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ملدص البحح
استيدف البحث إقتراح برنامج إلعداد العامل المينى بالمدرسة الثانوية المينية لتخصص

الزخرفة واإلعل ن من حيث مدخلتو وعممياتو ومخرجاتو  ،في ضوء أىداف وركائز ومؤشرات

رؤية مصر ، 5262المتمثمة في( :الجودة  ،والتنافسية ،واالتاحة)  ،لمعالجة جوانب الضعف
لكل مكون من مكوناتو  ،وصوالً إلى إعداد عمال مينيين مؤىمين لموفاء بمتطمبات سوق العمل،

وفي ىذا السياق تمت مراجعة األدبيات والدراسات والبحوث السابقة التى تناولت التعميم المينى
بصفة عامة  ،وبرامج إعداد العامل المينى لتخصص الزخرفة واإلعلن بصفة خاصة  ،وقد أمكن
تحديد أىم المشكلت والتحديات التى تواجو ىذا البرنامج  ،وقد تطمب ذلك إعادة ىيكمة تخصص
الزخرفة إلى تخصصات فرعية ومؤشراتيا األدائية  ،حيث تم تحكيميا بواسطة بعض العاممين

بسوق العمل والمعممين والموجيين  ،وتمثمت أدوات البحث المتمثمة في بطاقة مقابمة ،واستبانة

تضمنت قائمة التخصصات الفرعية البالغ عدد ( ):تخصصات ومؤشراتيا األدائية ،وفي ضوء ذلك

تم إعداد التصور المقترح لمبرنامج  ،إعتماداً عمى اإلجراءات البحثية التالية ( :واقع التعميم

المينى وأىم المشكلت التى تواجيو ،الدراسات والبحوث التى تناولت برامج التعميم المينى من

جوانبو المختمفة .والمشكلت والصعوبات التى تواجو برنامج إعداد العامل المينى بمدارس التعميم

التعميم الميني وركائز ومؤشرات رؤية مصر .5262وأىم التحديات التى تعترض تحقيق جودة ،
وتنافسية برنامج إعداد العامل المينى لتخصص الزخرفة واإلعلن بالمدارس الثانوية المينية في

ضوء رؤية  .5262إجراءات إعادة ىيكمة تخصص الزخرفة واإلعلن بالمدارس الثانوية المينية

باإلضافة إلى وضع التصور المقترح لبرنامج إعداد العامل المينى تخصص الزخرفة واإلعلن

بصورتو النيائية،

ومن أىم التوصات التى توصل إلييا البحث في ضوء نتائجو مايمي:

-

تقويم البرامج التدريبية لمعممى التعميم المينى لتخصص الزخرفة واإلعلن وقياس أثره عمى
أداء الطلب .

-

إعادة النظر في الق اررات الوزارية بما يتناسب وطبيعة التحديات التى تواجو برامج اإلعداد.

-

تفعيل التصور المقترح في ضوء خطة زمنية لمحصول عمى جودة مخرجات برنامج الزخرفة

ومن المقترحات التى حددىا البحث:
واإلعلن.
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A proposed program in light of Egypt 2030 vision for preparing
vocational worker in vocational secondary school of decoration and
advertising specialization
Abstract This research aimed to propose a program for preparing vocational
worker in vocational secondary school of decoration and advertising
specialization represented in inputs, outputs and processes of in light of
the pivots and indicators of Egypt 2030 vision represented in quality,
competitiveness and access to improve weaknesses of all its components
for preparing qualified vocational workers to meet labour market
requirements. Literature review, that dealt with vocational education in
general and vocational worker preparation programs of decoration and
advertising specialization in particular, was conducted. The most
important problems and challenges that face this program were assessed.
This required restructuring decoration specialization to subspecializations with its performance indicators. It was reviewed by some
stakeholders in the labour market, teachers and inspectors. The research
tools represented in interview checklist, a questionnaire that included
seven sub-specializations and its performance indicators. In light of this, a
concept of the proposed program was devised according to the following
procedures represented in the reality of vocational education and the
most important problems facing it, studies and research that dealt with
vocational education programs different aspects, problems and challenges
that face vocational worker preparation program in vocational education
schools, vocational education and Egypt vision 2030 pivots and indicators,
the challenges that face realizing quality and competitiveness of vocational
worker preparation program implemented in vocational secondary school
of decoration and advertising specialization in light of Egypt 2030 vision,
procedures of restructuring decoration and advertising specialization in
vocational schools and finally the suggestions and recommendations. The
most important recommendations showed the necessity of evaluating
vocational education teachers' training programs of decoration and
advertising specialization and their effect on students' performance,
rethinking current ministerial decrees to suit the nature of challenges that
face vocational worker preparation program. The research suggested
reactivating the proposed concept in light of time plan for getting the
output quality of decoration and advertising program.
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مكدمة:
تعد مرحمة التعميم الثانوي الميني من المراحل التعميمية الميمة  ،والتى تيدف إلى
إكساب الطلب المعرفة العممية والميارات العممية بإعتبارىا المقومات األساسية التي يقوم
عمييا ىذا النوع من التعميم.
لذلك تسعى المدرسة الثانوية المينية باعتبارىا من المؤسسات النظامية المسؤلة عن
عمميات إعداد العمالة المينية المدربة في العديد من التخصصات ،والتى من بينيا تخصص
الزخرفة واإلعلن ،من خلل تدريب ىذه العمالة بالورش والمعامل باستخدام األدوات والمعدات
واآلالت والماكينات المتاحة ،إلكسابيم الميارات العممية اللزمة لتمبية متطمبات سوق العمل.
وتأتي أىمية التعميم المينى لكونو جزءاً من منظومة التربية والتعميم ،وبالتالي تأثره

بالقضايا التي ترتبط بتمك المنظومة ،مثل :نوعية ومستوى البرامج والمناىج ،ومستوي الطلب
وأداء المعممين وتأىيميم ،وجودة المخرجات والخدمات التعميمية والتربوية المناسبة في كافة
مستويات النظام التعميمي (اليونسكو ومنظمة العمل الدولية )6 ،5225
"كما أن التقدم الصناعي واإلنتاجى اليتحقق إال بتعميم مينى ناجح وجذاب يتم بواسطة
العمالة الفنية المدربة بحيث تكون مخرجاتو مرضية لجميع القطاعات" (مروان صالح مولى
.)424 ، 5245
لذلك فإن التغيرات المتسارعة فى أساليب العمل واإلنتاج ،وتغير متطمبات سوق تجعل
عممية التدريب الميني التحدي األساسي لتحقيق أىدافو.
وفي ىذا السياق فقد أكد (تقرير البنك الدولي  )99 ، 5246أن تنمية الميارات
المينية تتيح فرص التشغيل ،كما أشارت ( منظمة العمل العربية  )7; ، 5248أن عدم
المواءمة بين مخرجات التعميم الفني والتدريب الميني واالحتياجات الفعمية لسوق العمل يمثل
وىدر في طاقات الشباب؛ إذ يسوقو تعميمو وتدريبو غير
ًا
ىدر في موارد التعميم والتدريب
ًا
ٍ
أحيان كثيرة ،وصعوبة لدى أصحاب األعمال في الحصول عمى
الكفء إلى البطالة فى
الميارات المناسبة.
ومن ثَّ َم فإن أي تطوير ليذا النوع من التعميم ينبغي أن يستند إلى قاعدة من
المعمومات والميارات المينية التي تتماشي مع المستويات العالمية المناظرة طبقًا لحاجة
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أسواق العمل المختمفة ،وبمشاركة المستفيدين الحقيقيين من مخرجات برامج إعداد العمال
المينيين في صياغة مواصفات المين المختمفة والتى من بينيا مينة الزخرفة واإلعلن.
وفي ىذا السياق تعد مصر رؤية ( )5262الخطة االستراتيجية لمدولة والتى انبثقت
من الخطة االستراتيجية لمتعميم قبل الجامعي ( ، )5262/5247والتي اشتممت عمى العديد
من الركائز التي توضح الرؤية المتكاممة لقضايا التعميم  ،واآلمال المعقودة عمييا لمنيوض
باألمة ،ومن ىذه الركائز " :تطوير تخصصات التعميم الفني الميني في ضوء متطمبات سوق
العمل بما يتماشى مع االتجاىات المعاصرة ،باإلضافة إلى ركائز أخرى تختص بتطوير
المناىج الدراسية ،وتطوير نظم التقويم واالمتحانات ،وتوفير بيئة مدرسية مطورة وجاذبة
مزودة  ،بالتقنيات المطموبة لتحسين عمميات التعميم والتعمم ،واكساب الطلب الكفايات
األساسية لمجتمع المعرفة القائمة عمى قدرة التعمم المستمر ،واكتساب قيم المواطنة الرقمية
لتمبية احتياجات الطلب التربوية والتعميمية "( .طمعت إسماعيل  ، )79-78 ،524:لتحقيق
مؤشرات الجودة والتنافسية واإلتاحة.
وبدراسة الواقع الحالي لبرنامج إعداد العامل المينى بالمدرسة الثانوية المينية نظام
السنوات الدراسية الثلث تخصص "الزخرفة واإلعلن" تبين أن ىناك العديد من المشكلت
والتحديات التى تواجو ىذا البرنامج  ،مما قد يؤثر سمبا عمى مخرجاتو الحالية والمستقبمية ،
ويقمل من فر ص تأىيل والتحاق الخريجين بسوق العمل.

