغیل تلك اآلالت والمفردات المستخدمة في تلك األعمال
 :المستوي الثالث الـتدریب الخاص •

یركز أكثر علي المهارات والمعلومات الخاصة بالتخصص والهدف منه هو 
ة االعتیادیة ومن الطبیعي تمكین الطالب من تشغیل المعمل تحت الظروف الیومی

انه یستخدم المعلومات التي اكتسبها خالل التدریب األساسي في تصور مراحل 
  . التصنیع واألخطاء التي یمكن أن تحدث وما هو التصرف المطلوب لمعالجتها

 : المستوي الرابع التدریب المستمر •
 بل یجب أن ةعادة تنتهي عالقة الطالب بالمدرسة بعد إتمام المرحلة الدراسی

 من التدریب تظهر هذه الحاجة عندما اًعطاء الخریجین مزید الًیكون هناك اتصاال
یحصل تغییر في تكنولوجیا سوق العمل وذلك لرفع ثـقة الخریجین لتـحمـل 
المـسئـؤلیة ولمـواجـهـة أعباء العمـل وبالتالي قـدرتـه علي المـنافـسـة، لذلك فإن المعلم 

ج إلي التدریب المستمر الستخدام هذه التقنیات بحیث یكون الفني والمهني یحتا
وأن تعطي األهمیة لتحقیق ذلك من خالل جعلها ، ًذلك جزءا من برنامج اإلعداد 

  )٦٤(في مقدمـة أولویات برامج اإلعداد والتدریب للمعلم 
وتنقـسم العناصر التي علي أساسها تقـیم الكفاءة الداخلیة إلي أربع 

  : تيآلمـستویات كا
 قیاس مدي قابلیة الطالب ورضـاه عن التعلیم :)التغذیة الراجعة(الفعل  ردود •

   .الفني
 وهو درجة اكتساب المعلومات والمهارات التي تم التدریب :مستوي التعلم •

 .علیها ویتم ذلك عن طریق االختبارات
یتم  أي مدي تغـییر سلوك الطالب بعد إتمام المرحلة الدراسیة، و:درجة التعلیم •

 . ذلك بمـراقبته بعد فتره من رجوعه للعمل
  .وتـهدف إلي قـیاس نتائج التعلیم والتدریب: قیاس النتائج •

رفع كفاءة تفرض نفسها في الوقت الحاضر ل لذلك هناك عدة أسباب
الطالب وتطویر مؤسسات التعلیم الثانوي الفني الصناعي حتي تفي باحتیاجات 

تغیرات التي تطرأ علي المجتمع والتكیف سوق العمل وتكیف مخرجاته مع الم
  :ومن هذه المبررات ما یلي، معه
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التعلیم الثانوي الفني النوعي كنظام یستمد فلسفته وأهدافه من داخل نظام  •
  .المجتمع

 لمواجهة )بكامل المنظومة التعلیمیة (رفع كفاءة مدخالت النظام التعلیمي •
 .)٦٥( مسیرة المجتمععليالتحدیات حیث یعتبر من أكثر النظم تأثرا 

  .تجسید مبدأ التعلیم من أجل العمل •  .مواجهة مشكالت البطالة •
فتركیبة سوق العمل وطبیعة المهن، والمهارات المتغیرة التي تفرضها 

 وتؤثر، األحداث التقنیة والتطورات العلمیة تنعكس علي هیكلة التعلیم الثانوي الفني
نظر في أهدافه، وغایاته، ووسائله، مما یتطلب إعادة ال، في محتواه وطرائقه

  .ونوعیة مخرجاته
لذلك تكمن هذه المبررات وراء تشجیع التعلیم الثانوي الفني الصناعي 

  :النوعي في
توفیر البیئات التعلیمیة التي تتسم بالمرونة التي تستجیب لمختلف  .١

 االحتیاجات المجتمعیة 
ید من فرص رفع مستوي إیجاد أنماط من التعلیم تلبي احتیاجات األفراد وتز .٢

 .الكفاءات
 .زیادة فرص العمل لدي خریجي هذا النوع من التعلیم .٣

مع تنامي دور التعلیم الثانوي الفني الصناعي النوعي جنبا إلي جنب مع 
التعلیم الثانوي الفني الصناعي بشتي صوره أولت الكثیر من الشركات والمصانع 

تثمار في التعلیم هو استثمار من أجل فإن االس، االهتمام بهذا النوع من التعلیم
وهنا ،  حیث یعد التعلیم الفعال هو الذي یكون تعلیماً  للحیاة–رفع كفاءات المتعلم 

نبرز حقیقة تتمثل في أن التطور الكمي والنوعي الهادف إلي تحقیق الكفاءة 
  :یعتمد علي عدد من المعطیات، والجودة لنظام التعلیم

 .لعمري ومعدالت النمو السكانيأعداد السكان وتوزیعهم ا •
  .مستوي قوة العمل •  .حجم الناتج المحلي •
المهارات المطلوبة للخریجین والتي تشكل أحد أهم أهداف التعلیم ونوعیة  •

  .مخرجاته
وتتطلب تلك األوضاع والمتغیرات ضرورة عمل مراجعة شاملة وجذریة 

األمر المرتبط ،  التنافسیةلكافة القطاعات االقتصادیة لتطویر أدائها وزیادة قدراتها



٢٠١٧أبریل / ١ـج–العدد الثاني / العلوم التربویة  
 

  

  

٢٣٩

بحتمیة التركیز الشدید علي تنمیة الموارد البشریة وبالدرجة األولي ضرورة وجود 
تأهیل رفیع المستوي للقوي العاملة بما یتمشي مع المستویات العالمیة ویلبي 
ٕاحتیاجات أسواق العمل، لیست المحلیة منها فقط، وانما اإلقلیمیة والدولیة منها، 

 النوعيلذا فالتعلیم الفني  )٦٦(آلخريتقال وحركة العمالة من منطقة ویسهل ان
یستأثر بأهمیة استثنائیة تجعل أثره في تنمیة الموارد البشریة أكثر فعالیة 
ًوشموال،هذا ما یفسر لنا االندفاع الكبیر للتعلیم وخاصة في المحافظات التي 

 خالل تحسینه لنوعیة العمل تسعي لتحقیق التنمیة باعتبار التعلیم أداة فعالة من
تكتسب عملیة تحدید االحتیاجات المستقبلیة من التخصصات الفنیة والفنین أهمیة ،

قصوي لدعم التنمیة الصناعیة فهي تعتمد اعتمادا كلیا علي التوجهات المستقبلیة 
لسوق العمل من خالل دراسة وتحلیل السیاسات المستقبلیة للقطاع الصناعي من 

 .التقدم الصناعي والفني الذي یشهده المجتمع المصريخالل ربطها ب
  بتطور أعداد مدارس التعلیم الثانوي الفني النوعي بیان إحصائي) ٣(جدول 

  ٢٠١٦حتى ٢٠١٢خالل الفترة من ) السنوات الثالث(
  أسم المدرسة  المدة  اإلدارة  المدیریة
بنین المجمع التكنولوجي المتكامل بالسالم   ٣  مدینة السالم  القاهرة

  .وبنات
المجمع التكنولوجي المتكامل باألمیریة بنین  ٣  الزیتون  القاهرة

  .وبنات
  .الفنیة بشركة المیاه والصرف الصحي  ٣  بندر دمنهور  البحیرة
الثانویة الفنیة لمیاه الشرب والصرف  ٣  قویسنا  المنوفیة

  .الصحي
  .میاه الشرب والصرف الصحي ٣  شرق شبرا الخیمة  القلیوبیة

  .المطریة الثانویة الصناعیة البحریة ٣  المطریة  قهلیةالد
  .رأس البر البحریة ٣  عزبة البرج  دمیاط

  .بور فؤاد البحریة ٣  بور فؤاد  بور سعید
  .السویس للصناعات البحریة ٣  جنوب السویس  السویس
  .المجمع التكنولوجي المتكامل بدمو  ٣  شرق الفیوم  الفیوم

یة الصناعیة لمیاه الشرب والصرف الثانو ٣  بني سویف  بني سویف
  .الصحي

  .سفاجا الثانویة الصناعیة البحریة ٣  سفاجا  البحر األحمر
  ١٢  ع.م.مجموع المدارس علي مستوي ج

 عام الثانوي الفني النوعيإحصاءات التعلیم : وزارة التربیة والتعلیم: المصدر
 .، القاهرةذ القرارلنظم المعلومات ودعم اتخا، اإلدارة العامة ٢٠١٦وعام  ٢٠١٢

  . ما لم یذكر بنین وبنات فهو بنین فقط:ملحوظة
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  :ورفع كفاءة مدخالتهو السنوات الخمس والثانوي الفني الصناعي ذالتعلیم 
لقد دعت أهمیة التعلیم الثانوي الفني عامة والثانوي الصناعي خاصة رجال 

طویر نظمه ومساراته التربیة والمسئولین عن التعلیم الفني إلي النظر في محاولة ت
ن التعلیم الفني هو أداة المجتمع إلعداد إحیث ، حتي یستطیع أن یواكب التطورات

ي الالزم الحتیاجاته الحالیة والمستقبلیة لسد العجز من العمالة اإلنتاجأفراد الكادر 
المؤهلة والمدربة التي تستطیع أن تواكب التطورات السریعة والمتالحقة للتطور 

إن التغیرات التي یشهدها سوق العمل  )٦٧(ي الذي هو سمة العصر التكنولوج
والتي تتسارع وتیرتها وتتعدد مجاالتها تتطلب من مؤسسات التعلیم الفني المختلفة 

في ،  من القدرة علي التأقلم والتكیف مع طبیعة التغییر وسرعتهاألدنىإظهار الحد 
ت التعلیم الفني علي بقائها ولكي تحافظ مؤسسا، مجاالت العمل وصوره المختلفة

ال بد من قیامها بأداء أدوار جدیدة في الوقت الذي تؤدي فیه أدوارها التقلیدیة 
ًاألصیلة، وهو ما یمثل تحدیا قویا علي مستوي المؤسسة والفرد ً.    

