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وصتدمص البخح
ىدف البحث الحالى إلى وضع تصور مقترح لتعظيم الفائدة من المدارس الثانوية الفنية
 وقد،لمتعميم والتدريب المزدوج داخل المصنع بمحافظة الدقيمية في تحسين كفاءة خريجييا
حيث اتضحت خطواتو من خبلل التنظير لمفيموم الكفاءة

استخدم البحث المنيج الوصفى

 وبعض، وبعض المشكبلت التى تواجيو، والتعريف بالتعميم الثانوى الصناعى وأىدافو،الخارجية
أيضا من خبلل
ً  كما اتضح، وطرق قياسيا،مؤشرات كفاءة خريجى التعميم الثانوى الصناعى
 والتعرف عمى طبيعة،عرض اإلطار المفاىيمى لمتعميم والتدريب المزدوج كأحد أنماط التعميم الفنى
الدراسة بمدرسة " إنديجو الثانوية الفنية لمتعميم والتدريب المزدوج" بإدارة طمخا التعميمية
 وتمثمت أدوات البحث فى تطبيق استبانتين إحداىما موجية إلى القائمين عمى،بمحافظة الدقيمية
 موجية إلى طبلب المدرسة حيث تم التطبيق،) واألخرى4:(  والتى بمغ عددىم،أمر المدرسة
 وقد انتيى البحث بوضع تصور مقترح،طالبا وطالبة بالصف الثانى والثالث
)8;(عمى عدد
ً
لتحسين كفاءة خريجى المدارس الثانوية الصناعية من خبلل مدارس التعميم والتدريب المزدوج
.)(مدرسة داخل مصنع

abstract
The aim of the current research is to develop a proposed perception to
maximize the benefit of technical secondary schools for the dual education
inside the factory in Dakahlia Governorate in improving the efficiency of its
graduates. The research used the descriptive method, Through theorizing the
concept of External efficiency, the definition of industrial secondary education
and its goals, some of the problems facing it, and some indicators of the
efficiency of industrial secondary education graduates, and ways of measuring
them, It was also presenting the concept of dual education as one as of the
technical education patterns, And get acquainted with the nature of the study at
"Indigo Technical Secondary School for Dual Education and Training" at
Talkha Educational Administration, Dakahlia Governorate, The research tools
were represented in the application of two questionnaires, one of which was
directed at those responsible for the school matter, which numbered (17) and
the other, directed at school students, where the application was applied to (58)
students in the second and third grade, where the research ended with a
proposed concept to improve the efficiency of school graduates Industrial
secondary school through dual education schools (a school inside a factory).
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وكدوة
يعد التعميم أحد ركائز المجتمع ،وأساس تقدم الشععوب وعنعوان حضعارتيا ،لعذا تسععى جميعع
الععدول بععاختبلف أنظمتيععا االقتصععادية إلععى االسععتثمار األمثععل لمواردىععا البشععرية ،وخاصععة تمععك
الدول التى تعانى من قمة الموارد الطبيعية ،فتركز عمى التعميم بشكل عام والتعمعيم الفنعى بشعكل
خاص ،لما لو معن عوائعد اقتصعادية ،حيعث يقعاس تقعدم األمعم وتطورىعا فعى الوقعت الحعالى ،بمعا
تمتمكعو معن ثعروة بشعرية فنيعة ،تحمعل عمعى عاتقيعا مسعئولية التنميعة االقتصعادية ،واالجتماعيعة
بيا.
ويعتبععر التعمععيم الفنعى مععن األدوات الرئيسععة لتحقيععق برنععامج التنميععة الشععاممة ،بععل إنععو يعتبععر
قاطرة التنمية ،ودعامة من دعامات منظومة التعميم ،حيث يسعى بنوعياتو المختمفة إلعى إععداد
القععوى العاممععة المععاىرة البلزمععة لتحقيععق خطععط التنميععة االقتصععادية ،واالجتماعيععة لمدولععة ،حيععث
يصب مباشرة فى سوق العمل (وزارة التربية والتعميم ،):: ،فالتعميم الفنعى ىعو المسعئول األول
عن تزويد المجتمع باأليدى العاممة الماىرة ،القادرين عمى اإلنتاج فى مختمعف القطاععات ،كمعا
أيضا مسئولية مواجية متغيرات ،وتحديات سوق العمعل ،التعى تعؤدى وبسعرعة مذىمعة
يقع عميو ً
إلععى اختفععاء عععدد مععن الميععن ،وظيععور أخععرى ،إضععافة إل عى التكععتبلت االقتصععادية التععى أصععبح
عثبل فععى اتحععادات وشععركات متعععددة الجنسععيات ،عععابرة
العامععل الععرئيس فييععا القطععاع الخععاص ،ممع ً
القارات ،مما يتطمب ميارات فنيعة فائقعة ومتجعددة ،ولعذلك أصعبحت العبلقعة بعين التعمعيم الثعانوى

الفنعععععى ،وسعععععوق العمعععععل عبلقعععععة ديناميكيعععععة مرتبطعععععة بعععععالمتغيرات العالميعععععة المعاصعععععرة (أبعععععو
النور.)64 ،5148،
أساسععا مععن األسععس الديناميععة
ويعععد التعمععيم الثععانوى الصععناعى أحععد أن عواع التعمععيم الفن عى ،و ً
لتطوير المجتمع ،وأداتو إلعداد القوى العاممة المدربة البلزمة الحتياجاتو الحاليعة والمسعتقبمية،
فيععو تعمعععيم يرتكعععز عمعععى اإلععععداد األكعععاديمى والتععدريب المينعععي ،وغايتعععو إععععداد وتأىيعععل القعععوى
البشععرية المدربععة التععى تحقععق التطععوير فععى مجععال الصععناعة ،لععذا فيععو يشععكل دعامععة ىائمععة مععن
دعامات المنظومة التعميميعة ،ويععد ركيعزة أساسعية فعى التنميعة الشعاممة ،كمعا أنعو األداة الفعالعة
لتنمية قدرات األفراد عمى تحمل أعباء التنمية فى مجاالتيا اإلنتاجية (حويل.)51:،514:،
انعكاسا لمقوى والعوامل المعؤثرة فيعو سعواء
وتعد كفاءة النظام التعميمى وخاصة التعميم الفنى
ً
كانععت داخميععة مععن داخععل النظععام نفسععو أو خارجيععة فيمععا يععرتبط بععالمؤثرات البيئيععة المحيطععة بععو،
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وبالتالى فإن كم وكيعف المخرجعات التعى يععدىا التعمعيم ىعى انعكعاس لكعم وكيعف المعدخبلت التعى
تفاعمععت فيمععا بينيععا إلعععداد المخرجععات بمواصععفات قععد يقبميععا سععوق العمععل ،وقععد ال يقبميععا فععى
مجاالت العمل المتععددة (الرشعدان . )576،5148 ،وعميعو فالنظعام التعميمعى المتكامعل ومنيعا
التعمععيم الفن عى ،ىععو القععادر عمععى التوظيععف األمثععل لطاقاتععو شوامكاناتععو البشععرية والماديععة لتحقيععق
رؤيتو بتميز ،وذلك من خبلل التحسين المسعتمر لمعمميعات الفنيعة ،واإلشعرافية ،واإلنسعانية بأقعل

وقت وجيعد وتكمفعة ،معع التطعوير العدائم لمخرجاتعو ،معن أجعل تحقيعق رضعا المسعتفيد وقطاععات
العمل المختمفة (حجى.)541،5115
اىتمامععا كبيع ارً لتطععوير التعمععيم الفنعى ،حيععث نصععت المععادة ( )51مععن
ولععذلك فقععد أولععت مصععر
ً
الدسعععتور المصعععرى عمعععى أن" تمتعععزم الدولعععة بتشعععجيع التعمعععيم الفنعععى والتقنعععى والتعععدريب المينعععى
وتطويره والتوسع فى أنواععو كافعة ،وفقًعا لمععايير الجعودة العالميعة وبمعا يتناسعب معع احتياجعات

سععوق العمععل" كمععا أكععد اليععدف العععام لمتعمععيم الثععانوى الفنععى بالخطععة اإلسععتراتيجية لمتعمععيم قبععل
الجععامعى ( )5161-5147عمععى "إعععداد فنععى مععاىر قععادر عمععى المنافسععة بالسععوق المحميععة
واإلقميمية والعالمية ،ويشارك بإيجابية فى تقدم ورقى العوطن" (وزارة التربيعة والتعمعيم ،)::،كمعا
تضمنت الخطة اإلستراتيجية أىم األىداف المتوقعة فى ععام ( )5161الخاصعة بعالتعميم الفنعى،
والتى كان من أىميا( وزارة التربية والتعميم:):;،
 التوسع فى أعداد مدارس التعميم الفنى ،بما يضمن توافر فرص متكافئة لكل من
يرغب من خريج المرحمة اإلعدادية فى االلتحاق بالتعميم الفنى وفق دستور.5147
 التوسع فى فرص ،وتحديث تخصصات التعميم الفنى فى مصر ،والمدارس المصرية.
وعالميا) ،والتوسع فى العمل مع الجيات المينية ،والتحفيز
محميا
 تفعيل الشراكات (
ً
ً
ليا.
 تحويل مدارس التعميم الفنى إلى تعميم قائم عمى التعميم والتدريب المزدوج فى
إطار(مدرسة فى كل مصنع) ،مع إصدار القواعد المنظمة لمتعاون بين إدارة المدرسة
والمؤسسات اإلنتاجية فى المجتمع المحمى.
 زيادة عدد المدارس الفنية داخل الوحدات اإلنتاجية والخدمية.
 ربط المدارس الفنية بأماكن اإلنتاج واالحتياجات المطموبة لسوق العمل.
 التدريب من أجل التشغيل.
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ولكن عمى الرغم معن جيعود الدولعة واىتماميعا بتطعوير التعمعيم الفنعى الصعناعى ،وفعى ظعل معا
يشيده العالم من تطور تكنولوجى وتقنى ،إال أنو مازال القطاع االقتصادى فى مصر يعانى معن
نقص العمالة الماىرة ،وشبو الماىرة ،ونقص جودة المدخبلت البشعرية بمواقعع العمعل واالنتعاج،
ويعععود ذلععك إلععى انخفععاض جععودة التعمععيم الفن عى الصععناعى ،وضعععف توافععق المواصععفات المينيععة
لمخعععريجين معععع المواصعععفات والمععععايير المطموبعععة فعععى سعععوق العمعععل ،ونقعععص ميعععارات العمعععال،
وانخفععاض مسععتوى إنتععاجيتيم ،األمععر الععذى يسععتدعى ضععرورة وحتميععة تطععوير منظومععة التعمععيم
الفن عى الصععناعى الحاليععة بكععل مكوناتيععا لمواجيععة التغيي عرات االقتصععادية ،والفنيععة والتكنولوجيععة
المتسعععارعة ،والتطعععورات الحديثعععة التعععى تشعععيدىا المجتمععععات فعععى مختمعععف المجعععاالت ،وتحقيعععق
المواءمة المينية بين مخرجات التعميم الفنى ومتطمبعات سعوق العمعل المحمعى والععالمى والوفعاء
بمتطمبات التنمية االقتصادية (شرارة)985،5149،
ولذلك سعت مصر إلى األخذ ببعض األساليب والمداخل الحديثة فى تطوير منظومة
التعميم الفنى ،منيا تطبيق نظام التعميم والتدريب المزدوج ،وىو ما كان يعرف سابقًا بمشروع

بناء عمى اتفاقية تعاون بين الجانب المصرى ُمتمثل فى وزارة التربية
( مبارك كول) والذى تم ً
والتعميم والجانب األلمانى ُمتمثل فى الوكالة األلمانية لمتعاون الفنى ،حيث يقوم نظام التعميم
والتدريب المزدوج عمى أساس الدراسة النظرية لمدة يومين فى إحدى المدارس الثانوية الفنية،
وأربعة أيام تدريب عممى فى المصانع والشركات ،أو ما يعادل ذلك من تعميم وتدريب مجمع
داخل المصانع أو الشركات ( أبوالعينين ،)6 ،514;،وبذلك يسيم فى توفير العمالة الفنية
وعمميا عمى وسائل اإلنتاج والتكنولوجيا الحديثة المتقدمة بما يتمشى مع
عمميا
تدريبا
المدربة
ً
ً
ً
احتياجات المصانع والقطاعات االقتصادية األخرى ،ويتيح فرص عمل مناسبة لمشباب ،كما
يؤدى إلى رفع كفاءة شوانتاجية المنتج المصرى لمواجية المنافسة العالمية (قرار وزارى رقم
.)511:، 95
دخبل لحل الكثير من مشكبلت التعميم الثانوى
وعميو يعتبر نظام التعميم والتدريب المزدوج ُم ً
الصناعى ،ولعل أىميا الفجوة الكبيرة بين خريجى التعميم الصناعى واحتياجات سوق العمل
كما وكيفًا ،حيث أصبحت مشكمة ضغف الموءامة بين مخرجات التعميم والتدريب واحتياجات
ً
فنيا يخص الفنيين المعنيين بالتعميم
اتساعا ،ولم تعد شأناً ً
سوق العمل تزداد خطورة و ً
والتدريب وأسواق العمل بل أصبح موضع اىتمام الدولة بجميع أجيزتيا ومسئولييا.
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ومععن الدراسععات التععى تناولععت نظععام التعمععيم والتععدريب المععزدوج ،وأكععدت عمععى دوره فععى التغمععب
عمععى الكثيععر مععن مشععكبلت التعمععيم الفنععى دراسععة ( بركععات )5114،بعنعوان " دراسععة مقارنععة بععين
مععدارس مشععروع" مبععارك -كععول لتطععوير التعمععيم الصععناعى والمععدارس الثانويععة الصععناعية فععى
مصر" ،حيث ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى نقاط القوة والضعف فعى المعدخبلت التعميميعة لكعل
مععن مععدارس مشععروع " مبععارك -كععول" لتطععوير التعمععيم الصععناعى ،والمععدارس الثانويععة الصععناعية
نظععام الععثبلث سععنوات ،وأوجععو الشععبو واالخععتبلف بينيمععا ،شوالقععاء الضععوء عمععى عمميععات اإلعععداد
والتععدريب ،حيععث اسععتخدمت الدراسععة المععنيج الوص عىفي فععى عععرض اإلطععار المفععاىيمى لمشععروع

مبارك -كول ،والمنيج المقارن لتحميل أوجو الشبو واالختبلف بعين النظعامين ،حيعث تعم تطبيعق
اسعتبانة مقدمعة لمعممعى ومععديرى المعدارس الثانويعة الصعناعية ،ومععدارس مشعروع مبعارك -كععول
بيععدف التعععرف عمععى طبيعععة عمميععم والصعععوبات التععى ت عواجييم ،ومقترحععاتيم لمتغمععب عمييععا،
واسععتمارة لتقععويم المبنععى المدرس عى ،ومععا يضععمو مععن ورش ،ومعامععل ،وتجيي عزات ،وقععد توصععمت
الدراسة إلى مجموعة معن المقترحعات لبلسعتفادة معن إيجابيعات مشعروع مبعارك -كعول وتوظيفيعا
فى تطوير التعميم الثانوى الصناعى فى ضوء اإلمكانات المتاحة.
فى حين ىدفت دراسة (عباس )5114 ،بعنوان "مشروع مبارك -كول بين التخطيط والتنفيعذ"
التعرف عمى واقع التعميم المينى فى النظعام المعزدوج فعى البنيعة األساسعية لمكيعان التعميمعى فعى
جميوريععة ألمانيععا االتحاديععة ،والتعريععف بمشعععروع مبععارك -كععول ،ومحاولععة تشععخيص وتحميعععل
المعوقععات التععى تحععول دون تحقيععق أىععداف المشععروع ،حيععث اسععتخدم البحععث المععنيج الوصععفى
لعرض التجربة األلمانية فى التعميم والتدريب المعزدوج ،وتحميعل واقعع مشعروع مبعارك -كعول فعى
مصر ،حيث توصمت الدراسة إلعى مجموععة معن المقترحعات لمتوسعع فعى نظعام التعمعيم والتعدريب
المزدوج فى مصر.
أما دراسة (عمار )5118 ،بعنوان "تقويم التعميم والتدريب المعزدوج بعالتعميم الثعانوى الزراععى
فى مشروع مبارك -كول ومقترحات تطعويره" فيعدفت إلعى تقعويم واقعع التعمعيم والتعدريب المعزدوج
بالتعميم الثعانوى الزراععى فعى مشعروع مبعارك -كعول وسعبل تطعويره ،وكيفيعة التوسعع فعى تطبيعق
التعمععيم والتععدريب المععزدوج بالمععدارس الثانويععة الزراعيععة ،حيععث اسععتخدم المععنيج الوصععفى فععى
التعرف عمى أىداف التعميم والتدريب المزدوج ،من خبلل تطبيق اسعتبانة موجيعة إلعى المعممعين
والطبلب لمتععرف عمعى معدى تعوافر عناصعر النجعاح بعالتعميم والتعدريب المعزدوج بمعدارس التعمعيم
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الثانوى الزراعى فعى مشعروع مبعارك – كعول ،والتععرف عمعى مقترحعاتيم لتطعويره ،حيعث توصعمت
الدراسعععة إلعععى مجموععععة معععن المقترحعععات والتوصعععيات التعععى معععن شعععأنيا تطعععوير التعمعععيم الثعععانوى
الزراعى.
كما جاءت دراسعة (محمعود )5119،بعنعوان" برنعامج مقتعرح إلععداد طالعب المدرسعة الثانويعة
المعمارية فى ضوء النظام المزدوج إلحدى المين المطموبعة فعى سعوق العمعل "لتسعتيدف وضعع
برنععامج مقتععرح إلعععداد طععبلب المدرسععة الثانويععة المعماريععة فععى ضععوء النظععام المععزدوج تخصععص
الخرسانة وفقًعا الحتياجعات سعوق العمعل ،حيعث اسعتخدمت الدراسعة المعنيج الوصعفى فعى تحميعل
سععوق العمععل المصععرى ،والتعععرف عمععى التخصصععات التععى يحتاجيععا سععوق العمععل ،إلععى جانععب

المععنيج التجريبعى فععى الشععق الميععدانى ،وذلععك مععن خععبلل المقابمععة الشخصععية ،وتصععميم اسععتمارة
استطبلع رأى حعول الواجبعات والميعام التعى يمكعن إسعنادىا لمينعة شعدة معدنيعة ،حيعث توصعمت
الدراسة إلى مجموععة معن النتعائج منيعاو قصعور دور المدرسعة الثانويعة المعماريعة فعى مواجيعة
متطمبات سوق العمل ،التوصعل إلعى قائمعة الميعن لتخصعص الخرسعانة المسعمحة بالمدرسعة فعى
ضععوء التطععورات التكنولوجيععة فععى المجععال المعمععارى مععع وضععع بعععض الحمععول المقترحععة لعععبلج
مشكبلت ىذه المدرسة.
كمععععا جععععاءت دراسععععة ) (Koudahl,2010بعنععععوان " التعمععععيم والتععععدريب المينععععى :التعمععععيم
المععزدوج واألزمععات االقتصععادية" لتسععتيدف عععرض أحععد نظععم التعمععيم والتععدريب المععزدوج ،وىععو
المدارس الفنية الصناعية داخل المصنع أو الشركة فى كل من فرنسا والعدنمارك وألمانيعا ،حيعث
اسعععتخدمت الدراسعععة المعععنيج الوصعععفى فعععى ععععرض الجوانعععب المختمفعععة ليعععذا النظعععام معععن حيعععث
المنععاىج ،ونظععام التععدريب ،والم عوائح المنظمععة لعمععل ىععذه المععدارس ،وقععد توصععمت الدراسععة إلععى
مجموعة من النتائج منياو أن تطبيق نظام المدارس الفنية الصناعية داخل المصنع يسعيم فعى
تحسين مستوى الخريج ،توفير العمالو الماىرة التى يحتاجيا سوق العمل ،إال أنعو توجعد بععض
المعوقات التى تواجو ىذا النظعام والتعى تختمعف معن دولعة إلعى أخعرى وفقًعا لمعوامعل االقتصعادية،
ومتطمبععات سععوق العمععل ،وقععد توصععمت الدراسععة إلععى تصععور مقتععرح لتطععوير المععدارس الثانويععة

الفنيععة لمتعمععيم والتععدريب المععزدوج داخععل المصععنع أو الشععركة مععن خععبلل االسععتفادة مععن الععدول
الثبلث التى تم عرضيا.
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كما ىدفت دراسة ) (Shah & others,2011بعنوان "دراسة مقارنة لنظام التدريب
المزدوج فى باكستان مع كبلً من بريطانيا وألمانيا" ،إلى التعرف عمى نظام التعميم الفنى

المزدوج فى كل من ألمانيا ،وبريطانيا وباكستان ،حيث استخدمت الدراسة المنيج الوصفى فى

عرض اإلطار النظرى لمتعميم الفنى المزدوج ،والمنيج المقارن من خبلل المقارنة بين الدول
الثبلث ،حيث توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منياو وجود بعض المعوقات التى
تواجو تطبيق نظام التعميم والتدريب المزدوج فى باكستان منيا ،الحالة االقتصادية لمببلد،
ضعف اال رتباط بين المقررات النظرية والجوانب العممية ،ضعف قدرة الشركات الباكستانية عمى
تقديم التدريب البلزم لمطبلب ،وعميو توصل الباحث إلى تصور مقترح لتطبيق نظام التعميم
والتدريب المزدوج من خبلل االستفادة من خبرات الدول الثبلث ،وبما يتناسب مع ظروف
المجتمع الباكستانى.
فى حين ىدفت دراسعة ( مينعاوى )5147،بعنعوان " دور التعمعيم الثعانوى الفنعى المعزدوج فعى
إكسععاب طبلبععو ثقافععة ريععادة األعمععال لمواجيععة مشععكمة البطالععة" التعععرف عمععى فمسععفة ومقومععات
عالميعععا لمقضعععاء عمعععى بطالعععة الشعععباب ،والوقعععوف عمعععى
تجاىعععا
التعمعععيم لمريعععادة بوصعععفو يمثعععل ا ً
ً
التحديات التى تواجو التعميم الفنى بصعيغتو التقميديعة ،والتعى تحعول دون تحقيقعو لمعدور المنعوط
بو ،ومن ثم الوصعول لرؤيعة جديعدة لفمسعفة وأىعداف التعمعيم الفنعى المعزدوج ،ودوره فعى إكسعاب
الشباب الخصائص الريادية البلزمة لسوق العمل ،ومن ثم القضاء عمى مشعكمة البطالعة ،حيعث
عادر عمععى تخععريج جيععل مععن الشععباب ،يمتمععك ميععارات
يتمتععع التعمععيم المععزدوج بممي عزات تجعمععو قع ًا
الريععادة ،وقععد توصععل البحععث إلععى نجععاح مشععروع التعمععيم المععزدوج فععى إكسععاب الشععباب مقومععات

إيجابيا فى فرص التوظيف ،ومستوى الدخل ،األمر العذى يؤكعد
ثقافة الريادة مما انعكس عمييم
ً
ضرورة االىتمام بيذا النوع من التعميم.
أمعا دراسعة ) (Bliem & others ,2014بعنعوان " عوامعل نجعاح نظعام التعمعيم والتعدريب
المععزدوج شوامكانيععة تطبيقعو" فقععد ىععدفت إلععى التعععرف عمععى كيفيععة تطععوير نظععام التعمععيم والتععدريب
المزدوج بالجميورية السموفاكية ،حيث اسعتخدمت الدراسعة المعنيج الوصعفى فعى ععرض جوانعب

التعمععيم المين عى ،والعوامععل االقتصععادية ،االجتماعيععة ،والتكنولوجيععة المععؤثرة عمععى نظععام التعمععيم،
وكععذلك عععرض خب عرات بعععض الععدول فععى مجععال التعمععيم والتععدريب المععزدوج لبلسععتفادة منيععا بمععا
يتناسب مع الجميوريعة السعموفاكية ،وعميعو توصعمت الدراسعة إلعى وضعع تصعور مقتعرح لتطعوير
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نظععام التعمععيم والتععدريب المععزدوج بالجميوريععة السععموفاكية مععن خععبلل تععدعيم العبلقععة بععين ثععبلث
جيات رئيسة وىىو وزارة التربية والتعميم ،وممثمى الصناعات ،وممثمى العمال.
أما دراسة ) (Nogueira,2014بعنعوان" التعمعيم المعزدوج :جسعر فعوق الميعاه المضعطربة"
فقععد ىععدفت إلععى التعععرف عمععى نقععاط القععوة والضعععف بنظععام التعمععيم والتععدريب المععزدوج ،وعععرض
التطورات السياسية والتعميمية باإلتحاد األوروبى المتعمقة بنظام التعميم والتدريب المزدوج ،وقعد
اسععتخدمت الدراسععة المععنيج الوصععفى فععى ع عرض اإلطععار النظععرى ،إلععى جانععب تحميععل المحتععوى
لبعض الق اررات والسياسعات فعى بععض دول اال تحعاد األوروبعى ومعدى تأثيرىعا عمعى تطعوير نظعام
التعميم والتدريب المزدوج ،وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منياو أن نظعام التعمعيم
والتدريب المزدوج يسيم بشكل كبير فعى تحسعين مسعتوى الخعريج فعى الكثيعر معن التخصصعات،
وجععود بعععض المعوقععات التععى تواجععو تطععوير ىععذا النظععام منيععا ،البيروقراطيععة فععى تطبيععق بعععض
الق ع اررات ،عععزوف بعععض أصععحاب العمععل والشععركات عععن التعععاون بععين المععدارس ،كمععا توصععمت
الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التى تسيم فى تطوير نظام التعميم والتدريب المزدوج.
فععى حععين ىععدفت دراسععة ) (Mehrotra&others,2014بعن عوان" التعمععيم والتععدريب المين عى
فى اليند :االحتياجات والدروس المستفادة فى ضوء الخبرة األلمانية" إلعى وضعع تصعور مقتعرح
لمتعمععيم المينعى المععزدوج بالينععد فععى ضععوء الخبععرة األلمانيععة ،وقععد اقتصععرت الدراسععة عمععى بعععض
التخصصات وىىو تخصص صناعة السيارات ،االلكترونيعات ،تكنولوجيعا المعمومعات وتكنولوجيعا
إنتعععاج المعععواد الكيميائيعععة ،وقعععد اسعععتخدمت الدراسعععة المعععنيج الوصعععفى ،حيعععث تعععم تطبيعععق أداة
االستبانة عمى عينة من أصحاب الشركات اليندية فعى التخصصعات التعى تعم تحديعدىا ،لمتععرف
عمعععى معععدى قبعععوليم ليعععذا النعععوع معععن التعمعععيم ،والتععععرف عمعععى المعوقعععات التعععى تواجعععو تطبيقعععو،
والمتطمبات البلزمة لو ،وكيف ُيمكن أن يسيم التعميم المينى المعزدوج فعى حعل المشعكبلت التعى
تواجععو سععوق العمععل بالينععد ،حيععث توصععمت الدراسععة إلععى مجموعععة مععن النتععائج منيععاو أن نسععبة
كبيرة من أصحاب الشركات أكعدت عمعى أىميعة ىعذا النعوع معن التعمعيم فعى سعد احتياجعات سعوق
العمعععل ،وتعععوفير العمالعععة المعععاىرة ،كمعععا أبعععدى نسعععبة كبيعععرة معععن أصعععحاب الشعععركات الرغبعععة فعععى
المشاركة فى تقديم التدريب البلزم لمطبلب.
وىععدفت دراسععة(عبدا

 )5148بعنعوان "التعمععيم المععزدوج كمععدخل لبلرتقععاء بمخرجععات التعمععيم

الثانوى الفنى وربطيا بمتطمبعات التنميعة بمحافظعة العوادى الجديعد فعى ضعوء التجربعة األلمانيعة"
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إلى التعرف عمى طبيعة التعميم المزدوج وأىدافو ،وتحدياتو ودوره فعى التنميعة ،وذلعك معن خعبلل
اسععتخدام المععنيج الوصععفى ،وعععرض الخبععرة األلمانيععة لبلسععتفادة منيععا فععى االرتقععاء بمخرجععات
التعمععيم الثععانوى الفن عى وربطيععا باحتياجععات التنميععة بمحافظععة ال عوادى الجديععد فععى مجععال انتععاج
الععبمح ،وقععد توصععمت الدراسععة إلععى تصععور مقتععرح لمتعمععيم المععزدوج بمحافظععة ال عوادى الجديععد فععى
التعميم الثانوى الفنى بما يخدم محصول البمح.
كمععا جععاءت دراسععة (م عراس )514:،بعن عوان "تصععور مقتععرح لتحسععين الكفععاءة الداخميععة لنظععام
التعميم الثانوى الفنى الصناعى النوعى في جميوريعة مصعر العربيعة" لتسعتيدف تقعويم الكفعاءة
الداخمية لنظام التعمعيم الثعانوى الفنعى الصعناعى النعوعى فعى جميوريعة مصعر العربيعة ،والتععرف
عمى مستوى كفاءة المنظومعة التعميميعة معن حيعث البعرامج والتخصصعات ونظعم القبعول ونوعيعة
المدخبلت والتجييزات والموائح المنظمة ليذا النوع من التعميم ،حيث استخدمت الدراسعة المعنيج
الوصععفى لدراسععة الواقععع ،وتحديععد العوامععل المععؤثرة فععى تحقيععق الكفععاءة الداخميععة لنظععام التعمععيم
الثععانوى الفنععى الصععناعى مععن خععبلل تطبيععق اسععتبانة عمععى عينععة مععن مسععئولى التعمععيم الثععانوى
الفنى الصناعى بعوزارة التربيعة والتعمعيم بيعدف التععرف عمعى أرائيعم ومقترحعاتيم ،حيعث توصعمت
الدراسععة إلععى تصععور مقتععرح لرفععع مسععتوى الكفععاءة الداخميععة لمؤسسععات التعمععيم الثععانوى الفن عى
الصناعى.
أمععا دراسععة ) (Pirlog&others,2017بعنوان"ضععرورة وجععود نظععام تعميمععى مععزدوج لصععناعة
السيارات دراسة حالة  :التدريب المينى المعزدوج بألمانيعا" قفعد ىعدفت إلعى وضعع تصعور مقتعرح
لمتخطعيط إلنشعاء شعععبة صعناعة السععيارات بمعدارس التعمععيم الفنعى الصععناعى المعزدوج برومانيععا،
حيث تواجو الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبات فى الحصول عمعى العمالعة المعاىرة فعى ىعذا
المجال ،وقد استخدمت الدراسة المعنيج الوصعفى فعى ععرض الخبعرة األلمانيعة فعى مجعال إنشعاء
مععدارس لمتعمععيم والتععدريب المععزدوج داخععل المصععانع ،حيععث اسععتخدمت الدراسععة أداة االسعععتبانة
وتطبيقيا عمى ععدد معن أصعحاب العمعل ،والمسعئولين بالنقابعات والغعرف التجاريعة لمتععرف عمعى
المعوقععات التععى تواجععو تععدريب الطععبلب داخععل مصععانع السععيارات برومانيععا ،والمتطمبععات البلزمععة
إلنشاء ىذه الشعبة ،حيث توصمت الدراسة إلى تصعور مقتعرح إلنشعاء شععبة صعناعة السعيارات
بمدارس التعميم الفنى الصناعى المزدوج برومانيا فى ضوء الخبرة األلمانية.
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كمععا ىععدفت دراسععة( أبععو العينععين )514;،بعنعوان "التعمععيم المععزدوج مععدخل لتسععويق مخرجععات
التعمععيم الثععانوى الصععناعى نظععام الععثبلث سععنوات"  ،إلععى وضععع تصععور مقتععرح يمكععن مععن خبللععو
تحديععد متطمبععات تسععويق مخرجععات التعمععيم الث عانوى الصععناعى نظععام التعمععيم المععزدوج بمحافظععة
الدقيمية حيث استخدمت الدراسة المعنيج الوصعفى ،فعى التععرف عمعى األسعس الفكريعة لتسعويق
الخععريجين مععن مععدارس التعمععيم المععزدوج نظععام الععثبلث سععنوات ،وتطبيععق اسععتبانة موجيععة إلععى
ُمعممعى ومععوجيى ومسععؤولى التعمععيم المععزدوج ،لمتعععرف عمععى متطمبععات تسععويق مخرجععات التعمععيم

الثععانوى الصععناعى نظععام التعمععيم المععزدوج ،وعميععو توصععمت الدراسععة إلععى تصععور مقتععرح لتسععويق
مخرجات التعميم الثانوى الصناعى نظام التعميم المزدوج.
مععن خععبلل عععرض الدراسععات السععابقة ،يتبععين أىميععة دور التعمععيم والتععدريب المععزدوج ،حيععث
تناولت ىذه الدراسات محاور ليا أىميتيا وحيويتيا ،وقد وجاءت الدراسة الحاليعة اسعتكماالً لمعا
سععبق وعععرض أحععد أشععكال المععدارس الفنيععة الصععناعية لمتعمععيم والتععدريب المععزدوج داخععل مصععنع
وىى مدرسة "إنديجو الثانوية الفنية لمتعميم والتدريب المزدوج" بمحافظة الدقيميعة ،وكيعف يمكعن
االستفادة من ىذا النموذج فى تحسين كفاءة خريجى المدارس الثانوية الفنية الصناعية.

