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امللخص:
يشيد العالم اليوم متغيرات عديدة عمي المستوي المحمي واإلقميمي واخري عمي
المستوي العالمي مما يستوجب توفير نظاما تعميميا قاد ار عمي اإلسيام في مواجية ىذه
المتغيرات وما يواكبيا من تحديات ,ومن مظاىر تمك التحديات استنساخ أنظمة وبرامج
تعميمية من بعض الدول األجنبية دون وعي بمدي مالئمتيا لطبيعة المجتمع المصري كذلك
التطبيق القاصر لتكنولوجيا المعمومات ,وضعف الصمة بين التعميم ومخرجاتو.
وقد كانت وسيمة معظم التربويين لتحقيق تمك المخرجات وتطويرىا وربطيا بمتطمبات
سوق العمل ,في ضوء رصد الواقع وطموحات المستقبل – المنيج الدراسي – بما يتضمنو من
معمومات ,ومعارف ,وميارات ,واتجاىات وقيم تتفق وخصائص المتعممين من ناحية,
وطموحات وأىداف المجتمع من ناحية أخري ,متسمحين بفمسفة تربوية مرنة قادرة عمي
التصدي لتمك التحديات؛ ومن ىنا كانت عممية تحديث وتطوير المنيج الدراسي حاجة ممحة,
تممييا المسؤولية األخالقية والمصمحة الوطنية ,ألنيا تستيدف صالح أغمي ما يممكو
المجتمع ,وىو متعمم اليوم والغد.
وايمانا بأىمية ودور المنيج في إعداد الطالب بالمراحل الدراسية المختمفة بشكل عام,
وطالب مدارس التعميم الفني بشخص خاص ,ودوره في تحسين مخرجاتيا فقد أصدر مركز
خدمات المناىج بكندا  services in Canada curriculumمجموعة من الوثائق التي
أكدت جميعيا عمي أىمية مواكبة المناىج الدراسية لتطمعات وتغيرات المستقبل ,ومالحقة
تطوراتو المذىمة في شتي مجاالت العمم ,كما أكدت عمي أىمية رصد وتحميل الواقع بما
يتضمنو من نجاحات واخفاقات ومدي تأثيرىا في وضع مالمح لممستقبل ,وعمي حتمية
عمميات التطوير والتحديث الفعمي لممناىج وربطيا بمتطمبات سوق العمل.
وقد كانت ىناك في الفترة األخيرة محاوالت عديدة من قبل وزارة التربية والتعميم والتعميم
الفني بمصر لتطوير مناىج وبرامج إعداد العامل الفني بمدارس التعميم الفني وفق الجدارات
الحرفية ,إال ان تمك المحاوالت تفتقد لمكثير من األسس والقواعد التربوية التي يجب أن تتبع
في تطوير المناىج الدراسية ,نظ ار لتضارب المفاىيم والرؤي حول ما ىية المناىج القائمة
عمي الجدارات الحرفية ,وىو ما ستحاول ورقة العمل أن تعرضو بشكل عممي ,ووفقا لوجية
نظر الباحث الشخصية .
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Today, the world is witnessing many variables at the local, regional and
other levels at the global level, which requires providing an educational system
capable of contributing to facing these changes and the accompanying
challenges. One manifestation of those challenges is the reproduction of
educational systems and programs from some foreign countries without
awareness of the extent of their suitability to the nature of Egyptian society as
well. Minor application of information technology, and poor link between
education and its outputs.
Most educators were the means to achieve these outcomes and develop
them and link them to the requirements of the labor market, in light of
monitoring reality and future aspirations - the curriculum - with the
information, knowledge, skills, trends and values consistent with the
characteristics of learners on the one hand, and the aspirations and goals of
society on the other hand, armed with a philosophy Flexible educational
institutions able to address these challenges; Hence, the process of updating
and developing the curriculum was an urgent need, dictated by moral
responsibility and the national interest, because it is aimed at the benefit of the
most valuable thing owned by society, which is educated today and tomorrow.
Believing in the importance and role of the curriculum in preparing
students for different academic stages in general, and students of technical
education schools in a special person, and its role in improving their outcomes,
the Services in Canada Curriculum Services Center issued a set of documents
that all emphasized the importance of the curricula keeping pace with
aspirations and future changes, and pursuing Its amazing developments in
various fields of science, as it stressed the importance of monitoring and
analyzing reality, including its successes and failures, and the extent of its
impact in setting features for the future, and on the imperative of actual
development and modernization of curricula and linking it to the requirements
of the labor market.
There have been many attempts in the recent period by the Ministry of
Education and Technical Education in Egypt to develop curricula and programs
for preparing the technical worker in technical education schools in accordance
with literary competencies, but these attempts lack many of the educational
foundations and rules that must be followed in developing curricula, due to
inconsistencies Concepts and visions about what curricula are based on literal
competencies, which the working paper will try to present in a scientific way,
according to the researcher's personal point of view.
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مكدمة :
يشيد العالم اليوم متغيرات عديدة عمى المستوى المحمى واالقميمي واخري عمى
المستوى العالمى مما يستوجب توفير نظاماً تعميماً قاد ار عمي االسيام في مواجية ىذه

المتغيرات وما يواكبيا من تحديات  ,ومن مظاىر تمك التحديات استنساخ أنظمة وبرامج
تعميمية من بعض الدول االجنبية دون وعي  ,وقد ال تصمح تمك البرامج لطبيعة المجتمع
المصرى كذلك التطبيق القاصر لتكنولوجيا المعمومات  ,وضعف الصمة بين التعميم ومخرجاتو.
وقد كانت وسيمة معظم التربويين لتحقيق تمك المخرجات وتطويرىا وربطيا بمتطمبات
سوق العمل  ,فى ضوء رصد الواقع وطموحات المستقبل  -المنيج المدرسي  -بما يتضمنو
من معمومات  ,ومعارف  ,وميارات  ,واتجاىات وقيم تتفق وخصائص المتعممين من ناحية ,
وطموحات وأىداف المجتمع من ناحية أخرى  ,متسمحين بفمسفة تربوية مرنة قادرة عمى
التصدى لتمك التحديات ؛ ومن ىنا كانت عممية تحديث وتطوير المنيج بصورة مطردة حاجة
ممحة  ,تممييا المسؤولية األخالقية والمصمحة الوطنية  ,ألنيا تستيدف صالح اغمى ما
يممكو المجتمع  ,وىو متعمم اليوم والغد  ,وىو أحد السبل لتحسين وتجويد العممية التعميمية
بمدارس التعميم الفنى بمصر  ,والوصول بيا إلى مخرجات تمبى حاجات المجتمع المصري
وطموحاتو بشكل عام  ,وتفى بمتطمبات المستقبل بشكل خاص .
لقد أصبحت العممية التعميمية قضية اقتصادية واجتماعية معا  ,لذلك أصبح عمى
المؤسسات التعميمية أن تمبي احتياجات سوق العمل من القوة البشرية ذات الكفاءة المطموبة
حتى يستطيع تحقيق الميزة التنافسية والنجاح عمى المستوى المحمى واإلقميمي .
وايماناً بأىمية ودور المنيج فى إعداد الطالب بالمراحل الدراسية المختمفة بشكل عام ,

وطالب مدارس التعميم الفنى بشكل خاص  ,ودوره فى تحسين مخرجاتيا فقد أصدر مركز

خدمات المناىج بكندا  Services in Canada Curriculumمجموعة من الوثائق
أكدت جميعاً عمى أىمية مواكبة المناىج الدراسية لتطمعات وتغيرات المستقبل ( Robert

 ) Marzin0 2012- 258: 265ومالحقة تطوراتو المذىمة فى شتى مجاالت العمم  ,كما

أكدت عمى أىمية رصد وتحميل الواقع بما يتضمنو من نجاحات واخفاقات ومدى تأثيرىا فى
وضع مالمح لممستقب ل  ,وعمى حتمية عمميات التطوير والتحديث الفعمي لممناىج لتحقيق ما
يمى -:
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ٔ -جودة الخريج .
ٕ -مواكبة تحديات سوق العمل المختمفة فى شتى المجاالت .
ٖ -مواجية الصراعات والحدود بين الدول .
ومما يؤخذ عمى المناىج الدراسية بشكل عام فى كثير من دول العالم فى الوقت الراىن
أنيا تعد مخرجات القرن الحالي بمتطمبات القرن الماض فيي تفكر بأسموب خطى  ,وتعد
أجياالً تفتقد الرؤية المستقبمية ألجيال تفكر ليوميا فقط دون التفكير لغدىا ( امين فيمى
ٖٕٓٓ . ) ٜ٘ :