اإلحشاس باملصهلة:
لموقوف عمى األسباب الحقيقية وراء تمك المشكلت تم اتباع اإلجراءات التالية:

أوالً :حتليل حمتوى الربىامج بوضعُ احلالي:
قام الباحث وأحد الزملء (*) بتحميل محتوى برنامج إعداد العامل المينى لمزخرفة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*) د .حمدى أحمد صديق ،مدرس التعميم الصناعى بالمركز القومى لمبحوث التربوية.

واإلعلن بوضعو الحالى لمصفوف الدراسية من (  ،) 6 -4بيدف إستخلص قوائم بجميع الميارات العممية

التى تضمنيا محتوى البرنامج (*) ،والوقوف عمى مدى ملءمتيا لمتطمبات سوق العمل في ضوء رؤية مصر
 ،5262وقد اسفر ذلك عما يمي:
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استخلص عدد ( )67ميارة عممية رئيسية اشتمل عمييا محتوى برنامج اإلعداد الحالى بواقع
( )42ميارات بالصف األول ،و ( )45ميارة بالصف الثاني ،و ( )45ميارة بالصف الثالث.
ندرة التكامل مابين الجوانب النظرية لبرنامج اإلعداد ،وما يماثمو من تطبيقات عممية وأداءات
ميارية لدى الطلب.
وجود قصور في معظم الميارات األدائية لمبرنامج  ،ويرجع ذلك إلى سوء تنظيميا من
البسيط إلى المركب عمى المستويين األفقى والرأسي.
 .7إحتواء برنامج اإلعداد عمى ميارات وخامات تقميدية غير موجودة عمى أرض الواقع مثل
الدىانات الجيرية وغيرىا.
 .8تكرار بعض الميارات العممية بين الصفين الثاني والثالث المتعمقة بنقل الرسوم التاريخية
وتموينيا.
 .9عدم مناسبة الزمن المخصص لتدريس وتنفيذ الميارات العممية لمبرنامج ،مما يؤدى إلى
عدم الوصول إلى مستوى اإلتقان في أداء الطلب .

ثاىياً :دراسة سـوم العنل :
استيد فت ىذه الخطوة التعرف عمى أراء بعض العاممين بسوق العمل حول مدى
ملءمة محتوى برنامج اإلعداد من الميارات العممية الرئيسية لموفاء بمتطمبات سوق العمل
الحالية
وأسفرت نتائج التحميل اإلحصائى للستبانة وحساب النسب المئوية لمموافقة
والمتوسطات الحسابية التكرارية الستجابات أفراد العينة العاممين بسوق العمل ،عن تحديد
األ وزان النسبية لقوائم الميارات العممية التى تضمنيا محتوى برنامج اإلعداد الحالى
لمصفوف الدراسية من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*) راجع الممحق ( )4قوائم الميارات العممية المتضمنة بمحتوى برنامج اإلعداد الحالي لمصفوق (.)6-4

والمستقبمية ،وقد استمزم ذلك إعداد إستبانة (*) اشتممت عمى نتائج تحميل محتوى البرنامج في صورة قوائم

تضمنت الميارات العممية الرئيسية المستخمصة والبالغ عددىا ( )69ميارة  ،والقيام بعرضيا عمى عينة تألف

عددىا ( )68من العاممين ورؤساءىم بخمس مواقع إنتاجية بسوق العمل تمثمت في( :المصانع  ،والشركات

 ،والمكاتب) التى تعمل في تخصصات الزخرفة واإلعلن ( :الدىانات ،والديكور ،والرسم والزخرفة ،والترميم،
واإلعلن).
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( ،)6-4حيث أجمعت أراء السادة المحكمين عمى ضعف محتوى برنامج اإلعداد
الحالى ،وبعد محتواه من الميارات العممية بصوره كبيرة عن الوفاء بمتطمبات سوق العمل في
مجال التخصص  ،وقد تراوحت نسب االتفاق فيما بينيم مابين (، )%<;.5 - %;;.6
ويرجع ذلك إلى تداخل وتشابك الميارات العممية الرئيسية والفرعية وعدم وضوح مخرجات
برنامج اإلعداد.

ثالجاً :مرادعة البحوخ والدراسات الشابكة:
بمراجعة العديد من البحوث والدراسات السابقة التى تناولت إعداد العامل الفنى
لتخصص الزخرفة واإلعلن بشكل عام  ،والعامل المينى بشكل خاص  ،ومنيا دراسة كل
من:
( علء حسونة (، )4<<7نجلء عبد الصمد  ( ،)5224أشرف فتحى ، )5229
(لمياء حمزة  ( ، )5229محمد إبراىيم  ( ، )522:عاطف طرخان  ( ، )522:نجلء
خلف ( ، )5248وائل أحمد راضي  ( ، )5245وائل أحمد راضى .)524:
حيث أشارت نتائج معظميا إلى وجود قصور في برنامج إعداد العامل المينى لتخصص

مصهلة البحح :
يمكن تحديد مشكمة مشكمة البحث فى ضعف برنامج إعداد العامل المينى
تخصص الزخرفة واإلعلن بالمدارس الثانوية المينية بوضعو الحالى  ،مما قد يؤثر سمبا
عمى مخرجات العممية التعميمية وصعوبة إلتحاق الخريج بسوق العمل.

أسئلة البحح :
تطمبت مشكمة البحث اإلجابة عن التساؤالت التالية:
 .4ما واقع التعميم المينى وأىدافو وأىميتو وخصائصو ؟
 .5ما أىم التحديات التى تواجو برنامج إعداد العامل المينى تخصص الزخرفة واإلعلن
في المدارس الثانوية المينية بمصر؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*) راجع الممحق ( )5االستبانة لمعاممين بسوق العمل حول مدى ملءمة محتوى برنامج اإلعداد .الزخرفة واإلعلن ،
وندرة ملءمتو لمتحديات المستقبمية بمصر ،وما تتطمبو من آليات إلعداد العامل المينى.

- 485< -

برنامج مقترح وفق رؤية مصر  0202إلعداد العامل المهنى تخصص "الزخرفة واإلعالن".............................

 .6ما األىداف والمرتكزات والمؤشرات لرؤية مصر  5262فى مجال التعميم المينى
ودورىا في تحديد ملمح البرنامج المقترح إلعداد العامل المينى بتخصص الزخرفة
واإلعلن ؟
 .7ما التصور المقترح لبرنامج إعداد العامل المينى تخصص الزخرفة واإلعلن
بالمدارس الثانوية المينية في ضوء رؤية مصر "5262؟

أٍداف البحح:
 -1الكشف عن التحديات التى تواجو برنامج إعداد العامل المينى تخصص الزخرفة
واإلعلن في ضوء رؤية مصر .5262
 -2االستفادة من ورؤية مصر  5262في تحديد ملمح البرنامج المقترح إلعداد العامل
المينى تخصص الزخرفة واإلعلن لموفاء بمتطمبات سوق العمل الحالية
والمستقبمية.
 -3إعداد تصور مقترح لبرنامج إعداد العامل المينى تخصص الزخرفة واإلعلن
لمواجية التحديات الحالية والمستقبمية في ضوء رؤية مصر (.)5262

أٍنيـة البحح:
تتمثل أىمية البحث فيما يمي :
 -1يعد نموذجاً لرصد الواقع الحالي لمتعميم الميني في مصر بجميع مكوناتو بشكل عام
 ،وبرنامج إعداد العامل المينى تخصص الزخرفة واإلعلن بشكل خاص.

 -2يواكب اإل تجاىات الحديثة فى تحسين برامج إعداد العامل المينى لموفاء بمتطمبات
سوق العمل من العمالة المينية المدربة في تخصص الزخرفة واإلعلن.
 -3يقدم تصور مقترح لبرنامج إعداد العامل المينى تخصص الزخرفة واإلعلن لمواجية
التحديات الحالية والمستقبمية في ضوء رؤية (.)5262

حدود البحح:
إقتصر البحث عمى الحدود التالية-:
 . 4الحدود الزمنية  :تم االنتياء من إجراءات البحث وتطبيق أدواتو خلل النصف األول
من العام الدراسى ;.524< / 524
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 .5الحدود المكانية  :مدرسة السيدة زينب الثانوية المينية لمبنين  ،والفصول المينية
الممحقة بمدرسة السيدة زينب الثانوية الصناعية لمبنات ( قسم الزخرفة واإلعلن).
 .6الحدود البشرية  :عينة من بعض العاممين بسوق العمل  ،وعينة من معممى،
وموجيى تخصص " الزخرفة اإلعلن" نظرى وعممى .
 .7الحدود الموضوعية  :برنامج مقترح إلعداد العامل المينى تخصص الزخرفة واإلعلن
بالمدرسة الثانوية المينية في ضوء رؤية مصر .5262

أدوات البحح:
 إعداد استبانة :استيدفت اإلستبانة جمع المعمومات حول إعادة ىيكمة تخصص
الزخرفة واإلعلن من مفيومو التقميدي الجامد إلى تخصصات فرعية جديدة ،
وتحميميا إلى مؤشراتيا األدائية التى تصف األداء بدقة في ضوء التصنيف المينى.

 منيج البحث:

استخدم البحث المنيج الوصفي التحميمي  ،لوصف وتحميل واقع برنامج إعداد العامل
المينى لتخصص الزخرفة واإلعلن بالمدرسة الثانوية المينىة  ،وأىم التحديات التى
تواجيو ،باإلضافة إلى وصف مكونات رؤية مصر  5262المتعمقة بالتدريب المينى.