وشكمة البخح
يععععيش المجتمعععع المصعععرى تغييعععرات اجتماعيعععة كثيعععرة عكسعععيا سعععوق العمعععل ،حيعععث ظيعععرت
احتياجععات جديععدة واختصاصععات حديثععة تتطمععب مععن النظععام التعميمععى االسععتجابة ليععا ،مععن خععبلل
مخرجاتو ،ويقتضعى ىعذا الوضعع اسعتحداث أنمعاط تعميميعة جديعدة تسعيم فعى تعوفير عمالعة ذات
كفععاءة عاليععة ومناسععبة (م عراس ،) 4<<،514:،فمععم تعععد ميمععة النظععام التعميمععى تمبيععة الطمععب
االجتمعاعى فحسععب ،بعل أصععبحت ميمتعو األولععى ىعى تأديععة دور مجتمععى تنمععوى شعامل يعوازن
بععين الطمععب االجتمععاعى واحتياجععات االقتصععاد الحععديث ،وىععذا ال يتحقععق إال بإعععادة النظععر فععى
التعمععيم ،مععن حيععث األىععداف ،والمنععاىج ،واألسععاليب ،حتععى تت عواءم مخرجاتععو مععع سععوق العمععل
المتغيععر باسععتمرار ،فععإذا ظععل النظععام التعميمععى السععائد فععى المجتمععع عمععى أوضععاعو دون تغييععر،
فسيتحول إلى عائق تنموى ال يستطيع خريجيو تمبية احتياجات سوق العمعل المتغيعرة باسعتمرار
( مراس.)511،514:،
وقد أكدت العديد من الدراسات منياو دراسة (أبو النعور ،)5148،ودراسعة ( أحمعد،)5148،
ودراسععععععة (مععععععراس ،)514:،ودراسععععععة (محمععععععود  (،)514;،المركععععععز المصععععععرى لمدراسعععععععات
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االقتصععادية ،)514<،عمععى أنععو بععالرغم مععن التوسععع الممحععوظ فععى التعمععيم الفن عى الصععناعى فععى
مصر إال أنو مازال يواجو الكثير من المشكبلت التى تقف دون تحقيق أىدافو من أىميا:
سمبا عمعى كفعاءة خريجعى ىعذا
 ضعف مستوى برامج التعميم الفنى الصناعى ،مما يؤثر ً
النوع من التعميم.
 وجععود فجععوة كبيععرة بععين ب عرامج التعمععيم الفن عى الصععناعى والمتطمبععات المتجععددة لسععوق
العمل.
 ضعف التوازن الكمى والكيفى بعين مخرجعات التعمعيم الفنعى الصعناعى ومتطمبعات سعوق
العمل.
 ضعف االرتباط بين المقررات الفنية والتدريبات العممية.
 جمود مناىج التعميم الفنى ،فمم تحظ مناىج التعميم الفنى الصناعى بقعدر معن التطعوير
لسععنوات طويمععة ،ممععا أدى إلععى تخمفيععا ،وضعععف مواكبتيععا لسععوق العمععل ،ومتطمبععات
المجتمع المتغيرة.
 ندرة التخصصات الفنية التى يحتاج ليا سوق العمل.
 زيادة أعداد الخريجين من تخصصات عمى حساب تخصصات أخرى.
وقععد أدت المشععكبلت السععابقة إلععى شععكوى رجععال الصععناعة فععى مصععر مععن أن التعمععيم
فنيععا لمتعامععل مععع اآالت الحديثععة ،واسععتيعاب
الفن عى الصععناعى ال يخععرج الفنععى والعامععل المؤىععل ً
التكنولوجيعا المتطععورة التععى تعمععل بيععا اآالت ،وأن مختمعف الصععناعات يعتمععد  %<1منيععا عمععى
وعمميعا والعذى ال يتعوفر فعى العمالعة المصعرية ،األمعر العذى
فنيعا
العنصر البشرى المدرب
ً
تعدريبا ً
ً
أدى إلععى تخععرج أعععداد كبيععرة مععن التعمععيم الفنععى دون تعمععم ميععارات حقيقععة تؤىمععو لفرصععة عمععل
مناسبة ( حويل ،)545،514:،وعميو فقد اتخذت مصر خطوات جادة فى تطبيق نظعام التعمعيم
والتدريب المزدوج لمعالجة مشكبلت المدارس الثانوية الصعناعية وتحسعين كفعاءة خريجييعا معن
خبللو القيام بعمميات اإلعداد والتدريب ،وسد احتياجات سوق العمل من العمالعة الميعرة ،وذلعك
من خبلل الشراكة بعين القطعاع الحكعومى ،والقطعاع الخعاص ،حيعث يقعوم نظعام التعمعيم والتعدريب
المعععزدوج عمعععى فكعععرة التعععدريب الفعمعععي لمطعععبلب بالمؤسسعععات اإلنتاجيعععة ،معععن مصعععانع وشعععركات
الكتسععاب الميععارات العمميععة البلزمععة لسععوق العمععل ،ويععتبلزم مع عو االلتحععاق بالمععدارس الفنيععة
الكتساب المعارف النظرية المتعمقة بالمين التى يتدرب عمييا .
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إال أن التقععارير والدراسععات التععى تناولععت نظععام التعمععيم والتععدريب المععزدوج فععى مصععر منيععاو
دراسة (أدامز ، )5141،ودراسة ( مركز ىعى لمسياسعات العامعة بالتععاون معع أكاديميعة التنميعة
الدولية( )5147،المجمس العوطنى المصعرى لمتنافسعية بالتععاون معع الوكالعة األمريكيعة لمتنميعة
الدولية ،)514:،ودراسة ( أبو العينين )514;،تؤكد عمعى أن نظعام التعمعيم والتعدريب المعزدوج
يحتاج إلعى القيعام بمزيعد معن الدراسعات التربويعة لموقعوف عمعى المعوقعات التعى تواجيعو ،وكيفيعة
التوسع فى مثل ىذا النمط من التعميم ،كما ترى الباحثة من خعبلل اإلحصعائيات الخاصعة بنظعام
اضعا فعى حجمعو ،حيعث بمعغ ععدد الطعبلب فعى الصعفوف
التعميم والتدريب المزدوج ،أنو ال زال متو ً
طالبععا وطالبععة ،وعععدد المحافظععات المطبقععة
الثبلثععة لمعععام الدراسععى ;ً )7<556( 514</514
لمنظععام ( )56محافظععة ،وعععدد الميععن المطبقععة بنظععام التعمععيم والتععدريب المععزدوج ( )85مينععة،
منيععا( )71لمتعمععيم الفنععى الصععناعى )8( ،لمتعمععيم الزراع عى )7( ،لمتعمععيم الفنععدقى )6( ،لمتعمععيم
التجعععارى ،وذلعععك بواقعععع ( )55مدرسعععة مسعععتقمة ،و( )89مدرسعععة داخعععل مصعععنع (اإلدارة العامعععة
لمتعمععيم والتععدريب المععزدوج) .وقععد بمععغ عععدد مععدارس التعمععيم الثععانوى الصععناعى لمتعمععيم والتععدريب
المعزدوج نظععام العثبلث سععنوات بمحافظععة الدقيميععة  54مدرسععة فقععط ،مععا بععين مععدارس مسععتقمة،
ومدارس ممحقة ،وأخرى داخل مصنع ( إدارة التعميم الفنى الصناعى بمحافظة الدقيمية).
وعميو جاءت فكرة البحث الحالى ،فعى محاولعة لدراسعة ألحعد المعدارس الثانويعة الفنيعة
الصععناعية بنظععام التعمععيم والتععدريب المععزدوج ( مدرسععة داخععل مصععنع) ،وىععى مدرسععة " إنععديجو
الثانويععة الفنيععة لمتعمععيم والتععدريب المععزدوج" نظععام ثععبلث سععنوات إدارة طمخععا التعميميععة بمحافظععة
الدقيمية ،لمتععرف عمعى طبيععة الدراسعة بيعا ،وواقعيعا فعي تحسعين كفعاءة خريجييعا ،والمعوقعات
التععى تواجييععا ،ومععن ثععم وضععع تصععور مقتععرح لععدور المععدارس الثانويععة الفنيععة لمتعمععيم والتععدريب
المزدوج داخل مصنع فى تحسين كفاءة خريجى التعميم الثانوى الصناعى.
وعميو يمكن صياغة مشكمة البحث فى التساؤل الرئيس التالى:
كيف يمكن االسعتفادة معن المعدارس الثانويعة الفنيعة لمتعمعيم والتعدريب المعزدوج ( مدرسعة داخعل
مصنع) فى تحسين كفاءة خريجى التعميم الثانوى الصناعى؟
ويتفرع من ىذا التساؤل األسئمة الفرعية التالية:
 .4ماإلطار المفيومى لكفاءة خريجى التعميم الثانوى الصناعى؟
 .5مااإلطار المفيومى لمتعميم والتدريب المزدوج؟
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 .6ما طبيعة الدراسة بمدرسة إنديجو الثانوية الفنية لمتعميم والتدريب المزدوج؟
 .7ما واقع دور مدرسة "إنديجو الثانوية الفنيعة لمتعمعيم والتعدريب المعزدوج" فعى تحسعين كفعاءة
خريجييا؟
 .8ما التصور المقترح لتفعيل دور المدارس الثانوية الفنية لمتعميم والتدريب المعزدوج (مدرسعة
داخل مصنع) فى تحسين كفاءة خريجييا؟

أِداف البخح
يتمثل اليدف الرئيس لمبحث الحالى فى محاولة وضع تصور مقترح لتعظيم الفائدة من
المدارس الثانوية الفنية لمتعميم والتدريب المزدوج داخل المصنع بمحافظة الدقيمية في تحسين
كفاءة خريجييا ،وذلك من خبلل األىداف الفرعية التالية :
 .4التعرف عمى اإلطار المفيومى لكفاءة خريجى التعميم الثانوى الفنى الصناعى.
 .5التعرف عمى اإلطار المفيومى لمتعميم والتدريب المزدوج.
 .6التعععرف عمععى طبيعععة دور مدرسععة إنععديجو الثانويععة الفنيععة لمتعمععيم والتععدريب المععزدوج" فععى
تحسين كفاءة خريجييا.
 .7الوقوف عمى واقع مدرسة انديجو الثانوية الفنية فى تحسعين كفعاءة خريجييعا ،والمعوقعات
التى تواجييا وكيف يمكن التغمب عمييا.

أِىية البخح
 .4تتضععح أىميععة البحععث الحععالى مععن خععبلل تناولععو ألحععد القضععايا الحيويععة وىععو التعمععيم الفن عى
مركزيعا فعى اإلصعبلحات التنمويعة،
موقععا
الصناعى ،والذى تزايد االىتمام بو ،وأصعبح يحتعل
ً
ً
باعتباره الرصيد االستراتيجى ،الذى يزود المجتمع باحتياجاتو من المعوارد البشعرية ،والقعوى
العاممة البلزمة لمنيوض بأعباء التنمية المختمفة.
 .5عرض أحد القضايا المطروحعة بشعدة فعى الوقعت الحاضعر لعدورىا فعى خدمعة قضعايا التنميعة
وىى توظيف التعميم بربط مخرجات التعميم بسوق العمل ،ووجود فجعوة كبيعرة بعين مخرجعات
المدارس الفنية الصناعية من األيدى العاممة ،وبين احتياجات سوق العمل من حيعث الكعم،
فضبل عن مستوى النوعيات المطموبة.
ً

 .6أىمية دور التعميم والتعدريب المعزدوج فعى التغمعب عمعى كثيعر معن مشعكبلت التعمعيم الثعانوى
الفنى الصناعى.
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 .7يتوقع أن يستفيد من ىذا البحث العديد من الجيعات منيعاو متخعذى القعرار والمسعئولين ععن
التعميم الثانوى الفنى الصناعى  ،أصعحاب القطعاع الخعاص معن مصعانع وشعركات ،وراسعمى
السياسة التعميمية والطبلب.

وٍّج البخح
سار البحث فى محاولتو اإلجابة عن أسئمتو وفق خطوات المنيج الوصفى والذي ال
يقف عند حد وصف الظاىرة ،شوانما يتعدى ذلك إلى التحميل والتفسير ،حيث اتضحت خطواتو
من خبلل التنظير لمفيموم الكفاءة الخارجية ،والتعريف بالتعميم الثانوى الصناعى وأىدافو،
وبعض المشكبلت التى تواجيو ،وبعض مؤشرات كفاءة خريجى التعميم الثانوى الصناعى،
أيضا من خبلل عرض اإلطار المفاىيمى لمتعميم والتدريب المزدوج
وطرق قياسيا ،كما اتضح ً
كأحد أنماط التعميم الفنى ،وعرض لطبيعة الدراسة بمدرسة "إنديجو الثانوية الفنية لمتعميم
والتدريب المزدوج" بمحافظة الدقيمية ،باإلضافة إلى التعرف عمى طبيعة دور مدرسة "إنديجو
الثانوية الفنية لمتعميم والتدريب المزدوج" فى تحسين كفاءة خريجييا فى ضوء آراء عينة
البحث ،ومن ثَم وضع تصور مقترح لتحسين كفاءة خريجى المدارس الثانوية الصناعية من
خبلل مدارس التعميم والتدريب المزدوج (مدرسة داخل مصنع).

أدوات البخح وعيٍتْ
تمثمت أدوات البحث فى تطبيق استبانتين :
 إحداىما موجية إلى القائمين عمى أمر المدرسة ،والتى بمغ عددىم ( )4:وىمو صاحب
المصنع ومدير المدرسة ،وعدد(  )5ميندس بالمصنع ،مشرف التدريب العممى ،وبعض
المعممين بالمدرسة وذلك بيدف التعرف عمى واقع دور مدرسة "إنديجو الثانوية الفنية
لمتعميم والتدريب المزدوج" فى تحسين كفاءة خريجييا ،وأىم المعوقات التى تواجييا،
ومقترحات القائمون عمى أمر المدرسة لمتغمب عمى ىذه المعوقات.
طالبا وطالبة
 واألخرى ،موجية إلى طبلب المدرسة حيث تم التطبيق عمى عدد ( ;ً )8
بالصف الثانى والثالث كونيم أكثر طبلب المدرسة محاكاة لمواقع المعاش بحكم عدد
سنوات الدراسة ،بيدف التعرف عمى واقع دور مدرسة "إنديجو الثانوية الفنية لمتعميم
والتدريب المزدوج" فى تحسين كفاءة خريجييا.
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وصطمخات البخح
 نظام التعميم والتدريب المزدوج:
ائيعا بأنعو نظعام تعميمعى يتمثعل
ُيعرف نظام التعميم والتدريب المعزدوج  Dual Educationإجر ً
ف عى االتحععاد بععين مؤسسععتين ،أحععدىما عامععة وىععى المععدارس الثانويععة الفنيععة ،واألخععرى مؤسسععة
خاصة وىى المصانع والشركات ،حيعث يعدرس الطعبلب المعرفعة النظريعة بالمدرسعة ،معع التعدريب
العممى بالمصعانع والشعركات الكتسعاب الميعارات العمميعة الميدانيعة فعى الميعن التعي يتخصصعون
فييا.

 الكفاءة اخلارجية لمتعميي الجاٌوى الفٍى الصٍاعى:
ائيعا بأنيعا قعدرة المدرسعة الثانويعة
تُعرف الكفاءة الخارجية لمتعميم الثانوى الفنعى الصعناعى إجر ً
الفنيعععة الصعععناعية عمعععى إععععداد الخعععريجين لموفعععاء بمتطمبعععات ،واحتياجعععات سعععوق العمعععل معععن
التخصصات المختمفة بالكم والكيف المناسبين وفى الوقت المناسب.

حدود البخح
رزّثً حذٚد اٌجحث ف: ٝ



حدود موضوعية :حيث اقتصر البحث عمى مدرسة "إنديجو الثانوية الفنية لمتعميم
والتدريب المزدوج" (مدرسة داخل مصنع)



تخصص طباعة وتجييز المبلبس نظام

الثبلث سنوات بإداة طمخا التعميمية -بمحافظة الدقيمية.
حدود بشرية  :حيث اقتصر البحث فى تطبيق أدواتو عمى القائمين عمى أمر المدرسة
والطبلب.

وعميو يسير البحث الحالى وفقاً لمخطوات التالية:
أوالً :ادتاٌب الٍظرى ،ويتىجن فى:
المحور األول :اإلطار المفيومى لمكفاءة الخارجية لمتعميم الثانوى الصناعى.
المحور الثانى :اإلطار المفيومى لمتعميم والتدريب المزدوج.
المحعععور الثالعععث :طبيععععة الدراسعععة بمدرسعععة "إنعععديجو" الثانويعععة الفنيعععة لمتعمعععيم والتعععدريب
المزدوج.
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ثاٌياً :ادتاٌب امليداٌى:
ويتمثل فى التعرف عمى واقع دور مدرسة إنديجو الثانوية الفنية لمتعميم والتدريب
المزدوج فى تحسين كفاءة خريجييا ،والمعوقات التى تواجو تحقيق ذلك ،وقد انتيى البحث
بوضع تصور مقترح لدور المدارس الثانوية الصناعية ( مدرسة داخل مصنع) فى تحسين

كفاءة خريجييا.

أوالً :اإلطار الٍظرى لمبخح
احملور األوه :اإلطار املفّووى لمكفاءة اخلارجية لمتعميي الجاٌوى الصٍاعى
تناول ىذا المحور تعريف الكفاءة الخارجية لمتعميم ،مفيوم التعميم الصناعى وأىدافعو
العامة ،والخاصة ،ووظائفو والمشكبلت التي تواجيو ،ومؤشعرات كفعاءة خريجعى التعمعيم الثعانوى
الصناعى ،وطرق قياسيا ،وفيما يمى توضيح لذلك.
أوالً :التعريف بالكفاءة الخارجية لمتعميم

( )1وفّوً الكفاءة التعميىية
يعتبر مفيوم الكفاءة االتعميمية من أكثر المفاىيم التربوية التى شاع استخداميا فى
السنوات األخيرة ،وذلك بسبب تزايد النظرة اإلقتصادية إلى التعميم ،واإلىتمام بضرورة ترشيد
اإلنفاق وتحقيق أكبر عائد تعميمى بأقل الموارد والجيد وفى أقصر وقت.
وتُ َعرف أغمب الدراسات االقتصادية الكفاءة بأنيا الحد األعمى لعؤلداء عنعد أي مسعتوى مععين
من الموارد ( محمد ،والطائى ،)8،5148،كما تُعرف الكفعاءة بأنيعا" القعدرة عمعى فععل شعىء أو

إحداث تغيير أو ناتج متوقع" (فرحعاوى ،)4:،5144،أمعا الكفعاءة فعى المجعال التعميمعى فإنيعا
تشير إلى "مدى قدرة النظعام التعميمعى عمعى تحقيعق األىعداف المنشعودة منعو بأقعل ىعدر ممكعن"
(مخمععوف ،)56،5149،وىععو مفيععوم متعععدد الجوانععب ،قععد يجعععل مععن الصعععب حصععره بمفيععوم
محعععدد ،فمعععن الممكعععن النظعععر إليعععو معععن زاويعععة مخرجعععات التعمعععيم ونسعععب النجعععاح ،أو السياسعععية
التعميمية ،أو المناىج .
فالكفععاءة دراسععة تقويميععة ذات بعععدينو أحععدىما كم عى ،وتعبععر عععن النسععبة بععين المععدخبلت
والمخرجععات واآخععر كيفععى ،وىعععو مععا تتضععمنو تمععك النسعععبة مععن دالالت تحمععل معععانى المقعععدرة
واالكتفاء والجودة (الداود.)45،5145،
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( )2أٌواع الكفاءة التعميىية
تنقسم الكفاءة فى التعميم إلى نوعان ىما:
 .4الكفاءة الداخمية ،ويقصد بيا قعدرة النظعام التعميمعى عمعى إنتعاج أو تخعريج أكبعر ععدد ممكعن
مععن الخععريجين (مععن حيععث الكععم) بالنسععبة لعععدد الععداخمين في عو ،كمععا تشععير إلععى العبلقععة بععين
المخرجات أو نواتج النظام التعميمعى ومدخبلتعو ،وىعو معا يعبعر ععن فاعميعة النظعام التعميمعى
كما تبينو مخرجاتو أو فوائده وعوائده (السعد ،والدعيس.)77،5149،
 .5الكفاءة الخارجية ،وىى ما يركز عميو البحث الحالى ،حيث يمكعن تعريعف الكفعاءة الخارجيعة
لمنظام التعميمى ،كالتالى:
 ىى معدى قعدرة النظعام التعميمعى عمعى تحقيعق أىعداف المجتمعع الخعارجى العذى وجعد النظعام
من أجل خدمتو (الحريرى);9،5146،
 ويععرى الععبعض أن الكفععاءة الخارجيععة لمنظععام التعميم عى ىععى" مععدى مبلءمععة التأىيععل العممععى
ونتائج الخبرة العممية والنواحي الشخصية التى اكتسبيا الفرد من خعبلل دراسعتو لمتطمبعات
مزيجععا مععن االتجاىععات
العمععل المسععند إليععو فععى الحيععاة العمميععة ،باإلضععافة إلععى اكتسععابو
ً
اإلنسعععععععانية والعمميعععععععة التعععععععى تسعععععععاعد فعععععععى تحديعععععععد ومواجيعععععععة مشعععععععكبلت مجتمععععععععو"
(مراس.)8<،514:،
 كما يقصد بالكفاءة الخارجية قدرة النظام التعميمى عمى الوفاء باالحتياجات المجتمعيعة معن
مخرجعععات التعمعععيم ممثمعععة فعععى احتياجعععات سعععوق العمعععل معععن التخصصعععات المختمفعععة بعععالكم
والكيف المناسبين (خميفة.)717،5117،
ولمكفاءة الخارجية جانبان ىما:
 كفعاءة خارجيععة كميععة ويقصععد بيععا" مععدى تمبيععة النظععام التعميمععى لحاجععات المجتمععع ،ومععدى
توازن أعداد الخريجين مع األعداد المطموبة لسوق العمل" (مراس.)8<،514:،
 وكفاءة خارجية نوعية وتعبر عن" مدى إععداد وتأىيعل الطعبلب لمقيعام بعأدوارىم المسعتقبمية
فععى المجتمععع"( الحريععرى .);:،5146،وبععذلك تعبععر الكفععاءة الخارجيععة عععن مععدى اكتسععاب
الطععبلب لممعععارف والميععارات واالتجاىععات اإليجابيععة التععى تععؤىميم لمقيععام بععأدوارىم المينيععة
المستقبمية .
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ومن ثَعم تعرتبط الكفعاءة الخارجيعة بالكفعاءة الداخميعة لمنظعام التعميمعى ،وقعد يكعون لمنظعام

التعميمععى كفععاءة داخميععة عاليععة ،ومععع ذلععك فععإن كفاءتععو الخارجيععة منخفضععة ،فقععد يسععتنفذ نظععام
التعمععيم مععن الوقععت والم عوارد والوسععائل فععى تعمععم أشععياء غيععر مطموبععو لسععوق العمععل ولممجتمععع،
ولععذلك ينظععر إلععى العمميععة التعميميععة كعمميععة إنتاجيععة تتطمععب مععدخبلت ماديععة وبشععرية ،ويمثععل
الطبلب أىم ىذه المدخبلت وعمييم تتم عدة عمميات وأنشطة ،لكى يتخرجعوا فعى نيايعة المرحمعة
التعميميعععة فعععى شعععكل مخرجعععات أو أشعععخاص متعممعععين ،وقعععد اكتسعععبوا المعمومعععات والميععععارات
واالتجاىات والقيم التى تؤىميم لسعوق العمعل ،وعميعو فعإن الكفعاءة الخارجيعة لمتعمعيم تعنعى قعدرة
النظام التعميمى عمى الوفاء باالحتياجات المجتمعية من مخرجعات التعمعيم ممثمعة فعى احتياجعات
سوق العمل من التخصصات المختمفة بالكم والكيف المناسبين.

ثاٌيًا :التعريف بالتعميي الجاٌوى الصٍاعى
يمثل التعميم الصناعى عصب الصناعة الوطنية ،وطريق التقدم والرخاء ،فيو أحد
فروع التعميم الفنى المسئول عن إعداد الكوادر البشرية المؤىمة ،والمدربة عمى مستويات
مختمفة من الكفاءة والميارة ،بما ُيسيم فى إمداد الصناعة بالعمالة المدربة ،والمؤىمة القادرة
عمى استيعاب التطورات المتبلحقة ،والمتسارعة.
( )1

وفّوً التعميي الجاٌوى الصٍاعى :

لقد تطور مفيوم التعميم الثانوى الصناعى فى الوقت الحالى ،فبعد أن كان ُينظر إليو
عمى أنو مرحمة تعميمية ُمنتيية ،فقد أصبح عممية تربوية تيدف إلى تنمية جميع جوانب
صالحا ،متكامل الشخصية متفتح الطاقات
شخصية الطالب لكى يكون إنسا ًنا ومواط ًنا
ً
وقادر عمى مواجية المشكبلت التى تعترضو واكتشاف حمول ليا ،مما يسيم فى
ًا
واإلمكانيات،
رفع المستوى المعيشى واالجتماعى ،ويمكن توضيح مفيوم التعميم الثانوى الصناعى كما يمى:

ُ ي َعرف التعميم الثانوى الصناعى بأنو" ذلك النمط من التعميم المسئول عن إعداد فئة العمال
الميرة ،لتحقيق متطمبات سوق العمل ،من خبلل إعدادىم ،شواكسابيم الميارات البلزمة فى
التخصصات الصناعية المختمفة ،من خبلل ما يقدم ليم من مواد تخصصية ،وتدريبات

عممية ومواد ثقافية (مخموف.)474،5141،
 ويعرفو البندى ( )47،5147بأنو ذلك النمط من التعميم الذى ييتم بإعداد العامل الماىر
عمميا لرفع خبرتو المينية ،بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل
تدريبا
المثقف ،والمدرب
ً
ً
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وذلك من خبلل ما ُيزود بو من معارف ،وما يتدرب عميو من ميارات ،ىذا باإلضافة إلى
تنمية اتجاىات الطالب نحو المينة التى يتخصص فييا.

 ىو نمط من التعميم النظامى الذى يتضمن اإلعداد التربوى ،والتوجيو السموكى ،شواكساب

الميارات ،والمقدرة الفنية ،والذى تقوم بو مؤسسات نظامية ،بمستوى الدراسة الثانوية،
بيدف إعداد فنيين ميرة ،فى مختمف المجاالت ،والتخصصات الفنية الصناعية ،بما

يجعميم قادرين عمى تنفيذ الميام التى تُوكل إلييم ،والمساىمة فى اإلنتاج الفردى،
والمجتمعى ،ويستغرق اإلعداد ثبلث سنوات بعد مرحمة التعميم األساسى (سالم،514:،
.)899
 كما يعرف بأنو المرحمة التعميمية التى تمى المرحمة اإلعدادية ،ومدة الدراسة بيا ثبلث
ويمنح
سنوات وتيدف إلى إعداد العمال الميرة فى التخصصات الصناعية المختمفةُ ،
الطالب بعد التخرج دبموم المدارس الثانوية الصناعية (أبو العينين.)68،514;،

من خبلل عرض التعريفات السابقة ،يمكن تحديد أىم الركائز التى يستند إلييا التعميم
الثانوى الصناعى ،فيما يمى:
 ىو تعميم يسيم فى إعداد القوى البشرية فى مجال الصناعات المختمفة ،التى يحتاج إليياسوق العمل.
 تعميم يجمع بين النواحى النظرية ،والعممية. يعمل عمى تأكيد العبلقة بين التعميم والعمل. يسيم فى ربط الطبلب بواقع بيئاتيم التى يعيشون فييا. تعد مرحمة التعميم الثانوى الفنى فى حد ذاتيا مرحمة تعميمية منتيية ،تؤىل الخريجلبللتحاق بسوق العمل ،أو مواصمة التعميم العالى.
()2

أِداف التعميي الجاٌوى الصٍاعى:
ييدف التعميم الفنى الصناعى إلى تحقيق مجموعة من األىداف منيا أىداف عامة،

وأخرى أىداف خاصة ،والتى يمكن توضيحيا كما يمى:
 -1األىداف العامة  :تتمثل األىداف العامة لمتعميم الثانوى الصناعى طبقًا لقانون التعميم رقم
(<،46

لسنة

،4<;4

وتعديبلتو

<(،)514بركات )65،64،5114،فيما يمى:
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 اإلسيام فى بناء اإلنسان من خبلل التربية الشاممة ،التى تربط التعميم بالعمل،
وتنمية عناصر الشخصية القومية ،من خبلل المناىج الثقافية ،والمينية،
والممارسة السموكية.
 اإلعداد لمحياة ،والمساىمة فى خدمة المجتمع.
 الوعى بمشكبلت المجتمع ،والعمل عمى المشاركة فى حميا.
 تكوين االتجاىات اإليجابية نحو حب العمل واإلنتاج.
 إتقان العمميات الصناعية ،التى تحتاج إلى ميارات خاصة.
 إكساب ميارات التعمم الذاتى بقصد مواكبة التغيرات السريعة.
 االنفتاح عمى معطيات العصر ،والثقافة المحيطة.
 تكوين األساس العممى ،والميارى ،لمن يرغب ،ويقدر عمى االستمرار فى مراحل
التعميم العالى.
 -2األ٘ذاف المينية الخاصة :وتتمثل األىداف المينية الخاصة لمتعميم الفنى الصناعى فيما
يمى (محمد( ، )44،514:،عبد الدايم:)56;،4<<6 ،
 إتقان العمميات الصناعية ،التى تحتاج إلى ميارات خاصة ،ال تتوافر طرق اكتسابيا
فى محيط العمل الصناعى العادى ،مع معرفة تحميل ىذه العمميات ،ووضع أفضل
خطوات التشغيل لتنفيذىا من الناحية االقتصادية.
 تييئة فرص الترابط المينى فى الحرف المتصمة ببعضيا ،والتعرف عمى الصناعات
المتكاممة ،حتى يتمكن الطالب من ممارسة أى من تمك المين ،شواتاحة فرص أوسع
لو فى مجال الصناعة .
 تييئة الطبلب لبلندماج فى محيط الطبقة العاممة ،وتوجيييم الستثمار قدراتيم،
ومياراتيم فى المستوى المتوسط .
 إتقان استخدام العدد ،واآالت طبقًا لؤلساليب الفنية الصحيحة ،وقواعد األمن،
والسبلمة المينية.