ويحظى التعميم الفنى الصناعى بنصيب وافر فى إعداد القوى البشرية  ,إذ تسند إليو
ميمة إعداد القوى البشرية الماىرة والمدربة والقادرة عمى دفع عجمة اإلنتاج  ,وبالتالى الوفاء
بمتطمبات سوق العمل الحرفى الحالية والمستقبمية  ,فيو بمثابة قاطرة بشرية لدييا القدرة
عمى الدفع بقطار التنمية فى الدولة التى تسعى إلحداث خطوات متسارعة فى التنية صناعياً ,
واقتصادياً .... ,

مصطلرات زئيشة :
ٔ -سوم العنل  : Labor Marketوىو المجال الذى يتنافس فيو العرض والطمب عمى
العمالة الفنية المدربة والماىرة ؛ حيث يتوقف ذلك عمي طبيعة سوق العمل وما يتطمب من
مستويات ميارية مختمفة  ,وفق نسب العجز الناشئة من التطورات التكنولوجية  ,األمر الذى
يفرض ضرورة التطوير والتحديث الدائم لبرنامج إعداد العامل الفنى بمصر .
ٕ -اجلدازة  : Competence :وىى مجموعة السموكيات المتوافقة مع متطمبات سوق
العمل  ,والتى تضم حزمة من ( المعارف  ,والميارات  ,والقيم ) المينية والحياتية المعدة
بصورة تسمح بممارسة العامل الفنى حرفة ما بالشكل المطموب .
 -3ميَخ اجلدازات احلسفية  : Curriculum Of Craft Competenciesىو أحد
تنظيمات المناىج المعاصرة إلعداد العامل الفنى بمدارس التعميم الفنى الصناعي بمصر ,
والذى يسعى لتحقيق الكفاية والكفاءة الآلزمة لتغطية سوق العمل بعمالة فنية وفقاً لمبدأ

جدارة = حرفة
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أوالً  ( :اجلدازة : ) Competencies -
جدر لـ ,
جد َر بـ ُ /
ماٍية اجلدازة  :مصطلح جدارة  ( Competencies -اسم ) ؛ مصدر ُ
جدرَ ,جدارةً  ,فيو جدير ,والمفعول َم ْجدور بو  ,وقد ظير
لـي ُ
جد َر بـ ُ /
َج ُد َر ( فعل ) ؛ ُ
جد َر َ
ىذا المصطمح أول مرة في عام ٜٜٔ٘م في مقال لمكاتب ( أر دبميو وايت ) كمرادف لحافز

األداء  ,وفى العام ٓ ٜٔٚاستخدم ( كريج الندبيرج ) نفس المصطمح في نظريتو المسماة بـ
" تخطيط برامج التطوير التنفيذي " وفى عام ٖ ٜٔٚاكتسب المصطمح جاذبية عندما قدم
( ديفيد ماكيالند ) ورقة بحثية بعنوان " االختبار ألجل القدرة وليس ألجل الذكاء " ثم فى
اعقاب مرور وزارة الخارجية األمريكية بمشكمة تتعمق باختبارات القبول لشغل وظائف حساسة
 ,وعمى الرغم من دقة ىذه االختبارات وتعقيدىا إال أن الخارجية األمريكية اعتبرتيا غير كافية
لتحديد من ىو بالفعل الشخص المناسب لشغل الوظيفة  ,والقيام بمياميا بكفاءة تحت
الضغوط المختمفة  ,حيث ثبت بعد عدة سنوات ضعف العالقة بين نتائج اختبارات المتنافسين
لشغل الوظيفة  ,ومستوى األداء الفعمي لمناجحين منيم (بعد التعيين) في ميدان العمل .
لذا لجأت الخارجية األمريكية بعد ذلك إلى الخبير اإلداري ( ديفيد ماكيالند ) لممساعدة
في حل المشكمة التي تمت صياغتيا بشكل محدد ومباشر فى " إذا لم تكن تمك االختبارات
كافية لمتعرف عمى ذوي األداء الفائق قبل التعيين فكيف يمكننا إذن أن نتعرف عمى ذلك ؟
طمب ( ديفيد ماكيالند ) قائمتين بأسماء بعض شاغمي الوظيفة  ,عمى أن تقتصر
القائمة األولى عمى أسماء الموظفين المشي ود ليم بالتفوق الوظيفي الفعمي ( بغض النظر
عن نتائجيم في اختبارات القبول ) بينما شممت القائمة الثانية عمى أسماء ذوي األداء
المتدني فقط  ,ثم قام بعمل دراسة ميدانية بيدف التعرف عمى الخصائص المشتركة التي
يتمتع بيا المتفوقون في العمل وال يتمتع بيا اآلخرون  ,وبذلك استنبط ماكيالند قائمة
الخصائص التي تميز الفائقين في العمل والتي أطمق عمييا الحقًا" نموذج الجدارة "لتمك
تبين الجدارات وتطبيق "نماذج الجدارة"
الوظيفة  ,وقد توسعت الدراسات بعد ذلك في أساليب ّ
( فولي ٓ, ( Voly 1980 ( )ٜٔٛ
في إدارة الموارد البشرية  ,ومنيا جيود كلً من

( بالنك ٕ ( , ) Plank 1982 ( )ٜٔٛبويتزيز ٕ)ٜٔٛ

( ( , ) Poutzus 1982

زمك ٕ( , ) Zmk 1982 ( )ٜٔٛمارلو وينبرج ٘( , )Marlo Wunprg 1985( )ٜٔٛ
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مكالجانٓ ( , ) Mclgan 1990 ( )ٜٜٔكولويز بجسيك ٔ , )ٜٜٔوالجدير بالذكر أن
كثير ممن قاموا بمثل ىذه الد راسات ىم من أساتذة تربويين فى المقام األول .
كل من ( لوسيا وليبزنجرٕ٘ٓٓ  )ٔ:الجدارة بأنيا أداء العمل الصحيح
ويعرف ً
وبطريقة صحيحة ومن قبل الشخص الصحيح .
ويرى ( ربيعي  ( ٕٙٛ : ٕٓٓٚأن الجدارة ىي مجموعة المعارف والميارات والقيم
واالتجاىات والتي يمتمكيا الفرد  ,والتي تتحد معا لتشكيل سموك معين مطموب ألداء مجموعة
من الميام الوظيفية بكفاءة وفاعمية .
كما عرفتيا (نورة الخراشي  )ٕٖٔ : ٕٜٓٓبأنيا السمة الكامنة لدى الفرد والتي
الفعال أو المتميز  ,وأنيا أبعاد السموك الواقعة وراء األداء المتميز .
تؤدى إلى األداء َّ

كما يتعامل كال من (  ) Fen & Tsue 2012مع الجدارة باعتبارىا القدرة عمى

األداء بكفاءة داخل بيئة العمل  ,وكذلك القدرة عمى االستجابة لمتحديات في نطاق بيئة العمل.
ويتفق فى ىذا (صالح اليياشي ٖٕٔٓ) عمى أن الجدارة ىى القدرة عمي امتالك
شخص ما المعرفة والميارة والقدر من أجل أداء الوظائف كما ىو مطموب باستقاللية ومرونة.
ويتفق معو ( فرانك الند ٖٕٔٓ) الذى يعرف الجدارة بأنيا مجموعة من السموكيات
المتعممة والمكتسبة والمطموبة ألداء العمل في األنشطة المختمفة .
أما ( كردي ٖٕٔٓ  ( ٜ :فيتعامل مع الجدارة من منظور إداري فيعرفيا بأنيا
مجموعة من العوامل اإليجابية التى تجعل الفرد المناسب جدير بالعمل في المكان المناسب ,
وىذه العوامل منيا شخصية ومنيا مكتسبو بالخبرة العممية  ,وليا تأثير مباشر وغير مباشر
كل من العمل والعاممين والعمالء فى نفس الوقت .
عمى كفاءة وفاعمية ً
وفي سياق اإلطار األوروبي لممؤىالت الفنية تم تعريف الجدارة بانيا القدرة عمى تطبيق
المعارف  ,والميارات الشخصية  ,واالجتماعية في مكان العمل أو أثناء التعمم  ,كما وصفيا
بالمسؤولية  ,واالستقاللية خالل تنفيذ الميام .
كما حدد المجمس الوطني لممؤىالت المينية في المممكة المتحدة الجدارة باعتبارىا
"القدرة عمى تنفيذ األنشطة أو المينة أو الحرفة وفقًا لممعايير المتوقعة والمتطمبة لمعمل "

ومن خالل العرض السابق يمكن تعريف الجدارة بأنيا مجموعة السموكيات المتوافقة مع

- ٚٙٚ -

منهج الجدارات الحرفية مدخل لتطوير برامج إعداد العامل الفنى ....................................................