مصطلحات البحح:
 .4التعميم الثانوى المينى:
أ)

"ىو نوع من التعميم النظامى في مستوى التعميم الثانوى الصناعى والزراعى
والفندقى ،ومدة الدراسة بو ثلث سنوات ويتضمن إعداداً تربوياً واكساب المتعممين

المعارف والميارات والقدرات ،لتخريج عمال مينيين وفنيين "(عقيل رفاعى

.): ،5246
ب) ويعرف التعميم المينى إجرائياً بالبحث بأنو " :ذلك التعميم النظامي الذي يتضمن
برامج اإلعداد التربوي والتوجيو السموكي باإلضافة إلى اكتساب الميارات المينية

في التخصصات المختمفة ،والتى من بينيا تخصص الزخرفة واإلعلن  ،ويتم
اإلعداد بواسطة المؤسسات التربوية فى مرحمتى اإلعدادية والثانوية المينية ،
بيدف إعداد عمال مينيين قادرين عمى تنفيذ الميام والواجبات التي توكل إلييم
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بإتقان في مختمف التخصصات الفرعية لمتخصص  ،وتأىمييم للعتماد عمى
أنفسيم في مواجية التحديات الحالية والمستقبمية ،لتمبية متطمبات سوق العمل
والمساىمة فى تحقيق الخطط اإلنتاجية وريادة األعمال".
 .5إعادة ىيكمة تخصص الزخرفة واإلعلن:
ائيا بالبحث بأنو" :إعادة تنظيم تخصص الزخرفة واإلعلن من مفيومو
ي َّ
عرف إجر ً
العام إلى تخصصات فرعية ذات مسميات جديدة ،وحصر مؤشراتيا األدائية من
خلل ترتيبيا وتبويبيا في مصفوفات مينية وفقاً لمتصنيف المينى ،لتأىيل

الخريجين لمتغمب عمى التحديات الحالية والمستقبمية لتمبية متطمبات سوق العمل
تحقيقاً لرؤية مصر ."5262

 .6العامل المينى المتخصص في الزخرفة واإلعلن:
 يعرف بالبحث بأنو ":أحد مخرجات برنامج إعداد العامل المينى تخصص الزخرفةواإلعلن بالمدارس الثانوية المينية نظام السنوات الثالث ،

إدراءات البحح:
سارت إجراءات البحث وفقالخطوات والمحاور التالية:
أوالً :واقع التعميم المينى وأىم المشكلت التى تواجيو ،وتضمن المحاور التالية:
 .4تعريف التعميم المينى.
 .5أىداف التعميم المينى.
 .6أىمية التعميم المينى.
 .7خصائص التعميم المينى.
 .8قواعد القبول بمدارس وفصول الثانوي الميني.
ثانياً :الدراسات والبحوث التى تناولت برامج التعميم المينى من جوانبو المختمفة.

ثالثاً :المشكلت والصعوبات التى تواجو برنامج إعداد العامل المينى بمدارس التعميم الثانوى
المينى بصفة عامة  ،وتخصص الزخرفة بصفة خاصة في ضوء الواقع والبحوث
والدراسات السابقة.
رابعاً :التعميم الميني وأىداف وركائز ومؤشرات رؤية مصر.5262
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خامساً :أىم التحديات التى تعترض تحقيق جودة  ،وتنافسية برنامج إعداد العامل المينى
لتخصص الزخرفة واإلعلن بالمدارس الثانوية المينية في ضوء رؤية :5262

سادساً :إجراءات إعادة ىيكمة تخصص الزخرفة واإلعلن بالمدارس الثانوية المينية ،لتحسين

جودة وتنافسية مخرجات برنامج اإلعداد ،تحقيقاً لرؤية مصر  ، 5262وتضمن

المحاور التالية:

 .4إعداد استما رة مقابمة لبعض العاممين بسوق العمل لتعرف أرائيم حول مناسبة
التخصصات الفرعية لتخصص الزخرفة واإلعلن بعد تحميل برنامج اإلعداد.
 .5إعداد استبانة تضمنت قوائم إعادة ىيكمة تخصص الزخرفة واإلعلن إلى
تخصصاتو الفرعية ومؤشراتيا األدائية  ،فى ضوء التصنيف الميني وعرضو عمى
بعض المحكمين من سوق العمل  ،والمعممين والموجيين النظريين والعمميين.
 .6حساب صدق وثبات االستبانة  ،ووضعيا بصورتيا النيائية.
 .7تطبيق االستبانة عمى أفراد عينة البحث بالمدارس الثانوية المينية  ،وبعض
الفصول الممحقة بمدارس التعميم الفني الصناعي ،باإلضافة إلى سوق العمل.
سابعاً :وضع التصور المقترح لبرنامج إعداد العامل المينى تخصص الزخرفة واإلعلن
بالمدارس الثانوية المينية في ضوء رؤية مصر 5262بصورتو النيائية.

ثامناً  :مقترحات وتوصيات البحث.

اإلطار اليظري والدراسات الشابكة:
سوف يتناول ىذا الجزء من البحث المحاور التالية لإلجابة عن تساؤالتو:

أوالً :واقع التعليه املَيى وخصائصُ ،وأٍه التحديات واملصهالت التى توادَُ:
يعتبر التعميم المينى فى مصر أحد األدوات الرئيسة لتحقيق برامج التنمية الشاممة ،بل
أنو يعتبر دعامة ىامة من دعامات منظومة التعميم  ،حيث يسعى بنوعياتو المختمفة إلى
إعداد العمالة المينية الماىرة اللزمة لخدمة خطط التنمية االقتصادية ،واالجتماعية لمدولة
لتاىيل الخريجين لتمبية متطمبات سوق العمل ،ولموقوف عمى الواقع الحالى لمتعميم المينى
سوف يتم عرض المحاور التالية:

 .0التعليه املَيى:
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لمتعميم المينى تعريفات عدة  ،و منيا مايمي:
أ .أنو " ذلك النوع من التعميم الذي يشمل العديد من الميادين المينية العممية المصاحبل
دراسة العموم المرتبطة بالتربية عمى اختلفيا  ،بغرض اكتساب الميارات واالتجاىات
والمعارف التى تتسم بالطابع العممي لموفاء بمتطمبات سوق العمل  ،وأنو السبيل لللتحاق
بالقطاعات المينية باعتباره ضرب من ضروب التربية المستدامة"( .ىشام كحيل ، 5248
)46
ب .أنو" ذلك التعميم النظامي الذي يتضمن اإلعداد التربوي والتوجيو السموكي باإلضافة إلى
اكتساب الميارات والقدرات المينية التي تقوم بو مؤسسات نظامية بمستوى الدراسة
اإلعدادية والثانوية لغرض إعداد عمال ميرة من مختمف المجاالت والتخصصات المينية
مما يجعميم قادرين عمى تنفيذ الميام التي توكل إلييم ،بالمساىمة فى اإلنتاج الفردي
والجماعي ،ويكونوا حمقة وصل بين الميارات التقنية وخريجو معاىد التعميم التقني،
والعمال غير الميرة (مي فتحي حسين )5: ،5228

 .9أٍداف التعليه املَيى:
من أىم األىداف التى يسعى التعميم المينى إلى تحقيقيا مايمي ( :المنظمة العربية
لمتربية والثقافية والعموم )47 ،5245
أ" .إكساب الطمبة المعرفة العممية والعممية فى جميع تخصصات التعميم الميني المتاحة ،
والتي تؤىميم لموفاء بمتطمبات سوق العمل  ،واتاحة الفرصة لممتميزين منيم بإستكمال
دراستيم الجامعية وفقاً الاختصاصو.

ب .إعداد كوادر مينية مدربة في التخصصات المينية المختمفة تمبي حاجات المجتمع
القائمة منيا والمستقبمية.
جـ .تنمية القيم واالتجاىات اإليجابية لدى الطمبة نحو احترام العمل اليدوي وأخلقيات
المينة من خلل العمل الفردى والتعاوني ،والقدرة عمى اإلبداع وتحمل المسئولية.

 .3أٍنية التعليه املَيى:
لقد أكدت العديد من الدراسات والبحوث عمى أىمية التعميم الميني فى مصر،

باعتباره قاطرة التنمية واإلصلح االقتصادي ،ومن أىميا دراسة كل من" :عبد اهلل أحمد
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 " ،"5249ودراسة منذر واصف المصري ، 5249 ،ودراسة ماجدة أحمد رجب

 ، 524:باإلضافة إلى دراسة وائل احمد راضي  ، "524:حيث اتفقت جميعيا عمى
تحديد أىمية التعميم الفنى المينى في النقاط التالية:

أ .اإلسيام فى تنمية قدرات الفرد الكامنة بما يؤدي إلى مشاركتو اإليجابية فى تحقيق
األىداف اإلنتاجية.

ب .تنمية قدرات وميارات الكوادر المينية العاممة فى قطاعات المجتمع االنتاجية.

جـ .إمداد برامج ومشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية التي يشيدىا المجتمع ،من
خلل إعداد األيدي المينية الماىرة والمؤىمة فى مختمف التخصصات المينية.

د .تحقيق االرتباط ليذه النوعية من التعميم باحتياجات المجتمع المرحمية  ،ومساىمة
ذلك فى تحقيق التقدم االجتماعي واالقتصادي والعممي والميني لممجتمع.