 إكساب الطبلب القدرة عمى معرفة المصطمحات الفنية السميمة ،ومرادفاتيا بالمغة
األجنبية.
 تزويد الطبلب بالثقافة العممية ،والفنية ،التى تساعدىم عمى:
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 انتقاء الخامات البلزمة لبلنتاج من حيث ،المواصفات ،والخواص المناسبة.
 معرفة التوزيع الجغرافى لمثروة الطبيعية المحمية ،ومصادر القوة ،والخامات.
 حصر وتطوير تكاليف انتاج المشغوالت ،والقدرة عمى وضع مقايسة تفصيمية،
لمتشغيل ،والوقوف عمى أسس اقتصاديات اإلنتاج.
 دراسة كيفية تركيب اآالت ،وتشغيميا ،وصيانتيا.
 إتقان إستخدام أدوات الرسم ،فى عمل بعض رسومات الفنية البسيطة.
 قراءة الرسومات التنفيذية المركبة ،وفيم رموز التشغيل ،ومصطمحاتو ،وعمل
كروكيات لمرسومات التنفيذية.
 القدرة عمى إنشاء مشروع إنتاجى صغير ،بعد التخرج.
كما أشار أحمد(  )59-58 ،5148أن أىداف التعميم الثانوى الصناعى يمكن
إجماليا فيما يمى :
 اليدف البشرى :ويتمثل فى إعداد الكوادر البشرية المدربة ،القادرة عمى أداء كافة،
األعمال بكفاءة ،وقدرة عالية ،وذلك عن طريق التعميم ،والتدريب الفنى بمستويات
متدررجة ،ومتنوعة من الكفاءة ،والميارة ،بصور تمبى احتياجات سوق العمل ،وخطط
التنمية.
 اليدف التطبيقى :ويتمثل فى التركيز عمى تأىيل الطبلب وتنمية قدراتيم ،من خبلل
اإلعداد الجيد ،وتطبيق العموم النظرية التى يدرسونيا فى المدرسة ،وتحويميا ،إلى
ميارة عممية فى المصانع ،مع إعدادىم عمى أساس إحتياجات سوق العمل الحالى،
والمستقبمى ،عن طريق حصر المين ،المطموب شغميا ،واختيار التخصصات
المناسبة لو.
شعب ،والتخصصات التى تناسب
 اليدف الميارى :وييتم بتوجيو الطبلب إلى ال ُ

قدراتيم ،واستعداداتيم ،وميوليم ،واالىتمام بجعل المدرسة وحدة منتجة ،بمعنى

إكساب الطبلب بعض الميارات الفعمية ،التى تؤىميم إلى إقامة مشروعات صغيرة فى
المستقبل.
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 اليدف المستقبمى :ويتمثل فى تزويد الطالب بقدر مناسب من الدراسات النظرية،
ثقافيا،
قادر عمى استكمال دراستو الجامعية ،وتكوينو تكوي ًنا
والتطبيقية ،مما يجعمو ًا
ً
ومياريا.
وعمميا
ً
ً

 اليدف اإلنتاجى :ويعنى أن تقوم المدرسة الثانوية الصناعية بمشروعات إنتاجية ذات
صمة بتخصصاتيا ،من خبلل استثمار استعدادات ،وقدرات الطبلب الكامنة ألقصى
درجة ممكنة ،مع القدرة عمى إدارة مشروع إنتاجى صغير يساعد الطبلب عمى
االستفادة من قدراتيم فى صنع منتجات ،تحت إشراف المدرسة.
 اليدف المجتمعي :ويشمل مساعدة الطالب عمى فيم الظروف ،ومشاكل المجتمع،
قادر عمى المساىمة فى دفع عجمة التنمية.
حتى يكون ًا
وتربويا،
وسموكيا،
روحيا،
 اليدف اإلنسانى :ويتضمن تحقيق جوانب النمو المتكاممة
ً
ً
ً
وعمميا مع االىتمام برفع مستوى التعميم الكيفى.
ً

وعميو ترى الباحثة أن التعميم الفنى الصناعى لو دور كبير فى تحقيق التنمية

وقوميا،
وعمميا،
ثقافيا،
واالزدىار االقتصادى والصناعى ،حيث يعمل عمى تكوين الدارس
ً
ً
ً
بيدف إعداد المواطن المصرى المؤمن بقيمتو ،ودوره فى المجتمع ،من خبلل تزويده بالقدر
المناسب من الدراسات النظرية والتطبيقية ،شواكسابو المقومات األساسية لتحقيق ذاتو،
واإلسيام بكفاءة فى عمميات اإلنتاج من أجل تنمية المجتمع وتحقيق خطط التنمية.
( )6وظائف التعميم الثانوى الصناعى:
يمكن تحديد وظائف التعميم الثانوى الصناعى فى أربع وظائف رئيسية ىى (أبو
العينين:)71،514;،
 .4وظيفة تربوية :تتمثل فى بناء شخصية الفرد وتعميق انتمائو الوطنى وقدراتو عمى
االبتكار والتعبير عن حريتو وكيانو.
 .5وظيفة تعميمية :تتمثل فى تزويد الطبلب بالمعرفة والميارات والقدرات الفكرية البلزمة
لتخصص معين.
 .6وظيفة مينية  :تتمثل فى إعداد الطبلب كقوى عاممة منتجة .
 .7وظيفة اجتماعية قومية  :تتمثل فى توفير القوى البشرية القادرة عمى تحقيق التنمية
الشاممة.
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وىذه الوظائف ىى وظائف متكاممة ،حيث أن الوظيفة االجتماعية القومية تفرض فى من
مناسبا.
مينيا
عدادا
يتوالىا وينيض بيا كيا ًنا
أكاديميا وقدرة ذاتية ،شوا ً
ً
ً
ً

( )7مؤشرات الكفاءة الخارجية لنظام التعميم الثانوى الصناعى:

تشير الكفاءة الخارجية لمتعميم الثانوى الفنى الصناعى عمى أنيا قعدرة المدرسعة الثانويعة
الفنيعععة الصعععناعية عمعععى إععععداد الخعععريجين لموفعععاء بمتطمبعععات ،واحتياجعععات سعععوق العمعععل معععن
التخصصات المختمفة بالكم والكيف المناسبين وفى الوقت المناسب ،ومن ثعم فإنعو توجعد بععض
المؤشرات التى يمكن من خبلليا الحكم عمعى الكفعاءة الخارجيعة لمتعمعيم الثعانوى الصعناعى منيعا
(المنسى (،)416،415،5141،محمد ،والطائى: )47،5148،
 .4المواءمة العددية ،وىى قدرة النظام عمى الوفاء باألعداد التى يتطمبيا المجتمع وخطط
التنمية.
 .5التوازن بين المعروض وبين الطمب فى التخصصات.
 .6المواءمة المينية ،ويقصد بيا تماشى المخرجات مع المعايير التى وضعيا المجتمع
ويتوقعيا من تمك المخرجات.
 .7قدرة الخريجين عمى المساىمة فى مجاالت النشاط المختمفة فى المجتمع.
 .8مدى رضا أصحاب العمل فى ىذه المجاالت عن نوعية الخريج.
 .9قدرة الخريج االجتماعية عمى القيام بدور المواطنة الصالحة وممارسة الحقوق والواجبات
االجتماعية المرتبطة بيذا الدور.
( )8طرق قياس كفاءة خريجى التعميم الثانوى الصناعى:
يوجد العديد من الطرق لقياس كفاءة خريجى التعميم الثانوى الصناعى ويختمف
استخدام ىذه الطرق من جية عمل إلى أخرى ومن أىم ىذه الطرق :

 مناذج العىن
تضع بعض المؤسسات اإلنتاجية نماذجاً لئلنتاج تعتمد عمى مبلحظة العاممين لتحديد

أفضل عن عناصر األداء المينية والتوصل إلى طرق تحسين العمل ورسم أفضل خطة

لمحصول عمى أفضل منتج وتسمى ىذه النماذج بنماذج العمل ،وتفرض ىذه النماذج عمى
العامل القيام بمجموعة من الواجبات كما أن تمك النماذج تُمكن الرؤساء – متى تم إعدادىا
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بشكل جيد – من تقدير أداء العاممين وذلك بمقارنة أعماليم وقياميم بتمك الواجبات ( الشكر،
ولطيف)4:< ،511;،

 قوائي الصموك املتدرجة
تقعععععوم ىعععععذه الطريقعععععة عمعععععى قيعععععام مقابمعععععة عضعععععو معععععدرب فعععععى إدارة األفعععععراد لمعععععرئيس
لمحصععععول عمععععى معمومععععات عععععن كيفيععععو أداء مرؤسععععية لعمميععععم وعمععععى أسععععاس ىععععذه المقابمععععة
ُيعععععد ىععععذا العضععععو تقععععدي ارً عععععن كععععل عامععععل ،ومععععا يعععععده العضععععو فععععى ىععععذا الخصععععوص لععععيس
عناصعععععر تقعععععدير وال درجعععععات ولكعععععن تقعععععديرات عامعععععة ععععععن طريعععععق المراتعععععب مثعععععل  :ممتعععععاز،
مرضععععى ،غيععععر مرضععععى ويعتمععععد نجععععاح ىععععذه الطريقععععة أساسععععاً عمععععى بعععععض الميععععارات مثععععل
إدارة األفعععراد  ،فعععإذا كعععان يععععرف عممعععو جيعععداً فعععإن ذلعععك سيسعععيم فعععى الحصعععول عمعععى تقعععديرات

دقيقة ( سعاد)64 ،5119 ،

 قياط وعده األداء أو اإلٌتاج
تعتمد ىذه الطريقة عمى تحديد وحدات العمل البلزم إنجازىا بمستوى معين من
الجودة خبلل وحدة زمنية معينة ،وتتم تحديد ىذه الوحدات فى فترات دورية متقاربة حتى
تقابل التغيرات التى تصاحب جوانب العمل ،وفقاً ليذا النظام يتم قياس الكفاية المينية لمعامل
فئا شواذا
عن طريق مقارنة إنتاجو الفعمى بمعدل األداء السابق وصفة فإذا حقق المعدل كان ُك ً
لم يحقق كان ضعيفاً ،وتساعد ىذه األساليب فى وضع صورة كمية لمنظام التعميمى ،وتوفير
البيئة المناسبة التخاذ القرار السميم عن طريق تحديد جوانب الضعف والقوى بالنظام

التعميمى ،بما ييسر وضع الحمول المناسبة لمعالجة نواحى الخمل والقصور(
صادق.)476،511;،

 التقدير ادتىاعى
يتتتتزُ تقععععدير العععععاممين وفععععق ىععععذه الطريقععععة بواسععععطة مجموعععععة عمععععل تتكععععون عععععادة
معععن رئععععيس الععععاممين المععععراد تقيعععيميم وثبلثععععة أو أربعععععة رؤسعععاء آخععععرين عمعععى درايععععة بععععأداء
الععععاممين لمعمعععل ورؤسعععاء آخعععرين ليعععم عبلقعععات عديعععدة بالععععاممين ،وفعععى اجتمعععاع التقعععدير
يشععععرح الععععرئيس المباشععععر لمعامععععل طبيعععععة واجبععععات ومسععععئوليات عمععععل اآخععععرين ثععععم ينععععاقش
المجمعععععوع نمعععععاذج أداء ىعععععذا العمعععععل واألداء العععععذى يعععععؤدى بعععععو كعععععل عامعععععل عممعععععو وأسعععععباب
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وطعععرق تحسعععين األداء وتطعععويره ثعععم تعطعععى المجموععععة مرتبعععة معينعععة لمعامعععل مثعععل :ممتعععاز ،
جيد ،مرضى ،ضعيف ( صباح.)441 ،511< ،

 الرضا عَ العىن
تعتمعععد ىعععذه الطريقعععة عمعععى رضعععا العامعععل معععن عممعععو وحبعععو لعععو وقبولعععو كمينعععة لعععو
ذات قيمعععة فعععى نفسعععو وشععععوره بأنعععو ال يسعععتطيع مزاولعععة مينعععة أخعععرى غيرىعععا ،وقعععد وجعععد أن
حالععععة الرضععععا المتكونععععة لععععدى العامععععل ليععععا انعكاسععععيا الكبيععععر عمععععى حالتععععو العمميععععة فيرتفععععع
األداء إذا معععععا تحسعععععنت معنويعععععات العامععععععل ،ويعععععنخفض األداء إذا معععععا انخفضعععععت معنوياتععععععو
(صباح.)449 ،511< ،

 فخص عيٍات اإلٌتاج
تتركعععععز ىعععععذه الطريقعععععة عمعععععى فحعععععص عينعععععات اإلنتعععععاج اليعععععومي لمعامعععععل إذ يقعععععوم
الععععرئيس المباشععععر بتقيععععيم العامععععل مععععن خععععبلل فحععععص عينععععات إنتاجععععو اليععععومي مععععن ناحيععععة
مععععدى تععععوافر المواصععععفات المطموبععععة فييععععا ودقععععة أدائععععو وعععععدد القطععععع التععععى أنجزىععععا ونسععععبة
الخطعععأ العععذى وقعععع فيعععو ،بمعنعععى أن عمميعععة الفحعععص تشعععمل جعععودة عينعععو اإلنتعععاج سعععواء معععن
ناحيععععة الكععععم أو الكيععععف والتععععى تشععععمل نجاحععععو المينععععى فععععى عممععععو ( أبععععو ماضععععى،511:،
.)54

 قابمية العاون لمتدريب
تعتمععععد ىععععذه الطريقععععة عمععععى تقععععديم برنععععامج تععععدريبى لمعععععاممين الكتسععععاب خبععععرات
جديععععدة ،وذلععععك لمتعععععرف عمععععى مسععععتوى أدائيععععم والحكععععم عمععععى مععععدى نجععععاحيم المينععععى مععععن
مينيعععا عمعععى معععدى نجاحعععو ،
خعععبلل ىعععذه البعععرامج التدريبيعععة ويتوقعععف قيعععاس كفعععاءة العامعععل
ً
واستفادتو من ىذا التدريب (صادق.)474 ،511;،

()9

مشكبلت التعميم الثانوى الصناعى:
عمى الرغم من محاوالت الدولو لمتوسع فى التعميم الفنى الصناعى ،إال أنو ال زالت

تعتريو بعض المشكبلت التى تحول دون تطويره ،والقيام بأدواره المختمفة ،شواعداد العمالة
الماىرة من حيث الكم والكيف فى ضوء احتياجات سوق العمل فى قطاعات الصناعة
المختمفة،

ومن

ىذه

المشكبلت

(خميل،
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(،)58;،589،5117

محمود(،);7،514;،المركز

المصرى

لمدراسات

االقتصادية

:)<9،68،514<،ECES
 .4ضعف االرتباط بين التعميم الصناعى ،ومتطمبات سوق العمل ،وعجز خريجيو عن
المنافسة فى سوق العمل.
 .5اتساع الفجوة بين التعميم الفنى الصناعى ،والتدريب ،وسوق العمل ،وذلك بسبب ضعف
الكفاءة الداخمية والخارجية ليذا النوع من التعميم.
 .6ضعف مخرجات التعميم الفنى الصناعى ،حيث توصمت الدراسة التى قام بيا المركز
المصرى لمدراسات االقتصادية إلى أن <; %من المنشآت التى كانت محل الدراسة تقوم
بتدريب العاممين من خبلل قدامى العمال ،أو مركز تدريب داخمى ،مما يؤكد أن المنظومة
الحالية لمتعميم الثانوى الصناعى ال تقدم تدريب مبنى عمى احتياجات سوق العمل،
وضعف التواصل بين مؤسسات التعميم الفنى والمنشآت الصناعية ومراكز التدريب.
 .7افتقار خطط ،ومناىج التعميم قبل مرحمة التعميم الثانوى إلى القدر المناسب من الدراسات
الفنية ،والميارات اليدوية ،مما يساعد عمى اكتشاف ميول الطالب ،وتنمية اتجاىاتو،
واحترام العمل اليدوى.
 .8النظرة االجتماعية المتدنية لمعمل الحرفى واليدوى.
 .9االفتقار إلى نظام التوجيو الميني ،لتوجيو الطبلب نحو التخصص المناسب لميوليم.
 .:البطالة بين الخريجين فى مختمف التخصصات.
; .ضعف التنسيق بين مدارس ،شوادارات التعميم الفنى الصناعى ومراكز التدريب.
< .ضعف العائد من اتفاقيات المنح والتعاون الدولى لمتعميم الصناعى.
 .41ضعف تطبيقات التوجو نحو ال مركزية التعميم الفنى الصناعى عمى نحو يعزز العبلقة
بين المدارس والمجتمعات المحمية.
 .44ضعف عمميات إعداد معمم ىذا النوع من التعميم ،وجمود مناىجو ،وضعف ارتباطيا
بمتطمبات سوق العمل الفعمية.
 .45انخفاض كفاءة التعميم الفنى الصناعى  ،وعدم مبلءمة مستوى الخريجين مع متطمبات
سوق العمل.
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 .46ضعف مشاركة القطاع الخاص ،حيث ال توجد آلية تجمع بين ممثمى القطاع الخاص،
والحكومة إلجراء مناقشات حول اتخاذ الق اررات التى تتعمق بمستقبل التعميم الصناعى،
وكيفية االستفادة من خبرات القطاع الخاص فى ىذا المجال.
 .47غياب الوعى من قبل أصحاب األعمال بأىمية التكامل بين المؤسسات الصناعية،
والمؤسسات التعميمية ،لتخريج فنى قادر عمى تمبية احتياجات سوق العمل.
 .48عزوف بعض شركات القطاع الخاص عن تقديم فرص تدريب كافية لمدارسين لمتدريب
العممى فى المصانع والشركات ،بما مكنيم من اكتساب خبرات وميارات فعميو عمى أرض
الواقع ،واكتساب قيم العمل المطموبة.
 .49عدم وجود كيان مؤسسى يقوم بدراسة التجارب المختمفة لمشاركة القطاع الخاص فى
مجال تطوير التعميم الفنى الصناعى.
 .4:عدم وجود كيان مؤسسى لدراسة االحتياجات الفعمية لسوق العمل فى التخصصات
الصناعية.
; .4انفصال التعميم والتدريب الفنى عن المراكز البحثية.
ونظر ليذه المشكبلت التى يعانى منيا التعميم الثانوى الصناعى ،قامت الدولة بتطبيق
ًا
بعض األنماط التعميمية التى تسيم فى تطوير التعميم الفنى الصناعى ومن ىذه األنماط
نظام التعميم والتدريب المزدوج والذى يقوم عمى التدريب العممى داخل المؤسسات
اإلنتاجية بالمصانع والشركات ،والمعايشة الحقيقة لبيئة العمل من خبلل التدريب عمى
اآالت والماكينات ،واكتساب الميارات البلزمة لسوق العمل ،مما يسيم فى تحسين كفاءة
الخريجين والقدرة عمى االلتحاق بسوق العمل ،وىو ما يتم عرضو فى المحور الثانى من
البحث.

احملور الجاٌى :اإلطار الفكرى لمتعميي والتدريب املسدوج
تنعععاول ىعععذا المحعععور مفيعععوم التعمعععيم والتعععدريب المعععزدوج ،التطعععور التعععاريخي لمتعمعععيم
والتععدريب المععزدوج ،وأىععداف التعمععيم والتععدريب المععزدوج ،ومزايععاه وأنماطععو المختمفععة ،والتنظععيم
الداخمى لمدارس التعميم والتدريب المزدوج بمصر ،وفيما يمى توضيح لذلك:
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أوالً :وفّوً التعميي والتدريب املسدوج
يطمعق عمعى نظعام التعمعيم والتعدريب المعزدوج فعى بععض العدول العديعد معن المسععميات
منيعععاو نظعععام التممعععذة الصعععناعية ،التعمعععيم المينعععى الثنعععائى ،نظعععام التوأمعععة والتعمعععيم والتعععدريب
التععععاونى ،وفعععى مصعععر يععععرف بنظعععام التعمعععيم والتعععدريب المعععزدوج ،وعميعععو يمكعععن ععععرض بععععض
تعريفات التعميم والتدريب المزودج كالتالى:
ُ يعرف التعميم المزدوج وفقاً لمرؤية األلمانية بأنو ذلك النظام الذى يقوم عمي التعاون بين
كل من القطاع الخاص ممثبلً فى الشركات والمصانع من ناحية ،والمدارس المينية العامة
قانونيا ،حيث تقوم الشركات والمصانع بتوفير
من ناحية أخرى ،وىذا التعاون ُمنظم
ً
التدريب البلزم لمطبلب ،بينما يتمقى الطالب المعرفة النظرية األكاديمية بالمدارس المينية
).( Greinert,2004,23
ويعرفو  )2018,5(Hesserبأنو ذلك النمط من التعميم الذي يسير فى خطين متوازيين،
ُ 
يتمثبلن فى المصنع ،والمدرسة حيث يحصل المتدربون عمى الجانب العممى من تعميميم،
والمرتبط باإلعداد فى تخصص أو مينة معينو فى المصنع ،بينما يدرسون الجانب النظرى
في المدرسة.
 كمعا عرفعو  )9 ،5147(Bliem and Petanovitsch and Alexanderبأنعو نظعام
تعميمى يتمثعل فعى االتحعاد بعين مؤسسعتين أحعدىما عامعو وىعى المعدارس المينيعة ،واألخعرى
مؤسسععة خاصععة تتمثععل فععى المصععانع والشععركات ،حيععث يكععون الطالععب تحععت التمععرين فععي
المصععانع والشععركات الكتسععاب الميععارات العمميععة البلزمععة ،ويععتبلزم معععو االلتحععاق بالمععدارس
المينية الكتساب المعارف النظرية المتعمقة بالمين والتخصصات المختمفة.
 وفععى مصععر ُيعععرف بأنععو نظععام تعميمعى تبنتععو السياسععة التعميميععة فععي مصعر ،وفععق بروتوكععول
تعععاون مشععترك بععين مصععر وألمانيععا وذلععك إلصععبلح نظععام التعمععيم الثععانوى الصععناعى ،وربععط
الطبلب بسوق العمل وفق مجموعة من الضوابط المحددة (أدامز.);،5141،
 ويعرفععو االتحععاد المصععرى لمقععاولى التشععييد والبنععاء) )6،5117بأنععو نععوع مععن التعمععيم ييععتم
بالمعععدارس الصعععناعية ويقعععوم عمعععى النظعععام الثنعععائي لمتعمعععيم والتعععدريب الفنعععى بعععين المدرسعععة
والتععدريب فععى مواقععع العمععل ،مععع مراعععاة أن يشععغل التععدريب ح عوالى  %:1إلععى  %;1مععن
الخطة الدراسية.
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 كمععا يعرفععو عمععى ،وعبععدالمطيف( )4<،5117بأنععو تعمععيم مصععمم إلعععداد العمالععة المععاىرة فعى
القطاعات الصناعية ،ويتم ذلك ععن طريعق تمقعى المتعدرب تعدريباً عمميعاً عمعى إحعدى الميعن
داخل الورش والمصانع لمدة أربعة أيام أسبوعياً ،بغعرض تنميعة الميعارات األدائيعة ،عمعى أن

يتمقعععى المعععواد النظريعععة (الثقافيعععة والفنيعععة) لمعععدة يعععومين أسعععبوعياً داخعععل فصعععول ومعامعععل

المدرسة ،ويتم ذلك خبلل ثبلث سنوات دراسية متصمة.

 ويمكن تعريفو بأنو تعميم نظامى مينعى لمعن أنيعوا بنجعاح مرحمعة التعمعيم األساسعى ،ويعؤدى
إلى مسعتوى العامعل المعاىر أو العامعل المينعى ،حيعث يقضعى التمميعذ جعزًءا معن الدراسعة فعى
المؤسسععة التعميميععة لتمقععى المعمومععات النظريععة ،والجععزء األخععر فععى مواقععع العمععل الكتسععاب
ويعنظم ذلعك
الميارات العممية تحت إشراف مشترك من قبل صاحب العمل ومؤسسعة التعمعيمُ ،
معععععععن خعععععععبلل اتفاقعععععععات وعقعععععععود تعععععععدريب تحعععععععدد مسعععععععئوليات وواجبعععععععات كعععععععل طعععععععرف
(عبدا .)8;1،5148،
 ويعععرف بأنععو التعمعععيم القععائم عمععى المزاوجعععة بععين التعمععيم داخعععل المدرسععة ،والتععدريب داخعععل
المؤسسععات اإلنتاجيععة والخدميععة بععالمجتمع ،بيععدف إكسععاب الطععبلب ميععارات وكفايععات العمععل
القععائم عمععى الممارسععة الفعميععة داخععل المؤسسععات المختمفععة ،وىععو مععا يععربطيم باالحتياجععات
المطموبة لسوق العمل (ميناوى.)64<،5147،
وعميععو فنظععام التعمععيم والتععدريب المععزدوج فععى مصععر ىععو أحععد المشععاريع اإلصععبلحية
لتحسععين مخرجععات التعمععيم الفنععى ،مععن خععبلل برنععامج تعععاون فنععى ألمععانى مصععرى ممععول مععن
الحكومععة األلمانيععة ،وبععدعم مععن المنظمععة األلمانيععة لمتعععاون الفنععى باالشععتراك مععع وزارة التربيععة
والتعمعععيم ممثمعععة لمجانعععب المصعععرى ،وأصعععحاب المصعععانع ،وجمعيعععات المسعععتثمرين ،واالتحعععادات،
ورجال األعمال ،والجمعيات غير الحكوميعة ،ممثمعة لمعوزارة االتحاديعة لمتععاون العدولى والتنميعة،
عمميععا عمععى إحععدى الميععن داخععل
والوكالععة األلمانيععة لمتعععاون الفنععى ،ويتمقععى المتععدرب تععدريباً
ً
أسبوعيا بيدف تنميعة الميعارات العمميعة ،وتمقعى المعواد الثقافيعة
الورش والمصانع لمدة( )7أيام
ً
عبوعيا ،ومععدة البرنععامج ثععبلث
والفنيععة النظريععة داخععل فصععول ومعامععل المدرسععة لمععدة يععومين أسع ً
سنوات ،ويتمتع المتدرب بأولوية التعيين بالمصنع أو الشعركة عنعد االحتيعاج لعمالعة ذات ميعارة

عممية عالية( الفرحاتى ،ومصطفى ،ومحمد.)68;،514<،

- 4745 -

دور مدارس التعليم والتدريب المزدوج فى تحسين كفاءة خريجى التعليم الثانوى .....................................

ومن خبلل التعريفات السابقة يمكن القول بأن التعميم والتدريب المزدوج:
 أحد المشاريع اإلصبلحية لتحسين مخرجات التعميم الفنى.
 نظععام يقععوم عمعى التعععاون بععين كععل مععن القطععاع الخععاص ممععثبلً فععى الشععركات والمصععانع مععن
ناحية ،والمدارس الصناعية.

 تعميم قائم عمى المزاوجة بين التعميم داخعل المدرسعة ،والتعدريب داخعل المؤسسعات اإلنتاجيعة
والخدمية بالمجتمع.
 تعميم مصمم إلعداد العمالة الماىرة فى القطاعات الصناعية المختمفة.
 تعمععيم نظععامى يتمقععى التمميععذ جععزًءا مععن الدراسععة النظريععة فععى المؤسسععة التعميميععة  ،والجععزء
اآخر فى مواقع العمل الكتساب الميارات العممية.
ائيا بأنو عبارة عن اتحاد بين مؤسستين
وعميو ُيعرف التعميم والتدريب المزدوج إجر ً
أحدىما عامة وىى المدارس الثانوية الفنية ،واألخرى مؤسسة خاصة وىى المصانع
والشركات ،حيث يدرس الطبلب المعرفة النظرية بالمدرسة ،مع التدريب العممى بالمصانع
والشركات الكتساب الميارات العممية الميدانية فى المين التي يتخصصون فييا.