  بتطور أعداد مدارس التعلیم الثانوي الفني النوعي  بیان إحصائي)٤(جدول 
  ٢٠١٦حتى ٢٠١٢ترة من خالل الف) السنوات الخمس(

  على مستوى جمهوریة مصر العربیة
مدة   اإلدارة  المدیریة

  أسم المدرسة  الدراسة
  الفنیة المتقدمة لتكنولوجیا الصیانة  ٥  شرق مدنیة نصر  القاهرة

  الفنیة التجریبیة المتقدمة  ٥  اإلسماعیلیة  اإلسماعیلیة
  ٢  ع.م.مجموع المدارس علي مستوي ج

 عام الثانوي الفني النوعيإحصاءات التعلیم : ربیة والتعلیموزارة الت: المصدر
  .، القاهرةلنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار، اإلدارة العامة ٢٠١٦وعام  ٢٠١٢

وعلي الرغم من األهمیة التي تولیها وزارة التربیة والتعلیم لهذا النوع من 
بادرات لتحدیث منظومة التعلیم، وما اتخذته في السنوات األخیرة من العدید من الم

وكان ذلك بمساعدة الجهات المانحة علي نحو ، الصناعي التعلیم الثانوي الفني
 إال - تخصص ٢٠ إلي١٠٠خاص وذلك لتخفیض عدد االختصاصات الفنیة من 

 یشوبها بعض أن المتأمل لهذا النوع من التعلیم یكشف العدید من الجوانب التي
  :جوانب القصور أهمها
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لسفة التعلیم الثانوي الفني وأهدافه وأولویاته، فهو ال یسایر عدم وضوح ف •
  .السیاسة التعلیمیة وال یتواكب مع احتیاجات سوق العمل

معرفة االحتیاجات الفعلیة لسوق  عدم اعتماد برامج التعلیم الثانوي الفني علي •
  .العمل

  .یبیم الثانوي الفني وجهات التدرضعف العالقة والتنسیق بین مؤسسات التعل •
  .وندرة التدریبات العملیة، صبغة برامج التعلیم بالطابع النظري •
غیاب التوصیف والتحلیل الدقیق للمهن مما أدي إلي ضعف ارتباط التعلیم  •

 .ثانوي الفني باحتیاجات سوق العملال
وبالتالي یتضح مدي مشاركة التعلیم الثانوي الفني الصناعي في تحمل جزء 

 ىمدرسة علي مستوي الجمهوریة سواء ذو) ١٧(ن تتوافر من مسؤولیة التعلیم إذا أ
والمؤسسة ، السنوات الخمس أو الثالث أو التعلیم المزدوج أو التعلیم المهني

ًتعیش تطورا ونموا وتزایدا في ، كما هو حال بقیة مؤسسات الدولة، التعلیمیة ً ً
ومراجعة المفاهیم والمهارات والممارسات یتطلب منها التوقف لتشخیص أوضاعها 

ًلكون التعلیم استثمارا بصورة ، أدوارها بشكل مستمر وعلي فترات لیست بالبعیدة
 عندما یهدف إلي مساعدة الفرد علي زیادة كفاءته ومهاراته، بهدف -واضحة 

 علي المستوي القومي بما اإلنتاجتكوین الثروة البشریة الالزمة لقطاع العمل و
لذلك فال یجب اعتبار التعلیم في إطار  )٦٨(یترتب علیه زیادة الناتج القومي

ٕالخدمات وانما هو في إطار االستثمار في القوي البشریة التي هي أغلي نوع من 
، )الطالب(االستثمار، فیعمل علي تزوید األفراد بالمهارات الالزمة لرفع كفاءة الفرد 

قتصادي فمن أهم وظائف التعلیم دوره كاستثمار اقتصادي، فله عائد في النمو اال
ٕوانتاج السلع والخدمات من خالل اإلعداد األكادیمي والمهني للقوي العاملة من 
ناحیة وبین دورها في الحراك االجتماعي وتحسین األحوال الصحیة من ناحیة 

  . )٦٩(أخري
، فقد تم إحراز إنجازات ملموسة في الخدمات التعلیمیة في السنوات األخیرة

ات إلي األهمیة البالغة ولقد أدي االلتف،  متعددةویتم بذل هذه الجهود علي أوجه
وفي  )٧٠(ًدمه إلي إعطاء أولویة كما وكیفافي نهضة المجتمع وتق" الكفاءة "لمفهوم 

، ظل التقدم التكنولوجي الذي یقلل من قیمة الوظائف التي ال تحتاج لمهارات عالیة
وتعمل علي ، اتویخلق في مقابل ذلك وظائف جدیدة ترتكز علي المعرفة والمهار

 یتطلب ذلك رفع كفاءة الطالب من حیث اإلنتاجتغییر األهمیة النسبیة لعوامل 
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  .)٧١(الكم والكیف
لذا فهناك اتفاق علي أن التحدیات التي یحملها العصر الجدید لن یتصدي 

 یمكن للجمیع المشاركة في العالم الجدید من حتي، لها إال فنیین ذو كفاءة عالیة
ولضمان توفیر التعلیم الثانوي ، وفي ظل سیاق تنافسي بالغ الحدة، موقع االقتدار

تربویة وتعلیمیة كبیرة وهذه ًلنوعي بكفاءة عالیة یتطلب جهودا الفني الصناعي ا
الجهود تتطلب متابعة النظام التعلیمي ومراجعته وتقویمه بصفة مستمرة للوقوف 

ته، ویعتبر الجانب الكیفي ولضمان جودته وزیادة كفاء، علي مدي تحقیقه ألهدافه
ویمكن التعبیر عنه من خالل عدد من ، )٧٢(من أهم جوانب قیاس كفاءة النظام
  :المؤشرات یمكن توضحها فیما یلي

  :حساب نسب النجاح .١
   .یعد النجاح من أهم جوانب الكفاءة الداخلیة حیث یساهم في رفعها

  )٥(جدول 
  .٢٠١٦ حتىفني النوعيالمن التعلیم  ٥ – ٣حل ا للمرالناجحینأعداد 

  %النسبة  الناجحون  المقیدون  أسم المدرسة
١٠٠.٠٠  ٣٤  ٣٤  .المجمع التكنولوجي المتكامل بالسالم بنین وبنات

المجمع التكنولوجي المتكامل باألمیریة بنین 
  .وبنات

١٠٠.٠٠  ٢٣٠  ٢٣٠
١٠٠.٠٠  ٦٢  ٦٢  .المجمع التكنولوجي المتكامل بدمو

  ٩٦.٤  ٨١  ٨٤  .یاه والصرف الصحيالمدرسة الفنیة بشركة الم
  ٩٨.٣  ٥٩  ٦٠  .الثانویة الفنیة لمیاه الشرب والصرف الصحي

  ٩٧.٨  ٤٣  ٤٤  .میاه الشرب والصرف الصحي
  ٩٧.٣  ٢٥٣  ٢٦٠  .المطریة الثانویة الصناعیة البحریة

  ٩٨.٦  ٢٨٧  ٢٩١  .رأس البر البحریة
  ٩٥.٩  ١١٦  ١٢١  .بور فؤاد البحریة
  ٦٤.٨  ١٦٤  ٢٥٣  .ة البحریتالسویس للصناعا

المدرسة الثانویة الصناعیة لمیاه الشرب والصرف 
  .الصحي

٩٤.١  ٦٤  ٦٨  
  ٩٣.٩  ١٣٨  ١٤٧  .سفاجا الثانویة الصناعیة البحریة

  ٩٩.٣  ١٤٢  ١٤٣  .الفنیة المتقدمة لتكنولوجیا الصیانة
  ٨٤.٧  ١٢٧  ١٥٠   .الفنیة التجریبیة المتقدمة

  ٩٠.٩  ١٥٠  ١٦٥  .السعیدیة البحریة التجاریة
  ٩٨.٤  ٤٢  ٤٧  .ف سفاجا الثانویة الصناعیة البحریة

  ٩٥.٠٠  ٣٨  ٤٠  .الثانویة البحریة الصناعیة
  :ویالحظ من الجدول السابق
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 .%٦٥.٠٠ اًتقریبوأدنها % ١٠٠.٠٠ارتفاع نسب النجاح لتصل ألعالها  •
تراجع نسبة النجاح في محافظة واحدة فقط وهي السویس بإدارة جنوب السویس  •

 . البحریةتالسویس للصناعابمدرسة 
  .حساب نسب الرسوب •

أصبح الهدر التربوي من حیث الرسوب ظاهرة بارزة في النظم التعلیمیة 
 يوخصوصاً النامیة منها حیث یزید من عدد الطالب في الصف والمدرسة وبالتال

یقلل من حجم الخدمات التي تقدم لها وبالتابعیة یهبط معها مستوي التعلیم وتشكل 
   الرسوب أحد مؤشرات الكفاءةنسب 

  )٦(جدول 
  ٢٠١٦حتى٢٠١٠من  نسب الرسوب لطالب التعلیم الثانوي الفني النوعي

  %النسبة  الراسبون  المقیدون  أسم المدرسة
  ٠  ٠  ٣٤  .المجمع التكنولوجي المتكامل بالسالم بنین وبنات

  ٠  ٠  ٢٣٠  .المجمع التكنولوجي المتكامل باألمیریة بنین وبنات
  ٠  ٠  ٦٢  .التكنولوجي المتكامل بدموالمجمع 

  ٣.٦  ٣  ٨٤  .المدرسة الفنیة بشركة المیاه والصرف الصحي
  ١.٧  ١  ٦٠  .الثانویة الفنیة لمیاه الشرب والصرف الصحي

  ٢.٢  ١  ٤٤  .میاه الشرب والصرف الصحي
  ٢.٧  ٧  ٢٦٠  .المطریة الثانویة الصناعیة البحریة

  ١.٤  ٤  ٢٩١  .رأس البر البحریة
  ٤.١  ٥  ١٢١   . البحریةبور فؤاد

  ٣٥.٢  ٨٩  ٢٥٣  . البحریةتالسویس للصناعا
المدرسة الثانویة الصناعیة لمیاه الشرب والصرف 

  .الصحي
٥.٩  ٤  ٦٨  

  ٦.١  ٩  ١٤٧  .سفاجا الثانویة الصناعیة البحریة
  ٠.٧  ١  ١٤٣  .الفنیة المتقدمة لتكنولوجیا الصیانة

  ١٥.٣  ٢٣  ١٥٠  .الفنیة التجریبیة المتقدمة
  ٩.١  ١٥  ١٦٥  .عیدیة البحریة التجاریةالس

  ١.٦  ٥  ٤٧  .ف سفاجا الثانویة الصناعیة البحریة
  ٥.٠٠  ٢  ٤٠  .الثانویة البحریة الصناعیة

 تراجعت نسب الرسوب في التعلیم الثانوي -ویالحظ من الجدول السابق 
وهناك اتفاق  .في محافظة القاهرة والفیوم% ٠الفني الصناعي النوعي لتصل إلي 

الفني لن یحققه إال تعلیم تتوافر فیه شروط الكفاءة في التعلیم ي أن االرتقاء بعل
وذلك من خالل استحداث المنظومة التي توفر ، كافة مدخالته لمراحله ومستویاته
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إذ ، ویبقي للتعلیم الثانوي الفني الصناعي خصوصیته،له ذلك في جمیع مراحله 
ًیلعب دورا أساسیا في سوق العمل من خال ل تلبیة احتیاجاتها من القوي البشریة ً

وهو المسئول عن الحفاظ ، التي تصنع حاضرها وترسي قواعد مستقبل التنمیة فیها
ولن یتحقق ذلك إال باالرتقاء بمستوي ، علي الحد من البطالة وربما التغلب علیها

في وتشیر معظم تقاریر التنمیة البشریة إلي أن التحدي األهم ، خریجي هذا التعلیم
بحیث یفقد التعلیم هدفه ، مجال التعلیم یكمن في مشكلة تردي نوعیة التعلیم المتاح

ومن المنطقي أن تؤدي قلة الموارد المخصصة للتعلیم إلي ، التنموي واإلنساني
إال أن هناك عناصر أخري تؤثر بشكل حیوي في تحدید نوعیة ، تدهور جودته

 المعلمین والمناهج وأسالیب ووضع، ومن أهمها سیاسات التعلیم، التعلیم
   .)٧٣(التعلیم

  :الجانب المیداني
  :أهداف الدراسة المیدانیة - ًأوال

تعرف مستوي كفاءة المنظومة التعلیمیة من تهدف الدراسة المیدانیة إلي 
المعلمین والمبني  وحیث البرامج والتخصصات ونظم القبول ونوعیة المدخالت