ىـ .المساعدة في تغيير النظرة المجتمعية لدى األفراد نحو التعميم الثانوى المينى من
خلل توضيح أىميتو  ،وأثره في تمبية احتياجاتيم المينية واإلنتاجية.

 .4خصائص التعليه املَيى:
في ضوء ما سبق فقد أمكن تحديد أىم خصائص التعميم المينى التي البد من توافرىا لضمان
الفاعمية والكفاءة في المخرجات  ،ولعل من أىم ىذه الخصائص مايمي:
أ .أن تكون وثيقة الصمة باألىداف التعميمية والتربوية من جانب  ،وبعالم العمل واإلنتاج من
جانب آخر.
ب .أن تتكامل برامج التعميم الميني مع العممية التربوية بإطارىا الواسع وىيكميا الشامل
لتشكيل عناصر التنمية المتوازنة والمستمرة لقدرات الفرد.
جـ .إستمرارية التحديث والتطوير فى الوسائل واألساليب لمواكبة التطورات التكنولوجية.
د .التكامل والمزج بين التدريب فى مواقع العمل (التدريب اللمؤسسي) والتدريب فى المؤسسة
التعميمية ( التدريب المؤسسي).
ىـ .أن يكون لو مردود ذو عائد إقتصادى إعتماداً عمى كفاءة األساليب والطرق التدريبية
المستخدمة ونوعية التجييزات .
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و .التكامل والتفاعل بين الم يارات األدائية والتطبيقات العممية من جية ،وبين المعمومات
النظرية الفنية واألسس العممية التي تدعم ىذه الميارات وتشكل قاعدة ليا من جية
أخري.
منسجمة مع
ز " .التعميم الميني الناجح يكون فى التخطيط لو ،وتصميم برامجو وتنفيذىا
ً
طبيعة متطمبات البيئة المحيطة ،ويحافظ عمييا ويوفر السلمة واألمان الصناعى لمعاممين
المينيين " ( .محمد سيد غنيم )422-;8 ،5224

 .5قواعد الكبول مبدارس وفصول الجاىوي املَين:
لقد حدد ( القرار الوزارى رقم ( )9:بتاريخ  ، )5-4 ، 5248/5/44بتعديل القرار الوزارى
رقم ( )89لسنة  ، 5226حيث أشارت المادة األولى بأن تنشأ مدارس ثانوية فنية مينية
صناعية وزراعية وفندقية ،أو فصول ممحقة بالمدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلث
ومدة الدراسة بيا ثلث سنوات ،ويمنح الطلب الناجحون في امتحانات نياية السنة الثالثة
بيا شيادة دبموم المدارس الثانوية الفنية الصناعية أو الز ارعية أو الفندقية نظام السنوات
الثلث (إعداد مينى).
وأكدت المادة الرابعة من القرار بانو يتم قبول  %45.8من الطلب األقل مجموعاً من

إجمالي الطلب الممتحقين بالصف األول بالمدارس الثانوية الفنية الحاصمين عمى شيادة

اتمام الدراسة بمرحمة التعميم األساسي بخلف طلب االعداد المينى  ،وفقاً لمضوابط التالية :
أ % < .لللتحاق بالصف األول المينى الصناعي.

ب % 6 .لللتحاق بالصف األول المينى الزراعي.
جـ % .8 .لللتحاق بالصف األول المينى الفندقي.
ويلحظ مما سبق أن نسبة الممتحقين من الطلب بالصف األول بالمدارس الثانوية
المينية والفصول الممحقة بالمدارس الثانوية الفنية الصناعية تمثل أعمى نسبة مقارنة
بالطلب الممتحقين  ،يميو التعميم المينى الفندقي  ،ثم التعميم المينى الزراعى ،وىذا راجع
إلى أىمية التعميم المينى الصناعى نظ ارً ألىميتو في إعداد الكوادر المينية المدربة والمؤىمة

لموفاء بمتطمبات سوق العمل في التخصصات المينية المختمفة ،والتى من بينيا تخصص
الزخرفة واإلعلن.
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ثاىياً :الدراسات والبحوخ التى تياولت برامج التعليه املَيى ،ومدى االستفادة ميَا:
لقد تناولت العديد من الدراسات والبحوث العديد من التحديات والمشكلت التى تواجو
التعميم المينى  ،والتى من أىميا مايمي:
 دراسة ( محمد عبد الشفيع  )5242والتى توصمت إلى أن المدارس الفنية المينية فىمصر تركز عمى التخصصات التقميدية منذ زمن بعيد  ،وخاصة الزخرفة واألخشاب
والمعادن والنسيج ،وىو ما ال يفي باالحتياجات اللزمة لمقطاع الخاص  ،ومن ثَّ َم أوصت
ال دراسة بتطوير ىيكل تخصصات التعميم الفنى المينى ،باإلضافة إلى وضع وتطبيق
المواصفات القياسية لممين المختمفة والمستويات القياسية لمميارة  ،وفق المعايير العالمية
دوريا لتطويرىا بما يتلءم مع
المعترف بيا مع مراجعة ىذه المواصفات والمستويات
ً
المتغيرات التكنولوجية الحديثة.
 واستيدفت دراسة )فان زوليمجن  ) Van Zolimgen 2005 -تعرف مستقبل التعميمالميني في القرن الحادي والعشرين لمواجية التحديات المتوقعة في العمل وأساليب
اإلنتاج  ،واعداد الطلب إعداداً جيدا لمعمل وتنمية شخصياتيم بطريقة شمولية  ،ومسايرة
التغيرات التكنولوجية في العمل وأساليب التصنيع واإلنتاج من أجل تعمم مستمر مدى

الحياة  ،والعمل عمى تطوير مناىج التعميم الميني بما يتماشى مع المتغيرات المتسارعة ،
وتعاون المدرسة المينية مع مؤسسات المجتمع واألسرة في وضع برامج التعميم الميني.
 وأشارت دراسة ( موتا  ) Auta, M. S. A. 2015 -إلى ضرورة إيجاد الحمول البديمةلتوفير أدوات ومعدات وخامات التدريب الكافية لمدارس التعميم المينى ؛ لمتأكد من سلمة
تعميم وتعمم الميارات العممية المينية من خلل التدريب  ،وأن يكون تمثى الوقت
موجيا لمتدريب العممي.
المخصص
ً
 ورأت دراسة ( توم كارميل  (Tom Karmel, 2005 -أن مؤسسات التعميم المينيتحتاج إلى تعديل حتى تواكب متطمبات سوق العمل  ،وأن نظام التعميم والتدريب الميني
ومستجيبا لمتغيرات في سوق العمل.
يجب أن يكون مرًنا
ً
 كما أوضحت دراسة ( طمبة صييب شحتو  )5248علقة سياسات التعميم الميني وتحقيقمتطمبات التنمية التكنولوجية فى مصر.
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 وأشارت دراسة (فاطمة محــــــــــــــمد السيـــــــــــد  )4<<9إلى أىم مشكلت التعميم اإلعداديالميني فى مصر واقترحت سبب التغمب عمييا فى ضوء التجربة اليابانية.
 ودراسة ( فكرى محمد المتولى  )5225التي تناولت تقويم المدارس اإلعدادية المينيةبمحافظة الدقيمية ،وتوصمت إلى تحديد العديد من الصعوبات التى تواجييا.
 ودراسة ( ىدي محمد عبد العال  :)5242التي أوضحت دور التعميم الميني فى تنميةالموارد البشرية فى كوريا الجنوبية ،وأكدت عمى أىمية دور التعميم الميني فى تحقيق
متطمبات التنمية فى مصر.
 كما أكدت ودراسة ( جاد اهلل سميمان صالح  )5245عمى دور التعميم المزدوج الميني فىتجويد التعميم الفني بجميورية مصر العربية.
 وأوصت دراسة  ) McBeath, Clare 2005).بإنشاء مسارات واضحة لممدارس المينيةوالتغمب عمى قمة الموارد ،وتحديد خطة استراتيجية لمتوسع واالبتكار وربط التدريب العممي
بما يحتاجو سوق العمل.
 وأكدت استراتيجية ( االتحاد األوروبى  )44-42 ،5245أن ىناك مشكلت عديدة يعانىمنيا التعميم الفنى والمينى فى مصر وىى :العجز فى الخريجين المينيين المؤىمين
والقابمين لمتكيف من الناحية التكنولوجية ،والنظرة المتدنية لمتعميم من قبل المجتمع ،وعدم
كفاءة المعممين والمدربين  ،باإلضافة إلى ضعف برامج التعميم الفنى والمينى وعدم
ارتباطيما بسوق العمل.
 وأشارت دراسة (مجمس الوزراء )82 ،5244إلى ضرورة امتلك طلب التعميم المينى لعددمن الكفايات اللزمة لسوق العمل ،ومنيا ( :إتقان التخصص المينى طبقًا لمعايير الميارة

الدولية  ،والجدية فى العمل وتحمل المسئولية  ،الثقة بالنفس باإلضافة إلى إجادة الحاسب
اآللى واتقان المغة اإلنجميزية.
 وأكدت دراسة ( زيمرمان Eichhorst, W., Rodríguez-Planas, N., & 5245 - ) Zimmermann, K.أن التعميم الميني الذى يتم بمواقع العمل اإلنتاجية ومراكز
التدريب أكثر فاعمية من نظام التعميم الذى يتم كمي ًة داخل المدرسة المينية ،وىذا ما ركزت

عميو معظم الدول المتقدمة؛ مع ضرورة توفر المواد الخام التدريبية لمحفاظ عمى جودة

التعميم والتدريب بالمدارس.
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كثير من
 وأوضحت دراسة ( عاصم البندي  )5247أن التعميم الفني والمينى يعاني ًاالمشكلت ،أىميا ضعف االتساق مع متطمبات سوق العمل واالنفصال عن الواقع
التكنولوجي الراىن فيو ،مما أدى إلى ارتفاع معدالت البطالة إلى ( )%4637في عام
 ،5246لذا أوصت الدراسة بأن يقوم أي تطوير لمتعميم الفني والمينى عمى وجود وصف
دقيق لممين والميارات المطموبة لسوق العمل كأساس يبنى عميو.