ثاٌياً :التطور التارخيى لمتعميي والتدريب املسدوج
يععععد نظعععام التعمعععيم المعععزدوج وسعععيمة شعععائعة منعععذ القعععدم لنقعععل الميعععارات وتعععوارث
الخب عرات فععى كثيععر مععن الحععرف حيععث جععرت العععادة أن العامععل المبتععدئ الععذى يبععدأ التععدريب فععى
مرحمة عمرية صعغيرة الكتسعاب الميعارات يكعون معن خعبلل ممارسعة بععض أنشعطة العمعل تحعت
مناسعبا معن أعمعال،
إشراف وتوجيو من عامعل معاىر أو (األسعطة) ،العذى يكمفعو بتنفيعذ معا يعراه
ً
حيععث يتععدرج التععدريب مععن تأديععة األعمععال البسععيطة إلععى األعمععال األكثععر تعقيععداً .( E,and

)K,and,T,2014,429

ولقد ععرف المجتمعع المصعرى الفرععونى منعذ  7111ق.م .التعمعيم المينعىو حيعث
تميزت التربية فيو بأنيا ثقافة مينية ،ىدفيا حاجات المجتمع ومتطمباتو ،فوجدت ليعذا الغعرض
الحرف المختمفعة ،والعورش ،والنقابعات المينيعة والحرفيعة ،وقعد تميعز التعمعيم المينعى والفنعى فعى
كبيعرا ،كمعا كعان ىنعاك نمعوذج
ىذا العصر بارتباطو بالجوانب العسكرية التعى كانعت تمثعل
ً
قطاععا ً
ومشعابيا
واضح لمتعميم البلنظامى ،الذى أكد عمى التعميم الحرفى والمينى فعى المجتمعع أنعذاك،
ً
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لمعععا ُععععرف بععععد ذلعععك باسعععم التممعععذة الصعععناعية ،العععذى كعععان يعتمعععد عمعععى التقميعععد والممارسعععة

(الخطاب.)6،5148،

تحعديا يتمثعل فعى تحسعين عمميعة االنتقعال معن
وقد واجيت مصر فى فترة التسععينات
ً
مرحمععة المدرسععة إلععى مرحمععة العمععل لشععبابيا ،فقععد كععان معععدل بطالععة الشععباب يبمععغ خمسععة إلععى
سبعة أضعاف معدالتيا لدى الكبار ،مما يعد مؤش ارً عمى أن الشباب فى سن معن  49إلعى 57

يواجيون صعوبة بالغة فى اال نتقال من مرحمة المدرسة إلعى العمعل بالقيعاس بحعال الشعباب فعى
البمدان األخرى ،وعمى الرغم معن أن إحعداث نمعو اقتصعادى وتعوفير الوظعائف بسياسعات ضعخمة
كان يمثل أحد الحمول ليذه المشكمة ،إال أنو بالنسعبة لمشعباب كانعت المشعكمة أعمعق معن مجعرد
الحصول عمى وظيفة ،ألن المشكمة تتصعل بقضعايا ىيكميعة تتضعمن معدى توافعق الميعارات التعى
إكتسبيا الطبلب فى المدرسة مع احتياجات السوق (أدامز.)9،5141،

ولذلك أطمقت مصر إصعبلحات إقتصعادية ععام 4<<4م ،منيعا تطعوير التعمعيم الثعانوى
الفنى ،حيث تم توقيع اتفاقيعة " مشعروع مبعارك – كعول  "MKI-DSععام 4<<5م ،والعذى بعدأ
فعميا معع بدايعة الععام الدراسعى  ،4<<8ويقضعى المشعروع بقيعام ألمانيعا بمسعاعدة مصعر
تنفيذه ً
فى تطوير التعمعيم الفنعى والتعدريب المينعى ،بإدخعال نظعام التعمعيم المعزدوج ”“Dual System
عمى غرار النظام المطبق فى ألمانيا (أدامز )9،5141،باعتبارىا من أولى العدول وأشعيرىا فعى
تطبيق نظام التعميم المزدوج ،ومن مؤشرات نجاحيا فعى ىعذا النظعام ،أن كثيعر معن العدول حعذت
حععذوىا فععى تبنععى ىععذا الععنمط مععن التعمععيم ،مسععتفيدة مععن التجربععة األلمانيععة فععى إش عراك القطععاع
الخاص فى تأىيل طبلب التعميم الفنى شواعدادىم لمحياة المينية ).(Cockrill,1997,2
وعميو تم تشكيل المجنة العميا لممشعروع بعالقرار العوزارى رقعم  447لسعنة 4<<6م ،ثعم
صععدر الق عرار رقععم  559لسععنة 4<<6م بتشععكيل وحععدة تنفيععذ سياسععات المشععروع ،ويشععارك فععى
المشععروع وزارة التربيععة والتعمععيم ،والوكالععة األلمانيععة لمتعععاون الفن عى وأصععحاب العمععل وجمعيععات
المسععتثمرين ،حيععث بععدأ التنفيععذ مععن خععبلل المشععروع الرائععد فععى مدينععة العاشععر مععن رمضععان فععى
سععبتمبر 4<<8م بععثبلث تخصصععات ىععى ( إلكترونععى ،ميكععانيكى صععناعى ،والمبلبععس الجععاىزة)،
ثعععععم بعععععدأ المشعععععروع فعععععى مدينعععععة السعععععادات والسعععععادس معععععن أكتعععععوبر فعععععى سعععععبتمبر 4<<9م
(عباس.)66<،5114،
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وبععد تطبيععق المشعروع فععى مدينعة السععادس معن أكتععوبر ،ووصعولو إلععى درجعات عاليععة
من التقعدم ،أوصعت لجنعة التقيعيم األلمانيعة فعى نيايعة ععام <<<4م إلعى اال نتقعال بالمبعادرة إلعى
آفععاق جديععدة تتععيح لفكععرة ىععذا النظععام باالنتشععار والتوسععع فععى أنحععاء الجميوريععة ،ولععذلك قامععت
الوحدة اإلقميمية بالعاشر من رمضان برعاية ونشر المشروع فى كل من القنطرة شرق محافظعة
اإلسععماعيمية ،وبورسعععيد ،والصععالحية الجديععدة ،اإلسععكندرية وبمبععيس ،وذلععك بالتعععاون والتنسععيق
مععع جمعيععات رجععال األعمععال ،ومععديريات التربيععة والتعمععيم ،كمععا قامععت الوحععدة اإلقميميععة لمدينععة
السادات برعاية المشروع فى المحمعة الكبعرى ،ثعم امتعد تطبيعق المشعروع إلعى معظعم المحافظعات
(عمى وعبد المطيف)556،5117،
وفععععى عععععام  5118وقعععععت وزارة التربيععععة والتعمععععيم مععععذكرة تفععععاىم مععععع االتحععععاد النععععوعى
لممسععتثمرين لمتعععاون فععى مجععال نظععام التعمععيم والتععدريب المينععى تحععت مسععمى برنععامج التعمععيم
المععزدوج ( مبععارك – كععول) سععابقًا ،وبمقتضععى ىععذه المععذكرة تععم االتفععاق عمععى إحععداث تطععوير

أيضعا
بالتوسع فى نشر مدارس التعميم والتعدريب المعزدوج الثانويعة الفنيعة فعى مصعر ،وبعالتوازى ً
فعى مجععال تحديععد المواصععفات المطموبععة لمميععن المختمفعة وفقًععا الحتياجععات سععوق العمععل ولتنفيععذ

الق اررات التى يتم اتخاذىا ،ومعن منطمعق ىعذا التععاون تعم تشعكيل لجنعة لتسعيير التععاون ،بيعدف
اإلدارة والمراقبععة واإلش عراف عمععى عمميععة تطععوير ونشععر النظععام التعميم عى المععزدوج ف عي مصععر (
عبدا .)885،5148،
وفى ضوء ىذا التعاون واالتفاقيعات المختمفعة ،أُنشعئت بععض المعدارس الثانويعة الفنيعة
لمتعمععيم والتععدريب المععزدوج فععى العديععد مععن المحافظععات ،وفععى بعععض القطاعععات منيععاو إنشععاء

مدرسععة "أمععال بشععارة الثانويععة الفنيععة المشععتركة" بمدينععة العاشععر مععن رمضععان فععى عععام 511:م
ومدرسععة التعمععيم والت عدريب المععزدوج فععى مصععنع) (MCVإلنتععاج السععيارات فععى يوليععو;511م،
ومدرسة "أحمد عرفو الفنية لمتعميم والتدريب المعزدوج" مينعة مبلبعس جعاىزة فعى ععام 5141م،
وكذلك إنشاء مدرسة "فوطتيكس الفنية لمتعميم والتدريب المزدوج" نظام الثبلث سنوات بمحافظعة
الدقيميعععععععععععة مينعععععععععععة نسعععععععععععيج بعععععععععععالقرار العععععععععععوزارى رقعععععععععععم 765بتعععععععععععاري 5141/45/5
(ميناوى. )674،671،5147،
ووفقًا إلحصعائيات اإلدارة العامعة لمتعمعيم والتعدريب المعزدوج لععام < 5151/514فقعد

وصععل عععدد المحافظععات المطبقععة لنظععام التعمععيم والتععدريب المععزدوج إلععى ( )56محافظععة عمعععى
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مسعععتوى الجميوريعععة ،وذلعععك بواقعععع ( )55مدرسعععة مسعععتقمة )8<( ،مدرسعععة ممحقعععة بمصعععنع،
و( )564مدرسة ممحقة بمدارس التعميم الفنى
حيث وصل عدد الطبلب بالصفوف الثبلثة إلى (.)861<9
http://moe.gov.eg/depertments/Vocational_edu/index.html

ثالجًا:أِداف ٌظاً التعميي والتدريب املسدوج
لقد حدد البعض أىداف التعميم والتدريب المزدوج بصفًة عامة فيما يمى( مكتب

اليونسكو اإلقميمى لمتربية فى الدول العربية، )9،8،5119،
):(Chatzichristou,201,9,10

 .4تحقيق المسئولية اإلجتماعية ،من خبلل المشاركة بين القطاع الحكومى وأصحاب
القطاع الخاص.
 .5تعزيز التعمم القائم عمى العمل بجميع أشكالو.
 .6تزويد الطبلب بالميارات البلزمة التى يتطمبيا سوق العمل.
 .7تمبية احتياجات المجتمع من القوى العاممة المؤىمة.
 .8زيادة كفاءة التعميم الفنى والتدريب العممى.
 .9تحسين الصورة الذىنية لمتعميم الفنى بالمجتمع.
 .:مواكبة التطور العممى التكنولوجى.
; .تصحيح وتعديل ىرم القوى العاممة بما يتناسب مع النسب المرعيو بين المتخصص،
والتقنى والعامل الماىر.
وفى مصر ييدف نظام التعمعيم والتعدريب المعزدوج فعى مجممعو إلعى " تعوفير طبقعة معن
عمميا وعمم ًيا عمى وسائل اإلنتاج والتكنولوجيعا الحديثعة المتقدمعة،
تدريبا
العمالة الفنية المدربة
ً
ً
عمومعا ،ممعا
وبما يتمشى مع احتياجات المصانع والمجاالت االقتصعادية االخعرى وسعوق العمعل
ً
يتيح فرص عمل مؤكدة لمشباب سواء داخل أو خارج مصر"( قرار وزارى رقم .)511:،95

وعميععععو حععععدد الععععبعض أىععععداف التعمععععيم والتععععدريب المععععزدوج فععععى مصععععر فيمععععا يمععععى
(بركات(،)99،5114عمى ،وعبدالمطيف( ،)546،5117،عمار:)4<:،5118،
 .4توفير العمالة الماىرة المدربة عمى أسس عممية وعممية باستخدام أحدث أساليب التعميم
والتكنولوجيا لخدمة االنتاج ،من أجل مواجية المنافسة العالمية وزيادة حجم التصدير،
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ويتم ذلك من خبللو إكساب الطبلب معمومات نظرية وعممية لتحسين مستوى ميارتو
الفنية والمينية في مجاالت العمل المتخصصة ،إكساب الطبلب الميارات االجتماعية
البلزمة لمتكيف مع بيئة العمل ،تنمية السموك وغرس القيم الخمقية واالنتاجية.
 .5توفير فرص عمل جديدة أمام الشباب سواء داخل مصر أو خارجيا لمواجية مشكمة
البطالة.
 .6االستغناء عن استقدام خبراء من الخارج إلصبلح وصيانة المعدات بالمصانع .
 .7السعي عمى المدى البعيد إلى تطبيق النظام المزدوج فى جميع المين والحرف والوظائف
المعترف بيا فى مصر.
 .8السعى عمى المدى البعيد من خبلل تعديل قوانين التعميم والعمل إلى تطبيق مبدأ ضرورة
الحصول عمى تراخيص مزاولة المينة.
ُ .9مشاركة القطاع الخاص فى اإلنفاق عمى التعميم الفنى .

رابعًا :وسايا ٌظاً التعميي والتدريب املسدوج

تتضععح مزايععا التعمععيم والتععدريب المععزدوج مععن خععبلل مععا يحققععة مععن فوائععد وعوائععد عمععى
جميععع األط عراف المشععاركة مععن الحكومععة ( الدولععة) ،والقطععاع الخععاص ،والطععبلب ،ويمكععن تحديععد
ىذه المزايا من خبلل مايمى:

( )1املسايا التى حيككّا ٌظاً التعميي والتدريب املسدوج لمدولة:
يسععاعد التعمععيم والتععدريب المععزدوج فععى تحقيععق بعععض العوائععد لمدولععة( الحكومععة) منيععا:
(ميناوى(Nurkhalyeva & others,2018,2456) ،)5147،677،
 .4يساعد فى تحقيق التكامل بين إمكانات الشركات شوامكانات المؤسسات التعميمية
الحكومية ،وتعاضد أنشطتياو لتخريج طبلب عمى مستوى تأىيل عالى.
 .5تخفيف العبء المالى عمى المؤسسات التعميمية الحكومية فى توفير التعميم التقنى
لمطبلب ،وذلك عن طريق تحمل الجيات المستفيدة من الشركات والمؤسسات لجزء من
التكمفة.
 .6تحمل القطاع الخاص الجانب األكبر من أعباء التدريب ،حيث يتم تدريب الطبلب داخل
شركات ومصانع القطاع الخاص.
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 .7إنخفاض نسبة إشغال فصول المدرسة إلى  ،%66.6حيث يحضر الطالب أسبوعان فى
المدرسة ،وبالتالى يؤدى إلى إنخفاض نسبة استيبلك الخامات ،والعدد اليدوية ،والطاقة،
وتكمفة أجور المدرسين لمفصل الدراسى ،وأجور الخدمات.
 .8خفض نسبة التسرب من التعميم الفنى ،وتحقيق مكانة اجتماعية أفضل.
 .9المساىمة فى تناسب أعداد الخريجين مع احتياجات سوق العمل.
 .:يساعد فى مواءمة الميارات المكتسبة لمطبلب مع احتياجات سوق العمل.
; .يساىم فى رفع مستوى الكفاءة النوعية لخريجى التعميم الفنى.
< .إكساب الخريج لقيم العمل المنتج مثل( احترام الوقت ،التعاون ،اال نضباط ،تحمل
المسئولية).
 .41االستجابة لمطالب الدولة فى توفير تعميم فني مرتبط باالحتياجات الوظيفية العممية.
 .44يسيم بشكل فعال فى توظيف الخريجين ،مما يساعد فى تخفيض نسبة البطالة.

( )2املسايا التى حيككّا التعميي والتدريب املسدوج ألصخاب املصاٌع والشركات املشاركة
يسيم نظام التعميم والتعدريب المعزدوج فعى تحقيعق العديعد معن الفوائعد ألصعحاب القطعاع
الخعععععععععععععععاص المشعععععععععععععععاركة فعععععععععععععععى المشعععععععععععععععروع منيعععععععععععععععا( الفرحعععععععععععععععاتى ،ومصعععععععععععععععطفى،
ومحمد(،)68;،514<،عبدا :)8;6،8;5،5148،
 .4االعتمعععاد عمعععى المتعععدربين فعععى اإلنتعععاج والصعععيانة أثنعععاء فتعععرة التعععدريب ( عمالعععة منخفضعععة
التكاليف).
 .5الحصععول عمععى العمالععة المدربععة ،وسععد احتياجععات المصععنع أو الشععركة مععن العمالععة المدربععة
التى ال تتوفر بسيولة فى العمالة المصرية.
 .6الحصول عمى عمالة ماىرة فى التعامل مع الماكينات ،وتشغيميا ،واصبلحيا ،وصيانتيا.
 .7توفير وقت وتكاليف وتدريب العمالة غير المدربة.
 .8تجنب المخاطر التى تسببيا العمالو غير المدربة.
 .9تجنعععب تعععأرجح العمالعععة بتعويضعععيا بعععأخرى مدربعععة ارتبطعععت بماكيناتعععو ،وتعععم التعععدريب عمييعععا
بمصنعو.
 .:توفر العمالة المدربة تكاليف الصيانة القائمة عمى األعطال نتيجة عدم الخبرة ووقعت توقعف
الماكينات.
- 474; -

دور مدارس التعليم والتدريب المزدوج فى تحسين كفاءة خريجى التعليم الثانوى .....................................

; .ضمان والء ىذه العمالة لو ،حيث نشأت بمصنعو ،وتطبعت عمى إدارتو.
< .زيادة القدرة عمى التنافس ،وتحسين الفرص فى سوق العمل.
 .41زيادة إنتاجية المتدربين وخفض تكمفة العاممين الجدد.
 .44وضع ىيكل أجور أكثر استق ار ارً.

( )3املسايا التى يتىتع بّا الطالب بٍظاً التعميي والتدريب املسدوج:
يتمتععع الطالععب فععى نظععام التعمععيم والتععدريب المععزدوج بالعديععد مععن المزايععا منيا(بركععات،
( ،)9:،5114عباس (،)68<،5114،عمى ،وعبدالمطيف.)547،5117،
 .4يحرر عقد بين الطالب والشركة أثناء فترة التدريب لتنظيم العبلقة بينيما.
ُ .5يمنح الطالب مكافآت مالية شيرية خبلل فترة الدراسة ،تحدد بمعرفة الشركة أو المصنع.
 .6يوفر لمطالب التعرف عمى أحدث الماكينات واألجيزة فى مجال التخصص.
 .7يععوفر لمطالععب المنععاخ الحقيقععى لمعمععل داخععل المصععنع أو الشععركة ،مععع وجععود فرصععة لمعمععل
عمى خطوط االنتاج طوال مدة الدراسة.
 .8تععوفر بعععض الشععركات والمصععانع وسععيمة انتقععال مناسععبة لمطععبلب مععن أمععاكن التجمعععات إلععى
أماكن العمل.
 .9ال يزيععد عععدد الطععبلب فععى الفصععل الدراسععى الواحععد عععن  57طالععب /طالبععة ،ممععا يععوفر منععاخ
تعميمى أفضل من التفاعل والمشاركة.
 .:يمكن لمطبلب نقل تجربتيم فى مواجية المشاكل العمميعة معن بيئعة العمعل إلعى داخعل الفصعل
الدراسى ،واختبار مدى مبلئمة ما يتمقونو من تعميم نظرى لمواقع العممى
; .يتمتع الطالب بأولوية التعيين بالمصنع أو الشعركة عنعد االحتيعاج لعمالعة ذات ميعارة عمميعة
عالية.
<ُ .يمنح الطالب عند تخرجة و شيادة دبمعوم المعدارس الفنيعة لنظعام التعمعيم والتعدريب المعزدوج،
وشيادة من مكان التدريب ،وأخرى من جمعية المستثمرين.
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خاوصًا :أمناط التعميي والتدريب املسدوج
رزؼذد أٔظّخ اٌزؼٍيُ ٚاٌزذسيت المزدوج من حيث عبلقة المدرسة الثانوية الفنية
بالمؤسسة التى يتدرب بيا الطالب ،وتتمثل ىذه األنماط فيما يمى :
( ،ميناوى( ، )677،5147،اإلدارة العامة لمتعميم والتدريب المزدوج):
((Christof,2019,33
 .4النظام األول :نظام المدارس المستقمة ،وفى ىذا النمط تكون المدرسة بأكمميعا تعمعل عمعى
نظام التعميم والتدريب المزدوج.
 .5النظام الثانى :نظام الفصول الممحقة عمى نظام التعمعيم والتعدريب المعزدوج ،فعى ىعذا العنمط
تكعون بععض الفصععول بنظعام التعمععيم والتعدريب المعزدوج ممحقععة عمعى مععدارس التعمعيم الفنعى،
وفى النمط األول والثانى يكون نظام الدراسة فيو عبارة ععن يعومين بالمدرسعة‘ حيعث يعدرس
فييما الطالب الجانب النظرى ،وأربعة أيام بالمصنع أو الشركة لدراسة الجانب العممى.
 .6النظام الثالث :نظام مدارس داخل مصنع أو شعركة أو مزرععة أو منشعأة فندقيعة ،وفعى ىعذا
النمط فإن الطالعب بالمدرسعة داخعل مصعنع  ،يعدرس ويتعدرب ،وفقًعا لمبروتوكعول الموقعع بعين
وزارة التربية والتعمعيم وأصعحاب المصعانع ،والشعركات ،ويعتم تعدريب الطعبلب داخعل المؤسسعة

متخصصا عمى فرصة تدريب حقيقية عمى أحدث الماكينعات وخطعوط اإلنتعاج فعى
فنيا
تدريبا ً
ً
ً
محاكاة واقعية ينتج من خبلليا فنيين معؤىمين عمعى احتياجعات سعوق العمعل ،باالضعافة العى
أيضععا داخععل المصععنع  ،ويمععنح الطبللععب
دراسععة الم عواد النظريععة فععى فصععول مخصصععة لععذلك ً
مكافأة مادية لتحفيزىم.
 .7النظععام الرابععع :وىععو المصععنع داخععل مدرسععة ،وىععو تطععوير لفكععرة المدرسععة المنتجععة ومشععروع
رأس المعععال ،ليعععتم إقامعععة مشعععروع فعععى المعععدارس التابععععة لمتعمعععيم الفنعععى ،وفقًعععا لمتخصصعععات

نوعا من التعمعيم والتعدريب المعزدوج داخعل المدرسعة ذاتيعا ،مثعل إقامعة مراكعز
المختمفة ،وىو ً
خدميععة ،وورش صععيانة لؤلجيععزة المنزليععة والسععيارات ،لتسععيم بقععوة فععى تععدريب الطععبلب عمععى
ماديا ،باإلضعافة إلعى أنعو وسعيمة لتحسعين دخعل معممعى التعمعيم الفنعى
تخصصيم ،وتحفيزىم ً
بصورة منفصمة عن الموازانة العامة لمدولة ،وىذا النظام لم يتم تطبيقو فى مصر.
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ووفقًا ليذه األنماط يوجد بالتعميم الفنى الصناعى بنظام التعميم والتدريب المزدوج

عدد من التخصصات التي تخدم الصناعة المصرية ،وىى( وزارة التربية والتعميم ،دليل الشعب
الصناعية):
 الميكانيكا اإل لكترونية (ميكانيكا وصيانة شواصبلح الكترونيات صناعية).

 الكيربية ( فنى صيانة كيربية ،تركيبات كيربية لممنشآت ،التبريد وتكييف اليواء).
 النسيجية ( المبلبس الجاىزة ،الغزل ،النسيج ،تجييز المنسوجات).
يبلحظ أن ىناك بعض التخصصات التى
ومن خبلل عرض التخصصات السابقة
َ
تفرض نفسيا عمى الساحة فى الوقت الحالى وتعتبر من المين األكثر طمباً بسوق العمل
كاحتياجات فعمية ،ولم تدرج بالتعميم الثانوى الصناعى وال بنظام التعميم والتدريب المزدوج عمي
سبيل المثال ال الحصرو فنى إصبلح وصيانة الموبيل ،فنى إصبلح وصيانة األجيزة الطبية،
لحام تحت الماء.

شادشًا :التٍظيي الداخمى ملدارط التعميي والتدريب املسدوج مبصر
يمكن التعرف عمى التنظيم الداخمى لمدارس التعميم والتدريب المزدوج من خبلل
عرض نظام القبول ،وكيفية توزيع الطالب عمى التخصصات ،والييئة التدريسية ونظم التقويم
واالمتحانات(قرار وزارى رقم( ،)511:،95قرار وزارى رقم ( ،)5144،495ميناوى،
 ( ،)679،678،5147بركات:)9:،5114،

(ٌ )1ظاً قبوه الطالب
يشترط لقبول الطالب بيذه المدارس مايمى:
 .4الحصول عمعى الشعيادة اإلعداديعة العامعة فعى نفعس الععام معن المحافظعة المطبعق بيعا نظعام
التعميم والتدريب المزدوج.
 .5تحدد إدارة المشروع بكل محافظة الحد األدنى لقبول الطبلب.
 .6أال يقل عمر الطالب عن أربعة عشر سنة ،وال يزيد عن ثمانى عشرة سنة ،فعى أول أكتعوبر
لمعام الدراسى.
 .7اجتيععاز الطالععب الختبععا ارت القبععول التحريريععة والشععفيية مععن خععبلل المقععاببلت التععى تجععرى
بالمدرسة ،والتعرف عمى سمات الشخصية.
 .8اجتياز الكشف الطبى عن طريق المجنة طبية.
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وبععععد اسعععتيفاء الطالعععب ليعععذه الشعععروط يعععتم توقيعععع عقعععد بعععين الطالعععب وأحعععد الشعععركات
المتواجدة فى نفس المدينة ،وتتوافق مع التخصص الذى يمتحق بو الطالب.

( )2توزيع الطالب عمى التدصصات
يتم توزيع الطبلب عمى مدارس التعميم والتدريب المزدوج وفقًا لما يمى:

 .4رغبة الطالب فى التخصص.

 .5نتيجة المقابمة الشخصية لمطالب ،حيث يتم من خبلليعا التععرف عمعى القعدرات الخاصعة بكعل
طالب.
 .6تحدد الشركات األعداد المطموبة ليا وفق احتياجاتيا ،وكذلك السعة التدريبية ليا.
 .7يتم التنسيق بين المدرسة والمصانع أو الشركات المتعاقدة مع المدرسعة لتحديعد الععدد العذى
تقبمو المدرسة فى التخصصات المختمفة.

( )3اهليئة التدريصية
إن برنععامج إعععداد الطالععب بععالتعميم المععزدوج يشععتمل عمععى ثبلثععة جوانععب ىععىو جوانععب
ثقافيععة ،فنيععة نظريععة ،وعمميععة ،ولععذلك يحتععاج كععل جانععب إلععى فئععة مععن المعممععين لمقيععام بعمميععة
اإلعداد ،ويتم ذلك من خبلل:
 .4معمم المواد الثقافية العامة ،حيث يقوم بتدريس المواد الثقافية العامة وىى( المغة العربية،
التربية الدينية ،المغة اإلنجميزية ،والتربية الرياضية) ،ومعمم ىذه المواد يكون من خريجى
وغالبا مايتم انتداب ىؤالء المعممون من مدارس التعميم العام لمتدريس
كميات التربية
ً
بمدارس التعميم المزدوج.
 .5معمم المواد الفنية النظرية ،وىو المسئول عن تدريس المواد الفنية والتكنولوجية النظرية
الخاصة بالمينة التى ُيعد ليا الطالب ،وىؤالء المعممون خريجى كميات التربية شعبة
التعميم الصناعى ،أو كمية اليندسة ،ويتم تعيينيم عن طريق مسابقة تقوم بيا الوحدة
اإلقميمية المشرفة عمى نظام التعميم المزدوج فى كل محافظة ،ثم يتم عمل دورات تدريبية
ليم داخل مصر ،أو فى ألمانيا.
 .6معمم المواد الفنية والعممية ،وىو المسئول عن التدريب العممى لمطبلب داخل الورش
بالمدرسة كما يقوم بعممية التخطيط لمتدريب من خبلل ما يمتمكة من ميارات ،وفيم لطبيعة
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المينة التى يعد ليا الخريج ،ويتم ذلك من خبلل ما يتمقونو من دورات تدريبية ،خاص ًة

من الجانب األلمانى.

()4

ٌظي التكيي وضوابط االوتخاُ:
تخضععع مععدارس التعمععيم والتععدريب المععزدوج لمق عرار الععوزارى رقععم ( )95لسععنة،511:

والقعرار العوزارى رقعم( )495لسعنة ، 5144فعى نظعم التقيعيم وضعوابط امتحانعات النقعل والععدبموم
النيايات العظمى ،والصغرى لكل مادة بصفوف النقل ،والدبموم.

خاوصًا :األطراف املشاركة فى ٌظاً التعميي والتدريب املسدوج:
وفقًا لبلتفاق التنفيذى الموقع في أبريل  5117م بين المؤسسة األلمانية لمتعاون

الدولى) (GTZووزارة التربية والتعميم (الشريك الحكومى) ،ومجتمع األعمال(الشريك
المتضامن) بشأن برنامج إدخال نظام تعاونى مزدوج لمتعميم والتدريب المينى في مصر ،ووفقًا

لمذكرة التفاىم بشأن التعاون بين وزارة التربية والتعميم(ممثمة فى اإلدارة العامة لمتعميم
والتدريب المينى) ،والقطاع الخاص ،فإنو يشارك فى نظام التعميم المزدوج طرفان رئيسيان

ىماو وزارة التربية والتعميم بمدارسيا الثانوية الفنية والطرف الثانى ،ويتمثل فى القطاع
الخاص ويشمل االتحاد النوعى لجمعيات المستثمرين ويتبعو المركز الوطنى لتنمية الموارد
البشرية ويتبع المركز الوطنى ،الوحدات اإلقميمية ،المنشأة التدريبية (قرار وزارى
رقم.)511:،95

( )1وزارة الرتبية والتعميي:
تمثل وزارة التربية والتعميم الطرف األول فى النظام حيث تقوم اإلدارة العامة
لمتعميم والتدريب الميني ،من خبلل قطاع التعميم الفنى ،بمتابعة وتنفيذ مسئوليات وميام وزارة
التربية والتعميم في الدور المنوط بيا ،كشريك في تطبيق التعميم والتدريب المينى المزدوج
وتتولي اإلدارة العامة لمتعميم والتدريب المينى بالتنسيق مع اإلدارة العامة مسئولية تدبير
وتوفير وسائل وامكانات تطبيق النظام فى النواحى التالية (قرار وزارى رقم: )511:،95
أ -اختيار المباني الدراسية  :متابعة توفير ومعاينة المدرسة التى يتم االتفاق عمى تطبيق
نظام التعميم والتدريب المينى المزدوج بيا ،والقيام بتأسيسيا وتجييزىا ،بالتنسيق مع
الجيات المختصة بالمحافظات.
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ب -توفير التجييزات والمعدات الفنية  :يتم متابعة وتجييز المدارس بالتجييزات والمعدات
الفنية البلزمة لتنفيذ الدراسة النظرية والتدريبات المينية والمعممية فى المين التى تنفذ
بيا .
ج-

توفير الكوادر البلزمة لتسيير العممية التعميمية :من إدارة مدرسية وىيئات تدريس

وىيئات معاونة وتدريبيا  ،وضع الضوابط الختيار وتدريب ونقل العاممين بييئات التدريس
واإلدارة

باإلضافة إلى وضع المعايير الخاصة لتشكيل لجان إعداد ،وتطوير الخطط

الدراسية ،والمناىج والكتب ،وذلك بالتعاون مع المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية.
د -توفير وتأىيل الكوادر اإلشرافية :لمتابعة وتقويم العممية التعميمية ،من خبلل أعضاء
التوجيو الفني ،وذلك من خبلل خطط المتابعة والتدريب والتأىيل.
ه-

تيسير شئون الطبلب  :من خبلل
 وضع الحد األدنى لقبول الطبلب الجدد بالمين المختمفة بالتنسيق مع مركز تنمية
الموارد البشرية أو الوحدة اإلقميمية.
 تسجيل غياب الطمبة ( المتدربين ) مدة األسبوع ( يومان بالمدرسة – أربعة أيام
أثناء التدريبات العممية أو المنشأة التدريبية ) ويتم اخطار المدرسة بغياب الطالب
أثناء فترة تمقيو التدريب بالمنشأة التدريبية ،بمعرفة مركز تنمية الموارد البشرية ،أو
الوحدة اإلقميمية المختصة ،فى نياية كل أسبوع .
 اتخاذ اإلجراءات البلزمة لتطبيق نظام التأمين الصحى عمى الطمبة المتدربين .

و-

تيسير شئون االمتحانات من خبلل :
 إتاحة القواعد والضوابط المنظمة ألعمال االمتحانات لجميع األطراف المشاركة.
 اإلشراف عمى وضع أسئمة االمتحان وتشكيل لجان سير االمتحانات وتقدير الدرجات.