النوع من التعلیم ،و الوقوف علي أوجه الخلل وتجهیزاته واللوائح المنظمة لهذا 
وضع تصور مقترح لرفع مستوي الكفاءة الداخلیة ، الموجه للتعلیم الثانوي الفني

 لمؤسسات التعلیم الثانوي الفني
   : عینة الدراسة-اًثانی

في ) النوعي(اشتملت العینة علي مسئولي التعلیم الثانوي الفني الصناعي 
ان من الضروري النزول إلي الواقع للتعرف علیه فقد تم محافظة القاهرة ولما ك

   :اختیار عینات بشریة بطریقة قصدیه متمثلة في التدرج في السنوات الوظیفیة وهي
  .مدیر إدارة الخطة الدراسیة .٢        .مدیر إدارة التوجیه .١

فقد تم اختیارها بطریقة  كما تم اختیار العینة علي مستوي محافظة القاهرة
  . ئیةعشوا
  : فروض البحث-ًثالثا

 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین مستوى كفاءة :الفرض األول.١
  .مدارس التعلیم الثانوي الصناعي العادي والثانوي الصناعي النوعي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین تحسین كفاءة : الفرض الثاني.٢
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  .ي الصناعي النوعيالتعلیم الثانوي الصناعي العادي والتعلیم الثانو
 توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین تحسین كفاءة التعلیم :الفرض الثالث.٣

  ). إناث–ذكور (الثانوي الصناعي النوعي تعزى للنوع 
 توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین تحسین كفاءة التعلیم :الفرض الرابع.٤

  .الثانوي الصناعي النوعي تعزى لمتغیر العمر الزمني
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین تحسین كفاءة : خامسالفرض ال.٥

  .التعلیم الثانوي الصناعي النوعي تعزى لمتغیر الخبرة العملیة
للتحقق من ) مربع كاي(وللتحقق من صحة الفروض قام الباحث باستخدام 

ًصحة الفرض البحثي الذي ینص علي وجود فروق دالة إحصائیا بین التكرار 
بیانات األولیة الستبانه الكفاءة الداخلیة للتعلیم الثانوي الفني الفعلي والمتوقع لل

  ).النوعي (الصناعي
  : محاور التقویم-اًرابع

سعیاً وراء التوصل إلي حقائق األشیاء فقد اقتضي األمر التعرف علي 
من خالل استبانه مقدمة ، )النوعي (الكفاءة الداخلیة للتعلیم الثانوي الفني الصناعي

  . التعلیم الثانوي الفنيإلي قیادات
  :محاور االستبانة

مدى تحقیقه لألهداف التي أنشئ من  وواقع التعلیم الثانوي الفني النوعي .١
 .أجلها

 المبني المدرسي ومدى تأثیر هما على كفاءة النظام -قبول  شروط-فلسفة  .٢
  .التعلیمي

 .العوامل التي تحد من كفاءة النظام التعلیمي والمشكالت .٣
نهوض بكفاءة العملیة التعلیمیة لرفع كفاءة التعلیم الثانوي الفني كیفیة ال .٤

الصناعي النوعي قام الباحث بإعداد وبناء هذه االستبانة وتحدید محاور 
   :بنودها في ضوء األتي

من الدراسات السابقة في مجال العمل الیدوي والمرتبطة بموضوع  •
 )م النوعيالتعلی(ٕوان كان هناك ندرة في هذا المجال  الدراسة

 .قیام بعض الشركات بتبني التعلیم النوعي خاصة الصناعي منه •
  
  



 لنظام التعلیم اءة الداخلیة ــور مقترح لتحسین الكفــتص
   في جمهوریة مصر العربیةالنوعي  الصناعيالفنيالثانوي 

  

٢٤٦

   )٧(جدول 
محاور االستبیان معالم إستراتیجیة مقترحة لتحسین الكفاءة الداخلیة لضمان جودة 
  التعلیم الفني النوعي لتلبیة احتیاجات المشروعات القومیة في مصر دراسة تحلیلیة

عدد   اسم المحور  المحور
  تهمفردا

مدى تحقیقه لألهداف  وواقع التعلیم الثانوي الفني النوعي  األول
  .التي أنشئ من أجلها

١٠  
 المبني المدرسي ومدى تأثیر هما -قبول  شروط-فلسفة   الثاني

  .على كفاءة النظام التعلیمي
١٠  

  ٨  .العوامل التي تحد من كفاءة النظام التعلیمي والمشكالت  الثالث
ض بكفاءة العملیة التعلیمیة لرفع كفاءة التعلیم كیفیة النهو  الرابع

  .الثانوي الفني الصناعي النوعي
٦  

  ٣٤  اإلجمالي  
  )٨ (جدول

  والصالحة للدراسة، والمستبعدة، العائدة و، عدد االستمارات الموزعةیوضح
    البیانات األساسیة

  النسبة المئویة  العدد  البیان  مسلسل
  ١٠٠  ٦٥  الموزع  ١
  ٢٣ ١٥  غیر صالحة  ٢
  ٧٧  ٥٠  الصالح  ٣

 الجدول السابق أنه تم تطبیق أداه الدراسة على عینة الدراسة منیتضح 
وبلغت الردود ، من مسئولي التعلیم الثانوي الفني الصناعي) ٦٥(المكونة من 

غیر صالحة من قبل عینة ) ١٥(نسخة فهناك ) ٥٠(الصالحة للتحلیل اإلحصائي 
  .الدراسة

  الحسابي واالنحراف المعیاري لمتغیرات الدراسة یوضح المتوسط )٩ (جدول
  الخبرة العملیة  العمر الزمني  النوع  المتغیرات  المتغیرات األساسیة

  ٥.٤٠  ٣.٤٠  ١.٢٠  المتوسط الحسابي
  ٠.٤٩٥  ٠.٤٩٥  ٠.٤٠٤  االنحراف المعیاري

) ١.٢٠(یتضح من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي للنوع بلغ نسبته 
، أن المتوسط الحسابي للعمر الزمني بلغ )٠.٤٠٤(المعیاري للنوع وأن االنحراف 
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أن المتوسط ) ٠.٤٩٥(وأن االنحراف المعیاري للعمر الزمني ) ٣.٤٠(نسبته 
وأن االنحراف المعیاري للخبرة العملیة ) ٥.٤٠(الحسابي للخبرة العملیة بلغ نسبته 

)٠.٤٩٥(  
  ًوصف العینة طبقا لمتغیر النوع) ١٠ (جدول

  النسبة المئویة  التكرار  النوع  لمسلس
  ٨٠  ٤٠  ذكر  ١
  ٢٠  ١٠  أنثي  ٢

  ١٠٠  ٥٠  الكلي
كما هو موضح بالجدول السابق ما بین   أفراد العینة المستفتاةاستجابات

في حین بلغت %) ٨٠(األنثى والذكر أن الذكور فقد بلغت نسبة العینة المستفتاة 
  .لحة للتطبیقعینة صا) ٥٠(مرة من إجمالي %) ٢٠( نسبة اإلناث

  وصف العینة طبقا لمتغیر العمر الزمني) ١١ (جدول
  النسبة المئویة  التكرار  العمر الزمني  مسلسل

٦٠  ٣٠  ٤٤ :٣٥  ١  
٤٠  ٢٠  ٥٤ :٤٥  ٣  

  ١٠٠  ٥٠  الكلي
استجابات أفراد العینة المستفتاة ،كما هو موضح بالجدول السابق أن العمر 

الحدیث بالوظیفة أو العمر الزمني الزمني لعنیة البحث تراوحت ما بین العهد 
 :٣٥التي شملها البحث هي العمر الزمني الذي یتراوح  القدیم ذو السنوات األكثر

 فضالُ عن العینة المستفتاة من العمر –)%٦٠ ( سنة فقد بلغت نسبتهما٤٤
  . %)٤٠( سنة والتي بلغت نسبتها ٥٤ :٤٥المتقدم 

  ة العملیةوصف العینة طبقاً لمتغیر الخبر) ١٢ (جدول
  النسبة المئویة  التكرار  سنوات الخبرة  مسلسل

  ٦٠  ٣٠  فأكثر ٩ :٧  ١
  ٤٠  ٢٠   سنوات١٠  ٣

  ١٠٠  ٥٠  الكلي
استجابات أفراد العینة المستفتاة ،كما هو موضح بالجدول السابق أن 

ة البحث تراوحت ما بین العهد الحدیث بالوظیفة ذو السنوات ین لعسنوات الخبرة
 فضالُ عن العینة –)%٦٠ ( سنة فقد بلغت نسبتهما٩ :٧ح األقل الذي یتراو
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٢٤٨

  . %)٤٠( سنوات والتي بلغت نسبتها ١٠المستفتاة من سنوات الخبرة المتقدم 
 :المعالجة اإلحصائیة للبیانات -اًخامس

 الدراسة تم استبعاد االستمارات غیر أداة الباحث من تطبیق انتهيبعد أن 
م الباحث بتفریغ البیانات وتبویبها باستخدام ثم قا، للتحلیل اإلحصائيالصالحة 

) SPSS(المعروف اختصارا باسم  و اإلحصائیة للعلوم االجتماعیةبرنامج الحزمة
Statistical Package for Social Sciences "- في معالجة البیانات وتم 

 :دام األسالیب اإلحصائیة التالیةاستخ
  :Test–Square - Chi   )٢كا(اختبار مربع كاي 

للمقارنة بین التوزیع التكراري التجریبي  )٢كا( مربع كاي اختباریستخدم 
والتحقق مما إذا كانت هناك فروق ذات ،  المتوقعالتكراريإلحدى العینات والتوزیع 

داللة إحصائیة بین التكرارات المالحظة لعدد أفراد أو استجابات العینة في أقسام 
من ) ٢كا(ام الباحث بحساب قیمة مربع كاي المتغیر والتكرارات المتوقعة وقد ق

  .العالقة 
  
  
   

   :نإحیث 
  .المشاهد یرمز إلى التكرار التجریبي أو المالحظ .١
  المتوقع یرمز إلى التكرار المتوقع .٢

   :نتائج الدراسة المیدانیة وتفسیرها
والمتمثلة في ، تناول هذا الجزء النتائج التي توصلت إلیها الدراسة المیدانیة

 التعلیم الثانوي یعانیهًإستبانة ونظرا لندرة الدراسات بالتعلیم النوعي وما تحلیل 
بات األمر ضروري وملح للنهوض بالتعلیم ، الفني بفروعه من مشكالت متعددة

فالبد من التعرف علي الواقع ، النوعي كنوع یعالج مشكالت التعلیم الفني بأكمله
ا لتحدید أهم منطلقات تفسیر الراهن للمشكلة موضوع البحث یمثل هدفا رئیس

  .النتائج

 = المحسوبة ٢كاقیمة 
  ٢)  المتوقع–المشاهد (

  المتوقع
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  المحور األول )١٣(جدول 
  مدى تحقیقه لألهداف التي أنشئ من أجلها وواقع التعلیم الثانوي الفني النوعي

  %  ال  %  نعم  البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  م
تحرص المدرسة علي وجود صالت مع سوق العمل   ١