متطمبات سوق العمل  ,والتى تضم حزمة من ( المعارف  ,والميارات  ,والقيم ) المينية
والحياتية المعدة بصورة تسمح بممارسة العامل الفنى حرفة ما بالشكل المطموب .
وبمراجعة التعريفات السابقة لمجدارة نجد أنيا تدور حول ثالثة مكونات رئيسة وىى
كما يمى :
المكون األول ( العممي ) حيث تستند الجدارة عمى تحميل وتوصيف الدور أو الميمة
المطموبة من الفرد ويك ون الناتج تحديد لمميارات والمعارف واالتجاىات المطموبة ادائيا .
المكون الثاني ( النفسي ) حيث أن الجدارة تستند عمى المميزات التى يتمتع بيا
األفراد وبما يمتمكونو من ذخيرة فنية وسموكية ودوافع ومعامل ذكاء  ,حيث تعتبر أفضل
الوسائل لتوقع النجاح الميني .
المكون الثالث ( األعمال ) حيث أن الجدارة ميزة تنافسية  ,فاألداء األعمى ىو الذي
يحدد طبيعة كل جدارة  ,ويتم تقيم كل جدارة بمعايير سموكية مختمفة .
السمات المكونة لمجدارة :
ٔ -الدوافع  :ىى األشياء التـى يفكـر أو يرغـب الفـرد فييـا باسـتمرار وتتسـبب فـى إقدامـو عمـى
تصــرف مــا ,وتقــوم الــدوافع باختيــار الســموك وقيادتــو وتوجييــو نحــو أفعــال وأىــداف معينــة
مثـــال ( :دائمـــا مـــا يقـــوم أصـــحاب دوافـــع االنجـــاز العاليـــة بوضـــع أىـــداف صـــعبة التحقيـــق
ألنفسيم وتحمل المسئولية الشخصية النجازىا )  ,كمـا يسـتفيدون مـن التغذيـة المرتـدة فـى
تحســـين العمـــل بصـــورة مســـتمرة  ,والـــدوافع والجـــدارات عوامـــل مـــؤثرة جوىريـــة أو صـــفات
أساسية ذاتية التوليد تنبـ عمـا يفعمـو النـاس فـى أعمـاليم عمـى المـدى الطويـل دون رقابـة
لصيقة .
ٕ -الصـــفات  :ىـــى الخصـــائص الماديـــة واالســـتجابة لمظـــروف أو المعمومـــات مثـــال  ( :زمـــن
االستجابة وقوة اإلبصار تعتبران صفتين مـاديتين لمطيـار المقاتـل )  ,كمـا أن الـتحكم الـذاتى
فى المشاعر والمبادرة من الصفات التى البد أن يتسم بيا المدير الناجح .
ٖ -المفيــوم الــذاتى  :وىــى توجيــات الفــرد أو قيمــو أو صــورتو الذاتيــة مثــال ( :تعتبــر الثقــة
بــالنفس أى اعتقــاد الشــخص أن ب مكانـــو أن يكــون فعــاال فــى أى حالـــة تقريبــا جــزءا مـــن
المفيوم الذاتى لمشخص ) وقيم الشخص عبارة عن دوافع منعكسة أو إسـتجابية يمكنيـا أن
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تنب عما سيفعمو الشخص عمى المدى القريب فى الحاالت التى تكـون فييـا المسـئولية فـى
يد غيرة .
ٗ -المعرفــة  :ىــى المعمومــات التــى لــدى الشــخص فــى مجــال معرفــى معــين مثــال  ( :معرفــة
الج ـراح باألعصــاب والعضــالت فــى الجســم البشــرى ) والمعرفــة جــدارة مركبــة فالــدرجات فــى
اختبار المعرفة عادة ما تفشل فى التنبؤ بمستوى أداء العمل ألنيا تيـتم بقيـاس المعمومـات
والميـــارات ال بالطريقـــة التـــى تســـتخدميا المعمومـــات فـــى العمـــل  ,ويالحـــظ أن العديـــد مـــن
اختبارات المعرفة تقيس قـدرة الـذاكرة عمـى االسـترجاع فـى حـين أن مـا ييـم ىـو القـدرة عمـى
إيجاد المعمومات .
ثاىياً  :ميَخ اجلدازات احلسفية ( : ) Curriculum Of Craft Competencies
ماىية منيج الجدارات الحرفية  :يعد منيج الجدارات الحرفية أحد التنظيمات المعاصرة
فى برامج إعداد العامل الفنى بمدارس التعميم الفنى الصناعي بمصر  ,والذى يسعى لتحقيق
الكفاية اآلزمة لتغطية سوق العمل وفقاً لمبدأ جدارة = حرفة

فمسفة منيج الجدارات الحرفية  :ال يمكن بأي حال من األحوال أن يبنى منيج تعميمي

دون أن يستند صراحة أو ضمناً إلى فمسفة تربوية تسيم فى تحديد أطره واىدافو  ,ووضع

الخطط الالزمة لتصميمو وبناءه وتنفيذه وتقويمو وتطويره  ,وفى حال غياب الفمسفة عند بناء
المنيج تتضارب األىداف وتتقاطع االتجاىات وتتباين السبل فيضل المنيج طريقو نحو ما
يريد تحقيقو ويعجز عن أداء رسالتو  ,وفى ضوء ىذا تنبع فمسفة منيج الجدارات الحرفية من
الطبيعة الجغ ارفية والمناخية والثقافية و ....لممجتمع المصري بشكل عام ولبيئاتو الفرعية (
المحافظات ) بشكل خاص لتمبية احتياجات سوق العمل وسد العجز من العمالة الحرفية
المدربة  ,من خالل منيج مرن قادر عمى التعامل مع التغيرات والتطورات التكنولوجية
المختمفة  ,ويمكن توضيح ذلك من خالل الشكل التالي :
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Curriculum Of Craft Competencies

C

C
C
C

C

C

C

C

License to Practice the Craft
Inputs

Labor Market

شكم (  ) 1يىضر فهسفت يُهح اندذاساث انسشفيت

اليظسية الكائه عليَا ميَخ اجلدازات احلسفية  :يتوافق منيج الجدارات الحرفية مع النظرية
البنائية باعتبارىا من وجية نظر الباحث طوق النجاة لمتعميم الفني في القرن الواحد
والعشرين  ,حيث تعتبر النظرية البنائية نمطاً جديداً من أنماط التفكير الذي ينسب إلى ( جان

بياجيو )  ,ويعود بجذوره إلى البنائية الشخصية  ,وكانتً سببا في ظيور وجوه متعددة
لمبنائية باإلضافة ألنيا تحتل مكانة متميزة بين نظريات التعمم األخرى  ,وقد اعتمد عمييا كثير
من الترب ويون كطريقة مثمي في التعميم والتعمم  ,فيي تركز عمى أن التعمم عممية تفاعل
نشطة يستخدم فييا المتعمم أفكاره وخبراتو السابقة إلدراك معاني التجارب والخبرات الجديدة
التي يتعرض ليا كما تؤكد عمى أىمية بناء المتعممين لممعاني الخاصة بأفكارىم المتعمقة
بالعالم من حولي م وتؤكد عمى أن الخبرة تتطمب إثارة لجميع الحواس عند المتعمم حتى يحصل
عمى ما يسمى بالتعمم ذي معنى .
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وبمراجعة العديد من األدبيـات تبين أنو ال يوجـد تعريـف محـدد لمبنائيـة يحـوي بين
ثناياه كل ما يتضمنو المفيوم من معاني أو عمميات  ,بل حاول بعض منظـري البنائيـة
تعريفيـــا مـــن خـــالل رؤى تعكـــس التيـــار الفكـــري الـــذي ينتمـــون إليـــو ســـواء كـــان تيـــا ارً
جـــذرياً أو اجتماعياً أو ثقافياً  ,أو نقـدياً إال أن ىناك شبو اتفاق عمى أنيا عمميـة إعـادة بنـاء

المتعممـين لمعـاني جديـدة داخـل سـياق خبـراتيم الـسابقة .