ي -تحديد المين المستحدثة  :من خبلل وضح المعايير الخاصة باستحداث المين،
بالتعاون مع المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية ويقوم باستطبلع أرى مركز تنمية
الموارد البشرية أو الوحدة اإلقميمية المختصة فى كل محافظة التى تريد ادخاليا في
مدارسيا  ،وذلك حسب متطمبات المنشآت التدريبية  ،وطبقاً لمدراسات الميدانية،

باإلضافة إلى وضع المعايير الخاصة باالنتشار الجغرافى لنظام التعميم والتدريب المينى

المزدوج ،بالتعاون مع المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية .
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( )2الكطاع اخلاص
ويشارك القطاع الخاص بأكثر من كيان يمثل الصناعة فى جميورية مصر العربية
ومنيا االتحاد النوعى لجمعيات المستثمرين ،واتحاد الصناعات المصرية لجنة تطوير التعميم
الفنى ،واالتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ،ويمكن توضيح ذلك كالتالى:
أ _ االتحاد النوعى لجمعيات المستثمرين
ويتمثل دور االتحاد النوعى لجمعيات المستثمرين فيما يمى ( قرار وزارى رقم
: )511:،95
 وضع المعايير الخاصة باعتمادات الوحدات اإلقميمية التى تشارك نظام التعميم والتدريب
المينى المزدوج .
 وضع المعايير الخاصة باختيار المنشأة التدريبية التى يتوافر بيا شروط تطبيق نظام
التعميم والتدريب المينى المزدوج.
موضحا بيا االحتياجات التدريبية الحالية والمستقبمية ،سواء
 وضع خريطة تدريبية
ً
إلنشاء وحدات إقميمية جديدة أو إدخال مينة جديدة  ،طبقاً الحتياجات سوق العمل فى
مختمف المناطق الجغرافية ضمن خطط عمل المركز ،وتحديد أولويات التنفيذ ( قطاعات

أو مناطق ) .
 تحديد وتسمية ممثمى القطاع الخاص فى لجان المين المختمفة ،ولجان وضع أسئمة
االمتحانات العممية والنظرية المتحانات الدبموم .
 إصدار وتوجيو ممفات التقدم لبللتحاق بالتعميم المزدوج شوابرام العقود التدريبية لمطبلب
بالمنشآت التدريبية .
 ضمان جودة التدريب داخل المنشآت التدريبية التى تقوم بتدريب  ،من خبلل المتابعة
والتقديم .
 وضع المعايير الخاصة باختيار المدربين داخل المنشآت التى تقوم بالتدريب من خبلل
المتابعة والتقييم .
 وضع المعايير الختيار الطبلب بالتنسيق مع مديرية التربية والتعميم بالمحافظة .
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ب_ اتحاد الصناعات المصرية لجنة تطوير التعميم الفنى:
يتمثل دور اتحاد الصناعات المصرية لجنة تطوير التعميم الفنى فى( اتحاد
الصناعات المصرية لجنة تطوير التعميم الفنى):
http://www.fei.org.eg/index.php/ar/committees-1-ar/3456technical-edu-committee training

التنسيق بين ا تحاد الصناعات والجيات والييئات األخرى فى مصر مثل وزارة التربية
والتعميم وغيرىا بغرض التأكد أن منتج التعميم الفنى والتدريب المينى مطابق الحتياجات
الصناعة.



توحيد الجيات التى تمثل اال تحاد لمحصول عمى أفضل ما يمكن من المساىمات والمنح
لمتعميم الفنى والتدريب المينى.



مساعدة الغرف التى ال توجد بيا شراكات فى اال ندماج فى منظومة واحدة تحت إشراف
اتحاد الصناعات لمعمل عمى تطوير منظومة التدريب الفنى والمينى بيا.



التنسيق بين ا حتياجات الغرف الصناعية من العمالة المدربة فى كافة القطاعات
الصناعية المختمفة ومجمس التدريب الصناعى.



تعزيز المسئولية االجتماعية لمشركات وزيادة الوعى بمفيوم التنمية المستدامة وأفضل
الممارسات المتبعة فى كل قطاع صناعى .
ج _ االتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء :
ويتمثل دوره فى كونو الممثل لمقاولى التشييد والبناء فى مصر من خبلل فروعو

المنتشرة فى جميع أنحاء الجميورية ،حيث يسيم فى دعم ونشر العميم والتدريب المزدوج،
توفير فرص التدريب لمطبلب ،واالضطبلع بمسئولياتو كوحدة إقميمية تتابع المنشآت وتسيم
فى حل المشكبلت التى تط أر عمى منظومة التعميم والتدريب المزدوج ( االتحاد المصرى
لمقاولى التشييد والبناء).

http://www.tasheed.org/ar/DynamicPages.aspx?page_id=3046
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( )6الوحدات اإلقميمية :الوحدات اإلقميمية منبثقة بتفويض من المركز الوطنى لتنمية الموارد
البشرية والتابع في األصل لبلتحاد النوعى لجمعيات المستثمرين ،وتعتبر الوحدات
اإلقميمية بمثابة حمقة الوصل بين وزارة التربية والتعميم من جية ،ويمكن تحديد دور
الوحدات اإلقميمية فى اآتى (قرار وزارى رقم :)511:،95
 اختيار الطبلب بالتنسيق مع مديرية التربية والتعميم.
 التعاقد مع الطبلب وتوزيعيم عمى المنشآت التدريبية.
 تسجيل عقود الطبلب ،شواببلغيا لممدارس ،ولممركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية.
 عمل تأمين جماعى خاص ضد الحوادث ،لمطمبة المتدربين.
 ترشيح أعضاء لجان االمتحانات النظرية والعممية الممثمين عن القطاع الخاص ،فى
نطاق عمل الوحدة فى اإلعداد والتنفيذ.
 تحديد األعداد المستقبمية المتوقعة من التدريب ،وكذلك من المين والتخصصات
الجديدة فى نطاق عمل الوحدة.
 ضمان الجودة فى التدريب ،بالمتابعة والتقييم.
 متابعة وتجميع غياب الطبلب داخل المصانع والشركات ،والتأكد من إرساليا إلى قسم
شئون الطبلب.
 تسويق ،وتنظيم وتنفيذ دورات رفع مستوى العاممين بالمنشآت التدريبية.

( )4املٍشئات التدريبية:
يتحدد دور المنشآت التدريبية فى اآتى (قرار وزارى رقم.)511:،95
 المشاركة فى اختيار الطبلب  ،والتعاقد معيم شوارسال العقود لموحدات اإلقميمية .
 توفير أماكن لتدريب الطمبة حسب احتياجاتيم من التخصصات والمين المختمفة .
 وضع وتنفيذ خطة التدريب داخل المنشأة طبقاً لممين المختارة .
 متابعة التدوين بكراسة التقارير بصورة دورية ،واعتمادىا .

 متابعة المتدربين داخل المنشأة التدريبية بواسطة مشرف التدريب  ،شوارسال البيانات
الخاصة بالطبلب بصورة دورية لموحدات اإلقميمية (الغياب والحضور _ نتائج التقويم _
سموك الطالب).
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من خبلل المحور السابق تم التعرف عمى مفيوم التعميم والتدريب المزدوج ،وأىم
المزايا التى يحققيا نظام التعميم والتدريب المزدوج لؤلطراف المختمفة لمدولة ،والقطاع الخاص
ولمطبلب ،والتعرف عمى أنماطو المختمفة ،وكان أحد أنماط التعميم والتدريب المزدوج ىو
النظام المجمع وىو عباره عن مدرسة داخل أحد المؤسسات اإل نتاجية كالمصانع والشركات،
وىو ما يتم عرضو فى المحور التالى ألحد النماذج لمدرسة داخل مصنع ،والتعرف عمى
طبيعة الدراسة بيا.

احملور الجالح :طبيعة الدراشة مبدرشة " إٌدجيو الجاٌوية الفٍية لمتعميي والتدريب
()1

املسدوج" ختصص طباعة وجتّيس املالبض

تم إنشاء المدرسة الثانوية الفنية لمتعميم والتدريب المزدوج "نظام السنوات الثبلث"
اعتبار من الفصل الثانى لمعام
ًا
داخل مصنع "إنديجو" لممبلبس الجاىزة ،بمديرية الدقيمية،
بناء عمى قرار وزير التربية والتعميم ،بعد التقدم بطمب من
الدراسي5148/5147م ،وذلك ً
صاحب الشركة إلنشاء مدرسة داخل المصنع ،وذلك لتدريب كوادر تكون مؤىمة وقادرة عمى

القيام بعمميات طباعة وتجييز المبلبس الجاىزة ،وعميو قامت المديرية بعمل اإلجراءات
البلزمة لم تأكد من أن صاحب الشركة لو من الخبرة والريادة فى مجال التدريب ما يؤىمو ألن
اتيجيا.
يكون شري ًكا استر ً

حيث قامت لجنة من قطاع التعميم الفنى بفحص ومعاينة المبنى القائم عمى الطبيعة

والتأكد من أنو آ من وبحالة جيدة ،ومعاينة المدرسة التى تم إنشاؤىا داخل المصنع وبحث
التجييزات بما يتناسب مع المنيج العممى والعممى الذى تم تصميمو طبقًا الحتياجات الشركة،

وتخصص طباعة وتجييز المبلبس ،حيث اتضح أن المدرسة مطابقة لممواصفات ،والتجييزات

تتناسب مع المنيج الموضوع،

وتتوافر جميع احتياطات الصحة والسبلمة المينية بمقر

التدريب داخل المصنع.
بناء عمى طمب شركة إنديجو لممبلبس الجاىزة إضافة مين أخرى جديدة أو
ويجوز ً
إلغاء مين وفقًا الحتياجاتيا ،واحتياجات السوق الفعمية من القوى البشرية المؤىمة ،وذلك

( )1تم الحصىل على هذي المعلىماث مه خالل :اإلدارة العامت للتعليم والتدريب المزدوج ،وحدة إدارة
البياواث ،باإلضافت إلى مقابالث متعددة مفتىحت مع صاحب شزكت إوديجى للمالبس الجاهزة ،ومديز
المدرست ،ومهىدسى الشزكت.
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وبناء عمى التشاور مع األطراف
بقرار من السيد األستاذ الدكتور وزير التربية والتعميم،
ً
المشاركة فى اتفاق التعاون.
وتتكون المدرسة من ثبلثة أدوار عموية ،بيا ثبلثة فصول بالدور الثالث كثافة الصف
األول  61طالب والصف الثانى  ،66والصف الثالث  ،64وفصل بالدور الثانى جارى تجييزه
إلضافة تخصص صباغة المبلبس بالمدرسة.
ويتم تعيين أو ندب مدير ووكيل لممدرسة يتولى الشئون اإلدارية والتنظيمية عمى أن
يعاونو المسئول الفنى الذى يعينو مصنع "إنديجو" إلدارة العممية التعميمية والتدريبات المينية،
كما يتم تعيين أو ندب مسئوليين لشئون العاممين ،والسكرتارية المالية ،واإلدارة المدرسية،
ويتم اإلشراف الفنى من جانب التوجيو الفنى بمحافظة الدقيمية لمينة المبلبس الجاىزة ،طبقًا
لما يتم بالمدارس الفنية لمتعميم والتدريب المزدوج المناظرة ليا.

وعمميا لمقيام باآتى:
عمميا
وتيدف المدرسة إلى أن يكون الطالب مؤىبلً
ً
ً
 تشغيل ماكينات الخياطة ذات اإلبر الواحدة ،واإلبرتين والخيط المزدوج ذات الغرزة
المتشابكة.
 تشغيل ماكينات الخياطة العادية عالية السرعة ذات التحكم اليدوى وماكينات الخياطة
األوتوماتيكية.
 تشغيل ماكينات الكبس والقولبة والبرمجة والمكواة الكيربائية والبخارية .
 القيام باألعمال المذكورة آنفًا مع المحافظة عمى تتابع عممية التصنيع.
 القيام بإعداد بعض الرسومات وكيفية تنفيذىا عمى القماش.
 التعامل مع البيانات والوثائق الفنية.
 إعداد أجزاء المبلبس لمحياكة.
 التفتيش عمى المواد الخام مثل األقمشة والبطانة ،والقيام بالتفتيش المرحمي لممبلبس
جزئيا والتفتيش النيائى لضمان جودة المواد والمنتج .
المجمعة ً
 إعداد وضبط الماكينات والمعدات المستخدمة فى العمل.
 القيام بعمميات صيانة شواصبلح الماكينات.
 منع حوادث الصناعة والقيام باإلجراءات الروتينية لؤلمن والسبلمة.
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ويتم قبول الطبلب بيذه المدرسة وفقًا لشروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية بنظام

التعميم والتدريب المزدوج نظام الثبلث سنوات ووفقًا لمق اررات الوزارية الصادرة بيذا الشأن،

ويتم إبرام عقد تدريب بين ولى أمر الطالب أو الطالبة ( المتدرب) والشركة ،حيث تنظم بنوده

كافة الحقوق واإللتزامات لطرفى التعاقد خبلل فترات التدريب العممى.
ويقوم نظام التعميم بالمدرسة عمى أنو تعميم مينى نظامى من خبلل مواد نظرية
ثقافية وفنية داخل المدرسة ،وتدريب وتطبيق عممى عمى اآالت واألجيزة مباشرة داخل
المصنع كتحضير وتييئة لمطبلب عمى المينة ،وذلك لتوصيل الميارات المينية والفنية
والمعارف والكفاءات الضرورية لمساعدة الطبلب عمى اكتساب الخبرة المينية األساسية وذلك
وعمميا عمى وسائل اإلنتاج والتكنولوجيا الخاصة بطباعة وتجييز
عمميا
من خبلل التدريب
ً
ً
المبلبس ،حيث تجرى الدراسة النظرية لمدة ثبلثة أيام ،والتدريب العممى لمدة ثبلثة أيام
اعتبار من تاري
ًا
شيرا ،تبدأ
بالتبادل بين الفصول ،بحيث تكون مدة العام التدريبى بواقع ً 45
بدء العام الدراسى ،وأثناء التدريب العممى يتم تقسيم الطبلب إلى مجموعات تتكون كل
مجموعة من ( )7طالب /طالبة ،وذلك تحت إشراف ميندس فنى ومعمم اإلشراف.
ويتم تدريس المنيج المعتمد من وزارة التربية والتعميم لمينة المبلبس الجاىزة ،حيث
يقوم خبراء من اإلدارة العامة لمتعميم والتدريب المزدوج والتوجيو المختص بالتعاون مع
ميندسى شركة إنديجو بتنفيذ المنيج ،وتتضمن الخطة الدراسية لممدرسة مستويات فى كل
من (الحساب الفنى ،الرسم الفنى ،تكنولوجيا اآالت ،تكنولوجيا خامات ،التنظيم الصناعى
والجودة ،التدريبات المينية) ،ويدرس الطالب مواد ثقافية فى الصفوف الثبلث ىى( المغة
اإلنجميزية ،المغة العربية ،التربية الدينية) حيث يتم انتداب مدرسين لتدريس ىذه المواد
جزئيا من مديرية التربية والتعميم بالمحافظة ،عمى أن يتم تدريس المواد
كميا أو
ً
ندبا ً
الثقافية ً
الثقافية بالتعاون مع المدرسين لتدريس المواد الفنية ،وميندسى الشركة المتخصصين بعد
اجتيازىم دورة تأىيل تربوى.
ومن خبلل المبلحظة المباشرة التي قامت بيا الباحثة أثناء الزيارات الميدانية لمطبلب
تم مشاىدة اال ستعانة ببعض الطبلب من الفرقة الثالثة لتدريب الطبلب بالفرقة األولى بما ال
يخل بنظام دراس تيم ،وال تزيد ساعات العمل بالمصنع عن ست ساعات تتخمميا ساعة لتناول
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الطعام والراحة ،كما الحظت الباحثة أثناء الزيارات الميدانية لممدرسة مجموعة من الميارات
يتم تدريب الطبلب عمييا  ،من بينيا:
 التدريب عمى التمرينات الرياضية الخاصة بأعمال الحياكة ،لمحفاظ عمى الصحة العامة
مثل ( تمرينات األيدى ،األصابع ،الرقبة ،الجذع) وأدائيا بمصاحبة المدرب ،ويتم تكرارىا
يوميا قبل بدء العمل ،وبعد فترة الراحة.
ً
 الجموس الصحيح عمى ماكينة الحياكة ،واكتساب اإلحساس بالماكينة ،وتشغيميا بدون
خيط أو إبرة ،أو مكوك مع رفع دواس القدم الضاغط.
 ترك يب إبرة الماكينة والحياكة عمى الورق بدون خيط ،الكساب ميارات التوافق العضمى"
البصرى والحسى"
 التدريب عمى الخطوات األساسية لبدء ونياية العمل اليومى.
 التدريب عمى السرعة ،والحياكة بشكل مستمر وبدون توقف دفعة واحدة ،لمسافات طويمة
عند السرعة العظمى لمماكينة.
 ملء المكوك ،والتدريب عمى تغييره أثناء التشغيل.
 التعرف عمى عيوب الغرزة ،وجودة الخياطات.
 التدريب عمى ميارات الحياكة ،لوصل قطعتين ،عمميات القص ،عمميات التثبيت
(الفارماتورة)
 تدريب الطبلب عمى المكواة البخارية ،لكى المبلبس ،وتجييزىا.
يوما إجازة خبلل العام ،ويتم تنظيم الحصول
ولمطالب الحق فى الحصول عمى ً 61
عمييا وفقًا لمعقد التدريبى المبرم بين ولى أمر الطالب والشركة بما ال يتعارض مع الدراسة

بالمدرسة ،وفى ىذا الشأن الحظت الباحثة من خبلل الزيارات الميدانية لممدرسة المتابعة

المنتظمة لمغياب من قبل صاحب الشركة والمدير ،شواعداد قائمة بأرقام اليواتف الخاصة

بأولياء األمور ،حيث يتم اال تصال مباشرة بولى األمر شواخطاره بغياب الطالب فى نفس اليوم.

وفى حالة ارتكاب الطالب مخالفة جسيمة مخمة بالشرف مثل السرقة ،أو إتبلف

بعض الممتمكات ،أو سموكيات معيبة يتم تطبيق القواعد المنظمة لذلك ،وىذه القواعد مكتوبة
ومعروضة عمى الطبلب بالمصنع ،ويحق لمشركة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعميم ،واإلدارة
العامة لمتعمي م والتدريب المينى بوازارة التربية والتعميم اتخاذ الق اررات واإلجراءات التأديبية
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المقررة فى ىذا الشأن ،وفى بعض األحوال يتم تحويل مسار الطالب إلى مدرسة فنية أخرى
بخبلف مدارس التعميم والتدريب المزدوج.
كما يصرف لكل طالب مكافأة شيرية ،أو ما يسمى (مصروف جيب) نظي ارً لمتدريب،

جنييا ،وترى الباحثة أن ىذا المبمغ يعتبر
حيث حدد المصنع مكافأة شيرية قيمتيا ()611
ً
ضئيل جداً ،حيث أن ىؤالء الطبلب يساىموا فى عممية اإلنتاج داخل المصنع أثناء التدريب،

ويمثل ذلك أحد المآخذ التى سجمتيا الباحثة ،ويوفر المصنع زى رسمى لمطبلب يحمل بادج

باسم الشركة ،باإلضافة إلى توفير( بالطو) لكل طالب أثناء التدريب العممى بالمصنع ،كما يقدم
المصنع التأمين الصحى لمطبلب ضد المخاطر المتوقعة أثناء التدريب.
ويمنح الطبلب الناجحون فى نياية الصف الثالث الثانوى دبموم المدارس الثانوية
ُ
الفنية لمتعميم والتدريب ا لمزدوج "تخصص طباعة وتجييز المبلبس" ،باإلضافة إلى شيادات
خبرة معتمدة تمنحيا الشركة لخريجى المدرسة ،كما يقوم صاحب المصنع بتعيين الطبلب
األوائل عند التخرج لبل ستفادة من خبراتيم ومياراتيم ،كما يتم التنسيق بين صاحب المصنع
والمصانع والشركات األخرى فى ذات التخصص لتوفير فرص عمل لمخريجين بالتنسيق ،وذلك
من خبلل دراسة دورية الحتياجات السوق من العمالة البلزمة.
مما سبق يتضح أن المدرسة تتيح لمطبلب فرص التدريب الحقيقية عمى اآالت
والماكينات ،ومعايشة بيئة العمل الطبيعية من خبلل الدراسة النظرية والعمل داخل المصنع،
مما يساعد الطبلب عمى اكتساب الميارات الفنية البلزمة فى تخصص طباعة وتجييز
المبلبس ،وبما يسيم فى تحسين مستوى الطبلب ووتأىمييم لبللتحاق بالعمل المناسب سواء
بالمصنع أو أحد المصانع األخرى بقطاع تجييز وطباعة المبلبس ،مما يؤدى بدوره إلى
تحسين مستواىم االجتماعى ،ىذا باإلضافة إلى إكساب الطبلب قيم العمل المختمفة التى
يتطمبيا سوق العمل مثل اال نضباط ،وتحمل المسئولية ،التعاون ،العمل الجماعى.
ومن خبلل عرض المحاور السابقة يمكن القول أن نظام التعميم والتدريب المزدوج
يسيم في توفير العمالة الماىرة المدربة عمي أسس عممية وعممية باستخدام أحدث أساليب
التعميم والتكنولوجيا لخدمة االنتاج ،باإلضافة إلى تدعيم وتطوير وتحسين قدراتيم في مجال
ممارسة األعمال ،كما يساعد عمى إكساب الميارات االجتماعية البلزمة لمتكيف مع بيئة
العمل والتعامل مع المشكبلت ،وتنمية السموك وغرس القيم الخمقية واإل نتاجية ،وكل ىذا
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يسيم بدرجة عالية في تحسين كفاءة الخريجين مما يحقق رضا أصحاب األعمال والمصانع
والشركات عن ىؤالء الخريجين .
وعميو يأتي المحور الرابع والمتمثل في الدراسة الميدانية لمتعرف عمى واقع دور مدرسة
"إنديجو الثانوية الفنية لمتعميم والتدريب المزدوج" فى تحسين كفاءة خريجييا ،وتحديد
المعوقات التى تحول دون قياميا بيذا الدور ،وكيفية مواجيتيا.

ثاٌيًا :اإلطار امليداٌى
ييدف إلى التعرف عمى واقع دور مدرسة "إنديجو الثانوية الفنية لمتعميم والتدريب
المزدوج" فى تحسين كفاءة خريجييا  ،وتحديد المعوقات التى تحول دون قياميا بيذا الدور،
وكيفية مواجيتيا ولتحقيق ذلك قامت الباحثة باآتى:

 - 1إعداد أدوات البخح:
والتى تمثمت فى استبانتين ،ولقد مرت عممية بنائيم بالخطوات اآتية:
 االطبلع عمى الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع البحث ،وذلك بيدف صياغة
محاور االستبانة.
 تكونت االستبانة التى تم تطبيقيا عمى القائمين عمى أمر المدرسة من ثبلثة محاور
رئيسة :األول عن واقع دور مدرسة "إنديجو الثانوية الفنية لمتعميم والتدريب المزدوج"
فى تحسين كفاءة خريجييا  ،والثانى عن المعوقات التى تواجيو المدرسة فى تحسين
كفاءة خريجييا  ،والثالث فيو عبارة عن سؤال مفتوح لمتعرف عمى مقترحات عينة
الدراسة لمتغمب عمي المعوقات التى تواجو المدرسة فى تحسين كفاءة خريجييا،
واالستبانة المقدمة لطبلب المدرسة تتكون من محورين :األول عن واقع دور مدرسة
"إنديجو الثانوية الفنية لمتعميم والتدريب المزدوج" فى تحسين كفاءة خريجييا ،
والمحور الثانى فيو عبارة عن سؤال مفتوح لمتعرف عمى مقترحات عينة الدراسة
لمتغمب عمى المعوقات التى تواجو المدرسة فى تحسين كفاءة خريجييا.
وكانت اإلجابة عمى عبارات المحورين األول والثانى وفق مقياس ليكرت الثبلثى
(موافق بدرجة كبيرة ،موافق بدرجة متوسطة ،موافق بدرجة صغيرة) ،فيو عبارة عن سؤال
مفتوح لمتعرف عمى مقترحات عينة الدراسة لمتغمب عمى المعوقات التى تواجو المدرسة فى
تحسين كفاءة خريجييا.
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 تم عرض االستبانتين عمى السادة المحكمين من الخبراء والمتخصصين ،وذلك
لمتحقق من مدى مبلءمتيم لمغرض الذى وضعت من أجموو ومدى وضوح العبارات
وسبلمة صياغتيا ،ومدى كفاية العبارات واإلضافة إلييا أو الحذف منيا ،وتمت
مراعاة مبلحظات ومقترحات السادة المحكمين.
 تم وضع األدوات فى صورتيا النيائية مكونة من ثبلثة محاور (:ممحق )4
 المحور األول :واقع دور مدرسة "إنديجو الثانوية الفنية لمتعميم والتدريب المزدوج"
فى تحسين كفاءة خريجييا ،ويتكون من أربعين عبارة.
 المحور الثانى :المعوقات التى تحول دون قيام المدرسة بدورىا فى تحسين كفاءة
خريجييا  ،ويتكون من عشرين عبارة.
 المحور الثالث :أىم المقترحات لتفعيل دور المدرسة فى تحسين كفاءة خريجييا.
ولمتأكد من مدى صبلحية االستبانتين لمتطبيق تم اتباع اآتى:
حساب مؤشر صدق التكوين (االتساق الداخمى) الستبانة الطبلب:وتم حساب صدق االتساق الداخمى الستبانة الطبلب بعد تطبيقيا عمى عينة عشوائية
عددىا ( ،)61وذلك من خبلل:
 ارتباط درجة كل مفردة بالدرجة الكمية لبلستبانة :تم حساب معامبلت ارتباط درجة
كل مفردة بالدرجة الكمية لبلستبانة ،وجاءت النتائج كما ىى مبينة بالجداول التالية:
سلُ
اٌّفشدح
1
2
3
4
5
6
7
.
0
19
11
12
13

خذٚي ()1
ليُ ِؼبِالد اسرجبط دسخخ وً ِفشدح ثبٌذسخخ اٌىٍيخ ٌالعزجبٔخ
ِؼبًِ
سلُ اٌّفشدح
ِغز ٜٛاٌذالٌخ
ِؼبًِ االسرجبط
االسرجبط
9.91
9.60.
21
9.5.0
9.91
9.724
22
9.541
9.91
9.722
23
9.5.
9.91
9.67
24
9.62
9.91
9.6.7
25
9.550
9.95
9.645
26
9.473
9.91
9.632
27
9.526
9.91
9.6.3
2.
9.536
9.91
9.79.
20
9.524
9.91
9.796
39
9.6
9.6.
31
9.91
9.40
9.91
9.797
32
9.69.
9.91
9.6.2
33
9.624
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سلُ
اٌّفشدح
14
15
16
17
1.
10
29

ِؼبًِ االسرجبط

ِغز ٜٛاٌذالٌخ

سلُ اٌّفشدح

9.754
9.727
9.645
9.7.
9.746
9.6.
9.63.

9.91
9.91
9.91
9.91
9.91
9.91
9.91

34
35
36
37
3.
30
49

ِؼبًِ
االسرجبط
9.50
9..
9.694
9.696
9.502
9.69.
9.76

ِغزٜٛ
اٌذالٌخ
9.91
9.91
9.91
9.91
9.91
9.91
9.91

من الجدول السابق :يتضح أن معامبلت االرتباط جاءت دالة عند مستوي داللة ،1.14
فتراوحت قيم معامل االرتباط لمفرداتو بين ( ) 1.7:6و ( )1.:87مما يدل عمى قوة العبلقة
بين درجة المفردات والدرجة الكمية لبلستبانة.
أ -حساب ثبات االستبانة :
تم حساب ثبات االستبانة بتطبيقيا عمى عينة قواميا ( )61فرداً معن خعارج عينعة البحعث،

وتم حساب ثبات االستبانة باستخدام (ألفا كرونباخ) ،وذلعك باسعتخدام برنعامج العرزم اإلحصعائية
لمعمعوم االجتماعيعة Statistical Package for Social Sciences )SPSS (V.21
من خبلل استخدام طريقة ألفا كورنباخ لبلستبانة ككل وذلك من خبلل المعادلة التالية:
مج ع2ق 
ن 



1
2

معامل ( = )αن  1 
ع
ك 


حيث ن :عدد مفردات االستبانو
مجع

ع

ع ك  :التباين الكمى لدرجات األفراد عمى االستبانو
2

2

ق  :مجموع تباين درجات األفراد عمى كل مفردة معن مفعردات االسعتبانو ،والنتعائج مبينعة

بالجدول التالي:

االعزجبٔخ وىً

خذٚي ()2
ليُ ِؼبِالد اٌثجبد "أٌفب" العزجبٔخ اٌطالة
ِؼبًِ ثجبد أٌفب
ػذد اٌؼجبساد
9.01
49

من الجدول السابق :يتضح أن االستبانة عمى درجة عاليعة معن الثبعات حيعث جعاءت قيمعة
معامل ثبات ألفا لبلستبانة ككل =  ،1.<4مما يدل عمى ثبات االستبانو.
-

ولمتحقق من صدق استبانة القعائمين عمعى أمعر المدرسعة قامعت الباحثعة بععرض االسعتبانة
عمى عدد من المحكمين من أعضاء ىيئعة التعدريس بالكميعة لتحكيميعا معن حيعث الوضعوح
وسععبلمة المغععة ومععدى مبلءمععة محتواىععا لمغععرض الععذى وضعععت مععن أجمععو ،ومععدى كفايععة
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العبععارات واإلضععافة إلييععا أو الحععذف منيععا ،وتمععت مراعععاة مبلحظععات ومقترحععات السععادة
المحكمين.

 - 2جمتىع البخح وعيٍتْ:
قامعععت الباحثعععة بتطبيعععق أداة البحعععث عمعععى مجتمعععع البحعععث بأكممعععو والعععذى يتمثعععل
فعععععى جميعععععع القعععععائمين عمعععععى أمعععععر مدرسعععععة إنعععععديجو الثانويعععععة الفنيعععععة لمتعمعععععيم والتعععععدريب
المعععزدوج بمحافظعععة الدقيميعععة وىعععم(  49معممععععاي معععدير المدرسعععةي صعععاحب الشععععركةي()5
مشعععرفا لمتعععدريب) إلعععى جانعععب جميعععع طعععبلب الصعععف الثعععانى والثالعععث وععععددىم( 98طالبعععا)
كععععونيم أكثععععر طععععبلب المدرسععععة محاكععععاة لمواقععععع المعععععاش بحكععععم عععععدد سععععنوات الدراسععععة،
ولكعععن الباحثعععة تمكنعععت معععن تجميعععع ععععدد معععن االسعععتبانات لكعععبل الفئتعععين يبينيعععا الجعععدول
اآتى:
خذٚي ()3
ػيٕخ اٌذساعخ ِٛصػخ ٚفمب ً ٌٍٛظيفخ
اٌؼذد
اٌٛظيفخ
17
اٌمبئّ ْٛػٍ ٝأِش اٌّذسعخ
اٌطالة
اٌّدّٛع اٌىٍٝ

5.
75

إٌغجخ اٌّئٛيخ()%
22.7
77.3
199.9

 - 3املعادتة اإلحصائية
تمعععت المعالجعععة اإلحصعععائية باسعععتخدام برنعععامج العععرزم اإلحصعععائية لمعمعععوم االجتماعيعععة
 Statistical Package for Social Sciences )SPSS(v.17فعى حسعاب التكع اررات
المقابمة لكل عبارة موزعة عمعى تكع اررات االسعتجابات ( كبيعرة – متوسعطة  -صعغيرة) لممحعورين

األول والثععانى ،والنسععب المئويععة ليععذه التك ع اررات وقيمععة كععا 5ومسععتوى داللتيععا واألوزان النسععبية
والترتيب.