  ١٠  ٥  ٩٠  ٤٥  .بصورة منتظمة
 سوق الثانوي الفني باحتیاجات التعلیم أهداف ترتبط  ٢

  ١٠  ٥  ٩٠  ٤٥  .الدول المجاورة

٣  
 سیاسات رسم الثانوي الفني عن التعلیم نظام عجز

 مع تنسجم االحتیاجات التدریبیة حول مستقبلیة
  .العمل سوق في التطورات المتسارعة

٢  ١  ٩٨  ٤٩  

 اإلنتاج ة عليالثانویة الفنی المدارس تشجیع عدم  ٤
  ٢  ١  ٩٨  ٤٩  .ذاتیا نفسها لتمویل السوق المحلي ومنافسة

توفر المدرسة فرص عمل مهمة للكفاءات في سوق   ٥
  ٠  ٠  ١٠٠  ٥٠  .العمل

مستوى نجاح المشروعات القومیة الجدیدة ساهم في   ٦
  ٢٠  ١٠  ٨٠  ٤٠  .ارتفاع الطلب علي التعلیم الفني

دوي ومساهمته زیادة وعي الطالب بأهمیة العمل الی  ٧
  ٢٠  ١٠  ٨٠  ٤٠ .في تطویر المجتمع

توثیق الصلة بین مؤسسات التعلیم الثانوي الفني   ٨
  ٨  ٤  ٩٢  ٤٦ .والمؤسسات الصناعیة واحتیاجات سوق العمل

مساعدة الطالب في اكتشاف قدراتهم ومیولهم وكیفیة   ٩
ًتوجیهها نظریا وعملیا ً. ٣٠  ١٥  ٧٠  ٣٥  

للطالب داخل وخارج االهتمام بالتدریب العملي   ١٠
  ٠  ٠  ١٠٠  ٥٠ .المدرسة إلعدادهم للعمل بكفاءة في سوق العمل

فقد جاءت االستجابة كالتالي فیما یخص البند األول من المحور األول 
تحرص المدرسة علي وجود صالت مع سوق العمل بصورة منتظمة فقد جاءت 

 – %) ٩٠(تصل إلي وهذا التكرار یدل علي ارتفاع النسبة ل) ٤٥( االستجابة بنعم
الدول المجاورة  سوق الثانوي الفني باحتیاجات البند الثاني ترتبط أهداف التعلیم

  البند الثالث عجز–%) ١٠(بنعم في حین أجاب ب ال  %) ٩٠(جاءت بنسبة 
االحتیاجات التدریبیة  حول مستقبلیة الثانوي الفني عن رسم سیاسات التعلیم نظام

%) ٩٨( في سوق العمل فقد االستجابة بنعم بنسبة ارعةالتطورات المتس مع تنسجم
السوق  ومنافسة اإلنتاج المدارس الثانویة الفنیة علي تشجیع  البند الرابع عدم-

 البند - %)٩٨(ذاتیاً  فقد جاءت االستجابة بنعم بنسبة  نفسها لتمویل المحلي
اءت الخامس توفر المدرسة فرص عمل مهمة للكفاءات في سوق العمل فقد ج

 البند السادس مستوى نجاح المشروعات –%) ١٠٠( االستجابة بنعم بنسبة
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٢٥٠

 جاءت االستجابة القومیة الجدیدة ساهم في ارتفاع الطلب علي التعلیم الفني فقد
زیادة وعي الطالب بأهمیة العمل الیدوي   البند السابع–%)٨٠(بنعم بنسبة

 البند –%) ٨٠( عم بنسبةومساهمته في تطویر المجتمع فقد جاءت االستجابة بن
الثامن توثیق الصلة بین مؤسسات التعلیم الثانوي الفني والمؤسسات الصناعیة 

 البند التاسع –%) ٩٢( قد جاءت االستجابة بنعم بنسبةواحتیاجات سوق العمل ف
ًمساعدة الطالب في اكتشاف قدراتهم ومیولهم وكیفیة توجیهها نظریا وعملیاً  فقد 

 البند العاشر االهتمام بالتدریب العملي –%) ٧٠( نعم بنسبةجاءت االستجابة ب
د جاءت للطالب داخل وخارج المدرسة إلعدادهم للعمل بكفاءة في سوق العمل فق

ولذلك فهناك شبه اتفاق حول أهمیة التعلیم %) ١٠٠( االستجابة بنعم بنسبة
 .الثانوي الفني الصناعي النوعي

   –قبول  شروط -المحور الثاني فلسفة ) ١٤(جدول 
  المبني المدرسي ومدى تأثیر هما على كفاءة النظام التعلیمي

  %  ال  %  نعم  البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  م
تهتم إدارة المدرسة بوضع السیاسات بحیث تخدم   ١

  ٠  ٠  ١٠٠  ٥٠  . اإلستراتیجیة التي تتبناها المدرسة
مستمر لقدرات العاملین تحرص المدرسة علي التطویر ال  ٢

  ١٠  ٥  ٩٠  ٤٥  .بها
مركزیة اإلدارة تحد من كفاءة العملیة التعلیمیة   ٣

  ٣٠  ١٥  ٧٠  ٣٥  .بالمدرسة

٤  
یسمح الهیكل التنظیمي للمدرسة الفنیة النوعیة 
باالستجابة للتغیر في الظروف المختلفة بما یعكس 

  .مرونتها العالیة
٨  ٤  ٩٢  ٤٦  

ار أعضاء هیئة التدریس علي تهتم إدارة المدرسة باختی  ٥
  ٢٠  ١٠  ٨٠  ٤٠  .أساس معاییر الجودة واالعتماد األكادیمي

تحرص المدرسة علي تحدید االحتیاجات التدریبیة لدي   ٦
  ٢٠  ١٠  ٨٠  ٤٠  .الطالب والمعلمین باالعتماد علي األسالیب العلمیة

ربط سیاسة القبول بالتعلیم الثانوي باحتیاجات سوق   ٧
  ٠  ٠  ١٠٠  ٥٠  العمل

یخضع الطالب لكشف طبي للتأكد من خلوه من   ٨
  ٢  ١  ٩٨  ٤٩  اإلمراض وقدرته علي تحمل هذا النوع من التعلیم

ترشیح الطالب المتفوقین في التدریب العملي للعمل   ٩
  ٠  ٠  ١٠٠  ٥٠ یة الكبرياإلنتاجبالمؤسسات الصناعیة و

  ٢  ١  ٩٨  ٤٩  یسهم المبني بدور هام في تجوید العملیة التعلیمیة   ١٠
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فقد جاءت االستجابة كالتالي فیما یخص البند األول من المحور الثاني 
تهتم إدارة المدرسة الثانویة الفنیة الصناعیة النوعیة بخالف غیرها من المؤسسات 
التربویة الصناعیة بوضع السیاسات بحیث تخدم اإلستراتیجیة التي تتبناها فقد 

 یدل علي اتفاق معظم عینة البحث وهذا، %)١٠٠(جاءت االستجابة بنعم بنسبة 
البند الثاني تحرص المدرسة علي التطویر المستمر ، علي أهمیة التعلیم النوعي

البند الثالث  ،)%٩٠(د جاءت االستجابة بنعم بنسبة لقدرات العاملین بها فق
مركزیة اإلدارة تحد من كفاءة العملیة التعلیمیة بالمدرسة فقد جاءت االستجابة بنعم 

وبالتالي فقد تجاوزت المدارس النوعیة وهي تخضع في إدارتها ، %)٧٠(ة بنسب
البند الرابع یسمح ، للمؤسسات الصناعیة التابعة لها عدا اإلشراف علي االمتحانات

الهیكل التنظیمي للمدرسة الفنیة النوعیة باالستجابة للتغیر في الظروف المختلفة 
البند ، %)٩٢(جابة بنعم بنسبة بما یعكس مرونتها العالیة فقد جاءت االست

الخامس تهتم إدارة المدرسة الثانویة الفنیة الصناعیة النوعیة باختیار أعضاء هیئة 
د جاءت االستجابة التدریس علي أساس معاییر الجودة واالعتماد األكادیمي فق

البند السادس تحرص المدرسة علي تحدید االحتیاجات ، %)٨٠(بنعم بنسبة 
الطالب والمعلمین باالعتماد علي األسالیب العلمیة فقد جاءت التدریبیة لدي 

، البند السابع ربط سیاسة القبول بالتعلیم الثانوي %)٨٠(االستجابة بنعم بنسبة 
البند الثامن ، %)١٠٠(باحتیاجات سوق العمل فقد جاءت االستجابة بنعم بنسبة 

 علي تحمل هذا یخضع الطالب لكشف طبي للتأكد من خلوه من اإلمراض وقدرته
البند التاسع ترشیح ، %)٩٨(النوع من التعلیم فقد جاءت االستجابة بنعم بنسبة 

یة اإلنتاجالطالب المتفوقین في التدریب العملي للعمل بالمؤسسات الصناعیة و
البند العاشر یسهم المبني بدور %) ١٠٠(الكبري جاءت االستجابة بنعم بنسبة 

  .%)٩٨(یة فقد جاءت االستجابة بنعم بنسبة هام في تجوید العملیة التعلیم



 لنظام التعلیم اءة الداخلیة ــور مقترح لتحسین الكفــتص
   في جمهوریة مصر العربیةالنوعي  الصناعيالفنيالثانوي 

  

٢٥٢

  )١٥(جدول 
  تي تحد من كفاءة النظام التعلیميالعوامل ال والمشكالت :المحور الثالث

  %  ال  %  نعم  البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  م
علي تنمیة قدراته الشخصیة  ال یحرص المعلم  ١

  ٧٠  ٣٥  ٣٠  ١٥  .وتطویرها

٢  
معلمي الشعب الصناعیة علي اآلالت تدریب 

والماكینات المستحدثة بسوق العمل في مواقع 
 .اإلنتاج

٠  ٠  ١٠٠  ٥٠  
  ٨٦  ٤٣  ١٤  ٧  .بأداء مهامه بكفاءة ال یلتزم المعلم  ٣
نوعیة مدخالت التعلیم ال تساعد علي زیادة   ٤

  ٩٦  ٤٨  ٤  ٢  الدافعیة لدي المعلمین
وي الشعور بعدم جد وانخفاض قدرات الطالب  ٥

  ٩٦  ٤٨  ٤  ٢  التعلیم الفني
قلة تكیف الطالب  واالنشغال بالعمل وتكرار الغیاب  ٦

  ٩٦  ٤٨  ٤  ٢  مع الدراسة
 الثانویة الفنیة المدارس في المتوفرة التخصصات  ٧

  ٩٦  ٤٨  ٤  ٢  بین المحافظات عشوائیا موزعة
  ٩٠  ٤٥  ١٠  ٥  تدخل األسرة في اختیار التخصص  ٨

یما یخص البند األول من المحور الثالث فقد جاءت االستجابة كالتالي ف
العوامل التي تحد من كفاءة النظام التعلیمي ال یحرص المعلم علي  والمشكالت

، وهذا یدل %)٣٠(جاءت االستجابة بنعم بنسبة  تنمیة قدراته الشخصیة وتطویرها
علي اتفاق معظم أفراد العینة علي أهمیة دور المعلم في المدارس النوعیة في حین 