تعكيب على الدراسات الشابكة ومدى اإلستفادة ميَا :
في ىذا الجزء من البحث تم إلقاء الضوء عمى مدى استفادة الدراسة من البحوث
والدراسات التى تناولت برامج التعميم المينى  ،وذلك وفقاً لما يمى:

 لقد استفاد البحث مما سبق في إعداد مخططو ،وصياغة مشكمتو وتحديد منيجو العممى ،وبناء أدواتو.
 كما استفاد البحث من استراتيجية ( االتحاد األوروبى  )5245بأن برامج التعميم الفنىوالمينى الحالية ال ترتبط بسوق العمل.
 واستفاد البحث كذلك من دراسة كل من ( محمد عبد الشفيع  ( ، )5242عاصم البندي( ، )5247مجمس الوزراء )82 ،5244الذين إتفقا عمى ضرورة تطوير ىيكل تخصصات
التعميم الفنى المينى وخاصة (الزخرفة واألخشاب والمعادن والنسيج) مع اىمية امتلك
طلب التعميم المينى لعدد من الكفايات اللزمة لسوق العمل ،ومنيا :إتقان التخصص
المينى طب ًقا لمعايير الميارة الدولية  ،من خلل تطبيق المواصفات القياسية لممين
المختمفة والمستويات القياسية لمميارة  ،لتحديد الوصف الدقيق لممين والميارات المطموبة

لسوق العمل كأساس يبنى عميو ىذا الييكل المطور.
 كما استفاد البحث من دراسة )فان زوليمجن  ) Van Zolimgen 2005 -التى أشارتإلى أىمية وضع برامج التعميم الميني لمواجية تحديات القرن الحادى والعشرين ،والعمل
عمى إعداد الطلب إعداداً جيدا لمعمل ،والعمل عمى تطوير مناىج التعميم الميني بما
يتماشى مع المتغيرات المتسارعة

 ومن دراسة ( أويتا  )Auta, M. S. A. 2015 -التى أكدت عمى ضرورة توفير أدواتومعدات وخامات التدريب الكافية لمدارس التعميم المينى  ،وأن يكون تمثى الوقت
موجيا لمتدريب العممي.
المخصص
ً
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 ومن استراتيجية ( االتحاد األوروبى  )44-42 ،5245بأن ىناك مشكلت عديدة يعانىمنيا التعميم الفنى والمينى  ،ومنيا ضعف برامج التعميم الفنى والمينى وعدم ارتباطيما
بسوق العمل  ،باإلضافة إلى النظرة المجتمعية المتدنية لمتعميم اىذا النوع من التعميم.
 واستفاد البحث من دراسة (توم كارميل  ) Tom Karmel, 2005( -والذى أشار إلىأن مؤسسات التعميم الميني يجب أن تكون مرنة ومستجيبة لتغيرات سوق العمل ،وىذا
الرأي اتفق أيضاً مع توصيات استراتيجية ( االتحاد األوروبى .)44-42 ،5245

مما تقدم يمكن القول بان الوصف الدقيق لتخصص الزخرفة واإلعلن وما يشتمل

عميو من ميارات عممية تمبى إحتياجات سوق العمل تعتبر من الركائز الرئيسية التى يبنى في
ضوئيا برنامج اإلعداد المينى الجيد لمطلب بحيث يصبحوا قادرين عمى مواجية تحديات
القرن الحادى والعشرين والمتغيرات المينية المتسارعة.

ثالجاً :أٍه املصهالت التى توادُ برىامج إعداد العامل املَيى مبدارس التعليه الجاىوى املَيى:
في ضوء ماسبق من محاور ومعمومات ودراسات وبحوث تناولت برامج التعميم المينى
من جوانبو المختمفة  ،وعمى الرغم من أىمية ىذا النوع من التعميم وتعدد مخرجاتو التى من
المفترض أن تسيم في الخطط التنموية لمصر  ،فقد تم رصد العديد من المشكلت التى تواجو
برنامج إعداد العامل المينى بالمدرسة الثانوية المينية  ،والذى من بينو برنامج العامل
المينى لتخصص الزخرفة واإلعلن باعتباره أحد التخصصات المينية التى تتأثر سمباً بصورة

مباشر من ىذه المشكلت  ،مما يؤدى إلى عدم تحقيق المخرجات المأمولة من ىذا البرنامج

 ،وفيما يمي عرض ألىم ىذه المشكلت :
أ) يوجو "الطلب إلى األقسام والتخصصات المختمفة بالمدرسة الفنية المينية عمى أساس
المجموع الكمي لدرجات الطالب بعد حصولو عمى شيادة إتمام الدراسة اإلعدادية ؛حيث يتم
توزيع الطلب الحاصمين عمى المجموع األعمى في التخصصات المتميزة التى تحددىا إدارة
المدرسة ،أما باقي الطلب يتم توزيعيم عمى التخصصات األخرى؛ مما يؤدي إلى التحاق
الطالب بقسم ال يتناسب مع ميولو ورغباتو ،فيشعر بالممل والضيق مما يؤثر عمى مستواه
فى التحصيل الدراسي والتدريب الميني"( .عمى عطوة بركات . )67 -66 ،5224
وىذا يدل عمى مدى قصور التنسيق الحالي فى توجيو الطلب بالمدرسة الثانوية المينية
إلى المين المناسبة ليم دون رغبتيم أو ميوليم.
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ب) لقد "لوحظ من خلل المتابعة الميدانية أن "الطمبة المقبولين في التعميم المينى يعانون
ضعفاً في المواد الدراسية األساسية كالمغة العربية  ،والمغة االنجميزية والرياضيات مما

يدعوا إلى إعادة النظر في معايير وأسس النجاح"( .مروان مولى  ، )425 ، 5245وىذا
ال يتماشى مع القرار الوزارى رقم ( )8;6بتاريخ < 4<<</45/5ص ،4بشأن النيايات
الكبرى والصغرى وتوزيع الدرجات وزمن االجابو لكل مادة من المواد الدراسية لصفوف
النقل والدبموم بالمدارس الثانوية نظام السنوات الثلث (إعداد مينى) ،
جـ) بدراسة الوضع الحالى "لبرامج إعداد العامل الفنى المينى بالمدارس الثانوية المينية تبين
أنو ما زال عمي صورتو التقميدية  ،والبعيدة كل البعد عن مواكبة سوق العمل وما يصاحبو
من تطورات  ،بااإلضافة إلى الكثير من المشكلت المرتبطة بطبيعة إعداد العامل المينى ،
والتي تعزلو عن سوق العمل"  ( .محمد أبو زيد < ، ) 522وذلك عمى الرغم من تناول
القرار الوزارى رقم ( )65بتاريخ  5246/4/56ص ،4بشأن تعديل المناىج لممدارس
الثانوية (إعداد مينى) نظام السنوات الثلث في مادتو األولى بأن يتم تعديل مناىج مواد
الثقافة العامة  ،ومواد الثقافة الفنية والمواد العممية لمسنوات الثلث المينية بما يتناسب
مع طبيعة وقدرات الطلب من الكتب الدراسية لمصفوف الثلثة األولى نظام السنوات
الخمس لممدارس المتقدمة ،ونظام السنوات الثلث الصناعية.
وىذا يعنى أن ىذا القرار غير مفعل ميدانياً بالصورة المطموبة  ،مما أدى إلى عدم فعالية

برنامج اإلعداد وقصور أنشطتة وعدم جاذبيتيا  ،مما كان لو أثر سمبى فى عدم قدرة

المدرسة عمى االحتفاظ بالطلب عمى مدار االيام الدراسية  ،وعزوف الطمبة الحاصمين
عمى اإلعدادية المينية والعامة في االلتحاق بيذا النوع من التعميم.
د) ىذا باالضافة إلى " قصور االىتمام بالتعميم المينى والذى سوف يعرض المجتمع
لمشكلت تيدد جيود التنمية  ،ويعمل عمى زيادة نسبة البطالة بين المتعممين العاطمين
نتيجة تدنى كفاءة ىذا التعميم وعدم ملءمتة لسوق العمل  ،باإلضافة ألى الرسوب
واالرتداد إلى األمية"( .محمد جوده .)45 ،5222
من العرض السابق يتضح أن وجود المشكلت والتحديات التى تواجو برامج إعداد العامل
المينى بالمدرسة الثانوية المينية والمتمثمة في :مدخلتيا وعممياتيا ومخرجاتيا ،أدت
بصورة مباشرة إلى تدنى كفاءة مستوى ىذا التعميم وضعف أداء خريجيو  ،كما أدت إلى
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عدم ملءمتيا ومتطمبات سوق العمل في مصر ،وىذا يتطمب إعادة النظر في ىذه البرامج

لتحسين جودة مخرجاتيا وتنافسية العمل بسوق العمل.