حساب الوزن النسبي لعبارات االستبانة:

وتم حساب الوزن النسبى ،أى درجة الموافقة عمى كل عبارة من المعادلة التالية:
 التقدير الرقمى= ك 6× 4ي ك 5× 5ي ك4 × 6
 حساب األىمية النسبية =

التقدير الرقمى ===== 100 x

3ك

- 4769 -

دور مدارس التعليم والتدريب المزدوج فى تحسين كفاءة خريجى التعليم الثانوى .....................................

ك ،4ك ،5ك : 6تك اررات االستجابات ( كبيرة – متوسطة  -صغيرة) لممحورين األول
والثانى
ك :مجموع التك اررات ليذه االستجابات (حجم العينة).

 تم حساب قيمة كا 5لحسن المطابقة لكل مفردة ،وذلك لمكشف عن الفروق في
اختيارات أفراد العينة لبدائل االستجابة ،وذلك بتطبيق المعادلة اآتية:
2

مجع – د َ )
كا ( = 5د

تم

حيث إن ت = التكرار المبلحظ ،ت م = التكرار المتوقع.

ٌتائج الدراشة امليداٌية
ٌ - 1تائج التخمين اإلحصائى الشتباٌة الكائىوُ عمى أور املدرشة:
 ٌتائج احملور األوه :واقع دور ودرشة "إٌدجيو الجاٌوية الفٍية لمتعميي والتدريب املسدوج" فىحتصني كفاءة خرجييّا.
لمعرفة وجية نظر القائمين عمى أمر المدرسة البالغ عددىم ( )4:مبحوثا حول
واقع دور مدرسة "إنديجو الثانوية الفنية لمتعميم والتدريب المزدوج" فى تحسين كفاءة
خريجييا  ،كانت استجابات أفراد العينة كما يوضحيا الجدول اآتى:
خذٚي ()4
اعزدبثبد اٌمبئّ ْٛػٍ ٝأِش اٌّذسعخ حٛي ٚالغ دٚس ِذسعخ "إٔذيد ٛاٌثبٔٛيخ اٌفٕيخ ٌٍزؼٍيُ
ٚاٌزذسيت اٌّضدٚج" ف ٝرحغيٓ وفبءح خشيديٙب ٚليّخ (وبِٚ )2غز ٜٛدالٌزٙب ٚاألّ٘يخ إٌغجيخ
(ْ= )17
اٌؼجبسح

وجيشح
%
ن

 .1يف ُٙخٛاص اٌّٛاد
األٌٚيخ اٌّغزخذِخ فٝ
طجبػخ ٚردٙيض
اٌّالثظ
 .2يؼذ ِمبيغبد
41.2 7
اٌزشغيً اٌخبطخ
ثبألالد ٚاٌّبويٕبد
 .3يف ُٙاٌزمبسيش اٌفٕيخ
23.5 4
اٌخبطخ ثظٕبػخ
اٌّالثظ
 .4يغزخذَ األالد
64.7 11
ٚاٌّبويٕبد ثئرمبْ
1
9

5..
.

دسخخ اٌّٛافمخ
ِزٛعطخ
%
ن

طغيشح
%
ن

األّ٘يخ
إٌغجيخ

4

23.5

3

0

52.0

1

5.0

11

64.7

2

11..

62

6

35.3

9

9

02

- 476: -

61.33 17.6

اٌزشريت

ليّخ
وب2

ِغزٜٛ
اٌذالٌخ

37

5.96

غيش داٌخ

7.

17

6.12

9.95

35

7...
2

9.95

3

1.47

غيش داٌخ
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اٌؼجبسح

وجيشح
%
ن

 .5يزؼبًِ ثىفبءح ِغ
اٌىزبٌٛخبد اٌخبطخ
20.4 5
ثطجبػخ ٚردٙيض
اٌّالثظ
 .6يزّىٓ ِٓ ارجبع
.2.4 14
رؼٍيّبد اٌزشغيً
ٌألالد ٚاٌّبويٕبد
 .7يزمٓ اٌّظطٍحبد
47.1 .
اٌفٕيخ راد اٌظٍخ
ثبٌزخظض
 ..يّيض ثيٓ أٔٛاع
اٌخبِبد األٌٚيخ
20.4 5
ٚاٌخبِبد اٌّغبػذح
اٌّغزخذِخ ف ٝطٕبػخ
اٌّالثظ
 .0يديذ طجبغخ
35.3 6
ٚطجبػخ ٚردٙيض
اٌّالثظ
 .19يٕفز اٌشعِٛبد
17.6 3
اٌزخطيطيخ
ٌٍّالثظ ثدذاسح
 .11يٕفز اإلسشبداد
إٌّٙيخ اٌّزؼٍمخ 47.1 .
ثظٕبػخ اٌّالثظ
 .12اٌمذسح ػٍٝ
اٌزؼبًِ ِغ
47.1 .
وشٚد اٌزشغيً
اٌخبطخ
ثبٌّبويٕبد
 .13يطجك ِجبدا
ِشالجخ اٌدٛدح
79.6 12
اٌّزجؼخ فِ ٝدبي
اٌزخظض
 .14يطٍغ ػٍٝ
اٌزطٛساد
23.5 4
اٌحذيثخ فِ ٝدبي
اٌزخظض
 .15يطجك
اٌزىٌٕٛٛخيب
اٌحذيثخ
52.0 0
اٌّزطٛسح فٝ
طجبػخ ٚردٙيض
اٌّالثظ
 .16يٕفز خطظ
اٌظيبٔخ اٌٛلبئيخ 35.3 6
ٚاٌذٚسيخ

دسخخ اٌّٛافمخ
ِزٛعطخ
%
ن

ليّخ
وب2

ِغزٜٛ
اٌذالٌخ

.

47.1

4

6..33 23.5

26

1.52
0

غيش داٌخ

3

17.6

9

...67

7

7.12

9.91

7

41.2

2

63.67 11..

33

3.64
7

غيش داٌخ

11

64.7

1

5.0

67.67

2.

6

35.3

5

20.4

73

َ21

6

35.3

.

6..33 47.1

َ26

طغيشح
%
ن

9

األّ٘يخ
إٌغجيخ

اٌزشريت

..04
1
9.95
9.12
غيش داٌخ
2.23
5

غيش داٌخ

4

23.5

5

.4.33 20.4

12

1.52
0

غيش داٌخ

3

17.6

6

74.67 35.3

10

2.23
5

غيش داٌخ

4

23.5

1

5.0

79.67

25

11.4
12

9.91

.

47.1

5

20.4

5.

3.

1.52
0

غيش داٌخ

6

35.3

2

63.67 11..

َ33

4

23.5

7

67.33 41.2

20

4.35
3
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اٌؼجبسح

.17
.1.
.10
.29
.21
.22
.23

.24

.25
.26

.27
.2.
.20
.39
.31

.32

ٌألخٙضح ٚاألالد
يزمٓ ِٙبساد
رٕظيُ اٌٛلذ
يّزٍه اٌمذسح
ػٍ ٝارخبر
اٌمشاساد
يميُ ػاللبد
ػًّ فبػٍخ
يزّزغ ثبٌّشٔٚخ
ف ٝاٌؼًّ
يغزطيغ اٌؼًّ
رحذ ضغظ.
يغزخذَ اٌّٛاسد
اٌّزبحخ ف ٝاٌجيئخ
اٌّحٍيخ
يٍزضَ ثّؼبييش
اٌظحخ ٚاٌغالِخ
إٌّٙيخ أثٕبء
اٌؼًّ
يغزخذَ اٌؼذد
ٚاألالد طجمًب
ٌألعبٌيت اٌفٕيخ
اٌظحيحخ
يزٛاطً ثفؼبٌيخ
ِغ األخشيٓ
يزمٓ ِٙبساد (
اٌزؼب،ْٚاحزشاَ
اٌٛلذ،
اٌّغئٌٛيخ)
يٛظف اٌٍغٗ
األخٕجيخ رٛظيفٌب
عٍي ٌّب
يديذ اٌزؼبًِ ِغ
اٌحبعت األٌٝ
يٕدض األػّبي
اٌّٛوٍخ إٌيٗ
ثغشػخ ٚدلخ
يحشص ػٍٝ
رمٛيُ رارٗ
ثبعزّشاس
يحشص ػٍٝ
إلبِخ ػاللبد
ٔبخحخ ِغ
صِالئٗ
يغ ُٙف ٝرذسيت
صِالئٗ داخً

وجيشح
%
ن
.

دسخخ اٌّٛافمخ
ِزٛعطخ
%
ن

طغيشح
%
ن
9

ليّخ
وب2

ِغزٜٛ
اٌذالٌخ

األّ٘يخ
إٌغجيخ

.2.67

13

9.95
0

غيش داٌخ

23

5.96

غيش داٌخ

32

47.1

0

52.0

9

5... 19

3

17.6

4

72.33 23.5

6

35.3

3

17.6

.

65.67 47.1

اٌزشريت

7

41.2

3

17.6

7

41.2

62

36

0

52.0

3

17.6

5

20.4

73

21

6

35.3

3

17.6

.

66.67 47.1

5... 19

غيش داٌخ
غيش داٌخ

5.96

5... 19

6

35.3

1

5.0

72.33

َ23

7.17
6

9.95

41.2

2

11..

.

.9.33 47.1

15

3.64
6

غيش داٌخ

7

0

52.0

1

5.0

1

5.0

2

.2.4 14 11..

42

5

20.4

6

35.3

6

35.3

57

30

.

47.1

.

47.1

1

5.0

74

29

5.76
5

79.6 12

4

23.5

1

5.0

...33

.

11.4
12

9.91

76.5 13

3

17.6

1

5.0

09.33

6

14.5
..

غيش داٌخ

76.5 13

4

23.5

9

9

02

َ3

4.76
5

9.95
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.6.67 41.2

14

2.23
5

غيش داٌخ

غيش داٌخ

7

4

23.5

3

.2.33 17.6

39

2.23
5
1...
2
3.20
4

غيش داٌخ

0

6.12

9.95

49

1..4
7

9.95

9.11
.

غيش داٌخ
غيش داٌخ
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اٌؼجبسح

.33

.34

.35

.36

.37

.3.

.30
.49

اٌّظٕغ
يزىيف ِغ
ظشٚف
ِٚزطٍجبد اٌؼًّ
اٌحبٌٝ
يّزٍه اٌمذسح
ػٍِ ٝؼشفخ
اٌّشىالد داخً
اٌّظٕغ
يشؼش اٌطبٌت
ثبألِبْ
االخزّبػي داخً
اٌّظٕغ
يزّزغ اٌطبٌت
ثبٌدذيخ أثٕبء
اٌذساعخ داخً
اٌّظٕغ
يٛظف خجشارٗ
اٌزؼٍيّيخ فٝ
ريغيش اٌؼًّ
داخً اٌّظٕغ
يؼًّ ػٍ ٝسثظ
اٌّحز ٜٛاٌؼٍّي
ٌٍّبدٖ اٌذساعيخ
ثبٌٛالغ اٌؼٍّي
داخً اٌّظٕغ
يفضً اٌؼًّ
اٌزؼبٔٚي ثيٕٗ
ٚثيٓ صِالئٗ
يحبفع ػٍي
إٌظبَ ٚاالٔضجبط
داخً اٌّظٕغ

وجيشح
%
ن

76.5 13

5

20.4

5... 19

.2.4 14

.

47.1

دسخخ اٌّٛافمخ
ِزٛعطخ
%
ن

4

7

7

3

6

23.5

41.2

41.2

17.6

35.3

طغيشح
%
ن

9

5

9

9

3

9

األّ٘يخ
إٌغجيخ

02

66.67 20.4

9

9

.6.33

04

76.33 17.6

اٌزشريت

َ3

َ39

19

2

1.

ليّخ
وب2

ِغزٜٛ
اٌذالٌخ

4.76
5

9.95

9.47
1

غيش داٌخ

9.52
0

غيش داٌخ

7.12

9.91

2.23
5

غيش داٌخ

52.0

6

35.3

2

.9.33 11..

َ15

4.35
3

غيش داٌخ

64.7 11

5

20.4

1

5.0

.6.33

َ19

..04
1

9.95

...2 15

2

11..

9

9

06

1

0.04
1

9.91

0

يتضح من نتائج جدول ( )7ما يأتى:
جاءت استجابات القائمون عمى أمر المدرسة حول واقع دور مدرسة "إنديجو
الثانوية الفنية لمتعميم والتدريب المزدوج" فى تحسين كفاءة خريجييا بأن ىناك فروقاً ذات

داللة إحصائية فى العبارات ( )71 -6< -69 -66 -65 -61 -59 -57-9لصالح

البديل (موافق بدرجة كبيرة) حيث جاءت جميع قيم (كا )5دالة عند مستوى داللة (،1.18

 ،)1.14وأن ىناك فروقاً ذات داللة إحصائية فى العبارات ( )46 -; -6 -5لصالح

البديل (موافق بدرجة متوسطة) حيث جاءت جميع قيم
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( ، )1.14 ،1.18وأن ىناك فروقاً ذات داللة إحصائية فى العبارة ( )5:لصالح البديل
(موافق بدرجة صغيرة) وأنو ال توجد فروقاً ذات داللة إحصائية فى باقى العبارات لصالح ًأيا
من البدائل.

أما من حيث ترتيب ىذه العبارات بالنسبة لؤلىمية النسبية ليا فيبلحظ ما يأتى :
 جاءت العبارة ( )7وىى (يستخدم األالت والماكينات بإتقان) فى المرتبة األولى فى ترتيبالعبارات الدالة عمى واقع دور مدرسة "إنديجو الثانوية الفنية لمتعميم والتدريب المزدوج"
فى تحسين كفاءة خريجييا  ،حيث بمغت األىمية النسبية ليا (.)%:0.19
-

جاءت العبارة ( )9وىى (يتمكن من اتباع تعميمات التشغيل لآلالت والماكينات) فى
المرتبة الثانية فى ترتيب العبارات الدالة عمى واقع دور مدرسة "إنديجو الثانوية الفنية
لمتعميم والتدريب المزدوج" فى تحسين كفاءة خريجييا  ،حيث بمغت األىمية النسبية ليا
(.)%:1.1:

 جاءت العبارة ( )4:وىى (يتقن ميارات تنظيم الوقت) فى المرتبة الثالثة فى ترتيبالعبارات الدالة عمى واقع دور مدرسة "إنديجو الثانوية الفنية لمتعميم والتدريب المزدوج"
فى تحسين كفاءة خريجييا  ،حيث بمغت األىمية النسبية ليا (.)%99.88
ويمكن تفسير ذلك بأن طبيعة الدراسة بالمدرسة ساعدت الطبلب عمى أن يمتمكون
الميارات الفنية البلزمة لمتعامل مع اآالت ،والقدرة عمى اتباع تعميمات التشغيل الخاصة بيذه
فعميا
اآالت ،وكل مرحمة من مراحل اإل نتاج ،حيث يتم تدريب الطبلب داخل المصنع
تدريبا ً
ً
عمى الماكينات واآالت الخاصة بطباعة وتجييز المبلبس ،وتتفق ىذه النتائج مع دراسة (أبو
العينين ،)514;،ودراسة ( عبدا  ،)5148،ودراسة( آدامز ،)5141،حيث أكدت ىذه
الدراسات عمى قدرة نظام التعميم والتدريب المزدوج عمى إكساب الطبلب الميارات العممية
أيضا مع مبلحظة الباحثة أثناء الزيارات
والفنية فى التخصصات المختمفة ،وىو ما يتفق ً
الميدانية المتكررة من ميارة الطبلب فى تشغيل اآالت ،واالستعانة ببعض الطبلب فى الصف
الثالث لتدريب الطبلب الجدد بالصف األول.
ىذا باإلضافة إلى إكتساب الطبلب ميارة إدارة الوقت ،وذلك لوجود نظام عمل يتبعة
الطالب أثناء العمل بالمصنع ،والذى يتم خبلل( )9ساعات التدريب ،يتم من خبلليا تقسيم
الطبلب إلى مجموعات ،وكل مجموعة ليا أدوار ومسئوليات يتم التدريب عمييا وتنفيذىا خبلل
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وقت معين ،كما يوجد ضوابط تحكم سير العمل داخل المصنع معمنة لجميع الطبلب ،يتم
اتباعيا ،وفى حالة مخالفتيا يتم توقيع الجزاء المناسب عمى الطبلب ،وىو ما الحظتو الباحثة
من انضباط والتزام أثناء تدريب الطبلب بالمصنع ،حيث أنو لم ُيسمح لمباحثة بتطبيق
اال ستبيان عمى الطبلب بالمصنع أثناء ساعات التدريب ،ولكن تم تطبيقة عمى الطبلب
بالفصول ،فى وقت مبكر من بداية اليوم الدراسى قبل مواعيد التريب بالمصنع.
 -جاءت العبارة ( )41وىى (ينفذ الرسومات التخطيطية لممبلبس بجدارة)

فى المرتبة

السابعة والعشرين فى ترتيب العبارات الدالة عمى واقع دور مدرسة "إنديجو الثانوية الفنية
لمتعميم والتدريب المزدوج" فى تحسين كفاءة خريجييا  ،حيث بمغت األىمية النسبية ليا
(.)%58.46
 جاءت العبارتان (< )47 ،وىما ( يجيد صباغة وطباعة وتجييز المبلبس) و( يطمع عمىالتطورات الحديثة فى مجال تجييز المبلبس) فى المرتبة الثامنة والعشرين ( قبل األخيرة)
فى ترتيب العبارات الدالة عمى واقع دور مدرسة "إنديجو الثانوية الفنية لمتعميم والتدريب
المزدوج" فى تحسين كفاءة خريجييا  ،حيث بمغت األىمية النسبية ليما (.)%54.5:
سميما) فى المرتبة التاسعة
 جاءت العبارة ( )5:وىى (يوظف المغو األجنبية توظيفٌاٌ
والعشرين( األخيرة) فى ترتيب العبارات الدالة عمى واقع دور مدرسة "إنديجو الثانوية
الفنية لمتعميم والتدريب المزدوج" فى تحسين كفاءة خريجييا  ،حيث بمغت األىمية النسبية
ليا (.)%60.89
ويمكن تفسير ىذه النتائج بأن المقررات األكاديمية تيمل الجوانب البلزمة لمواكبة
سميما فى مجال
تطورات العصر منياو إتقان الطبلب لمغة األجنبية ،بحيث يستطيع توظيفًا
ً
التخصص أثناء العمل ،وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة كل من ( ميناوى،)5147 ،
و(محمد ،)5119،و (بركات ،)5114،حيث أكدت ىذه الدراسات عمى أن المق اررات بالتعميم
الفنى بنظام التعميم والتدريب المزدوج ال تواكب التطورات العممى والتكنولوجية ،باإلضافة إلى
دراسة (مراس )5149 ،والتى أكدت عمى إىمال الطبلب لممقررات الثقافية مثل مادة الحاسب
اآلى ،والمغة اإلنجميزية.
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ٌتائج احملور الجاٌى :املعوقات التى تواجّْ املدرشة فى حتصني كفاءة خرجييّا.
لمعرفة وجية نظر القائمين عمى أمر المدرسة وعددىم

( )4:مبحوثا حول

المعوقات التى تواجيو المدرسة فى تحسين كفاءة خريجييا  ،كانت استجابات أفراد العينة
كما يوضحيا الجدول اآتى:
خذٚي ( ) 5
اعزدبثبد اٌمبئّيٓ ػٍ ٝأِش اٌّذسعخ حٛي اٌّؼٛلبد اٌز ٝرٛاخ ٗٙاٌّذسعخ ف ٝرحغيٓ وفبءح
خشيديٙب ٚليّخ (وبِٚ )2غز ٜٛدالٌزٙب ٚاألّ٘يخ إٌغجيخ (ْ= )17
دسخخ اٌّٛافمخ
اٌؼجبسح

وجيشح
ن

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

غيبة ِٕٙديخ
يزجؼٙب
ِحذدح
اٌمطبع اٌخبص
فِ ٝدبي رطٛيش
اٌزؼٍيُ اٌفٕٝ
غيبة ٚخٛد ويبْ
ِؤعغ ٝيمَٛ
ثذساعخ اٌخجشاد
اٌّخزٍفخ
ٌّشبسوخ اٌمطبع
فٝ
اٌخبص
اٌزؼٍيُ
رطٛيش
اٌفٕٝ
ضؼف ِشبسوخ
فٝ
اٌّظٕغ
إداسح
ِدٍظ
اٌّذاسط اٌفٕيخ
فشص
لٍخ
اٌزذسيت اٌؼٍّٝ
اٌّزبحخ ٌٍطالة
ِٓ لجً اٌّظٕغ
إلجبي
ضؼف
ػٍٝ
اٌطالة
رخظض طجبػخ
ٚردٙيض اٌّالثظ
لٕبػخ
ضؼف
أطحبة األػّبي
ثؤّ٘يخ اٌزؼبْٚ
ثيٓ اٌّؤعغبد
اٌظٕبػيخ
ٚاٌّؤعغبد
اٌزؼٍيّيخ
ضؼف اٌزّٛيً
اٌالصَ ٌٍّذسعخ

3

4

4

7

3

%
17.6

23.5

23.5

41.2

17.6

ِزٛعطخ
%
ن
11

0

6

5

0

64.7

52.0

35.3

20.4

52.0

طغيشح
%
ن
3

4

7

5

5

17.6

23.5

41.2

20.4

20.4

األّ٘يخ
إٌغجيخ

66

66

69.96

60.06

62.94

اٌزشريت

13

َ13

29

َ.

17

ليّخ وب2

7.520

2.041

..24

.471

3.204

ِغزٜٛ
اٌذالٌخ

9.95

غيش
داٌخ

غيش
داٌخ
غيش
داٌخ
غيش
داٌخ

3

17.6

0

52.0

5

20.4

62.94

َ17

3.204

غيش
داٌخ

6

35.3

7

41.2

4

23.5

60.06

َ.

..24

غيش
داٌخ
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دسخخ اٌّٛافمخ
اٌؼجبسح

وجيشح
ن

ِٓ لجً ٚصاسح
اٌزشثيخ ٚاٌزؼٍيُ
ثؼض
 ..افزمبس
اٌّؼٍّيٓ
ٚاٌّذسثيٓ إٌٝ
اٌّٙبساد
ٚاٌخجشاد اٌالصِخ
إلػذاد اٌطبٌت فٝ
ِدبي اٌزخظض
ٚخٛد
 .0غيبة
ثيبٔبد
لبػذح
رٛضح احزيبخبد
عٛق اٌؼًّ ِٓ
اٌؼّبٌخ في ِدبي
طٕبػخ إٌغيح
 .19رذٔ ٝاٌظٛسح
االخزّبػيخ
ٌٍزؼٍيُ ٚاٌزذسيت
اٌّ ٕٝٙفِ ٝدبي
إٌغيح
ِ .11حذٚديخ
اٌزٛعغ ف ٝإٔشبء
اٌّذاسط اٌفٕيخ
اٌّزخظظخ في
طٕبػخ اٌّالثظ
داخً اٌّظبٔغ
 .12اٌزؼميذاد
اٌزٝ
اإلداسيخ
ٚاخٙذ طبحت
ػٕذ
اٌّظٕغ
فىشح
رٕفيز
اٌّذسعخ
 .13ضؼف اٌذػبيخ
ػٓ
ٚاإلػالْ
اٌزؼٍيُ
ٔظبَ
ٚاٌزذسيت
اٌّضدٚج اٌخبطخ
ثّدبي طٕبػخ
إٌغيح
ٔ .14مض اٌّٛاد
اٌىبفيخ
اٌخبَ
إلخشاء اٌزذسيجبد
داخً
اٌؼٍّيخ
اٌّظٕغ
 .15اٌغيبة اٌّزىشس
ٌٍطالة ٔزيدخ ثؼذ

%

ِزٛعطخ
%
ن

طغيشح
%
ن

األّ٘يخ
إٌغجيخ

اٌزشريت

ليّخ وب2

ِغزٜٛ
اٌذالٌخ

2

11..

11

64.7

4

23.5

62.94

َ17

7...2

9.95

3

17.6

19

5...

4

23.5

64.92

16

5.950

غيش
داٌخ

5

20.4

.

47.1

4

23.5

67.0.

12

1.520

غيش
داٌخ

6

35.3

7

41.2

4

23.5

60.06

.

..24

غيش
داٌخ

.

47.1

.

47.1

1

5.0

70.53

2

5.765

غيش
داٌخ

12

79.6

3

17.6

2

11..

.5.47

1

19.796

9.91

6

35.3

0

52.0

2

11..

73.02

6

4.353

غيش
داٌخ

5

20.4

.

47.1

4

23.5

67.0.

َ12

1.520

غيش
داٌخ
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دسخخ اٌّٛافمخ
اٌؼجبسح

وجيشح
ن

ثيٓ
اٌّغبفخ
إلبِزُٙ
ِىبْ
ٚاٌّظٕغ
 .16طؼٛثخ رىيف
ِغ
اٌطبٌت
اٌؼًّ
ظشٚف
داخً اٌّظٕغ
 .17اثزؼبد ِحزٜٛ
اٌّٛاد اٌذساعيخ
اٌزدذيذ
ػٓ
ٚاٌزٕٛع في ِدبي
اٌظٕبػبد
إٌغيديخ
ػذد
 .1.لٍٗ
اٌمبئّيٓ ثبٌزذسيت
داخً اٌّظٕغ
ِ .10حذٚديخ أيبَ
ٔظشا
اٌزذسيت
ٌظؼٛثخ االٔزذاة
اٌخبطخ
ثبٌّؼٍّيٓ
دٚس
 .29ضؼف
آٌّٙ
ٔمبثخ
اٌفٕيخ ف ٝرفؼيً
اٌزؼبِ ْٚغ إداسح
اٌّذسعخ

%

ِزٛعطخ
%
ن

طغيشح
%
ن

األّ٘يخ
إٌغجيخ

اٌزشريت

ليّخ وب2

ِغزٜٛ
اٌذالٌخ

6

35.3

.

47.1

3

17.6

71.04

7

2.235

غيش
داٌخ

.

47.1

6

35.3

3

17.6

75.57

5

2.235

غيش
داٌخ

0

52.0

5

20.4

3

52.0

77.55

3

3.204

غيش
داٌخ

.

47.1

7

41.2

2

11..

77.55

ِ 3ىشس

3.647

غيش
داٌخ

.