البند الثاني تدریب معلمي الشعب %) ٧٠(اءت النسبة بالرفض لتتجاوز ج
 وال اإلنتاجالصناعیة علي اآلالت والماكینات المستحدثة بسوق العمل في مواقع 

جاءت االستجابة بنعم بنسبة  ویقتصر الدور علي المعلم فقط بل والطالب كذلك
كفاءة جاءت االستجابة بنعم بأداء مهامه ب البند الثالث ال یلتزم المعلم، %)١٠٠(

وهذا شریطة المعلم أن یكون قادر علي توافر بعض المهارات %) ١٤(بنسبة 
البند الرابع نوعیة مدخالت التعلیم ال تساعد علي ، والكفاءات التي تمیزه عن غیره 

ویثبت ذلك  %)٤(ین جاءت االستجابة بنعم بنسبة زیادة الدافعیة لدي المعلم
 البند الخامس انخفاض قدرات الطالب، قتناء مدخالتها بعنایةحرص اإلدارة علي ا

نتیجة %) ٤(ني جاءت االستجابة بنعم بنسبة الشعور بعدم جدوي التعلیم الفو
الختیار الطالب لهذا النوع من التعلیم لمدي االستفادة منه سواء تنمیة مهارتهم أو 

سادس االنشغال بالعمل البند ال، العمل بالشركات أو المصانع بعد التخرج مباشرة
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قلة تكیف الطالب مع الدراسة جاءت االستجابة ال من قبل عین  ووتكرار الغیاب
الثانویة  في المدارس المتوفرة البند السابع التخصصات،  %)٩٦(البحث بنسبة 

بین المحافظات جاءت االستجابة ال من قبل عینة  عشوائیا موزع) النوعیة(الفنیة 
 البند الثامن تدخل األسرة في اختیار التخصص جاءت ، %)٩٦(البحث بنسبة 

 ورغم تدني النسبة إال أن االختبار له شروط وقواعد )%١٠(االستجابة بنعم بنسبة 
أخري أهمها قدرة الطالب علي تحمل عبء العمل وبما یالئم مهارته ورغباته 

 .وقدراته البدنیة والعقلیة بخالف اجتیازه اختبارات القبول
  كیفیة النهوض بكفاءة العملیة التعلیمیة   المحور الرابع)١٦(جدول 

  :لرفع كفاءة التعلیم الثانوي الفني الصناعي النوعي
  %  ال  %  نعم  البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  م
اإلیمان بأهمیة الكفاءة وضرورة اكتساب مهارات   ١

  ٢  ١  ٩٨  ٤٩  .ومقومات لتحقیق النمو للمتعلمین
  ٢  ١  ٩٨  ٤٩  .التدریب علي استخدام اآلالت الحدیثة والمتطورة  ٢
  ١٠  ٥  ٩٠  ٤٥  .لي التعامل مع متغیرات سوق العملالقدرة ع  ٣
  ٢٠  ١٠  ٨٠  ٤٠  .الربط بین التعلیم واحتیاجات المجتمع  ٤
 من خالل تجوید تحسین منتج العملیة التعلیمیة  ٥

  ٢٠  ١٠  ٨٠  ٤٠  .المنظومة بأكملها
 عملیة التدریب بإیجاد قنوات االتصال االرتقاء في  ٦

  ٠  ٠  ١٠٠  ٥٠  .بین الجانب النظري والتدریب المیداني
فقد جاءت االستجابة كالتالي فیما یخص البند األول من المحور الرابع 
كیفیة النهوض بكفاءة العملیة التعلیمیة لرفع كفاءة التعلیم الثانوي الفني الصناعي 

ءة وضرورة اكتساب مهارات ومقومات لتحقیق النمو النوعي اإلیمان بأهمیة الكفا
 ىالبند الثاني التدریب عل، %)٩٨(ن جاءت االستجابة بنعم بنسبة للمتعلمی

 ویعني )%٩٨(ة جاءت االستجابة بنعم بنسبة استخدام اآلالت الحدیثة والمتطور
أنه هناك شبه اتفاق علي أهمیة توافر اآلالت التي تضاهي سوق العمل حتي 

ع القیام بالعمل مباشرة البند الثالث القدرة علي التعامل مع متغیرات سوق یستطی
، البند الرابع الربط بین التعلیم %)٩٠(تقارب  العمل جاءت االستجابة بنعم بنسبة

 البند الخامس تحسین منتج ٨٠(واحتیاجات المجتمع جاءت االستجابة بنعم بنسبة 
ا جاءت االستجابة بنعم بنسبة مة بأكملهالعملیة التعلیمیة من خالل تجوید المنظو

، البند السادس االرتقاء في عملیة التدریب بإیجاد قنوات االتصال بین %)٨٠(
  %).١٠٠( جاءت االستجابة بنعم بنسبة الجانب النظري والتدریب المیداني



 لنظام التعلیم اءة الداخلیة ــور مقترح لتحسین الكفــتص
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   :ولذلك نستخلص مما سبق األتي
إحصائیة بین ال توجد عالقة ذات داللة : نتیجة الفرض األول) ١٧(جدول 

  ي العادي والثانوي الصناعي النوعمستوى كفاءة مدارس التعلیم الثانوي الصناع
  المتوسط  المتغیرات  م

 الحسابي
  االنحراف
 المعیاري

  قیمة معامل
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

مستوى كفاءة التعلیم الصناعي   ١
 .العادي

٦.٣٥٧ ٣٧.٢٠ 

ة التعلیم الصناعي مستوى كفاء  ٢
 .النوعي

٦.٣١٧ ٦٤.٨٢ 

  
-٠.٩٦٠ 

دالة عند 
مستوى 
٠.٠١  

للتأكد من صحة الفرض األول تم حساب معامالت االرتباط بین مستوى 
كفاءة مدارس التعلیم الثانوي الصناعي العادي والثانوي الصناعي النوعي بواسطة 

  .ارتباط بیرسون
) نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البدیل (:نتیجة الفرض بعد التحلیل

یث توجد عالقة ارتباطیه عكسیة دالة إحصائیا بین مستوى كفاءة مدارس التعلیم ح
 .الثانوي الصناعي العادي والثانوي الصناعي النوعي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین : نتیجة الفرض الثاني) ١٨(جدول 
 .وعيتحسین كفاءة التعلیم الثانوي الصناعي العادي والتعلیم الثانوي الصناعي الن

  المتوسط  العدد  المتغیرات
 الحسابي

  االنحراف
 المعیاري

درجات   "ت"قیمة 
  الحریة

  مستوى
  الداللة

مستوى كفاءة التعلیم 
 الصناعي العادي

٦.٣٥٧ ٣٧.٢٠ ٢٠ 
مستوى كفاءة التعلیم 

 الصناعي النوعي
٦.٣١٧ ٦٤.٨٢ ٣٠ 

دالة عند ٤٩ ١٥.٤١١
  مستوى
٠.٠١  

 حساب دالالت الفروق بین مستوى للتأكد من صحة الفرض الثاني تم
كفاءة مدارس التعلیم الثانوي الصناعي العادي والثانوي الصناعي النوعي بواسطة 

  . للفروق بین متوسطات عینتین مختلفتینt.testاختبار 
 وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین تحسین :یتضح من الجدول السابق

علیم الثانوي الصناعي النوعي لصالح كفاءة التعلیم الثانوي الصناعي العادي والت
) ٦٤.٨٢(مدارس التعلیم الثانوي الصناعي النوعي حیث بلغ متوسطه الحسابي 

  .)٣٧.٢٠(وهو أعلى من متوسط المدارس الثانوي العادیة 
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توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین : نتیجة الفرض الثالث) ١٩(جدول 
  ). إناث–ذكور (ي تعزى للنوع تحسین كفاءة التعلیم الثانوي الصناعي النوع

  المتوسط  العدد  العینة  المتغیرات
 الحسابي

  االنحراف
 المعیاري

  قیمة
  ت

درجات 
  الحریة

  مستوى
  الداللة

مستوى كفاءة التعلیم  ١.٠٠٥ ٦٧.٦٣ ٤٠ الذكور
 ٦.١٦٨ ٥٣.٦٠ ١٠ اإلناث الصناعي النوعي

دالة عند ١٤.٠٦٦٤٨
  مستوى
٠.٠١  

لثالث تم حساب دالالت الفروق بین متوسطات للتأكد من صحة الفرض ا
درجات الذكور واإلناث في تحسین مستوى كفاءة مدارس التعلیم الثانوي الصناعي 

  . للفروق بین متوسطات عینتین مستقلتینt.testالنوعي بواسطة اختبار 
) نقبل الفرض البدیل ونرفض الفرض الصفري (-:نتیجة الفرض بعد التحلیل

 وجود فروق ذات داللة إحصائیة في تحسین كفاءة :السابقیتضح من الجدول 
لصالح الذكور، حیث )  إناث–ذكور (التعلیم الثانوي الصناعي النوعي تعزى للنوع 

وهو أعلى من متوسط اإلناث ) ٦٧.٦٣(بلغ متوسطه الحسابي للذكور 
)٥٣.٦٠.(  

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین : نتیجة الفرض الرابع) ٢٠(جدول 
  .حسین كفاءة التعلیم الثانوي الصناعي النوعي تعزى لمتغیر العمر الزمنيت

  المتوسط  العدد  العینة  المتغیرات
 الحسابي

  االنحراف
 المعیاري

  قیمة
  ت

درجات 
  الحریة

  مستوى
  الداللة

مستوى كفاءة  ٠.٠٠٠ ٦٨.٠٠ ٣٠ ٤٤: ٣٥
التعلیم الصناعي 

 النوعي
٧.٩٣٧ ٦٠.٠٥ ٢٠ ٥٤: ٤٥ 

  دالة عند ٤٨ ٥.٥١٥
  مستوى
٠.٠١  
للتأكد من صحة الفرض الرابع تم حساب دالالت الفروق بین متوسطات 

وذلك على مقیاس . سنة) ٥٤ - ٤٥(، سنة) ٤٤-٣٥ (درجات العمرین الزمنیین
تحسین مستوى كفاءة مدارس التعلیم الثانوي الصناعي النوعي بواسطة اختبار 

t.testللفروق بین متوسطات عینتین مستقلتین .  
) نقبل الفرض البدیل ونرفض الفرض الصفري (:نتیجة الفرض بعد التحلیل

 وجود فروق ذات داللة إحصائیة في تحسین كفاءة :یتضح من الجدول السابق
ًالتعلیم الثانوي الصناعي النوعي تعزى لمتغیر العمر الزمني لصالح األحدث سنا 
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 متوسط ذوي وهو أعلى من) ٦٨.٠٠(حیث بلغ متوسطهم الحسابي ، )٤٤-٣٥(
  ).٦٠.٠٥(حیث كان متوسطهم الحسابي )٥٤-٤٥(ًالعمر الزمنى األكبر سنا 

  توجد فروق ذات داللة إحصائیة: نتیجة الفرض الخامس) ٢١(جدول 
  نوعي تعزى لمتغیر الخبرة العملیة بین تحسین كفاءة التعلیم الثانوي الصناعي ال