مساذل الينو العكلي عيد بياجيُ  :افترض بياجيو وجود أربع مراحل رئيسة لالرتقاء يتطور
خالليا العقل اإلنساني (عبد اليادي ٕٓٓٓ  ( , )ٜٔٚ:عمى الغامدىٕٔٔٓ  ) ٖٖٓ :وىذه
المراحل عمى النحو التالي :
 املسذلة احلشية احلسنية ) : (Sensory Motor Stageتبدأ من الميالد وتمتد حتىنياية العام الثاني .
 مسذلة ما قبل العنليات ( : )Preoperational Stageتبدأ مع نيايات العام الثانيوتمتد حتى نياية العام السابع بعد الميالد .
 مسذلة العنليات العياىية  /املادية (  : (Concrete Operational Stageتبدأ معنيايات العام السابع وتمتد حتى نيايات العام الحادي عشـر بعد الميالد .
 مسذلة العنليات الشهلية الصوزية (  : ) Formal Operational Stageوتبدأ معنيايات العام الحادي عشر بعد الميالد وتمتد إلى نيايات العمر  ,وىى المرحمة المعنى بيا
المنيج القائم عمى الجدارات الحرفية وأىم ما يميزىا ( إبراىيم سعادة ٕٔٓٓ ( , (ٖٗ :عزيز
ٖٕٓٓ ( , )ٔٙٚ :عبد اليادي ٕٓٓٓ ( , ( ٖٛ-ٕٛ :عمى الغامدى ٕٔٔٓ , )ٖٖٓ :
امتالك الفرد لمعديد من القدرات والتي منيا ما يمى :
ٔ -إجراء العمميات العقمية باستخدام الرموز واألفكار المجردة .
ٕ -التفكير بعدد من االحتماالت المنطقية لؤلحداث .
ٖ -إدراك العالقات المتضمنة أكثر من متغير .
ٖ -إجراء المقارنات الدقيقة  ,واالستنتاجات بشكل مجرد
ٗ -ممارسة التفكير العممي .
٘ -ظيور اىتمامات الفرد بالمستقبل والقضايا االجتماعية .
 -ٙيتميز الفرد بالحرية والمرونة في التفكير .
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 -ٚميتلو الفسد قدزة الترهه  controlفي تفكيره  ,كما يظير في ىذه المرحمة
أنماط تفكير مختمفة منيا ( التوافقي  ,التناسبي  ,االجتماعي  ,االرتباطي ,
االفتراضي ) .
مبادئ اليظسية البيائية  :تركز النظرية البنائية عمى عدد من المبادئ كانت بمثابة ركائز
رئيسة استند عمييا الباحث عند تصميم وبناء المنيج القائم عمى الجدارات الحرفية والتي
يمكن تناوليا في التالى :
 - 1الــتعله عنليــة وجداىيــة  :الـتعمم الجيـد ىـو الـذي ييـتم بالجانـب الوجـداني لممـتعمم  ,فـال
بـد أن يمتـــزج الموقـــف التعميمـــي بمـــشاعر االســـتثارة  ,التـــشويق  ,الفـــضول  ,الحيـــرة
 ,واالبيـــار ,فيـــذه المشاعر تجذب المتعمم نحو التعمم
 - 2التعله حيدث بشهل طبيعي  :التعمم الطبيعي ( غير المصطنع ) يأخذ المتعمم إلى طريق
التوجو الذاتي لمتعمم  ,حيث يتحكم المتعمم في تعممو  ,ويديره  ,ويقوده ذاتياً
 - 3التعله عنلية ىشطة  :يمارس المتعمم النشاط في معالجتو لممعمومات  ,وتغيير  ,أو تعديل
بيئتو العقمية  ,فيبذل المتعمم جيداً عقميا ليحصل عمى المعرفة بنفسو
 - 4يكود االتزاٌ حلدوث التعله  :عندما يوضع المتعمم في موقف يجد فيو بنيتو المعرفية
الحالية غير مناسبة لتعمم ما يود تعممو فيشعر بحالة من عدم االتزان فيحدث تغي ارً في

بنيتو المعرفية ليستعيد ىذا التوازن .

 - 5التعله بياء للَوية  :إن رؤيتنا لمعالم المحيط بنا  ,ولمغة التي نتحدث بيا ,ومفيومنا عن
الذات  ,وعالقتنا باآلخرين  ,وكل ىذه األشياء تشكل ىويتنا  ,فما ىذه اليوية إال نتاج
لمخبرات التعميمية التي نشارك فييا.
 - 6يبين املتعله تعلنُ  :يقصد بمفظ يبني ىنا أن المتعمم يجب أن يتعرف -بمساعدة المعمم-
عمى ما يعرفو بالفعل  ,ليبني عمى أساسو المعمومات التي يكتسبيا ,ويحوليا لمعارف
 - 7التعله عنلية بيائية ومشتنسة  :التعمم عممية إبداعية يقوم فييا المتعمم بتنظيم تراكيبو
المعرفية  ,وتعديميا  ,بحيث تفضي الخبرات الجديدة لمعنى .
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أٍداف ميَخ اجلدازات احلسفية  :توجد مجموعة من األىداف التي يسعى منيج الجدارات
الحرفية لتحقيقيا  ,وىى عمى النحو التالى :
 -1جودة الخريج من خالل رفع مستوى اآلداءات والميارات العممية لمعامل المصري فى
مجال تنفيذ وممارسة األعمال الحرفية .
 -2رفع مستوى اآلداءات والميارات العممية لمعامل المصري فى مجال تنفيذ وممارسة
األعمال الحرفية .
 -3تنمية الميارات الحياتية لدى الخريج مما يجعمو قاد ارُ عمى المشاركة بفاعمية فى
المجتمع .

 -4اإلعداد المتكامل ( معرفياً  ,وميارياً  ,ووجدانياً  ,وقيمياً ) لمخريج مما قد يسيم بشكل
ما فى رفع االقتصاد المصري .

 -5الوفاء بمتطمبات سوق العمل وما يواجيو من تحديات محميا  ,واقميمياً  ,وعالميا .

 -6الحد من البطالة فى مجال العمالة الحرفية  ,وذلك من خالل ضخ عمالة ماىرة فورية
لسوق العمل وفق مستويات كل جدارة وفى زمن قياسي ال يتعدى ثالث شيور .
 -7تأكيد مفيوم التدريب الحقيقي وفق مستويات ومتطمبات كل جدارة حرفية .
 -8الحفاظ عمى المين الحرفية ذات الطابع المصري األصيل .
حمتوى ميَخ اجلدازات احلسفية  :يعتبر سوق العمل المحمى وما يواكبو من تغيرات  ,متطمبات ,
تحديات تقنية  ,تكنولوجية وحرفية أحد أىم المصادر التي يعتمد عمييا مخططي ومصممي
منيج الجدارات الحرفية فى الحصول عمى المحتوى المرتبط بمستوى كل جدارة حرفية  ,كما
يمعب رجاالت الصناعة دو ارً رئيساً كذلك فى تشكيل ىذا المحتوى  ,وما يتضمنو من ميارات

عممية ومعارف واتجاىات وقيم سواء كانت قيم استيالكية أو استخدامية أو  ........ألنو
المستفيد األول من مخرجات المدرسة الثانوية الصناعية خصوصاً عندما يتعمق األمر

بالطبيعة المناخية  ,الجغرافية  ,البيئية والثقافية داخل المجتمع المصري باعتبارىا من العوامل

المساعدة فى ت حديد شكل وطبيعة محتوى المنيج  ,وما يتطمبو من أنشطة تعميمية  /تعممية
 ,وأساليب تعميم وتدريب  ,ومصادر لمتعميم والتدريب  ,باإلضافة لعمميات التقويم القائمة عمى
أسس وقواعد يتم اعتمادىا من جيات متخصصة فى ىذا المجال  ,فما قد يتطمبو سوق العمل
ال يختمف اختالف جزي عن ما يتطمبو سوق العمل
داخل محافظة دمياط من جدارات حرفية مث ً
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داخل محافظة القاىرة أو الجيزة  ,كذلك الحال عندما نتحدث عن متطمبات سوق العمل من
الجدارات الحرفية وتحدياتو داخل محافظة مطروح أو أسيوط أو البحيرة أو الغربية أو الدقيمية
أو  ........فمكل محافظة طبيعتيا الحرفية التي تنفرد بيا وبالتالي كل ما يترتب عمى ذلك من
تخطيط وتصميم لمجدارات يتم وفق طبيعة سوق العمل ومتطمباتو داخل نطاق سوق العمل
المصري بشكل عام وم حافظاتو الفرعية بشكل خاص  ,والمرتبطة بطبيعة الحال بالطبيعة

المناخية والجغرافية والثقافية لكل محافظة .
أسص ميَخ اجلدازات احلسفية  :يقوم منيج الجدارات الحرفية عمى مجموعة من األسس العممية
والتي يمكن تناوليا في النقاط التالية :
أوالً  :دمخ العنلي مع اليظسي  :يعتبر الدمج من الضروريات الممحة التي يجب أن توضع في
االعتبار إذا ما أردنا بناء منيج قائم عمى الجدارات الحرفية لو عالقة بالواقع الميداني وأكثر
صدقاً وشموالً .
ثاىيا  :حتليل وزصد سوم العنل  :تعتبر عممية سد العجز والوفاء بمتطمبات سوق العمل من
النقاط الرئيسة التى يسعى منيج الجدارات الحرفية لتحقيقيا لذلك ف ن عممية رصد وتحميل
سوق العمل محمياً  ,اقميمياً وعالمياً وم ا يتضمنو من معمومات  ,بيانات  ,مستحدثات تقنية
وتكنولوجية يعد من الركائز األساسية التي تحدد مالمح محتوى المنيج .