47.1

4

23.5

5

20.4

71.04

َ7

1.520

غيش
داٌخ

يتضح من نتائج جدول ( )8ما يأتى:
جاءت استجابات عينة الدراسة حول المعوقات التى تواجيو المدرسة فى تحسين
كفاءة خريجييا بأن ىناك فروقاً ذات داللة إحصائية فى العبارتان ( ); ،4لصالح البديل

(موافق بدرجة متوسطة) حيث جاءت جميع قيم (كا )5دالة عند مستوى داللة ( ،)1.18وأن
ىناك فروقاً ذات داللة إحصائية فى العبارة (  ) 46لصالح البديل (موافق بدرجة كبيرة )

حيث جاءت قيمة (كا )5دالة عند مستوى داللة ( )1.14وأنو ال توجد فروقاً ذات داللة

إحصائية فى باقى العبارات لصالح ًأيا من البدائل المختارة.
أما من حيث ترتيب ىذه العبارات بالنسبة لؤلىمية النسبية ليا فيبلحظ ما يأتى :
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 جاءت العبارة ( )46وىى (ضعف الدعاية واإلعبلن عن نظام التعميم والتدريب المزدوجالخاصة بمجال صناعة المبلبس ) .فى المرتبة األولى فى ترتيب المعوقات التى تواجيو
المدرسة فى تحسين كفاءة خريجييا  ،حيث بمغت األىمية النسبية ليا (.)%96.88
 جاءت العبارة ( )45وىى (التعقيدات اإلدارية التى واجيت صاحب المصنع عند تنفيذ فكرةالمدرسة ) .فى المرتبة الثانية فى ترتيب المعوقات التى تواجيو المدرسة فى تحسين كفاءة
خريجييا  ،حيث بمغت األىمية النسبية ليا (.)%8:.64
 جاءت العبارتان (; )4< ،4وىما (قمو عدد القائمين بالتدريب داخل المصنع) و(محدوديةأيام التدريب نظ ار لصعوبة االنتداب الخاصة بالمشرفين) فى المرتبة الثالثة فى ترتيب
المعوقات التى تواجيو المدرسة فى تحسين كفاءة خريجييا  ،حيث بمغت األىمية النسبية
ليا (.)%88.66
ويمكن تفسير ىذه النتائج بأن ضعف الدعاية اإلعبلمية لنظام التعميم والتدريب المزدوج،
وعرض مزاياه لكل األطراف المشاركة ،لتشجيع رجال اإلعبلم عمى المشاركة ،شواقبال الطبلب
عمى ىذا النمط من التعميم ،باإلضافة إلى التعقيدات اإلدارية التى واجيو صاحب المصنع عند
تنفيذ فكرة المدرسة ،من أىم المعوقات التى تقمل من إقبال أصحاب المصانع والشركات من
المشاركة فى ىذا النمط من التعميم ،وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة كل من (محمود،)5119،
ودراسة ( عمار ،)5118،ودراسة (أبو العينين ،)514;،حيث أكدت نتائج ىذه الدراسات أن
التعقيدات اإلدارية وضعف الدعاية اإلعبلمية من أىم المشكبلت التى تواجو تطبيق نظام
التعميم والتدريب المزدوج بصفة عامة بالتخصصات المختمفة ،ىذا باإلضافة إلى قمة عدد
القائمين بالتدريب داخل المصنع غير كافية ،حيث أن القائمين بالتدريب ىم عدد( )5ميندس
من المصنع ،وعدد ( ) 4مشرف فنى يتم انتدابو ،وترى الباحثة أن ىذا العدد غير كافى ،حيث
يتم تقسيم الطبلب فى شكل مجموعات أثناء التدريب مما يتطمب عدد أكبر من الميندسين
والمشرفين ،ومن خبلل المقابمة المفتوحة مع صاحب المصنع ومدير المدرسة ،تم التأكيد عمى
أنو تم التقدم بأكثر من طمب إلدارة التعميم الفنى النتداب عدد أكبر من المشرفين والميندسين
فى التخصص ،ولكن لم يتم اإلستجابة ،وىو ما يؤكد عمى البيروقراطية والتعقيدات اإلدارية فى
تطبيق القواعد المنظمة لمثل ىذه األمور.
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 جاءت العبارة (<) وىى (غياب وجود قاعدة بيانات توضح احتياجات سوق العمل منالعمالة في مجال طباعة وتجييز المبلبس)

فى المرتبة الساسة عشر فى ترتيب

المعوقات التى تواجيو المدرسة فى تحسين كفاءة خريجييا  ،حيث بمغت األىمية
النسبية ليا (.)%58.16
 جاءت العبارات ( ); ،9 ،8وىى (ضعف إقبال الطبلب عمى تخصص طباعة وتجييزالمبلبس) و( ضعف قناعة أصحاب األعمال بأىمية التعاون بين المؤسسات الصناعية
والمؤسسات التعميمية) و(افتقار بعض المعممين والمدربين إلى الميارات والخبرات البلزمة
إلعداد الطالب المتخصص في طباعة وتجييز المبلبس) فى المرتبة السابعة عشرة( قبل
األخيرة فى ترتيب المعوقات التى تواجيو المدرسة فى تحسين كفاءة خريجييا  ،حيث
بمغت األىمية النسبية ليا (.)%56.18
 جاءت العبارة ( )6وىى (ضعف مشاركة المصنع فى مجمس إدارة المدارس الفنية) فىالمرتبة العشرين واألخيرة فى ترتيب المعوقات التى تواجيو المدرسة فى تحسين كفاءة
خريجييا  ،حيث بمغت األىمية النسبية ليا (.)%51.15
ويمكن تفسير ىذه النتائج بأنو يوجد إقبال من الطبلب عمى تخصص طباعة وتجييز
المبلبس ،وتتفق ىذه النتيجة مع الدراسة التى قام بيا المركز المصرى لمدراسات االقتصادية
طمبا فى سوق العمل ،وىو ما
(< )514بأن قطاعى المبلبس الجاىزة والمنسوجات ىى األكثر ً
يفسر إقبال الطبلب عمى تخصص المبلبس الجاىزة ،كما أنو توجد رغبة من أصحاب األعمال
نظرً لبعض التعقيدات اإلدارية تقمل من ىذا التعاون
لمتعاون مع المؤسسات التعميمية ولكن ا

والمشاركة بين القطاعين فى مجال التعميم والتدريب المزدوج ،كما نتائج الدراسة الميدانية

تؤكد عمى توافر الميارات والخبرات البلزمة لممعممين والمدربين بالمدرسة حيث يتم تدريب
المعممين والمشرفين بما يؤىميم لمقيام بأدوارىم المختمفة ،وىو ما سبق اإلشارة إلية أنو
وعمميا ،كما أوضح صاحب المصنع
تربويا
المعممين يتمقون بعض الدورات التى تؤىميم
ً
ً
أيضا يتم التحاقيم بدورات
لمباحثة من خبلل الزيارات الميدانية لممدرسة أن ميندسى الشركة ً

تدريبية التى توافرىا اإلدارة التعميمية مع المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية.
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ٌتائج احملور الجالح :وكرتحات الكائىني عمى أور املدرشة لتخصني كفاءة خرجييّا .
باستقصاء آراء عينة البحث من القائمين عمى أمر المدرسة من خبلل سؤال مفتوح
حول مقترحاتيم لتحسين كفاءة خريجى المدرسة ،وقد أجاب عمى ىذا السؤال  48من
المشاركين ،أى ما يعادل  %;;.56من إجمالى العينة.
خذٚي()6
اٌزىشاساد ٚإٌغت اٌّئٛيخ آلساء اٌمبئّيٓ ػٍ ٝأِش اٌّذسعخ حٛي ِمزشحبرٌ ُٙزحغيٓ وفبءح اٌّذسعخ
(ْ=)17
اٌؼجبسح

َ

1
2
3
4
5
6

ِشٔٚخ اٌؼًّ ثبإلداسح اٌؼبِخ
ٌٍزؼٍيُ اٌفٕٝ
ٚخٛد إداسح ِغزمٍخ ثبٌزؼٍيُ
ٚاٌزذسيت اٌّضدٚج
صيبدح ػذد ِششف ٝاٌزذسيت
اٌذػبيخ اإلػالِيخ ٌفىشح
اٌّذسعخ ٚرذػيّٙب
صيبدح ػذد اٌّذسعيٓ إٌّزذثيٓ
ٌٍّذسعخ
صيبدح اٌؼاللبد ثيٓ اٌّذسعخ
ٚاٌّظبٔغ األخش ٜثبٌّٕطمخ
ف ٝراد اٌزخظض

اٌزىشاساد

15
14
15
15
14

إٌغجخ
ٌدّيغ أفشاد
اٌؼيٕخ
%...23
%.2.35
%...23
%...23
%.2.35

إٌغجخ
ٌٍّشبسويٓ فٝ
إخبثخ اٌغؤاي
%199
%03.33
%199
%199
%03.33

%76.47
13

%.6.66

يتضح من الجدول السابق أن االستجابات رقم ( )6،7 ،4والتي تنص عمى مرونة
العمل باإلدارة العامة لمتعميم الفنى ،و زيادة عدد مشرفى التدريب ،والدعاية اإلعبلمية لفكرة
المدرسة وتدعيميا جاءت فى المرتبة األولى بنسبة ( )%411من إجمالى المشاركين فى
إجابة السؤال المفتوح ،وىذه النتيجة تؤكد عمى ضرورة تيسير العمل باإلدارة العامة لمتعميم
الفنى فى إجراءات العمل فى ىذا النمط من التعميم منيا االستجابة عمى سبيل المثال لزيادة
عدد مشرفى التدريب ،ىذا باإلضافة إلى ضرورة نشر فكرة المدرسة داخل مصنع والعمل عمى
تدعيميا من قبل المسئولين واإلعبلم.
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ٌ - 2تائج التخمين االحصائى الشتباٌة طالب املدرشة
 ٌتائج احملور األوه :واقع دور ودرشة "إٌدجيو الجاٌوية الفٍية لمتعميي والتدريب املسدوج" فىحتصني كفاءة خرجييّا
لمعرفة وجية نظر طبلب المدرسة البالغ عددىم (; )8مبحوثا حول واقع دور
مدرسة "إنديجو الثانوية الفنية لمتعميم والتدريب المزدوج" فى تحسين كفاءة خريجييا ،كانت
استجابات أفراد العينة كما يوضحيا الجدول اآتى:
خذٚي ( ) 7
اعزدبثبد طالة اٌّذسعخ حٛي ٚالغ دٚس ِذسعخ "إٔذيد ٛاٌثبٔٛيخ اٌفٕيخ ٌٍزؼٍيُ ٚاٌزذسيت
اٌّضدٚج" ف ٝرحغيٓ وفبءح خشيديٙب ٚليّخ (وبِٚ )2غز ٜٛدالٌزٙب ٚاألّ٘يخ إٌغجيخ (ْ= )5.
دسخخ اٌّٛافمخ
اٌؼجبسح
 .1ف ُٙخٛاص
اٌّٛاد األٌٚيخ
اٌّغزخذِخ فٝ
طجبػخ ٚردٙيض
اٌّالثظ
 .2إػذاد ِمبييغبد
اٌزشغيً اٌخبطخ
ثبألالد ٚاٌّبويٕبد
 .3ف ُٙاٌزمبسيش
اٌفٕيخ اٌّزخظظخ
ثظٕبػخ اٌّالثظ
 .4اعزخذاَ األالد
ٚاٌّبويٕبد ثبرمبْ
 .5اٌزؼبًِ ثىفبءح
ِغ اٌىزبٌٛخبد
اٌخبطخ ثطجبػخ
ٚردٙيض اٌّالثظ
 .6اٌزّىٓ ِٓ ارجبع
رؼٍيّبد اٌزشغيً
ٌألالد ٚاٌّبويٕبد
 .7ارمبْ
اٌّظطٍحبد اٌفٕيخ
راد اٌظٍخ
ثبٌزخظض
 ..اٌزّييض ثيٓ أٔٛاع

وجيشح
%
ن

ِزٛعطخ
%
ن

طغيشح
ن %

ِغزٜٛ
األّ٘يخ
اٌزشريت ليّخ وب2
اٌذالٌخ
إٌغجيخ
37
2.517

61.33 43.1 25 20.3 17 27.6 16

غيش
داٌخ

12
10 11 27.6 16 53.4 31

7.

30.7 23 34.5 29 25.0 15

62

3.4

02

9.91 11.297
35

17.2 19 70.3 46

2

1

1.60

غيش
داٌخ

56..2.

غيش
داٌخ

َ27
9.655

6..33 32.. 10 20.3 17 37.0 22
2
70.3 46

4

6.0

55.5.6

...67 13.. .

غيش
داٌخ
غيش
داٌخ

َ33
63.67 36.2 21 36.2 21 27.6 16
67.67 36.2 21 24.1 14 30.7 23
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9..62

غيش
داٌخ

2.31

غيش
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دسخخ اٌّٛافمخ
اٌؼجبسح
اٌخبِبد األٌٚيخ
ٚاٌخبِبد
اٌّغبػذح
اٌّغزخذِخ فٝ
طٕبػخ اٌّالثظ
 .0إخبدح طجبغخ
ٚطجبػخ ٚردٙيض
اٌّالثظ
 .19رٕفيز
اٌشعِٛبد
اٌزخطيطيخ
ٌٍّالثظ ثدذاسح
 .11رٕفيز
اإلسشبداد إٌّٙيخ
اٌّزؼٍمخ ثظٕبػخ
اٌّالثظ
 .12اٌمذسح ػٍٝ
اٌزؼبًِ ِغ وشٚد
اٌزشغيً اٌخبطخ
ثبٌّبويٕبد
 .13رطجيك ِجبدا
ِشالجخ اٌدٛدح
اٌّزجؼخ فِ ٝدبي
اٌزخظض
 .14االطالع ػٍٝ
اٌزطٛساد اٌحذيثخ
فِ ٝدبي طجبػخ
ٚردٙيض اٌّالثظ
 .15رطجيك
اٌزىٌٕٛٛخيب اٌحذيثخ
اٌّزطٛسح فٝ
طٕبػخ اٌّالثظ
 .16رٕفيز خطظ
اٌظيبٔخ اٌٛلبئيخ
ٚاٌذٚسيخ ٌألخٙضح
ٚاألالد
 .17ارمبْ ِٙبساد
رٕظيُ اٌٛلذ

وجيشح
%
ن

ِزٛعطخ
%
ن

طغيشح
ن %

ِغزٜٛ
األّ٘يخ
اٌزشريت ليّخ وب2
اٌذالٌخ
إٌغجيخ
داٌخ

1.
20.3 17 22.4 13 4..3 2.

73

9.95
6.241

27
9.44.

6..33 20.3 17 36.2 21 34.5 29

غيش
داٌخ

5
20.3 17 62.1 36

5

9.91 25.276

.4.33 ..6
َ14

5.031

74.67 24.1 14 27.6 16 4..3 2.

غيش
داٌخ

َ24
3.750

79.67 22.4 13 43.1 25 34.5 29

غيش
داٌخ

3.
0

41.4 24 43.1 25 15.5

..31

5.

9.95

33
2.193

63.67 41.4 24 25.0 15 32.. 10

غيش
داٌخ

39
67.33 37.0 22 22.4 13 30.7 23
27.6 16 69.3 35

.2.67 12.1 7
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دسخخ اٌّٛافمخ
اٌؼجبسح
 .1.اِزالن اٌمذسح
ػٍ ٝارخبر
اٌمشاساد
 .10إلبِخ ػاللبد
ػًّ فبػٍخ
 .29اٌزّزغ ثبٌّشٔٚخ
ف ٝاٌؼًّ
 .21اٌؼًّ رحذ
ضغظ.
 .22االعزخذاَ
اٌّٛاسد اٌّزبحخ فٝ
اٌجيئخ اٌّحٍيخ
 .23االٌزضاَ ثّؼبييش
اٌظحخ ٚاٌغالِخ
إٌّٙيخ
 .24اعزخذاَ اٌؼذد
ٚاألالد طجمًب
ٌألعبٌيت اٌفٕيخ
اٌظحيحخ
 .25اٌزٛاطً
ثفؼبٌيخ ِغ األخشيٓ
 .26ارمبْ ِٙبساد (
اٌزؼب ،ْٚاحزشاَ
اٌٛلذ ،اٌّغئٌٛيخ)
 .27رٛظيف اٌٍغٗ
األخٕجيخ رٛظيفٌب
عٍي ٌّب
 .2.إخبدح اٌزؼبًِ
ِغ اٌحبعت األٌٝ
 .20إٔدبص األػّبي
اٌّٛوٍخ ثغشػخ
ٚدلخ
 .39اٌحشص ػٍٝ
رمٛيُ اٌزاد
ثبعزّشاس
 .31اٌحشص ػٍٝ
إلبِخ ػاللبد

وجيشح
%
ن

ِزٛعطخ
%
ن

طغيشح
ن %

ِغزٜٛ
األّ٘يخ
اٌزشريت ليّخ وب2
اٌذالٌخ
إٌغجيخ
29

72.33 31 1. 29.7 12 4..3 2.
65.67 41.4 24 29.7 12 37.0 22
46.6 27 29.7 12 32.. 10

62

20.3 17 22.4 13 4..3 2.

73

6.750
32
َ35
َ1.

4.276
5..2.

غيش
داٌخ
غيش
داٌخ

6.241

9.95

1.60

غيش
داٌخ

31
66.67 20.3 17 41.4 24 20.3 17

9.95

.
67.2 30

7

39.66

.2.33 29.7 12 12.1

9.91

َ29
72.33 27.6 16 27.6 16 44.. 26
.9.33 29.7 12 17.2 19 62.1 36

0

3.44.

غيش
داٌخ

21.66

9.91

30.07

9.91

3
72.4 42

0

15.5

11

10

.6.67 12.1 7
49

2

3.4

77.6 45

42

.

43.1 25 43.1 25 13..

57

20

27.6 16 22.4 13

74

30

53.21

9.91

0.066

9.91

7.4.3

9.95

16
59

22
71.33 31 1. 24.1 14 44.. 26
62.1 36

7

7..67 25.0 15 12.1
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دسخخ اٌّٛافمخ
اٌؼجبسح
ٔبخحخ ِغ صِالئٗ
 .32يغ ُٙفٝ
رذسيت صِالئٗ
داخً اٌّظٕغ
 .33اٌزىيف ِغ
ظشٚف ِٚزطٍجبد
اٌؼًّ اٌحبٌٝ
 .34إِزالن اٌمذسح
ػٍِ ٝؼشفخ
اٌّشىالد داخً
اٌّظٕغ
 .35اٌشؼٛس ثبألِبْ
االخزّبػي داخً
اٌّظٕغ
 .36االٌزضاَ ثبٌدذيخ
ف ٝأثٕبء اٌذساعخ
داخً اٌّظٕغ
 .37رٛظيف
اٌخجشاد اٌزؼٍيّيخ
ف ٝريغيش اٌؼًّ
داخً اٌّظٕغ
 .3.سثظ اٌّحزٜٛ
اٌؼٍّي ٌٍّبدٖ
اٌذساعيخ ثبٌٛالغ
اٌؼٍّي داخً
اٌّظٕغ.
 .30رفضيً اٌؼًّ
اٌزؼبٔٚي ِغ
اٌضِالء في
اٌّظٕغ
 .49اٌحفبظ ػٍي
إٌظبَ ٚاالٔضجبط
داخً اٌّظٕغ

وجيشح
%
ن

ِزٛعطخ
%
ن

طغيشح
ن %

ِغزٜٛ
األّ٘يخ
اٌزشريت ليّخ وب2
اٌذالٌخ
إٌغجيخ
َ22
..414

71.33 34.5 29 17.2 19 4..3 2.

9.95

13
20

59

0.345

77.67 17.2 19 32.. 10

9.91

26
25.0 15 41.4 24 32.. 10

2.193

60

غيش
داٌخ

17
9.91 19.4.3

73.67 31 1. 17.2 19 51.7 39
11
69.3 35

.

25.0 15 13..

29.31

7.

9.91

14
20

59

7.276

74.67 25.0 15 24.1 14

9.95

24
2.31

79.67 24.1 14 30.7 23 36.2 21

غيش
داٌخ

َ6
24.1 14 62.1 36

9.91 22.4.3

.2.67 13.. .
4

79.7 41

.

13..

15.5 0

.5

9.91 36.44.

يتضح من نتائج جدول ( ):ما يأتى:
جاءت استجابات طبلب المدرسة حول واقع دور مدرسة "إنديجو الثانوية الفنية لمتعميم
والتدريب المزدوج" فى تحسين كفاءة خريجييا بأن ىناك فروقاً ذات داللة إحصائية فى
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العبارات (-65 -64 -5< -59 -58 -56 -54 -4; -4: -47 -44 -< -5
 )71 -6< -6: -69 -68 -66لصالح البديل (موافق بدرجة كبيرة) حيث جاءت جميع

قيم (كا )5دالة عند مستوى داللة ( ،)1.14 ،1.18وأن ىناك فروقاً ذات داللة إحصائية فى

العبارتان ( )5; -5:لصالح البديل (موافق بدرجة صغيرة) حيث جاءت جميع قيم (كا)5
دالة عند مستوى داللة ( ،)1.14وأنو ال توجد فروقاً ذات داللة إحصائية فى باقى العبارات

لصالح ًأيا من البدائل.
أما من حيث ترتيب ىذه العبارات بالنسبة لؤلىمية النسبية ليا فيبلحظ ما يأتى :

 جاءت العبارة ( )7وىى (استخدام األالت والماكينات بإتقان) فى المرتبة األولى فىترتيب العبارات الدالة عمى واقع دور مدرسة "إنديجو الثانوية الفنية لمتعميم والتدريب
المزدوج" فى تحسين كفاءة خريجييا  ،حيث بمغت األىمية النسبية ليا (.)%:0.19
-

جاءت العبارة ( )9وىى (التمكن من اتباع تعميمات التشغيل لؤلالت والماكينات) فى
المرتبة الثانية فى ترتيب العبارات الدالة عمى واقع دور مدرسة "إنديجو الثانوية الفنية
لمتعميم والتدريب المزدوج" فى تحسين كفاءة خريجييا  ،حيث بمغت األىمية النسبية ليا
(.)%:1.1:

 جاءت العبارة ( )4:وىى (اتقان ميارات تنظيم الوقت) فى المرتبة الثالثة فى ترتيبالعبارات الدالة عمى واقع دور مدرسة "إنديجو الثانوية الفنية لمتعميم والتدريب المزدوج"
فى تحسين كفاءة خريجييا  ،حيث بمغت األىمية النسبية ليا (.)%99.88
ويمكن تفسير ىذه النتائج بأن طبلب المدرسة يتقنون استخدام اآالت والماكينات
فى تجييز وصناعة المبلبس ،وامتبلك الميارات البلزمة لمتعامل مع ىذه اآالت وتشغيميا
وفقًا لتعميمات التشغيل الفنية ،ويوضح ذلك أن نظام الدراسة( مدرسة داخل مصنع) والذى

يقوم عمى تحقيق التكامل بين الدراسة النظرية األكاديمية والتطبيق العممى فى بيئة العمل،

وفنيا فى مجال التخصص ،بما يمكنو من إتقان أداء عممو
ساىم فى تكوين الطبلب
مياريا ً
ً
وتنفيذه  ،وىو أحد أىم مزايا نظام التعميم والتدريب المزدوج فى إعداد الفنى والعامل الماىر
فى تخصصة ،وزيادة فرص العمل التفاعميو ،ىذا باإلضافة إلى أن نظام الدراسة والتدريب
بالمدرسة ساعد الطبلب عمى اكتساب ميارات تنظيم الوقت ما بين الدراسة النظرية فى الفصل
أيضا ميارة تنظيم الوقت أثناء العمل مع الزمبلء أثناء
والتدريب العممى بالمصنع من ناحية ،و ً
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التدريب من ناحية أخرى ،وقد اتفقت ىذه النتائج مع نتائج آراء عينة القائمين عمى أمر
المدرسة ،وىو ما يؤكد عمى نجاح ىذا النمط من التعميم فى إعداد طبلب التعميم الثانوى
الصناعى شواكسابيم الميارات المينية والفنية ،والقيمية البلزمة لسوق العمل.
 جاءت العبارة ( )41وىى (تنفيذ الرسومات التخطيطية لممبلبس بجدارة) فى المرتبةالسابعة والعشرين فى ترتيب العبارات الدالة عمى واقع دور مدرسة "إنديجو الثانوية
الفنية لمتعميم والتدريب المزدوج" فى تحسين كفاءة خريجييا  ،حيث بمغت األىمية
النسبية ليا (.)%58.46
 جاءت العبارتان (< )47 ،وىما (صباغة وطباعة وتجييز المبلبس) و(االطبلع عمىالتطورات الحديثة فى مجال المبلبس ) فى المرتبة الثامنة والعشرين ( قبل األخيرة) فى
ترتيب العبارات الدالة عمى واقع دور مدرسة "إنديجو الثانوية الفنية لمتعميم والتدريب
المزدوج" فى تحسين كفاءة خريجييا  ،حيث بمغت األىمية النسبية ليما (.)%54.5:
سميما) فى المرتبة التاسعة
 جاءت العبارة ( )5:وىى (توظيف المغو األجنبية توظيفٌاٌ
والعشرين( األخيرة) فى ترتيب العبارات الدالة عمى واقع دور مدرسة "إنديجو الثانوية
الفنية لمتعميم والتدريب المزدوج" فى تحسين كفاءة خريجييا  ،حيث بمغت األىمية
النسبية ليا (.)%60.89
ويمكن تفسير ذلك بأن طبيعة الدراسة بالمدرسة ليا من المزايا التى تسيم فى
تكوين الطبلب من الناحية العممية ،ولكن ينقصيا التركيز واالىتمام بالميارات البلزمة لمواكبة
التطورات الحديثة لتطوير الطبلب فى مجال التخصص مثل تدريب الطبلب عمى كيفية تنفيذ
بعض الرسومات التخطيطية ،واالىتمام بالمغة اإل نجميزية وتوظيفيا ،خاص ًة وأن مقرر الرسم

الفنى والمغة اإل نجميزية من المقررات التى يدرسيا الطالب.

نتائج المحور الثانى :مقترحات الطبلب حول دور المدرسة فى تحسين كفاءة خريجييا:
باستقصاء آراء عينة البحث من طبلب المدرسة من خبلل سؤال مفتوح حول مقترحاتيم
لدور المدرسة فى تحسين كفاءة خريجييا ،وقد أجاب عمى ىذا السؤال  81من المشاركين ،أى
ما يعادل  %;9.51من إجمالى العينة.
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خذٚي().
اٌزىشاساد ٚإٌغت اٌّئٛيخ آلساء طالة اٌّذسعخ حٛي ِمزشحبرٌ ُٙذٚس اٌّذسعخ ف ٝرحغيٓ وفبءح
خشيديٙب (ْ=)5.
َ

1
2
3
4
5

اٌؼجبسح
اٌّشٔٚخ ف ٝإخشاءاد رٛليغ
ثؼضؤعبٌيت اٌؼمبة ِثً
اٌخظِٛبد ِٓ اٌّىبفآح
اٌشٙشيخ
صيبدح ػذد ِششف ٝاٌزذسيت
صيبدح ِذح اٌزذسيت ٌٍطبٌت
داخً اٌّدّٛػخ اٌٛاحذح
اٌزذسيت ػٍ ٝرٕفيز ثؼض
اٌشعِٛبد ػٍ ٝاٌّالثظ
ا٘زّبَ اٌّذسعخ ثجؼض
األٔشطخ ِثً ػًّ ثؼض
اٌشحالد.

اٌزىشاساد

إٌغجخ ٌدّيغ
أفشاد اٌؼيٕخ

إٌغجخ ٌٍّشبسويٓ
ف ٝإخبثخ اٌغؤاي

%.2.75
4.
59
59
4.

%06
%.6.29
%.6.29
%.2.75

%199
%199
%06

%.6.29
59

%199

يتضح من الجدول السابق أن االستجابات رقم ( )8 ،6 ،5والتى تنص عمى زيادة عدد
مشرفى التدريب  ،وزيادة مدة التدريب لمطالب داخل المجموعة الواحدة ،واىتمام المدرسة
ببعض األنشطة مثل عمل بعض الرحبلت .المرتبة األولى بنسبة ( )%411من إجمالى
المشاركين فى إجابة السؤال المفتوح ،وىذه النتيجة تؤكد عمى ضرورة توفير عدد كافى من
مشرفى التدريب بالمدرسة ،وبالتالى توفير فرصة أكبر لتدريب كل طالب داخل المجموعة،
أيضا ضرورة األنشطة البلصفية فى دعم الطبلب وتحفيزىم عمى التعمم والتدريب حتى
و ً
معا.
يستطيع الطبلب مواصمة الدراسة والعمل ً
من خبلل ماسبق عرضو فى اإلطار النظرى لمبحث ،والذى تم فيو عرض مفيوم الكفاءة

الخارجية ومؤشرات ىذه الكفاءة وطرق قياسيا لخريجى التعميم الثانوى الصناعى ،باإلضافة
إلى أىداف التعميم الفنى الصناعى ،والم شكبلت التى يعانى منيا ،والتعرف عمى نظام التعميم
والتدريب المزدوج ،وأنظمتو المختمفة ،ومزاياه ،وعرض نظام الدراسة بمدرسة " إنديجو الثانوية
الفنية لمتعميم والتدريب المزدوج ،وباإلضافة إلى االستفادة من الدراسات السابقة بشقييا
وبناء عمى ما الحظتو الباحثة من الزيارات الميدانية لممدرسة محل
النظرى والميدانى،
ً
الدراسة ،والمقاببلت المفتوحة مع مسئولى المدرسة ،حاولت الباحثة بناء تصور مقترح
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لتحسين كفاءة خريجى التعميم الثانوى الصناعى (مدرسة داخل مصنع) ،والذى يتكون من
انتياء ببعض
منطمقات التصور ،أىدافو ،ومتطمبات تنفيذه ،والمعوقات التى تواجيو ،و
ً
الموضوعات البحثية المقترحة ذات الصمة بموضوع البحث.

التصور املكرتح
تحقيقًا لميدف من البحث الحالى والمتمثل فى بناء تصور مقترح لتحسين كفاءة

خريجى التعميم الثانوى الصناعى (مدرسة داخل مصنع) ،وانطبلقاً مما تم تناولو في اإلطار

تصور يتضمن المنطمقات ،األىداف ،ومتطمبات التصور
ًا
النظري والميدانى لمبحث ،يمكن وضع
وآلياتو ،وفيما يمى توضيح لذلك

أوالً :وٍطمكات التصور املكرتح
يستند التصور المقترح إلى عدد من المنطمقات األساسية ،والتى تتمثل فيما يمى:
ُ .4يعد التعميم الفنى الصناعى أحد الدعائم األساسية لخطط التنمية االقتصادية ،فيو
وعمميا لتزويد قطاعات اإلنتاج المختمفة
عمميا
المنوط بإعداد القوى البشرية المؤىمة
ً
ً
بالعمالة الفنية الماىرة.

 .5النظر إلى التعميم عمى أنو استثمار فى القوى البشرية ،فمن أىم وظائف التعميم الفنى
الصناعى دوره كاستثمار اقتصادى لو عائد فى النمو االقتصادى شوانتاج السمع من خبلل
اإلعداد األكاديمى والمينى لمقوى العاممة من ناحية ،ودوره فى الحراك االجتماعى
وتحسين األحوال من ناحية أخرى.
 .6رؤية التعميم الفنى لمتعميم والتدريب المزدوج ،وىى زيادة أعداد الطبلب لتصل إلى مميون
طالب بنياية  ، 5161وزيادة أعداد المدارس داخل مصنع لتصل إلى  811مدرسة
نياية ،5161زيادة أعداد المين بنظام التعميم والتدريب المزدوج إلى  411مينة ،ونشر
ثقافة الجودة بمدارس التعميم والتدريب المزدوج بأنظمة دولية معترف بيا.
 .7تأكيد العديد من الدراسات عمى ضعف كفاءة خريجى التعميم الثانوى الصناعى ،وعدم
مبلءمة خريجيو لمتطمبات سوق العمل ،وكثرة الشكوى من ضعف المستوى العممى
والمينى لطبلب التعميم الثانوى الفنى الصناعى ،مما يفرض ضرورة المشاركة بين وزارة
التربية والتعميم وأصحاب المصانع والشركات لممساىمة فى إعداد وتدريب الطبلب إعداداً
حقيقيا من خبلل المعايشة الحقيقية لبيئة العمل.
ً
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نظام التعميم والتدريب المزدوج أحد أنماط التعميم الفنى الصناعى الذى يسيم فى تنمية

.8

رأس المال البشرى ،وربطو بالتنمية ،وزيادة اإلنتاجية لؤلفراد ،وذلك من خبلل تحسين
التكامل بين التعمم النظرى والعممى ،والتركيز عمى الكفايات والتدريب العممى ،والمعايشة
الحقيقية لبيئة العمل ،ومن ثم تحسين كفاءة خريجو.
 .9دور التعميم والتدريب المزدوج فى إيجاد روابط بين القطاع الخاص ونظام التعمم الفنى
الصناعى ،شواشراك القطاع الخاص فى تمويل التدريب المينى.

 .:ضرورة عرض بعض النماذج لمدارس التعميم والتدريب المزدوج المجمع ( داخل مصنع)
لمتعرف عمى طبيعة الدراسة بيا ،ومدى مساىمتيا فى تحسين مستوى خريجييا ،ومدى
مبلءمتيم الحتياجات سوق العمل.
; .دور رجال األعمال فى المساىمة فى تطوير التعميم الفنى الصناعى من خبلل المشاركة
الحقيقة فى إعداد وتدريب الطبلب داخل المصانع والشركات.
ضعف المشاركة الحقيقية لممؤسسات اإلنتاجية فى سياسات التعميم الفنى الصناعى

<.

وخططة وبرامجة.
.41

الحاجة إلى التكامل بين المؤسسات اإلنتاجية الصناعية ووزارة التربية والتعميم من ناحية
التخطيط والتدريب ،ونظام القبول وبناء المقررات وف ًقا لمكفايات التى يحتاجيا سوق

العمل.
.44

المبلحظة المباشرة لمباحثة لمدرسة انديجو الثانوية الفنية لمتعميم والتدريب المزدوج.

 .45اتفاق عينة الدراسة من وجية نظر القائمين عمى أمر المدرسة  ،والطبلب بدرجة كبيرة
عمى واقع دور مدرسة "إنديجو الثانوية الفنية لمتعميم والتدريب المزدوج" فى تحسين كفاءة
خريجييا.