  المتوسط  العدد  العینة  المتغیرات
 الحسابي

  االنحراف
 المعیاري

  قیمة
  ت

درجات 
  الحریة

  مستوى
  الداللة

مستوى كفاءة  ٠.٠٠٠ ٦٨.٠٠ ٣٠ ٩: ٧
التعلیم الصناعي 

 النوعي
٧.٩٣٧ ٦٠.٠٥ ٢٠ ١٠ 

  دالة عند ٤٨ ٥.٥١٥
  مستوى
٠.٠١  
للتأكد من صحة الفرض الخامس تم حساب دالالت الفروق بین متوسطات 

وذلك على مقیاس تحسین ). ثر فأك-١٠(، سنوات) ٩-٧ (درجات الخبرة العملیة
 t.testمستوى كفاءة مدارس التعلیم الثانوي الصناعي النوعي بواسطة اختبار 

  .للفروق بین متوسطات عینتین مستقلتین
) نقبل الفرض البدیل ونرفض الفرض الصفري (:نتیجة الفرض بعد التحلیل

كفاءة  وجود فروق ذات داللة إحصائیة في تحسین :یتضح من الجدول السابق
ًالتعلیم الثانوي الصناعي النوعي تعزى لمتغیر الخبرة العملیة لصالح األحدث خبرة 

وهو أعلى من متوسط ) ٦٨.٠٠(حیث بلغ متوسطهم الحسابي ، سنوات) ٩ - ٧(
حیث كان متوسطهم الحسابي )  سنوات فأكثر١٠(ذوي الخبرة العملیة الكبیرة 

)٦٠.٠٥.(  
   : الفني الصناعي النوعينتائج حول لنظام التعلیم الثانوي

مدى تحقیقه لألهداف التي  وواقع التعلیم الثانوي الفني الصناعي النوعي .١
 .أنشئ من أجلها

یمكن أن نخرج ببعض النتائج من دراستنا لكفاءة الداخلیة لنظام التعلیم 
 :الفني الصناعي النوعي كما یلي

لي وجود مستوي حرص المدرسة الثانویة الفنیة الصناعیة النوعیة ع •
 .صالت مع سوق العمل أكبر من المدرسة الصناعیة العادیة

الثانوي الفني الصناعي النوعي فقد یعزي  التعلیم أهداف بمقارنة ارتباط •
  الدول المجاورة سوق سبة مرتفعة باحتیاجاتنله االرتباط ب
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الثانوي الفني الصناعي النوعي وذلك  التعلیم تزید الكفاءة الداخلیة لنظام •
 مع تنسجم االحتیاجات التدریبیة حول مستقبلیة سیاسات رسم ه عنلقدرت

 المدارس تشجیع العمل وذلك عن طریق سوق في التطورات المتسارعة
 السوق المحلي ومنافسة اإلنتاج الثانویة الفنیة الصناعیة النوعیة علي

  .ذاتیاً وتوفیر فرص عمل مهمة للكفاءات في سوق العمل نفسها لتمویل
توى نجاح المشروعات القومیة الجدیدة ساهم في ارتفاع الطلب ارتفاع مس •

علي التعلیم الفني الصناعي النوعي نتیجة لزیادة وعي الطالب بأهمیة 
العمل الیدوي ومساهمته في تطویر المجتمع لما یحده الطالب في 

ًاكتشاف قدراتهم ومیولهم وكیفیة توجیهها نظریا وعملیا ً. 
ة الفنیة الصناعیة النوعیة االهتمام بالتدریب یغلب علي المدرسة الثانوی •

العملي للطالب داخل وخارج المدرسة إلعدادهم للعمل بكفاءة في سوق 
 :العمل وهذا یرجع إلي

o كفایة ساعات التدریب العملي بالورش. 
o مع متطلبات ) اًنوع (كفایة خریجي المدارس الفنیة الصناعیة النوعیة

 . بسوق العملاإلنتاج
o ن تخصصاتهم الفعلیةعمل الخریجی. 
o یجابیة نحو العمل إة الطالب بهذا النوع من التعلیم اتجاهات غالبی

 .)الیدوي(الفني 
 المبني المدرسي ومدى تأثیر هما على كفاءة النظام -قبول شروط-فلسفة  .٢

  :التعلیمي
هناك اهتمام من إدارة المدرسة الثانویة الفنیة الصناعیة بوضع السیاسات  •

تحرص المدرسة علي  وستراتیجیة التي تتبناها المدرسةبحیث تخدم اإل
أعضاء هئیة تدریس وعاملین (التطویر المستمر لقدرات العاملین بها 

  )وخبراء
المدارس الثانویة الفنیة الصناعیة النوعیة القدرة  تمنح وزارة التربیة والتعلیم •

عملیة علي تبني نمط اإلدارة الالمركزیة والتي بدورها ترفع من كفاءة ال
 التعلیمیة 

لذلك یسمح الهیكل التنظیمي للمدرسة الفنیة الصناعیة النوعیة باالستجابة  •
 .للتغیر في الظروف المختلفة بما یعكس مرونتها العالیة
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أهم التحدیات والمشكالت التي تواجه الكفاءة الداخلیة لنظام التعلیم الثانوي  .٣
 :الفني الصناعي النوعي

الثانویة الفنیة الصناعیة النوعیة  لمدارسا في المتوفرة التخصصات •
  .بین المحافظات عشوائیا موزعة

أعداد المدارس الثانویة الفنیة الصناعیة النوعیة غیر كافیة الستیعاب  •
 .كافة الطالب

  .كثرة الجهات المسئولة عن التعلیم الثانوي الفني الصناعي النوعي •
   :لصناعي النوعيالتصور المقترح للنهوض بالتعلیم الثانوي الفني ا

  : مبررات التصور المقترح-  ًأوال
یوجد عدد من المبررات التي تستوجب القیام بوضع تصور مقترح للنهوض 

  :بالتعلیم الثانوي الفني الصناعي أهمها
سرعة التغییر الذى یشهده المجتمع المصري الیوم اقتصادیا واجتماعیا .١

مما یفرض إعداد طالب ، وانعكاس ذلك على السیاسات التربویة، وثقافیا
  .تتناسب قدراته مع سرعة التغییر

كثرة الشكوى من ضعف المستوى العلمي والمهني والثقافي لطالب التعلیم .٢
 .مما یفرض إعادة النظر في طریقة إعداده، الثانوي الفني الصناعي

والتي أدت إلى إعادة النظر ، الحرص على مواكبة التطورات بسوق العمل.٣
 .لتعلیم وبرامجه في الوقت الراهنفي أهداف نظام ا

  : منطلقات التصور المقترح-اًثانی
  : ینطلق التصور المقترح مما یلي 

نیة الصناعیة المستجدات التي تؤثر على مستقبل المدارس الثانویة الف .١
أو غیر مباشر، كما أن المتغیرات العالمیة مثل  النوعیة بشكل مباشر

التكنولوجیة، والتوجه العالمي نحو المعرفة العولمة، ومتطلبات الثورة العلمیة 
یتطلب معه تغییر المدارس الثانویة الفنیة الصناعیة النوعیة وسرعة 

  .استجابتها لهذه المتغیرات
االستفادة من بعض النماذج في مجال تطویر التعلیم الثانوي الفني الصناعي  .٢

ألهداف النوعي في تصمیم مستقبل المدرسة الصناعیة من حیث الفلسفة وا
   .والمناهج واإلدارة
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األسس والمعاییر التي ستقوم علیها المدارس الثانویة الفنیة الصناعیة  .٣
  .النوعیة

  .واقع المدارس الثانویة الفنیة الصناعیة النوعیة .٤
وجهات نظر الخبراء فیما یتعلق بعناصر المدارس الثانویة الفنیة الصناعیة  .٥

  .یةوالتي أوضحتها الدراسة المیدان، النوعیة
   :األهداف -ا ًثالث

یهدف التصور المقترح لتحسین الكفاءة الداخلیة لنظام التعلیم الثانوي الفني 
  :الصناعي النوعي إلى

إعطاء المسئولین والقیادات التربویة في وزارة التربیة والتعلیم تصورا واضحا  .١
عن المتغیرات المحلیة والعالمیة التي قد تؤثر بشكل مباشر أو غیر مباشر 

ومن ثم مراعاتها واألخذ ، على التعلیم الثانوي الفني الصناعي النوعي
باإلیجابي منها، ومحاولة تجنب السلبي أو التغلب علیه عند التفكیر في 

 .مستقبل رفع كفاءة التعلیم الثانوي الفني الصناعي النوعي
وعناصره ، توضیح متطلبات تطبیق التعلیم الثانوي الفني الصناعي النوعي .٢

، وآلیة )دارة والمناهج، والمعلم، والطالب، والعالقة بالمجتمع المحلياإل(
التطبیق، والمشكالت التي قد تعوق هذا التطبیق وكیفیة التغلب علیه، مما 
یساعد القائمین على التعلیم على اتخاذ القرارات المناسبة والفعالة في 

 .التطبیق السلیم
م الثانوي الفني الصناعي االستفادة العملیة من تحدید عناصر التعلی .٣

مما یسهم في رفع مستوى كفاءة التعلیم، واالستعداد للمستقبل ، النوعي
 .والتكیف معه، وانعكاس ذلك على تنمیة المجتمع ككل

لسوق العمل من )  المهنیة-  المعرفیة –الشخصیة (تحدید االحتیاجات  .٤
 في العملیة خریجي التعلیم الثانوي الفني الصناعي النوعي وكیفیة تحقیقها

 .التعلیمیة
تحدید أوجه القوة والضعف في التعلیم الثانوي الفني الصناعي النوعي  .٥

 .وكیفیة التغلب على أوجه القصور الحالیة
تحدید اآللیات المتاحة التي من الممكن أن تساهم بشكل مباشر في عملیة  .٦

 .التطویر
علیم الثانوي الت و)المؤسسات الصناعیة(توثیق الصلة بین المجتمع المحلى  .٧
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 .الفني الصناعي النوعي من خالل المساهمة في عملیة التطویر
تمكین طالب التعلیم الثانوي الفني الصناعي النوعي بالقدرة علي التفكیر  .٨

ًالعلمي وطریقة حل المشكالت والتعلم الذاتي لیكون قادرا على مواجهة 
خصصه بما ٕالمشكالت وایجاد المكان المناسب له في سوق العمل بمجال ت

یملكه من مهارة ونوعیة تعلیم وتدریب متمیزة ولغات أجنبیة واستخدام 
 .للحاسب اآللي وغیرها من الصفات الشخصیة والمعرفیة والمهنیة

  : فلسفة التصور المقترح-اًرابع
یقوم هذا التصور على أن التطویر ال یتطلب تحول التعلیم الصناعي إلي  .١

 التي تم التوصل إلیها بهدف تجوید ٕنوعي وانما معالجة ألوجه القصور
وتحسین الوضع الحالي حتى یلبى احتیاجات سوق العمل من المستجدات 

 .العلمیة والتقنیة
مواكبة التطورات بسوق العمل التي تفرض مجموعة من االحتیاجات یجب  .٢

على التعلیم الثانوي الصناعي النوعي مواكبتها والتغلب على التحدیات التي 
 .المتغیراتتنتج عن هذه 

أن یتفق التطویر المقترح مع فلسفة التعلیم الثانوي الصناعي النوعي سواء  .٣
 .نظام السنوات الثالث أو السنوات الخمس

أن یراعى التطویر اإلمكانیات المتاحة لتطبیقه على أرض الواقع بحیث  .٤
 .یصبح سهل التحقیق