ثالجا  :تسابط اخلربة  :يتكون منيج الجدارات الحرفية من مجموعة من الخبرات الحرفية
المترابطة والمكممة لبعضيا البعض  ,والتي يجب عمى جميع المؤسسات التعميمية توفيرىا

والتخطيط واملتابعة هلا بَدف التأثري على شخصية املتعله بشهل إجيابي .
زابعاً  :البياء املتهامل للفسد  :ييدف المنيج القائم عمى الجدارات الحرفية إلى مساعدة المتعمم
عمى بناء شخصيتو بصورة متكاممة بحيث يتمكن من فيم ذاتو وما يدور بداخمة وما يمتمكو
من ميارات شخصيو وتقنية  ,ويدرك ما يحيط بو من ظواىر بيئية  ,كذلك يكسبو القيم
واالتجاىات اإليجابية التي تتماشى مع طبيعة مجتمعة .
خامشاً  :تطبيل مبدأ الفسوم الفسدية  :يراعى المنيج القائم عمى الجدارات الحرفية عند
تصميمو وتنفيذه لؤلنشطة التعميمية  /التعممية أن تكون متنوعة ومتعددة ومتفردة  ,حتى
تواجو ما بين المتعممين من فروق فردية  ,وبذلك تتيح الفرصة لمجميع لممشاركة فى األنشطة
بفاعمية مما يسيم بشكل ما فى تحقيق النمو الشامل .
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سادساً  :مساعاة ميول وزغبات املتعلنني  :يولى المنيج القائم عمى الجدارات الحرفية لمميول
والرغبات اىتماماً كبي ارً  ,باعتبارىا قوة دافعة لمتعميم والتدريب الفعال لذلك يسعى منيج

الجدارات الحرفية باستخدام كافة األدوات والوسائل العممية المقننة لموقوف عمى الميول

والرغبات الحقيقية لممتعممين خصوصاً ما ىو متعمق بقدراتيم الفعمية  ,لما ليا من أىمية

قصوى فى عمميات التوجيو واإلرشاد تربوياً خصوصاً ما ىو متعمق بالجوانب التقنية المتعمقة
بممارسة العمل الحرفي .

سابعاً  :تطبيل مبدأ الهل يف واذد  :يعتبر مبدأ الكل فى واحد من أسس وقواعد العمل خالل
ممارسة العمل الجماعي التعاوني بمنيج الجدارات الحرفية تحت توجيو وارشاد من المعممين
والمدربين المدربين عمى مساعدة وتوجيو المتعممين نحو ممارسة العمل الجماعي التعاوني
لتحقيق مبدأ الكل فى واحد  ,ويظير ذلك خالل ممارسة المشروعات اإلنتاجية المشتركة .

قواعد أساسية جيب مساعاتَا عيد بياء ميَخ اجلدازات احلسفية :
لكى نضمن سالمة بناء  ,وتنفيذ منيج قائم عمى الجدارات الحرفية ال بد من إتباع
القواعد التالية :
ٔ -ال ينتقل الطالب من جدارة إلي أخري إال إذا وصل إلى مستوي تمكن محدد من مستويات
الجدارات الحرفية المتفق عمييا .
ٕ -الطالب الذى ال يتمكن من الوصول إلى إحدى مستويات التمكن المطموبة بكل جدارة ال
يحصل عمى رخصة لمزاولة الحرفة  ,ويحق لو استكمال دراستو فى نفس الجدارة ( جوانب
النقص فقط ) حتى يصل الحد مستويات التمكن الحرفي المطموب .
ٖ -يحصل الطالب فى حال اجتيازه لكل جدارة عمى رخصة لمزاولة الحرفة  ,وفق مستوى
التقييم الذى حصل عميو .
ٗ -المعمم  /المدرب ركناً رئيساً ال غنى عنو في عممية تصميم وتنفيذ منيج الجدارات الحرفية
 ,لذلك يجب أن يتم إعداده بالشكل الذى يؤىمو لممشاركة في عممية التطوير .

٘ -المعمم  /المدرب ىو العمود الفقري في تنمية األداءات الحرفية  ,وكذلك فى نقل الخبرات
لدى الطالب  ,لذلك يجب أن تكون لديو رغبة حقيقية في تنميتيا .
 -ٙيراعى عند تصميم وبناء المنيج القائم عمى الجدارات الحرفية  ,التكامل الراسي  ,واألفقي
بين جميع الجدارات الحرفية .
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 -ٚيراعى أن تتضمن كل جـدارة حـرفية حـزمة متـرابطة من المعمومات  ,القيم والميارات
(العممية  ,والحياتية ) المتكاممة .
 -ٛيسمح المنيج القائم عمى الجدارات الحرفية بحذف أو إضافة جدارات جديدة وفق متطمبات
سوق العمل  ,والتطورات الحادثة فى مجال الحرفة وما يواكبيا من مستحدثات تكنولوجية.
 -ٜتعتبر مرحمة رفع احتياجات سوق العمل بصورة دورية ( كل ثالث سنوات ) بالرجوع لرجال
الصناعة  ,وجميع المؤسسات ذات العالقة بالتعميم الفني من الركائز اليامة التي يعتمد
عمييا القائمين بتصميم المنيج القائم عمى الجدارات الحرفية .
ٓٔ -يتطمب التخطيط واإلعداد لممناىج القائمة عمى الجدارات الحرفية وقتاً كافياً لموفاء
بمتطمبات سوق العمل  ,من قبل المعممين  ,والتربويون  ,والمتخصصين من رجال

الصناعة واالقتصاد  ,و ........
ٔٔ -يعتبر عامل الوقت ودقة تحديد الزمن المناسب لكل جدارة من العناصر اليامة فى نجاح
منيج الجدارات الحرفية .
ٕٔ -مراعاة دمج الميارات الحياتية ( كحل المشكالت  ,والتواصل الفعال  ,والتفكير الناقد ,
اتخاذ القرار  ,إدارة الوقت  ) ..... ,ضمن محتوى منيج الجدارات الحرفية  ,وال تقدم
بشكل مستقل .
ٖٔ -ميارة األمان واألمن الصناعى والسالمة المينية تقدم بشكل متخصص وفق طبيعة كل
جدارة حرفية  ,ويتجنب دراستيا بشكل عام لجميع طالب التعميم الفني .
يذاخم يُهح اندذاساث انسشفيت  :يتحقق منيج الجدارات الحرفية باستخدام العديد من
المداخل التي تربط بين قدرات الطالب العقمية  ,ومياراتو العممية والشخصية وبين خبراتو ,
ميولو  ,واتجاىاتو ويمكن تحديد تمك المداخل من خالل الشكل التالي :
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عًهياث
عمهيت
يهاساث
عًهيــت

يهاساث
زياتيــت

تسذياث
عانًيــت
يذاخم يُهح
اندذاساث
الحرفية
يششوع
اَتاخي

يذخم
انميى

شكم (  ) 2يىضر يذاخم بُاء يُهح اندذاساث انسشفيت

يتضح من الشكل السابق مدى التنوع  ,والتباين بين المداخل التي يمكن في ضوئيا
تصميم وبناء منيج قائم عمى الجدارات الحرفية  ,إال انيا برغم تنوعيا وتباينيا تعمل جميعيا
بيدف واحد وىو إعداد الفرد المتكامل والقادر عمى أداء ميامو وواجباتو الحرفية بشكل فعال ,
ويمكن توضيح ذلك تفصيالً من خالل العرض التالي :
أوالً  :مدخل املَازات العنلية  : Practical Skills Approach :يؤكد منيج الجدارات
الحرفية عمى التوظيف األمثل لمميا ارت العممية المتداخمة بين محتوى المواد الدراسية المختمفة
 ,وذلك برفع الحواجز بينيا  ,وتقديميا لممتعمم بشكل متكامل ومتدرج بحيث يسيل عميو

إتقانيا وممارستيا بشكل فعمى فى ميدان العمل الحرفي  ,ويٍ يبشساث استخداو مدخل
املَازات العنلية فى بياء املياٍخ الكائنة على اجلدازات احلسفية ما يلى :
 -تعتبر الميارات العممية ركناً رئيساً فى جميع مراحل إعداد العامل الفني .

 الميارات العممية أكثر ارتباطا بممارسات المتعمم الحرفية  ,خصوصاً ما يمارسو خارجنطاق بيئتو التعميمية .