رابعاَ :رنائز ومؤشرات رؤية مصر( )9131والتدريب املَين:
ييدف البحث الحالي إلى إعداد تصور مقترح لبرنامج العامل المينى بالمدرسة الثانوية
المينية تخصص الزخرفة واإلعلن  ،وفي ضوء ما تناولتو الدراسات والبحوث السابقة في
تحديد العديد من جوانب الضعف والمشكلت التى تواجو خطط وبرامج ومحتويات إعداد العامل
المينى بصفة عامة  ،وبرنامج إعداد العامل المينى لتخصص الزخرفة واإلعلن بصفة
خاصة ،سوف يتم إلقاء الضوء عمى أىداف وركائز ومؤشرات رؤية مصر( ، )5262وفقاً لما

يأتى:
.4

أىداف رؤية مصر(:)5262

 إتاحة التعميم المينى لمجميع دون تمييز.
 تحسين جودة نظام التعميم الميني.
 تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعميم الميني.
.5

ركائز رؤية مصر(:)5262
من ىذه الركائز التى تناولتيا رؤية مصر ،والمتعمقة بالتعميم الفنى المينى ىى:

أ.

تطوير تخصصات التعميم الفني والمينى في ضوء متطمبات سوق العمل ،وبما يتماشى
مع االتجاىات المعاصرة.

ب.

تطوير المناىج الدراسية.

جـ .تطوير نظم التقويم واالمتحانات.
د .توفير بيئة مدرسية جاذبة بما يمبي احتياجات الطلب التربوية والتعميمية.
ىـ .تطوير بيئة التعميم وتزويدىا بالتقنيات المطموبة لتحسين التعميم.
و .واكساب الطلب الكفايات األساسية لمجتمع المعرفة ،والقائمة عمى القدرة عمى التعمم
المستمر واكتساب قيم المواطنة.
 .6مؤشرات رؤية مصر( )5262المتعمقة بالجودة والتنافسية واإلتاحة:
في ضوء ما تضمنتو رؤية مصر  5262في محورىا السابع المتعمق بـ ( :التعميم
والتدريب) ( وزارة التخطيط والمتابعة واإلصلح اإلداري  ، )486 ،5262يلحظ أن التعميم
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المينى بتأثر بمعظم المؤشرات المرتبطة بالجودة والتنافسية واإلتاحة  ،وفيما يمي عرض ليذه
المؤشرات:
 مؤشرى الجودة ،والتنافسية :نظ ارً ألن المرحمة القادمة تفرض ضرورة إكساب مؤسسات
التعميم  ،والعمل واإلنتاج القدرة الكافية عمى المنافسة ،والتقيد بضوابط الجودة بكل
مستمزماتيا ،والتي يعتبر التعميم الفني والتدريب الميني فى مقدمتيا ،وفى صدارة
اىتمامات الدولة والمجتمع  ،والتي تحظى باىتمام خاص لمنيوض بو وربطو مباشرة
باحتياجات سوق العمل عمى المستوي :المحمى ،و اإلقميمي ،مما يستوجب تخريج خريج
عامل فني مينى ،يتصف بما يمى ( :الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد-
وثيقة التعميم الفني.): ، 5244/5242 ، ،
أ .يمتمك ميارة عالية ،متوافقة مع المعايير القومية.
ب .ينتمي إلى المينة والى الوطن .
جـ يتقن العمل واإلخلص واألمانة.
د .يطبق أسس األمان والسلمة المينية أثناء الممارسة.
ىـ .يستطيع االرتقاء بمستواه الميني ،والتحول بين التخصصات الفرعية لمينتو والمين
المشتركة مع مينتو.
و .يتمكن من االلتحاق بسوق العمل مباشرة ،أو التأقمم بسرعة مع حاجات السوق.
ز .يمتمك قاعدة عممية ،وثقافيةـ تؤىمو لمتابعة التطور فى مجال مينتو ،واالرتقاء بمستواه
االجتماعي ،ومتابعة تعميمو وتدريبو.
 مؤشر اإلتاحة :يعتبر من المؤشرات التى تقيس أداء التعميم الفني والمينى حتى ،5262
ووكذلك يقيس "نسبة الممتحقين بالتعميم الميني من إجمالي التعميم الفني" ،كما يقيس ىذا
المؤشر مدى إتاحة واىتمام الطمبة بالتعميم الميني من إجمالي الممتحقين بالتعميم الفني،
نتيجة ألىمية التعميم الميني واالحتياج لو في سوق العمل" ،ويوضح ىذا المؤشر أن ىذه
النسبة بمغت ( )%7فقط في عام  ،5247وتسعى الدولة إلى زيادتيا إلى ( )%49عام
 ،5252و ( )%62عام .5262
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 المؤشرات الكمية المرتبطة بالجودة واإلتاحة والتنافسية لمتعميم المينى لرؤية 5262
(استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر  ، 5262المحور السابع "التعميم والتدريب" ،
. )487-485
ويتضح من الجدول ( )4التالي المؤشرات الكمية الدالة عمى ذلك.

و
.1

.2

.3

.4

.5

ظذٔل (ٕٚ )1مػ انًإؽشاخ
انكًٛح انًشذثطح تانعٕدج ٔاإلذاؼح ٔانرُافغٛح نهرؼهٛى انًُٓٗ نشؤٚح 2232
ْذف
ْذف
انٕمغ
ذؼشٚف انًإؽش
انًإؽش
انؽان2232 2222 ٙ
َغثح خشٚع ٙانرؼهٛى ٓٚذف ئنٗ لٛاط يذٖ لذسج خشٚعٙ
انًُٓٗ انزٚ ٍٚؼًهٌٕ انرؼهٛى انًُٓٗ ػهٗ انؼًم فٙ
ف ٙيعال ذخققاذٓى .انًعاالخ انفُٛح ٔانًُٓٛح انرٙ
%02
%62 %32
ذخققٕا فٓٛا ،يًا ٚغاػذ فٙ
ذؽذٚذ يرطهثاخ عٕق انؼًم ٔٚمٛظ
يؼذالخ ذؾغٛم خشٚع ٙانرؼهٛى انفُ.ٙ
ٓٚذف ئنٗ لٛاط يذٖ ذُافغٛح
ذشذٛة يقش فٙ
انرؼهٛى انفُ ٙانًقش٘ ػانًٛإًْٔ .
يإؽش انثُك انذٔنٙ
يإؽش يشكة ؼٛس ٚأخز ف ٙاالػرثاس
نهرؼهٛى انًُٓٗ.
ٔانرذسٚة
انفُٙ
انرؼهٛى
يٕاءيح
يذٖ
¾
¾
4/2
يؼا ً نهرٕظّ االلرقاد٘ نهثالد ئنٗ
ظاَة ظٕدج انرؼهٛى انفُٔ ٙانرذسٚة
انًمذو ٔيؾاسكح انمطاع انخاؿ فٙ
انؼًهٛح انرؼهًٛٛح ٔيغرٕٖ سماِ.
ذؽذٚذ انرٕصٚغ تًا
ٓٚذف ئنٗ لٛاط يذٖ كفاءج ذٕصٚغ
ػذد يذاسط انرؼهٛى
ٚرُاعة يغ
يذاسط انرؼهٛى انًُٓٗ ػهٗ انًُاهك
انًُٓٗ ٔفما ً ئنٗ
انغكُٛح تًا ٚرُاعة يغ ذشكٛثرٓا  1121هثٛؼح كم يؽافظح
انرشكٛثح انغكاَٛح
يذسعح يٍ انُاؼٛح
ٔاألَؾطح االلرقادٚح انغكاَٛح ٔأَؾطرٓا االلرقادٚح.
انعغشافٛح أٔ
انرشكٛثح انغكاَٛح.
ٓٚذف ئنٗ لٛاط يذٖ انًؾاسكح
َغثح يإعغاخ
انرؼهٛى انًُٓٗ انمائًح انًعرًؼٛح ف ٙتُاء يإعغاخ ذؼهٛى
%22 %12 %3
يُٓ ٙذرًاؽٗ يغ َظى انعٕدج ٔيٍ
ػهٗ انؾشاكح
شى ٚمٛظ يذٖ يغاًْح انًعرًغ
انًعرًؼٛح
انًذَ ٙف ٙانؼًهٛح انرؼهًٛٛح
32
32
30
ٚمٛظ يذٖ ئذاؼح انرؼهٛى انًُٓٗ فيٙ
يرٕعو ػذد انطالب
هانة
هانة
هانة
ظيم تٛةيح يؾيعؼح نهطيالب ٔظيٕدج
تانفقم
انرؼهيٛى انًُٓي ٙانًميذو نهطيالب ػيٍ
هشٚك
لٛاط انكصافح انطالتٛح تكم فقم ،يًا
ٚإشش هشدٚاً ػهٗ لذسج انطانة ػهٗ
انرشكٛض