   :خطوات عمل التصور المقترح ومتطلبات تطبیقه: اًخامس
  :ة األولىالخطو

تتضمن الخطوة األولى في بناء التصور المقترح دراسة وتحلیل المتغیرات 
ة التي تؤثر على المدرسة الثانویة الفنیة الصناعیة النوعیة وكذلك األهداف اإلنمائی

تعرف أسس المدرسة الثانویة الفنیة الصناعیة النوعیة للتعلیم فى األلفیة الثالثة، ل
لشراكة مع ة، المنهج، المبنى، الطالب، المعلم، اإلدارة، االرؤی(من حیث مكوناتها 

تعرف وجهات نظر الخبراء والقیادات التربویة فى شكل ، ثم )المجتمع المحلي
مدرسة الثانویة الفنیة الصناعیة النوعیة وما ینبغي أن تكون علیه بما یتناسب مع 

  :المتغیرات المستقبلیة، وهى كما یلي
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أن تكون : سة الثانویة الفنیة الصناعیة النوعیةالرؤیة المقترحة للمدر
المدرسة الثانویة الفنیة الصناعیة النوعیة تالئم سوق العمل متطورة فى مناهجها، 
متفاعلة مع متطلبات العصر، تستخدم التكنولوجیا الحدیثة، محافظة على قیم 

  .وتقالید المجتمع
مكن وضع أهداف المدرسة  ی:أهداف المدرسة الثانویة الفنیة الصناعیة النوعیة

  :الثانویة الفنیة الصناعیة النوعیة كما یلي
  .ترسیخ قیم التنمیة المستدامة واحترام البیئة والمحافظة علیها •
  .إعداد جیل من المهاریین ذوي الكفاءة العالیة •
  .إكساب المتعلمین مهارات التفكیر واستخدام الحاسوب •
 وتوظیفها بما یتالءم مع مساعدة الطالب على اكتشاف قدراتهم الخاصة •

 .دوافعهم الحقیقیة
 وأهمیة العمل الیدوى ومساهمته اإلنتاجزیادة وعى الطالب بقیمة العمل و •

 .فى تنمیة وتطویر المجتمع
 .تنمیة قدرة الطالب على التعلم الذاتى فى المجاالت النظریة والعملیة •
حتیاجات إتقان الطالب للمعارف والمهارات التى تتناسب مع متغیرات وا •

 .سوق العمل
  . والتنمیةاإلنتاجإبراز األهداف ألهمیة ودور القطاع الخاص فى عملیات  •

  : وتتطلب ما یلي:إدارة المدرسة الثانویة الفنیة الصناعیة النوعیة
األخذ بالتقنیات الحدیثة فى اإلدارة المدرسیة كاستخدام الحاسب اآللي في  •

  .كل العمل اإلداري
  .الثانویة الفنیة الصناعیة النوعیة وسوق العملالتنسیق بین المدرسة  •
  .مشاركة أطراف خارجیة فى تقویم اإلدارة المدرسیة •
مشاركة العاملون بالمدرسة الثانویة الفنیة الصناعیة النوعیة والمعلمون فى  •

 .صناعة القرارات
إعطاء مدیري المدارس المزید من الصالحیات والسلطات تتوازن مع  •

 . بهم، وذلك لتعزیز الالمركزیةالمسئولیات المنوطة
  .أن یكون لإلدارة المدرسیة دور فى تطویر عملیتي التعلیم والتعلم •
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  : شروط قبول الطالب
 . محاولة االرتفاع بمعدالت المجموع مما یحقق استقطاب عناصر أفضل •
  .ضمن عناصر القبول االعتماد على المهارة •
 .عمل سجل موثق للطالب ذو الكفاءة العالیة •
كیل لجنة من خبراء التعلیم الصناعى والقائمین على العملیة الصناعیة تش •

 .النتقاء أفضل العناصر الطالبیة المتقدمة
تصمیم مقاییس لقیاس القدرات المیول واالتجاهات المهنیة التى یمتلكها  •

 . بالتعلیم الثانوي الفني الصناعي النوعيالتحاقهالطالب عند 
 المهنى لتوجیه الطالب فى اختیار القسم إنشاء نظام لإلرشاد والتوجیه •

 الذى یناسبهم 
عدم االعتماد علي قبول الطالب بالتعلیم الثانوي الفني الصناعي النوعي  •

 بالمجموع فقط 
  :المعلم
ضرورة مراجعة برامج إعداد المعلمین قبل الخدمة في ضوء النظریات  •

  .التربویة الحدیثة
تیة وطرائق استخدام التقنیات ضرورة إدخال مقررات جدیدة في المعلوما •

 .الحدیثة في التعلم ضمن مناهج كلیات التربیة
اختیار أعضاء هیئة التدریس حسب الكفاءة الشخصیة والخبرات والمهارات  •

  والدورات التى اجتازها هؤالء األعضاء
  .ضرورة تقدیم خبرات تكاملیة وتقنیة للمعلم في التدریب المیداني •
  .دامى في المدارس الثانویة الفنیة الصناعیة النوعیةاالستعانة بالمعلمین الق •
 .ضرورة إجادة المعلمین للغة األجنبیة •
إعادة تأهیل معلمي التعلیم الثانوي الفني الصناعي النوعي لتدریس المواد  •

 .ًالفنیة النظریة والتدریبات المهنیة معا
 .تنمیة مهارات المعلم على اآلالت والماكینات المستحدثة •

الكتاب المدرسي والمادة العلمیة والوسائل التعلیمیة والتقویم وطرق (المنهج 
  :)التدریس

 .ًإعادة تصمیم المناهج والمقررات بما یكفل رفع كفاءة الطالب مهنیا •
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 .إدخال تكنولوجیا الحاسب اآللي في مناهج وطرق التدریس •
 .ضمان استجابة المقررات الدراسیة لمطالب المجتمع وتطلعاته •
  .أجنبیة ثانیة في التعلیم الثانوي الفني الصناعي النوعيإدراج لغة  •
 .مراعاة المناهج لتطویر األداء الحرفي والمهني بما یخدم المجتمع •
 .إضافة مقررات دراسیة تعنى بمتغیرات ومتطلبات سوق العمل •
 .رفع عدد الساعات الخاصة بتدریس اللغات األجنبیة •
 .لتدریبات المهنیةالربط بین المواد الفنیة النظریة ومواد ا •

  :مبنى المدرسة الثانویة الفنیة الصناعیة النوعیة
االستفادة من مباني المدرسة الثانویة الفنیة الصناعیة النوعیة في تلبیة  •

  .متطلبات سوق العمل المحیط بالمدرسة
 .مراعاة الشروط التربویة والهندسیة عند إنشاء المبني المدرسي •
 بالشركات والمصانع في مجال إنشاء مبني یساعد علي االتصال •

 .التخصص
  :نظم التقویم واالمتحانات

 . القیام بدراسات نفسیة واجتماعیة للطالب بطریقة مستمرة •
االعتماد على التقنیات الحدیثة في عرض أسئلة االمتحانات بطریقة جذابة  •

 . وممتعة
 .ضرورة التنسیق بین معلمي النظري والتدریب بحیث ال تتعدد المهام •
 .ع أدوات ووسائل التقویمتنوی •
 .ربط التقویم باألهداف •
 الصناعیة فى إعداد وتقویم مشروع التخرج الذى اإلنتاجمشاركة مؤسسات  •

 .یعده الطالب
  :محور عملیتي التعلیم والتعلم

اتخاذ اإلجراءات والخطوات الضروریة لمعالجة التحدیات التي تواجه  •
  :صة على اآلتيوالتركیز بصورة خا، عملیتي التعلیم والتعلم

o وأسالیب تدریسه، تحقیق انسجام األهداف الخاصة للدرس، ومحتواه. 
o والمهاریة لدى تدریس ، والوجدانیة، ضمان تغطیة األهداف المعرفیة

 .المقررات الدراسیة



 لنظام التعلیم اءة الداخلیة ــور مقترح لتحسین الكفــتص
   في جمهوریة مصر العربیةالنوعي  الصناعيالفنيالثانوي 

  

٢٦٤

o والتفكیر الذاتي ، ضرورة تهیئة بیئات تدریسیة تشجع اإلبداع
 .المستقل

o الطلبة لدى تقدیم الحصص التأكید على مراعاة الفروق الفردیة بین 
 .الدراسیة

o  ضمان استجابة المناهج والخطط الدراسیة للمستجدات والتطورات
 .التي تحصل في التعلیم الثانوي الفني الصناعي النوعي

o العنایة بتنمیة التفكیر الناقد للطلبة. 
o  إتاحة الفرص الكافیة ألعضاء هیئة التدریس الكتساب مهارات

 .التدریس الفعالة
o ء التقویم المستمر لعملیتي التعلیم والتعلمإجرا. 
o الرقابة الدائمة والفعالة على األداء التدریسي. 

  :الخطوة الثانیة
  :آلیات تنفیذ التصور المقترح

  : یمكن تنفیذ هذا التصور من خالل اآللیات التالیة  
دعوة كل األطراف ذات الصلة بالتعلیم من قبل وزارة التربیة والتعلیم  •

 م الثانوي الفني الصناعي النوعي فى وضع تصور لنشر التعلیللمشاركة
  .)التوقعات والطموحات والرؤیة واألهداف(

  .االستعانة بالتصور المقترح فى الدراسة الحالیة وتعدیلة إذا ما تطلب ذلك •
  .تحدید األدوار المختلفة لكل القائمین على التطویر، وتدریبهم على ذلك •
عملیة التطویر، ویمكن دعوة رجال األعمال توفیر المیزانیة الالزمة ل •

  .والقادرون على المساهمة فى عملیة التمویل
 . وضع خطة زمنیة محددة للبدء فى تنفیذ التطویر •
  :متطلبات نجاح التصور المقترح: -اًسادس

لضمان نجاح التصور المقترح البد من توفر بعض العوامل والقوى 
 : ملالخاصة إلنجاحه ومن هذه القوى والعوا

   :متطلبات فنیة وتشریعیة .١
o وضع میثاق شرف للحرف الیدویة واحترام تقالیدها.  
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o  اإلسراع فى تشكیل اللجان اإلستشاریة المقترحة للقیام بدورها فى
وتحدید تبعیتها )  المتابعة والتقویم– المناهج –األهداف (صیاغة 

 . واختصاصها
o بما ترید من الكفاءة تعدیل الئحة مسار التعلیم الفني الصناعي النوعي 

الداخلیة ویستهدف الجودة كمعیار للتقویم بما تقترحة اللجان االستشاریة 
 . ٕالمتخصصة واصدار بعض التشریعات المتعلقة

o  إدخال البنیة األساسیة إلى المدارس الثانویة الفنیة الصناعیة النوعیة
  .حتى یمكن إدخال التكنولوجیا الحدیثة إلیها

o لقائمون على إدارة المدرسة على استخدام التقنیات تدریب المعلمین وا
  .الحدیثة وكیفیة استخدامها فى المناهج واإلدارة المدرسیة

o  تدریب المعلمین على كیفیة تطویر المناهج تمهیدا لربطها بسوق
  .العمل

o ن على مهارات العمل فى ظل الالمركزیةیتدریب اإلداری.  
o ثیق العالقة بین المدرسة ن على كیفیة تویتدریب المعلمین واإلداری

 . والمجتمع
o  إیجاد تصمیم جدید للمبنى المدرسي یتناسب مع الظروف المحلیة

 . للمجتمع ومتطلبات المستقبل
  :متطلبات سلوكیة .٢

o ن یلكل القائم ضرورة إیجاد میثاق شرف الحترام الحرف والعمل الیدوي
  .بالمدرس الثانویة الفنیة الصناعیة النوعیة

o ون والعمل الجماعى فى المدرسةتنمیة روح التعا.  
o ضرورة وجود رخصة لمزاولة المهن الصناعیة  

  : متطلبات ثقافیة.٣
o نشر الوعي بأهمیة التعلیم الثانوي الفني الصناعي النوعي.  
o ن بالتعلیم بالمناهج الجدیدة بكل عناصرهایزیادة وعي القائم. 
o ضرورة توافق أفراد المنظومة المدرسة مع هذه األفكار.  