 الميارات العممية ىي التطبيق الفعمي لما يدرسو الطالب من مفاىيم وحقائق . تتميز الميارات العممية بالبقاء  ,فيي إلى حد كبير أقل عرضو لمنسيان نظ ارً لممارستياوفق خطوات عممية منطقية من البسيط لممركب لموصول لمناتج الحرفي المطموب .
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 أكثر ما يميز الميارات العممية ىو االستمرارية مع عدم التكرار  ,نظ ارً الرتباط المياراتالصغرى بالكبرى بشكل كبير مما يخمصنا من ظاىرة الميارات المكررة .

 تسويق وانتشار منتجات عالية الجودة مما يسيم في رفع االقتصاد المصري . ثاىياً  :مدخل العنليات العكلية  : Mental Processes Approach :يؤكد منيجالجدارات الحرفية عمى مدخل العمميات العقمية كالـــ ( المالحظة  ,التمييز  ,التحميل ,
التفسير  ,الوصف  ,النقد  ,واالبتكار ) عمى أن يراعى التدرج المنطقي فى تمك العمميات
سواء البسيطة منيا أو المركبة  ,ووفق طبيعة كل جدارة حرفية كذلك  ,وما تتضمنو من
ميارات عممية  ,وحسب درجة الصعوبة والتعقيد واالبتكار بيا  ,ويعد الترتيب والتتابع فى
مدخل العمميات العقمية بمنيج الجدارات الحرفية ضرورة ىامة نظ ارً ألن كل عممية عقمية

تعتمد بشكل كبير عمى العممية التى تسبقيا وتحدد معالم العممية العقمية التى تعقبيا  ,ومً
مربزات استخداو مدخل العنليات العكلية فى بياء املياٍخ الكائنة على اجلدازات احلسفية ما يلى :
 ترتبط الممارسات العممية بمنيج الجدارات الحرفية ارتباطا وثيقاً بالعمميات العقمية ,نظ ارً لما قد يقدمو الطالب من منتجات فريدة وغير نمطية فى كثير من جوانب

المنيج .

 تعتبر العمميات العقمية ضمن التحديات التى تواجييا غالبية األنظمة التعميمية فىجميع دول العالم خصوصاً فى الدول النامية .

 -ارتباط العمميات العقمية بشكل مباشر بمراحل بناء الفرد المختمفة .

ثالجاً  :مدخل الترديات العاملية املعاصسة Contemporary Global Challenges :
 : Approachيركز ىذا المدخل عمى التحديات العالمية المعاصرة نظ ارً لضرورة إعداد

عامل فنى يفي بمتطمبات سوق العمل محمياً  ,واقميمياً  ,وعالمياً كذلك التحديات المتوقعة
ال  ,وىو من المداخل اليامة جدا وتؤكد عميو كثير من الدول المتقدمة وتركز عميو عند
مستقب ً
التخطيط واإلعداد لمناىجيا  ,وتعرض من خاللو العديد من التحديات وتدعو لمبحث والمناقشة

ومن ىذه التحديات :

 تحديات العولمة (. )The challenges of globalization -الثورة التكنولوجية ). (Technological revolution
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 المنافسة العالمية واالحتكارات الدولية ( global competition and international. )monopolies
 العنف والتطرف واإلرىاب (. )violence , extremism and terrorism تحديات اقتصادية (. )Economic challenges تحديات ثقافية واجتماعية (. )Cultural and social challenges التحديات البيئية والصحية (. )Environmental and health challenges االنفجار السكاني ( . ) population explosionومً مربزات استخداو مدخل الترديات العاملية املعاصسة فى بياء املياٍخ الكائنة على اجلدازات
احلسفية ما يلى :
 الصراعات الفكرية الدائرة بين شعوب العالم الثالث تحديداً خصوصاً ما ىو متعمقباألنظمة التعميمية .

-

وضع أسس وقواعد جديدة لتطوير مناىج التعميم الفني تتماشى مع طبيعة المجتمع
المصري وقادره في ذات الوقت عمى مواجية التطورات المحمية والعالمية .

ومن ىنا يجب عمى مصممي المنيج القائم عمى الجدارات الحرفية تحرى الدقة فى اختيار
التحديات المناسبة لمطالب  ,والتي ستكون بطبيعة الحال محو ارً رئيساً تدور حولو الدراسة

سابعا ً  :يذخم انًهاساث انسياتيت  : Life Skills Approach :ييتم منيج الجدارات
الحرفية ببناء شخصية الفرد المتكامل القادر عمى ممارسة ما يكمف بو من ميام وأعمال وفق
متطمبات الحرفة  ,لذلك ف ن مدخل الميارات الحياتية يعتبر من المداخل اليامة نظ ارً لضرورة

امتالك العامل الفني لمعديد من الميارات الحياتية التي تؤىمو لالنخراط بسوق العمل بشكل فعال
كما تساعده في حسن إدارة حياتو الحرفية وتطويرىا  ,والتي من بينيا ميارة ( التواصل الفعال
مع العمالء  ,حل مشكالت العمل الحرفية  ,اتخاذ القرار  ,إدارة وقت العمل  ,التفكير الناقد ,

التفكير االبتكاري و ) .....ومن مبررات استخدام مدخل الميارات الحياتية فى بناء المناىج
القائمة عمى الجدارات الحرفية ما يمى :
-

تعتبر الميارات الحياتية مطمب رئيس في بناء الفرد .

-

تساعد في تنمية العالقات اإليجابية بين األفراد .

-

تسيم بشكل كبير في تسويق العامل الفني لحرفتو ولنفسو .
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-

التغمب عمى معظم المشكالت اليومية .

-

تحقق مبدأ المشاركة المجتمعية الفاعمة .

خامشاً  :مدخل الكيه  : Values Approach :فى ظل ما يعانى منو سوق العمل المصري
بشكل خاص من اختالل لمقيم التي ىى فى األصل األساس لممارسة الحرف المختمفة بنجاح ؛
لذا يتعامل منيج الجدارات الحرفية مع القيم باعتبارىا من أحد الركائز اليامة  ,ومن القيم
الحرفية التى يمكن أن يتم تناوليا خالل مرحمة إعداد المناىج ما يمى :
 قيم اجتماعية ( . ) Social Values قيم عقائدية ( . ) Religious Values قيم اقتصادية ( . ) Economic Values قيم تقنية ( . ) Technical Values قيم بيئية ( . ) Environmental Values قيم تراثية ( . ) Heritage Values قيم وجدانية وأخالقية ( . ) Moral and Valuable Values قيم وظيفية  ,واستخدامية ( . ) Functional Valuesومن مبررات استخدام مدخل القيم في بناء المناىج القائمة عمى الجدارات الحرفية ما يمى :

 السعي إلنتاج منتج حرفي عالي الجودة . -إرساء أسس واخالقيات العمل الحرفي .

 -التأكيد عمى اليوية وبالشخصية المصرية .

عمى أن يتم تطوير وتحديث ىذه القيم وفق مقتضيات وتطورات العصر  ,وتوزيعيا
عمى برنامج إعداد العامل الفنى وفق طبيعة المرحمة الدراسية والقدرات المختمفة

لممتعممين .

سادساً  :مدخل املشسوعات اإلىتاجية  : Productive Projects Approach :ويؤكد ىذا
المدخل عمى تنفيذ مشروع إنتاجي يسيم بشكل مباشر في إكساب الطالب لمعديد من الميارات
المتعمقة بالتخطيط والتنفيذ واإلدارة والتقويم لممشروع عمى أن يرتبط ىذا المشروع بطبيعة
التخصص النوعي بمدارس التعميم الفني فعمى سبيل المثال يمكن ان يكون مشروع كتربية
المواشي أو الدواجن أو صناعة األلبان أو صناعة المخبوزات  ,أو الصوبات الزراعية والمشاتل
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 ,ضمن المشروعات اإلنتاجية لمدارس التعميم الثانوي الزراعي  ,كما يمكن أن يكون صناعات
حرفية كصناعات األخشاب أو المعادن أو الجمود ضمن المشروعات اإلنتاجية بمدارس التعميم
الصناعي  ,ومن مبررات استخدام مدخل المشروعات اإلنتاجية في بناء المناىج القائمة عمى
الجدارات الحرفية ما يمى :
-

تأىيل الطالب لتنفيذ مشروعات إنتاجية مختمفة بعد التخرج من المدرسة .

-

صقل ميارات التخطيط والتنفيذ والتقويم لمشروع صناعي صغير .

مميزات ميَخ اجلدازات احلسفية :
ٔ -يفي منيج الجدارات الحرفية بمتغيرات  ,ومتطمبات  ,وتحديات سوق العمل محمياً ,
واقميمياً .