يتضح من الجدول السابق ( )4أنو تناول المؤشرات الكمية المرتبطة بالجودة
واإلتاحة والتنافسية لمتعميم المينى في ضوء رؤية  ، 5262وفقا لدراسات تقويمية تصف
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الواقع الحالي لمتعميم الميني ،والتصور المستقبمي لجميع العناصر المتضمنو بو  ،لتدعيم
نقاط القوة  ،ومعالجة نقاط الضعف لكل عنصر من العناصر المتضمنة ،والتى يمكن ان
يستفيد منيا البحث الحالى في تحديد العديد من الجوانب المكونة لألليات المقترحة لتطوير
برنامج إعداد العامل المينى لتخصص الزخرفة واإلعلن.
 المؤشرات اإلضافية المستحدثة لرؤية  ، 5262يتم عرضيا من خلل الجدول ( )5التالى:
انعذٔل (ٕٚ )2مػ انًإؽشاخ اإلمافٛح انًغرؽذشح
و

انًإؽش

َ .1غثح سما انًإعغاخ
انخافح ٔأفؽاب
األػًال
ػٍ خشٚع ٙانرؼهٛى
انفُٙ
ٔانًُٓٙ

َ .2غثح انخطو ٔانشايط
انرؼهًٛٛح انًطٕسج ٔفماً
نإلهاس انمٕيٙ
نهًإْالخ
تكم لطاع

 .3انثشايط انرذسٚثٛح
انًطٕسج

ذؼشٚف انًإؽش

آنٛح انمٛاط

ٓٚذف ئنٗ لٛاط ظٕدج انرؼهٛى يٍ خالل اعرثٛاٌ ٚرى اعيرطاع آساء
انفُٔ ٙانًُٓ ٙانًمذو ٔذُافغٛح انًإعغاخ
انخافح ٔأفؽاب األػًال يًا عثك
انخشٚع ٍٛيٍ خالل ظٕدج
انخذياخ انًمذيح ئنٗ أفؽاب نٓى انؼًم يغ خشٚع ٙانرؼهٛى انفُيٙ
ٔانًُٓ ٙيٍ أظم لٛاط
األػًال انزًٚ ٍٚصهٌٕ عٕق
ييذٖ ذيأشٛش انرؼهيٛى انفُئ ٙانًُٓيٙ
انؼًم
ػهيٗ ظيٕدج انخيذياخ انًمذييح ٔٚيرى
ػًيم ذمياسٚش نرؽذٚيذ كٛفٛيح ذطيٕٚش
انؼًهٛح انرؼهًٛٛح تاعرًشاس
لٛيياط َغييثح انخطييو ٔانثييشايط
ٓٚذف ئنٗ لٛاط َغثح خطو
ٔتشايط انرؼهٛى انفُٔ ٙانًُٓ ٙانرؼهًٛٛييح انًطييٕسج ٔفم ياً نإلهيياس
انميٕي ٙنهًيإْالخ تكيم لطياع ػيٍ
انرؼهًٛٛح انًطٕسج تكم لطاع
هشٚك يماسَح ْزِ انخطو ٔانثشايط
)فُاػ ،ٙصساػٔ...( ٙفما
تًؼاٛٚش
نإلهاس انمٕي ٙنهًإْالخ ئنٗ
انعيٕدج انمٕيٛيح ٔاػرًياد انثيشايط
ػذد انثشايط انرؼهًٛٛح
انًطاتمح ٔٔمغ
ظيذٔل صيُي ٙنرطيٕٚش انثيشايط غٛيش
انًطاتمح يٍ أظم اػرًادْا.
أدٔاخ نمٛاط أشش انثشايط انرذسٚثٛح
ٓٚذف ئنٗ لٛاط فاػهٛح
انًطٕسج ٔيذٖ ظٕدذٓا ف ٙذؽمٛك
انثشايط انرذسٚثٛح ٔ ،يذٖ
يخشظاذٓا.
ذؽمٛمٓا نألْذاف انؽانٛح
ٔانًغرمثهٛح.

يتضح من الجدول السابق ( )5أنو تناول المزيد من المؤشرات اإلضافية المستحدثة
لمحصول عمى شمولية الرؤية من حيث الفرص المتاحة  ،والتحديات التي تواجو التعميم الفنى
المينى ،وقياس جودة التعميم الفني والميني المقدم وتنافسية الخريجين من خلل جودة
الخدمات المقدمة إلى أصحاب األعمال والمؤسسات الخاصة الذين يمثمون سوق العمل ،
وقياس رضاىم عن مستوى أداء خريجي التعميم الفني والميني  ،ومن المتفق عميو أن
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الخطط وحد ىا ليست ضمانا لمنجاح ،إنما عممية التنفيذ اللحقة لمبرنامج المقترح تمعب دو ار
كبي ار في تحقق أىدافو.

خامشاً :أٍه التحديات التى تعرتض حتكيل دودة  ،وتيافشية برىامج إعداد العامل املَيى لتدصص
الزخرفة واإلعالٌ باملدارس الجاىوية املَيية يف ضوء رؤية :9131
في إطار ماسبق عرضو بشكل عام  ،وفي ضوء أىداف ومرتكزات ومؤشرات رؤية
مصر (  ،)5262تم التمكن من استخلص واستنتاج أىم التحديات التى تعترض
تحقيق جودة وتنافسية برنامج إعداد العامل المينى في تخصص الزخرفة واإلعلن ،

والجدول ( )6التالي يوضح ذلك.

ظذٔل (ٕٚ )3مػ أْى انرؽذٚاخ انرٗ ذؼرشك ذؽمٛك تشَايط ئإلػذاد نهؼايم انًُٓٗ ذخقـ انضخشفح
ٔاإلػالٌ
انرؽذٚاخ انرٗ ذؼرشك تشَايط ئػذاد انؼايم انًُٓٗ ترخقـ انضخشفح ٔاإلػالٌ
و
انؽاظح انًاعح ئنٗ ئػادج ْٛكهح ذخقـ انضخشفح ٔاإلػالٌ.
1
 2ػذو يالءيح يغرٕٖ أداء خشٚع ٙتشَايط ذخقـ انضخشفح ٔاإلػالٌ نًرطهثاخ عٕق انؼًم.
غٛاب اعرشاذٛعٛح ٔامؽح نرؼشٚف أستاب انؼًم تًخشظاخ تشَايط ذخقـ انضخشفح
3
ٔاإلػالٌ ٔيغاٚشذّ نهًغرعذاخ انًُٓٛح.
مؼف االعرفادج يٍ آساء انخثشاء ٔأفؽاب انؼًم ؼٕل ذؽغ ٍٛيخشظاخ تشَايط ذخقـ
4
انضخشفح ٔاإلػالٌ.
ػذو ذًكٍ خشٚعٗ تشَايط ذخقـ انضخشفح ٔاإلػالٌ نهؼًم فٗ يعال ذخققٓى تؼذ
5
انرخشض.
 6ػذو سما انًإعغاخ انخافحٔ ،أفؽاب األػًال ػٍ أداء خشٚع ٙتشَايط ذخقـ انضخشفح
ٔاإلػالٌ.
ػذو ذطٕٚش انًُاْط انًُٓٛح ٔ ،أعانٛة ذمًٓٛٛا ٔفمًا نهًرغٛشاخ انؽذٚصح تقفح دٔسٚح.
7
ػذو يُاعثح صيٍ ذذسٚظ ٔذطثٛك انًٓاساخ انؼًهٛح نهرخقـ ٔانؼًم ػهٗ صٚادذٓا.
0
ػضٔف انطالب انًرفٕل ٍٛف ٙانؾٓادج اإلػذادٚح ػٍ اإلنرؽاق تثشَايط انضخشفح ٔإلػالٌ
1
ً
َظشا إلنرؽالٓى تانرخقـ ٔفما نهًعًٕع ٔنٛظ نشغثرٓى أٔ يٕٛنٓى.
 12مؼف انًغرٕنٗ انرؽقٛه ٙنهطالب انًهرؽم ٍٛتثشَايط انضخشفح ٔاإلػالٌ َظشاً نمثٕنٓى تألم
يعًٕع تانًذسعح انصإَٚح انًُٓٛح تًقش .
 11ؼاظح يؼهًٗ ٔيٕظٓٗ تشَايط ئػذاد انؼايم انًُٓٗ نرخقـ انضخشفح ٔاإلػالٌ ئنٗ انثشايط
انرذسٚثٛح انؽذٚصح ف ٙيعانٗ انرخقـ انًُٓٗ ٔاألعانٛة انشتٕٚح انؽذٚصح.
مؼف اإليكاَٛاخ يٍ انخاياخ ٔاألدٔاخ ٔانرعٓٛضاخ انًخققح نثشَايط ئػذاد انؼايم
12
انًُٓٗ نرخقـ انضخشفح ٔاإلػالٌ.
مؼف شمح انًعرًغ تثشايط انرؼهٛى انًُٓٔ ٙيُّ تشَايط انضخشفح ٔاإلػالٌ.
13
 14ذذَٗ َظشج انًعرًغ ٔأٔنٛاء األيٕس فٗ تشايط انرؼهٛى انًُٓٗ ٔيُّ تشَايط انضخشفح ٔاإلػالٌ
ٔػذو ئنؽاق أتُائٓى فٓٛا ػهٗ انشغى يٍ أًْٛرٓا.
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يتضح من الجدول ( ) 6أن جميع التحديات الواردة بالجدول سوف تسيم في تحديد ملمح
التصور المقترح لبرنامج اإلعداد لتخصص الزخرفة واإلعلن.