ثاٌيًا :أِداف التصور املكرتح
ييدف التصور الحالى إلى تحقيق األىداف التالية:
 .4التحول من فكرة أن تطوير التعميم الفنى الصناعى مسئولية الحكومة ،إلى فكرة أن تطوير
التعميم مسئولية مجتمعية ،من خبلل مساىمة القطاع الخاص فى تطويره وتحسين
مخرجاتو.
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 .5تعميم الفكرة والتوسع فى أعداد مدارس التعميم والتدريب المزدوج المجمع ( داخل
مصنع) ،من خبلل تشجيع الشراكة بين رجال األعمال والصناعة لممشاركة الفاعمة مع
مؤسسات التعميم الفنى الصناعى فى إعداد وتدريب طبلب التعميم الفنى الصناعى،
وتحديد المواصفات المطموب توافرىا فى الخريجين.
 .6توثيق الصمة بين قطاع التعميم الفنى الصناعى والمؤسسات اإلنتاجية فى توفير العمالة
الف نية الماىرة التى تتناسب مع احتياجات سوق العمل من حيث الميارة والكفاءة.
 .7تزويد الطبلب بالميارات والسموكيات التى يسعى أصحاب العمل إليجادىا ،من خبلل
توفير التدريب العممى ليم داخل المصانع والشركات.
 .8التعرف عمى المزايا التى توافرىا مدارس التعميم والتدريب المزدوج لمطبلب ( مدرسة داخل
مصنع) ،حيث أكدت نتائج الدراسة الميدانية عمى أن ىذا النمط من التعميم ساعد عمى
اكتساب الطبلب لمميارات الفنية فى التخصص ،والمعرفة المتعمقة بسوق العمل،
وتوقعات أصحاب العمل ،وقد تضمنت الميارات ،كيفية حل المشكبلت فى اإلنتاج ،والعمل
بروح الفريق ،والتواصل مع األخرين فى محيط العمل.
 .9الحرص عمى مواكبة التطورات بسوق العمل.

ثالجاً :وتطمبات حتكيل التصور املكرتح
يمكن تحديد متطمبات تحقيق التصور فى متطمبات عامة عمى مستوى الدولة ،وأخرى خاصة
عمى مستوى المحافظة ،ويمكن عرضيا كالتالى:

( )1وتطمبات عاوة:
 .4وضع استراتيجية شاممة لتوسيع نظام التعميم والتدريب المزدوج بالتعميم الفنى
الصناعى ،تؤكد أىمية التكامل والتنسيق بين برامج التعميم الفنى والتدريب المينى
من خبلل أجيزة التنسيق المختمفة من و ازرات وىيئات معنية بيذا النمط من التعميم
زمنيا وأىداف واضحة.
مع خطة عمل محددة ً
 .5التواصل المستمر بين الو ازرات ،واإلدارات ورجال األعمال لتوسيع قاعدة المشاركة
بين أصحاب المصانع ووزارة التربية والتعميم.
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 .6التعاون مع الو ازرات والييئات المختمفة لمتوسع فى نظام التعميم والتدريب المزدوج
داخل المصانع منيا وزارة اإل نتاج الحربى ،والتجارة الخارجية ،والصناعة والكيرباء
والبترول.
 .7وضع ميزانية منفصمة ومحددة لنظام التعميم والتدريب المزدوج ،والسماح باالستقبلل
المالى فى اإلنفاق عمى تخطيطو ،وأال يقتصر األمر عمى مجرد اقتطاع جزء من
ميزانية المدارس الفنية العادية.
 .8إعادة ىيكمة التنظيمات اإلدارية العاممة فى مدارس التعميم والتدريب المزدوج ،بما
يؤدى إلى تطوير السياسات ،والموائح والقوانين والميام والمسئوليات ،وتمبية
االحتياجات اإلدارية ،والفنية لتحقيق أىدافيا بكفاءة.
 .9توحيد صيغة بروتوكول التعاون المشترك بين رجال األعمال والوزارة ،وصيغة عقود
التدريب المبرمة بين المصنع والطبلب ،بما يضمن حقوق الطبلب ،ويحفز رجال
األعمال عمى المشاركة.
 .:إنشاء كيان مؤسسى يقوم بدراسة التجارب المختمفة لمشاركة القطاع الخاص فى
تطوير التعميم الفنى الصناعى.
; .دعم لجنة تسيير التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص ،لتنفيذ خطة التوسع
واالنتشار لبرنام ج التعميم المزدوج ،من خبلل تفعيل اختصاصاتيا المنصوص عمييا
فى اتفاقية التعاون.
< .تييئة المناخ التشريعى البلزم ،عن طريق استصدار القرار الوزارى والمنظم لمضوابط
ونظم التقويم الخاصة بتطبيق نظام التعميم والتدريب المينى المزدوج.
 .41التوسع فى المشاركة فى التنمية المجتمعية ،عمى غرار بعض المشروعات منياو
مشروع الدرب األحمر" مينة السباكة " بالتعاون مع اتحاد مقاولى التشييد والبناء،
وشركة تنمية الدرب األحمر ،تحت مظمة برنامج التعميم والتدريب المزدوج ،والذى
ساعد فى استفادة أبناء المجتمع المحمى من اإلمكانات التعميمية والتدريبية المتاحة
ورفع مستوى المعيشة ،وفى إطار ىذا المشروع تم اعتماد مناىج لتخصصو تركيبات
كيربية لممنشآت ونجارة أثاث .
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 .44تخصيص حافز مادى ألصحاب المصانع والشركات التى تقوم بتنفيذ ىذا النمط من
التعميم مثل ( اإلعفاء الجمركى عمى استيراد اآالت ،أولوية الحصول عمى الموارد
اإلنتاجية).
 .45تفعيل دور اإلعبلم فى تغيير النظرة المجتمعية السمبية لمتعميم الفنى الصناعى،
وتأصيل أىميتو والعمل عمى تغيير التصورات السائدة عن التعميم الفنى ،وتشجيع
االلتحاق بو.
 .46قيام األجيزة اإلعبلمية المختمفة بعرض النماذج الناجحة من خريجى التعميم الفنى
الصناعى بنظام التعميم والتدريب المزدوج داخل مصنع لكى تمثل قدوة طيبة ألولياء
األمور والطبلب ،وتشجيعيم عمى االلتحاق بيذا النمط من التعميم.

وتطمبات خاصة
 .4تسييل اإلجراءات التى من شأنيا أن تساعد فى زيادة عدد الشركات والمصانع
المشاركة فى مشروع التعميم والتدريب المزدوج بالمحافظة.
 .5إنشاء إدارة مستقمة لمتعميم والتدريب المزدوج عمى مستوى المحافظة.
 .6تدريب العاممين باإلدارة العامة لمتعميم والتدريب الفنى عمى كيفية ممارسة العمل
الحكومى داخل اإلدارة بفكر إدارى متطور ولغة جديدة وثقافة حديثة تستطيع أن
تخاطب وتفاوض القطاع الخاص والقطاعات االقتصادية األخرى لممجتمع  ،والتى
تمثل العميل الحقيقى  ،والمستفيد من مخرجات العمل التى تنتجيا اإلدارة.
 .7الحد من البيروقراطية والتعقيدات اإلدارية التى يواجييا أصحاب المصانع والشركات
لبلشتراك بمشروع التعميم والتدريب المزدوج.
 .8وجود آ لية مؤسسية مستدامة عمى مستوى المحافظة لزيادة مشاركة أصحاب
المصانع والشركات فى إنشاء مدارس داخل المصانع والشركات خاصة بالنسبة
لمقطاعات ذات إمكانات النمو العالية.
 .9قيام إدارة التعميم والتدريب المزدوج بإجراء بعض الدراسات لمتعرف عمى االحتياجات
التدريبية لمعاممين فى سوق العمل بالمحافظة بشكل دورى لبلستفادة منيا فى التوجة
لمتخصصات المستقبمية.
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 .:العمل بشكل وثيق مع أصحاب العمل والوحدة اإلقميمية لتطبيق نظام التعميم والتدريب
المزدوج داخل المصانع والشركات.
; .القيام بدراسات تقويمية عمى مستوى المحافظة لنظام التعميم والتدريب المزوج داخل
المصانع بالمحافظة لمتعرف عمى المعوقات التى تواجييم ،والتعرف عمى آراء
الطبلب ،ومقترحات األطراف المختمفة فى المنظومة.
< .عمل دراسات جدوى لمبيئة المحمية المحيطة بالمصانع والشركات ومتطمباتيا من كل
مينة ،وامكانية إنشاء مدارس بيا.
 .41نشر فكر التعميم والتدريب المزدوج داخل الشركات والمصانع بالمحافظة شواقناعيم
بأىمية الحصول عمى عمالة ماىرة لسد احتياجاتيم ،وبالتالى المساىمة لممشاركة
فى مشروع التعميم والتدريب المزدوج ،وحثيم عمى إقامة مدارس داخل ىذه المصانع
والشركات.
 .44وجود قاعدة بيانات بالمديرية توضح أعداد خريجى نظام التعميم والتدريب المزوج
داخل مصنع ،واحتياجات سوق العمل من العمالة ،وما يحتاجة من تخصصات.
 .45وضع آلية عمى مستوى المحافظة لدراسة االحتياجات من الوظائف بالمصانع
والشركات لتوظيف الخريجين ،ومتابعتيم فى أماكن العمل.
 .46تقديم معمومات حول االحتياجات الفعمية لسوق العمل بالمحافظة ،وتعريف الطبلب
بيا ،من خبلل معارض الوظائف ،والمقاء بأرباب العمل.
 .47تطوير شبكات الخريجين واستخدام ىذه الشبكات فى توجيو طبلب المدارس الفنية
لمتعميم والتدريب المزدوج إلى الوظاف المطموبة ،وتتبع الطبلب ،ورصد تجارب العمل.
 .48القيام بدراسات استطبلعية عمى مستوى المحافظة لمتعرف عمى آراء أرباب العمل،
ومستوى الرضا عن خريجى التعميم الفنى الصناعى ( مدرسة داخل مصنع)،
واقتراحاتيم لمتطوير.
 .49تحديد األعداد المطموبة لممين فى التعميم المزدوج حسب احتياجات السوق
بالتعاون والتنسيق بين اإلدارات العامة لمتعميم الفنى( إدارة التعميم والتدريب المزدوج)
بالمحافظة وأصحاب العمل ونقابات األعمال.
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تابعا لمركز دعم واتخاذ
 .4:إنشاء مركز معمومات لمتعميم الفنى المزدوج وسوق العمل ً
القرار بالمحافظة لجمع المعمومات عن كل التخصصات المتاحة بنظام التعميم الفنى
الصناعى ،والتخصصات والميارات التى يحتاجيا سوق العمل.
; .4القيام بإجراء دراسات استطبلع لرأى أصحاب العمل ورجال األعمال عن مستوى
خريجى نظام التعميم والتدريب المزدوج ،لموقوف عمى جوانب القوة لتدعيميا ،وجوانب
الضعف لتحسينيا.

وعوقات التصور املكرتح:
 .4القوانين المتعددة وغير المتسقة ،باإلضافة إلى عدم تغطية التشريعات لكافة األنظمة
التعميمية والتدريبية ،فقانون التعميم ال يتضمن نظام التعميم والتدريب المزدوج.
 .5محدودية التشريعات ،إذ مازالت محدودة األثر فى تفعيل العبلقة بين مؤسسات التعميم
الفنى الصناعى وأصحاب األعمال بمنظور وطنى شامل ييدف إلى تطوير الكوادر الفنية
وتنمية الموارد البشرية بغرض تنمية الوضع االقتصادى واالجتماعى.
 .6فردية جيود القطاع الخاص ،فالجيود التى تتم من قبل رجال األعمال لممشاركة فى
المشروع جيود فردية ،ال تقوم عمى أساس خطط ومشروعات قومية محددة.
 .7تعدد الجيات المعنية بنظام التعميم والتدريب المزدوج مع عدم وجود تنسيق محدد بين
ىذه الجيات.
 .8النماذج الناجحة بنظام التعميم والتدريب المزدوج غير معممة ،وتفتقر إلى االستدامة مثل
الشراكات القطاعية والمحمية.

بعض الموضوعات البحثية المقترحة:

 التعميم الفنى الصناعى لمتعميم والتدريب المزدوج القائم عمى نظام الجدارات "دراسة
تقويمية"
 نظام التعميم والتدريب المزدوج فى القطاع الفندقى دراسة حالة ألحد المدارس الفندقية.
 دور معاىد "الدون بوسكو" لمتعميم الفنى الصناعى فى تحسين كفاءة خريجيو " دراسة
تحميمية".
 دور المدارس التكنولوجية فى دعم التعميم لريادة األعمال بالتعميم الفنى الصناعى .
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املراجع
أوالً :املراجع العربية:
 .1أبو العينين ،أيمن السيد محمد ( .)2018التعميم المزدوج مدخل لتسويق مخرجات التعميم الثانوى
الصناعى نظام الثالث سنوات ،رسالة ماجستير (غير منشورة) ،كمية التربية ،جامعة المنصورة.

 .2أبو النور ،محمود أبو النور عبد الرسول (أكتوبر " .)2015نظم ربط التعميم الثانوى الفنى
الصناعى بسوق العمل :دراسة مقارنة فى كل من جميورية ألمانيا االتحادية ،وجميورية الصين
الشعبية ،والواليات المتحدة األمريكية ،وامكانية اإلفادة منيا فى مصر" ،مجمة التربية المقارنة

الدولية ،الجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية ،ع(.97-31 ،)3

 .3أبو ماضى ،خالد أبو ماضى ( .)2007معوقات تقييم أداء العاممين فى الجامعات الفمسطينية
وسبل عالجيا ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.128 -1 ،
 .4اتحاد الصناعات المصرية ،لجنة تطوير التعميم الفني.514<،

Available at: http://www.fei.org.eg/index.php/ar/committees-1-ar/3456technical-edu-committee training-

 .5االتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء( .)2004برنامج مبارك كول ،القاىرة.
 .6االتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

Available at: http://www.tasheed.org/ar/DynamicPages.aspx _id=3046

 .7أحمد ،عمرو مصطفى ( أكتوبر " .)2015تصور مقترح لدور الحضانات التكنولوجية فى تطوير
التعميم الفنى الصناعى بمصر عمى ضوء تجارب بعض الدول" ،مجمة العموم التربوية ،كمية

الدراسات العميا لمتربية ،جامعة القاىرة ،المجمد ( ،)23ع (.61-1 ،)4

 .8إدارة التعميم الفنى الصناعى بمحافظة الدقيمية :بيان بالمدارس الصناعية نظام ثالث سنوات (
التعميم المزدوج).

 .9أدامز ،أرفيل فان ( .)2010مبادرة نظام التعميم المزدوج فى مصر :تقييم أثر المبادرة عمى
وزرة التربية والتعميم مصر ومركز التعاون اإلنمائى
المرحمة االنتقالية من المدرسة إلى العمل ،ا

األلمانى .GTZ

 .10بركات ،عمى عمى عطوة ( .)2001دراسة مقارنة بين مدارس مشروع" مبارك -كول" لتطوير
التعميم الصناعى والمدارس الثانوية الصناعية فى مصر ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية
التربية ،جامعة المنصورة.
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 .11البندى ،عاصم عبدالنبى أحمد ( .)2014مخرجات التعميم الثانوى الصناعى ومتطمبات سوق
العمل فى مصر ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية اإلدارة واالقتصاد ،األكاديمية العربية،
الدنمارك.
 .12جميورية مصر العربية .و ازرة التربية والتعميم والتعميم الفنى ،اإلدارة العامة لمتعميم والتدريب
المزدوج ،األنظمة والوضع الحالى لمتعميم المزدوج.

Available at: http://moe.gov.eg/depertments/Vocational_edu/index.html

 .13جميورية مصر العربية .و ازرة التربية والتعميم ،قرار وزارى رقم  495لسنة  5144بشأن القواعد
واإلجراءات والضوابط ونظام التقويم والتدريب المينى المزدوج نظام الثالث سنوات ( جميع

المين).
 .14جميورية مصر العربية .و ازرة التربية والتعميم ،قرار وزارى رقم  95لسنة  511:بشأن القواعد
واإلجراءات والضوابط ونظم التقويم والتدريب المينى المزدوج نظام الثبلث سنوات وجميع المين،

المادة الثانية.

 .15جميورية مصر العربية .و ازرة التربية والتعميم ،قرار وزارى رقم  95لسنة  511:بشأن القواعد
واإلجراءات والضوابط ونظام التقويم والتدريب المينى المزدوج نظام الثالث سنوات ( جميع

المين).
 .16جميورية مصر العربية ،اإلدارة العامة لمتعميم والتدريب المزدوج.

Available at:http://moe.gov.eg/depertments/Vocational_edu/index.html

 .17جميورية مصر العربية ،و ازرة التربية والتعميم  ،دليل الشعب الصناعية.

Available at:

http://portal.moe.gov.eg/Departments/technical/Pages/IndustrialEdu. x
 .18حجى ،أحمد إسماعيل ( .)2002اقصاديات التربية والتخطيط التربوى التعميم واألسرة واإلعبلم،
القاىرة ،دار الفكر العربى.

 .19الحريرى ،رافدة ( .)2013اقتصاديات وتخطيط التعميم فى ضوء إدارة الجودة الشاممة ،عمان،
األردن ،دار المناىج لمنشر والتوزيع.

 .20حويل ،إيناس إبراىيم أحمد ،وأحمد ،مصطفى لطفى محمد ،ومصطفى ،محمد مصطفى
(يوليو" .)2017،المعوقات المجتمعية لمشروعات تطوير التعميم الثانوى الفنى" ،مجمة الثقافة
والتنمية ،جمعية الثقافة من أجل التنمية ،المجمد ( ،)18ع(.256-203 ،)118
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 .21الخطاب ،أحمد عبداهلل ( .)2015دراسة تقويمية لمناىج التممذة الصناعية فى سورية وسبل
تطويرىا من وجية نظر الطمبة وقطاعى التعميم والعمل ،رسالة دكتوراة غير منشورة ،كمية التربية،
جامعة دمشق.
 .22خميفة ،عمى عبدربو (أكتوبر .)2004،واقع الكفاءة الداخمية الكمية لمتعميم األساسى فى فمسطين،
مؤتمر التربية فى فمسطين ومتغيرات العصر ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فى الفترة 24-23

نوفمبر.399-434،

 .23خميل ،نبيل سعد (ديسمبر " .)2003دراسة تحميمية مقارنة لمتعميم الثانوى الصناعى نظام الثالث
سنوات فى كل من الواليات المتحدة األمريكية واليابان وامكانية اإلفادة منيا فى مصر" ،المجمس
العالمى لجمعيات التربية المقارنة ،الجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية.60 -9 ،

 .24الداود ،حسن بن عبدالعزيز محمد( .)2012الكفاءة الخارجية لنظام التعميم الثانوى العام بالمممكة
العربية السعودية تصور مقترح ،رسالة دكتوراة غير منشورة ،جامعة اإلمام محمد بن سعود

اإلسالمية ،الرياض199 -1 ،

 .25الدستور المصرى المعدل < .514الباب األول ،المادة (.)20

Available at: https://manshurat.org/node/14675

 .26الرشدان ،عبداهلل زاىى ( .)2015فى اقتصاديات التعميم ،ط ،2عمان ،األردن ،دار وائل لمنشر.

 .27سالم ،إيمان ذكى أحمد رزق ( .)2017تطوير التعميم الفنى الصناعى فى ضوء المتطمبات
المتجددة لعصر اقتصاد المعرفة ،مجمة البحث العممى فى التربية ،كمية التربية ،جامعة عين

شمس ،ع (.584 – 560 ،)18

 .28سعاد ،بعجى ( .) 2006تقييم فعالية نظام تقييم أداء العاممين فى المؤسسة اإلقتصادية الجزائرية
دراسة حالة :مؤسسة توزيع وتسويق المواد البترولية المتعددة نفطال مسميو  CLPمنطقة سطيف،
رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية العموم اإلقتصادية وعموم التيسير والعموم التجارية ،جامعة محمد
بوضياف بالمسميو.156 -1،

 .29السعد ،محمد زين ،والدعيس ،عبدالكريم سعيد عبده (ديسمبر  .)2016واقع الكفاءة الداخمية
لكميات المجتمع اليمنية ،مجمة العموم االجتماعية واإلنسانية ،جامعة محمد بوضياف بالمسيمة ،ع

(.81-39،)11

 .30ش اررة ،أميرة عبدالحكيم منصور إبراىيم(" .)2016تطوير التعميم الثانوى الصناعى بمصر فى
ضوء خبرة كوريا الجنوبية" ،مجمة البحث العممى فى التربية ،كمية البنات لألداب والعموم التربوية،

جامعة عين شمس ،ع(.675-651،)17
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 .31الشكر ،بطرس ،ولطيف ،لؤى ( .)2008دور التدريب فى تقويم كفاءة أداء العاممين ضمن القطاع
الفندقى دراسة ميدانية آلراء عينة من المديرين ورؤساء األقسام والعاممين فى فندق الرشيد أحد
فنادق الدرجة الممتازة بغداد ،مجمة اإلدارة واإلقتصاد ،كمية اإلدارة واإلقتصاد ،الجامعة

المستنصرية،ع (.206 – 152 ،)71

 .32صادق ،محمد فكرى فتحى ( .)2008معايير الكفاءة لخريجى الدراسات العميا التربوية دراسة
ميدانية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة المنصورة. 485 – 1 ،
 .33صباح ،حيمر ( .)2009الروح المعنوية وعالقتيا بالكفاءة اإلنتاجية دراسة ميدانية بمؤسسة
المشروبات الغازية – طولقة ،مجمة كمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية ،جامعة محمد خيضر

بسكرة ،الجزائر.164 -1 ،

 .34عباس ،عبد السالم الشبراوى (أبريل" .)2001،مشروع مبارك – كول بين التخطيط والتنفيذ"،
المؤتمر العممى السنوى ،بعنوان :التعميم وعالم العمل فى الوطن العربى "رؤية مستقبمية" ،كمية

التربية ،جامعة المنصورة ،فى الفترة من  4-3أبريل.371-239 ،

 .35عبدالدايم ،محمد أحمد (" .)1993سياسة القبول بالتعميم الفنى الصناعى وانعكاساتيا عمى تحقيق
أىداف ىذا التعميم فى كل من مصر ودولة اإلمارات :منظور مقارن" ،مجمة دراسات تربوية،

رابطة التربية الحديثة ،المجمد ( ،)8الجزء (.276 -231 ،)53

 .36عبداهلل ،أسماء أبو بكر صديق( أكتوبر" .)2015التعميم المزدوج كمدخل لالرتقاء بمخرجات التعميم
الثانوى الفنى وربطيا بمتطمبات التنمية بمحافظة الوادى الجديد فى ضوء التجربة األلمانية" ،مجمة

.37

كمية التربية ،جامعة أسيوط ،ع( ،)5الجزء( ،)2المجمد(.39-1،)31

عمي ،فاطمة محمد السيد وعبدالمطيف ،منى محمود( مارس .)2004،بعض مشكالت التعميم
الثانوى الصناعى المزدوج مشروع مبارك – كول فى جميورية مصر العربية والتغمب عمييا فى
ضوء الخبرة األلمانية ،المؤتمر العممى الخامس بعنوان :التربية العربية وتحديات المستقبل ،كمية
التربية ،جامعة القاىرة بالفيوم ،فى الفترة  10-9مارس . 190 - 26 ،2004

 .38عمار ،نبيل رمضان السيد (مايو " .)2005تقويم التعميم والتدريب المزدوج بالتعميم الثانوى الزراعى
فى مشروع مبارك -كول ومقترحات تطويره" ،المؤتمر العممى العاشر بعنوان :التعميم الفنى
والتدريب :الواقع والمستقبل ،كمية التربية ،جامعة طنطا.242-190،

 .39الفرحاتى ،محمد عطية محمد ،مصطفى ،نصر مصطفى ،و محمد ،إيمان خميل إبراىيم(
فبراير .)2019،الميارات المطموبة لطالب التعميم الفنى قسم الطباعة والتغميف لمواكبة سوق
العمل المصرى ،مجمة العمارة والفنون والعموم اإلنسانية ،الجمعية العربية لمحضارة والفنون

اإلسالمية ،ع( ،)13مجمد(.372-356،)4
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 .40فرحاوى ،كمال (" .)2011الكفاءة :مفيوميا ،أنواعيا ،وخصائصيا" ،مجمة الباحث ،المدرسة العميا
لألساتذة بوزريعة ،ع(.38 -11 ،)4

 .41قانون التعميم رقم< 46لسنة  ،4<;5وتعديبلتو بالقانون رقم  49لسنة < ،514الفصل الثالث،
المادة ( ،)30التعميم الثانوى الفنى.

Available at: https://manshurat.org/node/64605

 .42المجمس الوطنى المصرى لمتنافسية بالتعاون مع الوكالة األمريكية لمتنمية الدولية ( مايو.)2017 ،
دراسة حول سوق العمل من منظور تحديات ميارات العمالة واإلنتاجية وتنمية الموارد البشرية:
تقييم إجراءات وآليات سوق العمل والتوصيات ،ضمن مشروع تطوير القوى العاممة ونعزيز

الميارات.

 .43محمد ،سحر محمد أبو راضى (" .)2017التخطيط االستراتيجى لمتعميم الثانوى الفنى الصناعى
المتقدم فى ضوء مقومات تدويل التعميم" ،مجمة كمية التربية ،جامعة المنوفية ،المجمد ( ،)32ع

(.69-1 ،)2

 .44محمد ،عمرو ىشام ،والطائى ،أحمد حافظ (" .)2015كفاءة النظام التعميمى فى العراق بعد عام
إنموذجا" ،مجمة اإلدارة واالقتصاد ،الجامعة
 2003الجامعة المستنصرية كمية اإلدارة واالقتصاد
ً
المستنصرية ،ع (.27-11 ،)102
 .45محمود ،خالد صالح حنفى (ديسمبر" .)2018،تطوير التعميم الثانوى الفنى المصرى فى ضوء
بعض االتجاىات العالمية المعاصرة" ،المجمة العربية لدراسات وبحوث العموم التربوية واإلنسانية،
مؤسسة د .حنان درويش لمخدمات الموجيستية والتعميم التطبيقى ،ع (.92 -34 ،)13

 .46محمود ،غاده محمود نجيب( .)2006برنامج مقترح إلعداد طالب المدرسة الثانوية المعمارية فى
ضوء النظام المزدوج إلحدى المين المطموبو فى سوق العمل ،رسالة دكتوراة غير منشورة ،معيد

الدراسات والبحوث التربوية ،جامعة القاىرة.347-1 ،

 .47مخموف ،سميحة عمى محمد ( مارس" .)2010،التعميم الثانوى الفنى الصناعى وتحقيق متطمبات
سوق العمل بمحافظة الفيوم" ،مجمة عالم التربية ،المؤسسة العربية لالستشارات العممية وتنمية
الموارد البشرية ،المجمد( ،)10ع (.198-143 ،)30

 .48مخموف ،سميحة عمى محمد (" .)2016الكفاءة الداخمية النوعية لكمية التربية بجامعة الفيوم فى
تنمية رأس المال البشرى" ،مجمة جامعة الفيوم لمعموم التربوية والنفسية ،ع ( ،)6الجزء(-1 ،)2

.73
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 .49مراس ،عبدالرازق شاكر( أبريل" .)2017تصور مقترح لتحسين الكفاءة الداخمية لنظام التعميم
الثانوى الفنى الصناعى النوعى فى جميورية مصر العربية" ،مجمة العموم اإلنسانية واالجتماعية،

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،المممكة العربية السعودية ،ع(.274-199،)26

 .50مرسى ،شيرين عيد ،والجرايدة ،دالل محمد ( يوليو " .)2014إستراتيجية مقترحة لمتعميم الفنى
الصناعى فى مصر لتمبية احتياجات سوق العمل" ،مجمة دراسات عربية فى التربية وعمم النفس،

رابطة التربويين العرب ،ع (.286 -248 ،)51

 .51المركز المصرى لمدراسات االقتصادية ( نوفمبر .)2019خاطة طريق رباعية األبعاد لالنطالق
بمنظومة التعميم والتدريب الفنى والمينى فى مصر.
Available at: http://www.eces.org.eg/EventDetails?Lang=AR&C=2&ID

 .52مكتب اليونسكو اإلقميمى لمتربية فى الدول العربية (يناير .)2006دور التعميم والتدريب فى التنمية
المستدامة :األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية ،سمسمة دراسات التعميم والتدريب التقنى

والمينى ،)6( ،بيروت.16 -1 ،

 .53المنسى ،يوسف محمود ( يناير .)2010الكفاءة الخارجية لمتعميم المعمارى بكمية اليندسة فى
الجامعة اإلسالمية بغزة فمسطين ،مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات الطبيعية واليندسية بغزة،

المجمد ( ،)18ع (.114-99 ،)1

 .54ميناوى،أحمد غنيمى(أغسطس" .)2014،دور التعميم الثانوى الفنى المزدوج فى إكساب طالبو
ثقافة ريادة األعمال لمواجية مشكمة البطالة فى مصر" ،مجمة دراسات عربية فى التربية وعمم
النفس ،رابطة التربويين العرب.361-313،

 .55و ازرة التربية والتعميم والتعميم الفنى ،اإلدارة العامة لمتعميم والتدريب المزدوج ،الميارات المطموب
تحقيقيا لمخريجين بنظام التعميم والتدريب المزدوج ( صناعى ،تجارى ،فندقى،زراعى).

 .56و ازرة التربية والتعميم ،الخطة االستراتيجية لمتعميم قبل الجامعى  ،5161-5147التعميم المشروع

القومى لمصر.
Available at: https://www.slideshare.net/owagdyhs/20142030
57. Bliem ,& others ( February2014).”Success Factor for The dual VET
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58. Christof, Julia Pintsuk (2019). Innovtive Training Programmes for Dual
Education in The alpine Space, Best Practice Collection Report, New
Design University, Austria.
59. Cockrill ,Antje (1997). Vocational Education and Training in Germany:
The dual System and Stage Training, Paper presented at the British
- 479; -

..................................... دور مدارس التعليم والتدريب المزدوج فى تحسين كفاءة خريجى التعليم الثانوى

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

Educational Research Association Annual Conference,11-14
September , University of York.
E, Lehtinen and K, Hakkarainen and T, Palonen. Understanding Learning
for The professions: How Theories of Learning Explain Coping Rapid
Change, International Handbook of Research in professional Practicebased Learning, Dordecht,2014.
Greinert, Wolf Dietricb (2004). European Vocational Training Systems
some Thoughts on The theoretical Context of their Historical
Development, Vocational Training European Journal, Belgium,
No(32),May- August,1-100.
Hesser, Wilfried (2018). Implement of adual system of Higher Education
with Foreign Universities and Enterprise, Hamburg, Helmut Schmidth
University.
Koudahl, Peter Damlund (Augest 2010), “Vocational Education and
Training: Dual Education and Economic Crises”, Procedia Social and
Behavioral Sciences, No (9),
Mehrotra, Santosh & others (2014).” Vocational Education and Training
Reform in India Business ( Needs in India and Lessons to be Learned from
Germany)”, Program Germany and Asia Daniela, Bertelsmann Stifung
Gutersloh, Germany, 1-58.
Nogueira, Ana Maria, and J, Markus Prutsch ( June,2014). “Dual
Education Abridge over Trouble Waters?” , The European Parliament’s
Committee on Culture and Education, European Union,5-202.
Nurkhalyeva, Dulpariz & others ( September 2018). “Problems and
Prospects for the Formation of Dual- Education Model in the Kazakhstan”,
Journal of Design, Art and Communication, No (10),2453-2463.
Pirlog, Ramona & others ( January 2017), “The necessity of Adual
Education System for Romanian Automotive Industry: Case Study: The
German Dual Vocational Training”, MATEC Web of Conferences,
IMANE, Romania,
Shah,Iftikar Hussain & others (January 2011).” Acomparative Study on
Vocation Training Structure of Pakistan with British and German Model”,
International Journal of Business and Social Science, Vol (2), No (1),
162-169.

- 479< -