ٕ -فى منيج الجدارات الحرفية تزال الحواجز تماماً بين المواد الدراسية  ,حيث تقدم كل

جدارة بشكل متكامل  ,وال يوجد كتاب ما لمادة ما ولكن يوجد جدارة تجمع كافة

المعمومات  ,والمفاىيم  ,والميارات  ,والقيم ذات العالقة الوثيقة بموضوع الجدارة .

ٖ -يراعي منيج الجدارات الحرفية في المقام األول حاجات  ,واىتمامات  ,وميول ,
ورغبات الطالب بشكل حقيقي .

ٗ -يوفر منيج الجدارات الحرفية فرص تعميم وتدريب واقعية  ,ومتدرجة  ,ومتساوية
لجميع الطالب فى بيئات عمل حقيقية .

٘ -تطبيق مبدأ الفروق الفردية بين الطالب  ,ويظير ذلك جمياً خالل مراحل التقييم
المختمفة  ,والتدرج  ,واالنتقال من كل جدارة حرفية ألخري .

 -ٙالمدى الزمنى المخصص لمتدريبات والممارسات العممية بمنيج الجدارات الحرفية
يمثل نسبة ال تقل عن ٓ %ٚمن إجمالي زمن التعميم والتدريب  ,والتي تقدم

لممتعمم بشكل عممي متدرج من السيل لمصعب ومن البسيط لممركب .

 -ٚإكساب الطالب ميارات حل المشكالت التي قد تواجييم خالل ممارسة العمل
الحرفي.

 -ٛيتسم منيج الجدارات الحرفية بالمرونة الكافية  ,والتي تسمح لمطالب بالخروج
والدخول لمبرنامج وفق ظروفو وقدراتو الشخصية .
- ٚٛٔ -
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 -ٜييتم منيج الجدارات الحرفية بالطالب ذوى القدرات الخاصة  ,وذلك من خالل
االىتمام بالطالب الفائقين والموىوبين في مجاالت العمل الحرفي المختمفة .

ٓٔ -يعمل منيج الجدارات الحرفية عمى بناء الفرد بشكل متكامل  ,القادر عمى مواجية
أموره الحياتية المختمفة بشكل فعال .

ٔٔ -فى منيج الجدارات الحرفية يحصل كل طالب يجتاز جدارة حرفية عمى رخصة

مزاولة الحرفة وفق مستوى التقييم الذى حصل عميو  ,والتى تمكنة من ممارسة

العمل الحرفى محميا واقميميا بجدارة .

صعوبات تواجُ تصنيه وتيفير ميَخ اجلدازات احلسفية مبصس  :توجد مجموعة من الصعوبات

التى تواجو تطوير برامج إعداد العامل الفنى بمصر وفق منيجية الجدارات الحرفية ,
والتي يمكن تحديدىا فى النقاط التالية :

ٔ -نقص الكادر المؤىل والمدرب عمى تصميم وتنفيذ مناىج دراسية وفق منيجية

الجدارات الحرفية ؛ حيث أن نظام التعميم الجامعي بوضعو الحالي غالباً ما يركز
عمى إعداد معممين متخصصين فى المجاالت النوعية المختمفة بمدارس التعميم

الصناعى  ,لذلك ف نيم سوف يواجيون صعوبات بالمغة حال تكميفيم بتصميم ,

وبناء وتنفيذ منيج جدارات حرفية .

ٕ -ما زالت فمسفة التعميم من أجل الحصول عمى المعمومات ىي السائدة في مجتمعاتنا
العربية  ,وىى الفمسفة التى تتعارض مع طبيعة العصر وما يحيط بو من تحديات

بشكل عام  ,ومع الطبيعة المتفردة لمدارس التعميم الفنى الصناعي القائمة عمى

التعميم والتدريب من أجل الحياة

ٖ  -ما زال البعض يتعامل مع منيجية الجدارات الحرفية اصطالحا فقط عمى إنيا بديل
لمصطمح الكفاية  ,والمتضمنة امتالك الفرد لبعض الخصائص الوظيفية ( نفس

الفكرة التى ظيرت فى ضوئيا الجدارات ) ؛ إال أن عممية بناء وتصميم مناىج

دراسية وفق منيجية الجدارات الحرفية تختمف بشكل جزري عن الطرح المتعمق
بممارسة الوظائف فيي فكر تربوي فريد قائم عمى منيجية عممية رصينة  ,وعمى
- ٕٚٛ -
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فمسفة ورؤية واضحة وفق أسس وقواعد تتناسب مع طبيعة مدارس التعميم

الصناعي بمصر .

ٗ -ضعف التعاون والشراكة بين القائمين عمى تطوير برنامج إعداد العامل الفنى

بمصر وخصوصاً ما ىو متعمق بالمناىج الدراسية  ,والجامعات وما تمتمكو من أساتذة

اكادميين مؤىمين ومتخصصين فى برامج ومناىج التعميم الفنى .

ثالجاً  :تطويس بسىامخ إعداد العامل الفيى مبصس وفل ميَحية اجلدازات احلسفية :
إلعداد العامل الفنى بالمدارس الثانوية الصناعية وفق منيجية الجدارات الحرفية  ,يتم
تقسيم كل مجال مينى عام لحرف بحيث تمثل كل حرفة ( جدارة ) مستوى مستقل بذاتو  ,عمى
أن تضم كل جدارة مجموعة من الميارات الرئيسة والفرعية القائمة عمى مجموعة كبيرة من
المعارف والقيم المترابطة والمتكاممة  ,وتحقق فى ذات الوقت متطمبات سوق العمل  ,عمى أن
يتم ترتيب تمك الجدارات  ,وفق مستويات الصعوبة كما أن ىناك جدارات قائمة عمى جدارات
أخرى سابقة وىى مميدة فى ذات الوقت لجدارات الحقة  ,بمعنى أن توزع ببرنامج اإلعداد من
السيل لمصعب ومن البسيط لممركب  ,بحيث ينتقل المتعمم من جدارة ألخرى حتى يتم االنتياء
من دراسة البرنامج ككل

ويمكن توضيح رؤية إعداد العامل الفني بمدارس التعميم الصناعي من خالل الشكل التالي :
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يتضح من الشكل السابق المرونة والحرية المتاحة لمطالب لاللتحاق بسوق العمل  ,كذلك
يسمح برنامج إعداد لطالب الذى اجتاز الجدارة بمستوى أداء مطموب ومناسب لمتطمبات
احتياجات سوق العمل  ,أن يحصل عمى رخصة لمزاولة الحرفة المتعمقة بالجدارة التي حصل
عمييا  ,ولو الحرية كذلك فى استكمال الدراسة بشكل طبيعي إلى أن يكمل الجدارات المحددة
ببرنامج اإلعداد .
زابعاً  :التكويه مبيَخ اجلدازات احلسفية  :يخضع المتعمم خالل الدراسة بالبرنامج ألساليب
تقويم مرحمي ونيائي عمى مدار أيام التعميم والتدريب بالبرنامج وفقاً لطبيعة أىداف البرنامج

العامة وأىداف كل جدارة عمى حدة  ,من خالل استخدام اساليب وانماط متنوعة لمتقويم بكافة

أشكالو  ,أما بالنسبة لمتقويم النيائي المستخدم فى نياية كل جدارة ( والذى يحصل المتعمم من
خالل اجتيازه ) عمى رخصة مزاولة المينة  ,والتى في ضوئيا يمكنو ممارسة حرفة ما بسوق
العمل ؛ أما بالنسبة لتقويم مخرجات كل جدارة حرفية فيتم وفق ثالثة مستويات ونسب محددة
تبدأ من ٓ , % ٚوىو أقل مستوى مسموح بو لممارسة الحرفة والحصول عمى رخصة لمزاولة
الحرفة حتى ٓٓٔ  %وىو أعمى مستوى يمكن من خاللو لممتعمم ممارسة المينة بسوق العمل
 ,وكل مستوى محدد بتوصيف محدد وفق قدرات كل متعمم عمى حدة  ,ويمكن توضيح ذلك من
خالل الجدول التالى :

منوذد التكييه اجلزئي ( املسذلي ) :
خذول ()1
يىضر يستىياث انتمييى انًشزهي وفك يُهديت اندذاساث انسشفيت
و

يساوس تـميـيـى
انًهاساث انعًهيت

()0
نى يتًكٍ

يستىياث انتمييى
()1
تًكٍ
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منوذد التكويه الهلى ( اليَائي ) :
خذول ()2
يىضر يستىياث انتمىيى انُهائي وفك يُهديت اندذاساث انسشفيت
يستىي
زشفي
ثانث
زشفي
ثاَي
زشفي
أول

انًعذل %

تىصيف انًهاو بكم يستىي

يُفز يهاو يسذدة وال يُتمم يٍ يهًت ألخشي
يٍ .99 : %70
إال بًىافمت انًششف انفُي .
%79
يُفز يهايه باستمالنيت وفك خطىاث يسذدة
يٍ .99 : %00
ويتفك عهيها  ،ويتكيف يع اندذيذ .
%09
يًاسس يهايه بإتماٌ يع لذسته عهً زم يشكالث
يٍ : %90
انعًم  ،وانتمييى انزاتي  ،والتشاذ زهىل خذيذة
%100
( يبتكش ) وصىالً ألفضم انُتائح بًسيط انعًم .