  : ت مادیةمتطلبا.٤
o توفیر المیزانیة الالزمة لتطویر التعلیم الثانوي الفني الصناعي النوعي. 
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o  البد من قیام الهیئات والمؤسسات االجتماعیة والبنوك وغیرها من
  .الجهات المستفیدة بالدرجة األولى من مخرجات هذا النوع من التعلیم

  : بعض المعوقات التي تعوق تطبیق التصور المقترح-ا ًسابع
تتنوع المعوقات التي یمكن أن تعوق تطبیق التصور المقترح إال أنه یمكن 

   :تصنیفها في محورین
  :عوامل خارجیة .١

وهى العوامل التي یمكن أن تعوق تطبیق التصور المقترح من خارج مدرسة 
ًالتعلیم الثانوي الفني الصناعي النوعي وترجع غالبا إلى طبیعة المجتمع والبیئة 

   :رسة ویمكن تلخیص هذه العوامل فیما یليالمحیطة بالمد
 وهى العوامل المرتبطة بالمجتمع المصري والتى تؤدي :عوامل اجتماعیة) ١(

  :إلى صعوبة تطبیق هذا التصور المقترح ومن هذه العوامل
o ضعف متابعة أولیاء األمور ألبنائهم . 
o عدم وعى بعض األسر بأهمیة الكلیة والتعلم فیها. 
o ة التي یعاني منها بعض الطالبالمشكالت األسری . 
o محدودیة تعلیم بعض اآلباء واألمهات . 

 وهى العوامل المرتبطة بالثقافة العامة للمجتمع مثل :عوامل ثقافیة) ٢(
انخفاض ثقافة بعض األسر وعدم دعمهم لمدرسة التعلیم الثانوي الفني 

  . الصناعي النوعي وطبیعة برامجها
وامل المرتبطة بموارد المدرسة ومیزانیتها  وهى الع:عوامل اقتصادیة) ٣(

  . الموجهة لخدمة التعلیم والتدریب
  :عوامل داخلیة .٢

وهى عوامل البیئة الداخلیة لمدرسة التعلیم الثانوي الفني الصناعي النوعي 
وقد تتعلق هذه العوامل بالطالب أو ، ًوالتي قد تقف عائقا أمام التصور المقترح

   :یمكن تقسیم هذه العوامل إلىو، المعلمین أو باإلداریین
 وهى العوامل المرتبطة بثقافة هذه المنظومة والتي تشكل :عوامل ثقافیة )١

الثقافة التنظیمیة لهذا المجتمع وعلى وجه العموم فإن هناك بعض العوامل 
   :التي تعوق التصور المقترح ومنها

oالتباین الثقافي بین العاملین .  oاختالف المستویات التعلیمیة .  
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oالثقافة التنظیمیة السائدة .  oافتقار البعض إلى مفاهیم الجودة .  
 ویجب اإلشارة هنا إلى أن الناحیة االقتصادیة :عوامل اقتصادیة )٢

للمدرسة تعد من أفضل الممیزات التي توجد للمدرسة ولكن هناك عوامل 
   :اقتصادیة أخرى مثل

o ءة الداخلیة ضعف اإلنفاق على بعض الجوانب الهامة لالرتقاء بالكفا
 . للمدرسة كتشجیع فكرة المدرسة المنتجة

 وهى عوامل شخصیة تخص العاملین بالمدرسة وكذلك :عوامل ذاتیة )٣
 :الطالب مثل

o تدني الدافعیة والطموح لدى بعض الطالب.  
 وهى بعض العوامل الخاصة بالنظام الحالي والمتمثلة في :عوامل إداریة )٤

في   وكذلك ضعف الثقافة التنظیمیةالمركزیة في اتخاذ القرار والروتین
 .المدرسة

o  قلة وجود خبراء متخصصین فى دراسات التعلیم الثانوي الفني
  .الصناعي النوعي

o  سرعة التغییرات بسوق العمل مما یصعب اللحاق به او استیعاب هذه
  .التغییرات

 :توصیات الدراسة
  : یوصى الباحث بما یلي  

یم تعمیم المدارس الثانویة الفنیة الصناعیة ضرورة تبني وزارة التربیة والتعل )١
  .النوعیة الستیعاب كافة الطالب علي مستوي جمهوریة مصر العربیة

 .إنشاء وزارة خاصة للتعلیم الفني )٢
مشاركة وزارة التربیة والتعلیم الشركات والمصانع في تطویر التعلیم الثانوي  )٣

 .الفني النوعي
لیم بأهمیة رفع الكفاءة الداخلیة للتعلیم توعیة العاملین بوزارة التربیة والتع )٤

الفني الصناعي النوعي وذلك من خالل المحاضرات والنشرات ودروس 
 .العمل والدورات التدریبیة

ًضرورة عمل لجان مختلفة من وزارة التربیة والتعلیم إلیجاد حلوال عملیة  )٥
بة علي للتغلب على المشكالت التي تعوق رفع الكفاءة الداخلیة وتعمیم التجر

 .كافة فروع التعلیم الفني الصناعي
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 عـــالمراج
، دراسة میدانیة،  إصالح التعلیم الفني في ضوء معاییر الجودة:عبد الوهاب كامل

كلیة ، المؤتمر السنوي العاشر التعلیم الفني والتدریب الواقع والمستقبل
ص ، ٢٠٠٥ مایو ١١–١٠المنعقد في الفترة من ، جامعة طنطا، التربیة
١٢٥.   

دور التعلیم الثانوي العام في االرتقاء بمدخالت التعلیم :أحمد عطیة وآخرون
 القاهرة، المركز القومي للبحوث التربویة والتنمیة، العالي،دراسة تحلیلیة،

   .٢٩ص  ،١٩٩٩
 تطویر التعلیم الثانوي في جمهوریة مصر العربیة في ضوء :كامل حامد جاد

كلیة ، یمیة، رسالة دكتوراه غیر منشورةالمتغیرات المجتمعیة والتعل
  .٥ص ،١٩٩٦ ،جامعة عین شمس، التربیة

   ع.م.موقع وزارة التربیة والتعلیم ج
http://knowledge.moe.gov.eg/arabic/about/strategicplan/ 
http://ncerd.org/pdf/alnashra/alnashrha9.pdf 
http://knowledge.moe.gov.eg/NR/rdonlyres/0D9BE04E-B185-

4D1A-9DC4BC8985CEFDB3/7761/Chapter10Part3.pdf 
 أضواء علي الخطة اإلستراتیجیة القومیة :المركز القومي للبحوث والتنمیة

 نحو نقلة نوعیة في التعلیم –إلصالح التعلیم قبل الجامعي في مصر 
 - ٤٠ص ص ، ٢١٠، ، العدد التاسع٢٠١٢ -١١إلي  ٢٠٠٨-٧من 
٤١.  

 اتجاهات حدیثة في كفاءة العملیة التعلیمیة الجامعیة :الهاللي الشربیني الهاللي
ورقة عمل مقدمة إلي مؤتمر مستقبل العلیم ، من المنظور االقتصادیة

 مع شمس باالشتراك عین جامعة، )رؤیة تنمویة (الجامعي العربي
 ٢٠٠٤\٥ \ ٥-٣الفترة  في، والتنمیة للتعلیم يالعرب المركز
قضیة مجتمع ومستقبل أمة، مطابع الهیئة المصریة   التعلیم:عبد اهللا التطاوى

  .٢٣ص ، ٢٠٠٥، القاهرة، العامة للكتاب
مستقبلیات مجلد ،  نظره عامه التعلیم الثانوي عند مفترق الطرق:روبرت ماكلین
 .٤٦، ص ٢٠٠١القاهرة ،، ومركز مطبوعات الیونسك، ١عدد ، ٣١

http://knowledge.moe.gov.eg/arabic/about/strategicplan/
http://ncerd.org/pdf/alnashra/alnashrha9.pdf
http://knowledge.moe.gov.eg/NR/rdonlyres/0D9BE04E-B185
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 مخرجات التدریب المهني وسوق العمل في األقطار العربیة، :أحمد مصطفي
، ٢٠٠١، األردن، ٕالمركز العربي للتدریب المهني واعداد المدیرین

  .٣٠ص
ت ص /بیروت د،  دار صادر١٥ لسان العرب المجلد :ابن منظور المصري

٢٢٥. 
دار ، مطابع شركة اإلعالنات الشرقیة،  المعجم الوجیز:مجمع اللغة العربیة

 . ٥٣٨ص ، ١٩٩٨ ،القاهرة، التحریر للطبع والنشر
ٕ تحلیل أداء السیاسة التعلیمیة رؤیة نظریة واطار :عبد اللطیف محمود محمد

  .ص ط، ٢٠٠٩، المكتبة العصریة، المنصورة، تطبیقي
طه بالتنمیة والدور  التخطیط التربوي عملیاته ومدخالته وارتبا:فاروق شوقي البهي

  ٩٥ص، ٢٠٠١ ،لمعارف الجامعیة اإلسكندریةالمتغیر للمعلم دار ا
دراسة "  لكلیة التعلیم الصناعي بالقاهرةالكفایة الداخلیة ":محمد شكري الوزیري

، مجلة األبحاث التربویة تصدر عن كلیة التربیة، كلیة التربیة، میدانیة
  .١٠٠ص، ١٩٩٦، ٥٧العدد ، جامعة األزهر

 الكفایة الداخلیة لنظام إعداد معلم الفصل الواحد في :هى محمد ذكریا العاصين
، كلیة التربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، ع دراسة میدانیة.م.ج

  .٢٨ص ، ٢٠٠٣، اإلسماعیلیة، جامعة قناة السویس
دار الحسام ، یة في الكفاءات البشریة والكفاءة دراسات منهج:محمود السید سلطان

  .١٥، ص ١٩٨١، نشر والطباعة والتوزیع، القاهرةلل
اقتصادیات التربیة والتخطیط التربوي، دار الفكر العربي،  :أحمد إسماعیل حجي

  .٢١٠، ص٢٠٠٢ القاهرة،
مكتبة ،  المدخل إلى البحث في العلوم السلوكیة ،الریاض:صالح حمد العساف
  .١٨٧ص، م١٩٨٦هـ ١٤٠٦العبیكان، 
دار ،  مناهج البحث في التربیة وعلم النفس، القاهرة:مد كاظمجابر عبدالحمید اح

  ١٣٩ص، م١٩٩٦النهضة العربیة، 
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