يتضح من الجدول السابق أن برنامج إعداد العامل الفني والحصول عمى رخصة لمزاولة
المينة قائم عمى ثالث مستويات رئيسة  ,وفى ضوء ذلك تم وضع اإلطار العام لمبرنامج المطور
إلعداد العامل الماىر بالمدرسة الثانوية الصناعية .

- ٚٛ٘ -
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املساجع
أوالً  :املساجع بالغة العسبية :
()1

الغامدي  ،عمي عوض محمد ( " : )2111نظرية بياجيو و تطبيقاتيا التربوية  :النظرية
البنائية" مجمة عالم التربية .

()2

المجالس القومية المتخصصة (  : ) 2118متابعة وتقويم نظم التعميم الفنى  ،تقرير المجمس
القومي لمتعميم والبحث العممي والتكنولوجيا  ،القاهرة – مطبوعات األمانة العامة لممجاس
القومية المتخصصة .

()3

المجالس القومية المتخصصة ( " : )2111دور التعميم الفني والتدريب في تنمية المهارات
بالقطاع غير الحكومي "  ،تقرير المجمس القومي لمتعميم والبحث العممي والتكنولوجيا  ،رئاسة
الجمهورية  ،الدورة السابعة والعشرون .

( )4المؤتمر القومي ( : )2111التعميم الفنى واحتياجات سوق العمل  ،قطاع خدمة المجتمع وتنمية
البيئة – جامعة بنى سويف .
( )5المؤتمر القومي (  : )2112التعميم الفنى بين الواقع والمأمول  ,جميورية مصر العربية ،
مجمس الشورى  ،لجنة التعميم والبحث العممي  ،فى المدة من (  )17:18أكتوبر
( )6أمال سيد مسعود وآخرون ( : )2111تصور مقترح لمنهج إدارة المشروعات في ضوء النظام
الجديد لمتعميم الثانوي العام  ،جمهورية مصر العربية  ،المركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية
 ،شعبة بحوث التعميم الصناعي
( )7إيمان حافظ عبد الصمد ( " : )2119الكفاية الخارجية لمشروع مبارك – كول لتطوير التعميم
الثانوي الصناعي في مصر "  ،دراسة حالة عمى محافظة الغربية  ،المؤتمر العممي السنوي (
العربي الرابع – الدولي األول )  ،االعتماد األكاديمي لمؤسسات وبرامج التعميم العالي النوعي
فى مصر والعالم العربي " الواقع والمأمول " في المدة من (  9 - 8أبريل )  ،المجمد األول ،
كمية التربية النوعية  -جامعة المنصورة
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( )8جمال فخر الدين شفيق ( : ) 2111تنمية المهارات العممية المرتبطة بمادة التكنولوجيا لدى طالب
الصف الثالث بالمدارس الثانوية الصناعية  ،رسالة دكتوراه  " ،غير منشورة "  ،معهد الدراسات
التربوية – جامعة القاهرة .
()9

حازم الببالوي ( : )2113سوق العمل ومشاكل البطالة في البمدان العربية  ،صندوق النقد
العربي  ،اإلمارات .

( )11حسام مازن ( : ) 2112التربية العممية وأبعاد التنمية التكنولوجية والمهارات الحياتية والثقافة
العممية الالزمة لممواطن العربي  ،المؤتمر العربي  ،العممي السادس " التربية العممية وثقافة
المجتمع "  ،الجمعية المصرية لمتربية العممية  ،مجمد ( ، )1يوليو  ،كمية التربية – جامعة عين
شمس .
( )11داليا السيد هنداوى ( : )2119تصور مقترح لمنهج التدريبات المهنية لتنمية األداء المهارى
لطالب المدارس الثانوية الصناعية فى ضوء االتجاهات المعاصرة ومتطمبات سوق العمل ،
رسالة ماجستير" غير منشورة "  ،كمية التربية  -جامعة المنصورة .
( )12سمية عمي مخموف ( : ) 2111التعميم الثانوي الفني الصناعي وتحقيق متطمبات سوق العمل
بمحافظة الفيوم  ،مجمة عالم التربية  ،العدد ( ، )3مارس .
( )13شعبان عبد العظيم أحمد (  : )2112عمم النفس التجاري المعاصر فى ضوء متطمبات السوق
 ،ط  ، 1القاهرة  ،دار إيتراك لمطباعة والنشر والتوزيع .
( )14طاهر عبد الحميد العدلى ( : )2111تطوير منهج الرسم الهندسي والفيزياء باستخدام التقنيات
الحديثة لتحقيق متطمبات سوق العمل وتنمية التفكير االبتكاري لدى طالب المدارس الثانوية
الصناعية  ،رسالة دكتوراه "غير منشورة "  ،كمية التربية – جامعة المنصورة .
( )15عادل حسين ابو زيد (  : ) 1997تصميم برنامج لطالب المدرسة الفنية الصناعية المعمارية
في ضوء متطمبات سوق العمل – وقياس فعاليته  ،رسالة دكتوراه " غير منشورة "  ،كمية التربية
 جامعة حموان .( )16عادل مصطفى مهران (  : ) 2112التعميم الصناعي وسوق العمل في مصر وبعض الدول
المتقدمة  ،مؤتمر التعميم الفني والتدريب  ،الييئة العامة لمتعميم التطبيقي والتدريب  ،الكويت .
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( )17عالء الدين يسرى الشرقاوي ( : )2111تطوير منهج تكنولوجيا نجارة العمارة لطالب المدرسة
الثانوية الصناعية المعمارية في ضوء توجهات المستقبل  ،رسالة دكتوراه "غير منشورة "  ،كمية
التربية  -جامعة حموان .
( )18عمى النجيحى (  : ) 2113فعالية برنامج مقترح قائم عمى الوسائط المتعددة فى إتقان تعمم
الطالب لبعض المهارات العممية بمادة كهرباء السيارات بالمدارس الفنية المتقدمة الصناعية ،
رسالة ماجستير  " ،غير منشورة "  ،كمية التربية – جامعة الزقازيق
( )19فاطمة فاروق الشرقاوي (  : ) 2115تطوير منهج التسويق بالمدرسة الثانوية التجارية فى ضوء
متطمبات سوق العمل  ،رسالة ماجستير " غير منشورة "  ،كمية التربية – جامعة طنطا .
( )21ماجدة محمد سرور( " : ) 2115ربـط التـعميم الفنـي بـاحتيـاجــات السـوق "  ،المـؤتمر والمعرض
الفنـي (التقني) األول حول تعميم فني متطور " رؤية مستقبمية واقعية "  ،القاهرة  ،و ازرة التربية
والتعميم الفني والتجهيزات  ،فى المدة من (  18 -17إبريل )
( )21مدحت عبد الحميد ابو زيد (  : ) 2112عمم النفس الميني  ،ط ( ، )1جزء (أول)  ،دار
المعرفة الجامعية لمنشر والتوزيع  ،كمية اآلداب – جامعة االسكندرية .
) )22محمد شكري وآخرون (  : ) 2113أليات الربط بين التعميم الصناعي واحتياجات سوق العمل
بالمدن الصناعية الجديدة  ،مجمة كمية التربية  -جامعة األزهر  ،عدد ( ، )115يناير .
( )23محمد عبد العظيم أبو زيد (: ) 2119صيغة مقترحة لربط التعميم الثانوي الصناعي بسوق العمل
في مصر في ضوء صيغة المدرسة الي العمل بالواليات المتحدة األمريكية  ،مجمة البحث في
التربية وعمم النفس  ،عدد " ، "1جزء ( أول )  ،ابريل  ،كمية التربية  -جامعة المنيا .
( )24محمد عبد الحميد محمد ( : )2112أليات الربط بين التعميم الثانوي الصناعي واحتياجات سوق
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رمضان  ،عدد " ، "42مجمة كمية التربية  -جامعة الزقازيق .
( )25محمود السيد أبو النيل ( : )2115عمم النفس الصناعي والتنظيمي عربياً وعالمياً  ،سمسمة
الفكر العربي في التربية وعمم النفس عدد ( ، )32كمية اآلداب  -جامعة عين شمس .
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