سادساً:إدراءات إعادة ٍيهلة ختصص الزخرفة واإلعالٌ باملدارس الجاىوية املَيية ،لتحشني دودة
وتيافشية خمردات برىامج اإلعداد ،حتكيكاً لرؤية مصر :9131
تطمبت ىذه المرحمة من البحث القيام بالخطوات التالية لتحديد الملمح األساسية
لمبرنامج المقترح لإلعداد في إطار ما تم تناولو من محاور ودراسات وبحوث سابقة ،
باإلضافة إلى أىم التحديات التى تواجو برنامج إعداد العامل المينى لتخصص الزخرفة
واإلعلن ،وما بؤكد عميو مفيوم التصنيف المينى الذى يعد "نظاماً لحصر مسميات

ىرميا ،وتيسير
األعمال والمين الفرعية وترتيبيا ،وتبويبيا في مصفوفات مينية متدرجة
ً
جمع معمومات سوق العمل (  ، )I. L. O., 2012, 9باإلضافة إلى إلى ماتسعى إليو
أىداف ومرتكزات ومؤشرات رؤية مصر  ، 5262وفقاً لمخطوات التالية:

 .1دواعى إعادة ىيكمة تخصص الزخرفة واإلعلن لبرنامج إعداد العامل المينى
من التحديات التى تواجو برنامج إعداد التخصص  ،ىو الحاجة الماسة إلى إعادة ىيكمة
تخصص الزخرفة واإلعلن إلى تخصصات فرعية لتحقيق الجودة والتنافسية في ىذا البرنامج
 ،لذلك فقد تبنى البحث القيام بتحميل تخصص الزخرفة واإلعلن الذى يمثل عنوان برنامج
اإلعداد الحالي  ،من خلل " تنظيمو وترتيبو فقاً لمتصنيف المينى"( التصنيف العربي المعيارى

لممين < ، )522بإعتباره خطوة أساسية أولية لتحديد ملمح البرنامج المقترح  ،إستناداً إلى
الدواعي التالية:

أ) السمات الجديدة لسوق العمل:
نظ ارً لمتحوالت االقتصادية العالمية الجديدة؛ مثل :تناقص الحاجة إلى العمالة اليدوية

ذات الميارة المينية ،وازدياد تشابك أنظمة العمل ،ورصد احتياجات المستيمكين والعملء
واالستجابة ليا ،ىذا باإلضافة إلى تطور التكنولوجيا وآليات السوق ونمط اإلدارة ،وىذا بدوره
يتطمب ضرورة إلمام طلب التعميم الفنى المينى بمجموعة من الميارات األساسية المينية .
(محمد فؤاد الفاتح.)5228 ،
ب) التغير فى ىيكل العمالة:
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ويعنى "العمال المينيين الذين يستطيعون التفكير والتعامل مع األفكار وصنع الق اررات،
ويستطيعون تحميل وتركيب وتقويم المعمومات ،واستخدام ىذه المعمومات لحل مشكلت العمل
مبتكرا ،ولدييم إلمام بالكمبيوتر ،ويمتمكون ميارات
تعميما
المختمفة  ،وىم العمال الذين تمقوا
ً
ً
تسيل ليم االنتقال من مكان آلخر"(Bettina Lankard Brown, 1999) .
ّ
جـ) التغير فى الميارات اللزمة لمحصول عمى وظيفة:

" ىناك مجموعة من الميارات التى ينبغى عمى طلب التعميم الفني المينى التمكن منيا
لمحصول عمى وظيفة ،وتتمثل ىذه المـــيــــــارات في :القراءة والكتابة والحساب  ،والتحدث
واالستماع  ،وحل المشكلت والتفكير االبتكارى  ،وميارات تقدير الذات ،والدافعية ،وتحديد
اليدف ،والتخطيط الميني  ،وميارات العمل الجماعى والتفاوض  ،باإلضافة إلى ميارات فيم
الثقافة التنظيمية والمشاركة فى القيادة"(Christine Overtoom, 2000) .
د) ظيور اقتصاد المعرفة:
ويعنى "استخدام األفكار أكثر من استخدام القدرات الجسمية ،وعمى تطبيق التكنولوجيا
أكثر من نقل المواد الخام ؛ فيو اقتصاد يتم فيو إنتاج واكتساب ونقل واستخدام المعرفة
بطريقة فاعمة بواسطة األفراد لدعم التنمية االجتماعية واالقتصادية ،وىناك طمب عمى العمال
ذوى الميارة العالية  ،وقد أصبح التنافس فى االقتصاد المعرفى يتطمب إعداد عمال مينيين
من خلل نموذج جديد من التعميــــــــم المينى والتدريــــــب النظامى وغير النظامى"(The .
) .World Bank, 2003بحيث يتوقف مستوى الميارة عمى مدى تعقيد الميام والواجبات
ومؤشراتيا األدائية ،وتراعى فى تخصص الميارة شروط :مجال المعرفة المطموبة ،واألدوات
واآلالت المستخدمة ،والمواد التى يتم العمل عمييا"( .اليونسكو.)4; ،5246،
ومن ثَّ َم يتم ترتيبيا وتجميعيا في مصفوفات مينية متسمسمة  ،بشكل يعكس العلقة
فيما بينيا  ،ويحدد موقع العمل في السمم الفني لميارات كل تخصص فرعي؛ بحيث يتكيف
العامل المينى مع جو العمل  ،ويمبى إحتياجات سوق العمل بشكل مستمر  ،تحقيقاً ألىداف
ومرتكزات مؤشرات خطة مصر .5262

في ضوء ماتقدم فقد أمكن التعرف عمى أىمية إعادة ىيكمة تخصص الزخرفة واإلعلن
من صورتو الجامدة التقميدية  ،إلى إعادة ىيكمتو وتنظيمو وترتيبو إلى تخصصات فرعية
وتحميميا إلى مؤشراتيا األدائية وفقاً لمتصنيف الميني ،في ضوء معيارين أساسيين ىما:
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(تخصص الميارة  ،ومستوى أداء الميارة) لتحقيق الجودة والتنافسية في مخرجات برنامج
األعداد المينى وتأىيل الخريجين مينياً.
.2

تحديد قائمة بالتخصصات الفرعية ومؤشراتيا األدائية لتخصص الزخرفة واإلعلن بعد

القيام بتحميل محتوى برنامج اإلعداد بالمدرسة المينية ،تمييداً لتحكيميا:

في ىذه الخطوة قام الباحث بتحميل محتوى برنامج إعداد العامل المينى لتخصص الزخرفة
واإلعلن ،بغرض تحديد واستخلص التخصصات الفرعية لمتخصص الرئيسى في ضوء
التصنيف المينى ،وقد تم التوصل إلى التخصصات الفرعية بصورتيا األولية ،وفقاً لما

يمي:

 تخصص الرسم والزخرفة والديكور.
 تخصص تصميم وتنفيذ االعلن.
 تخصص دىانات الديكور الحديثة.
 تخصص إنتاج المشغوالت واكسسوارات الديكور.
 تخصص ترميم األعمال الفنية والتاريخية.
 .6تحميل التخصصات الف رعية لتخصص الزخرفة واإلعلن إلى مؤشراتيا األدائية:
سوف يتم تحميل التخصصات الفرعية إلى مؤشراتيا األدائية وفقاً لتصنيفيا المينى

ووضعيا بالقوائم ،بغرض الحكم عمى مدى ارتباطيا بكل تخصص فرعى والتأكد من

تسمسميا المينى.
 -4عداد إستمارة مقابمة (*) لزيارة بعض المواقع بسوق العمل لمتعرف عمى أرائيم حول
قوائم التخصصات الفرعية التى تم استخلصيا من محتوى برنامج األعداد:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) ممحق ( )6إستمارة مقابمة لتحديد التخصصات الفرعية لتخصص الزخرفة واإلعلن .
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في ىذا الجزء من البحث قام الباحث بزيارة بعض المواقع بسوق العمل تمثمت في
(المصانع  ،والشركات  ،والمكاتب) المتخصصة في مجال الرسم والديكور والزخرفة
واإلعلنات والدىانات بمحافظتى القاىرة والجيزة ،حيث تمت مقابمة عدد ( )67محكماً من

(الميندسين ،ورؤساء األقسام ،والفنيين ،والعمال) ،بغرض إبداء أرائيم حول القوائم التى
تضمنت التخصصصات الفرعية ،والتى تم استخلصيا وتحديدىا في ضوء التصنيف المينى
من برنامج اإلعداد المينى الحالي  ،وقد تم تحقيق ذلك في الخطوتين التاليتين:
 الخطوة األولى:
أ .التأكد من سلمة صياغة العناوين المينية لمتخصصات الفرعية لمزخرفة واإلعلن.
ب .مدى أىمية التخصصات الفرعية لبرنامج إعداد العامل المينى بالمدرسة المينية بالنسبة
لسوق العمل.
جـ .إضافة أوحذف او تعديل أى تخصص فرعى آخر يتطمب ذلك.
د .استخدام معادلة حساب نسبة اإلتفاق بين المحكمين ،لمتعرف عمى نسبة االتفاق فيما
بينيم.
وأسفرت نتائج المقابمة في ىذه الخطوة عما يمي:
أجمع المحكمون بسوق العمل عمى مايمي:
 حذف كممة ( والديكور) من التخصص الفرعي األول ليصبح (الرسم والزخرفة) إضافة تخصص فرعى جديد تمثل في (دىانات األخشاب وتذىيبيا). إضافة تخصص فرعى أخر تمثل في ( الدىانات البحرية – السفن) تعديل مسمى التخصص الفرعى األخير من ( ترميم األعمال الفنية ) ليصبح (ترميم الرسوموالزخارف الحديثة والتاريخية).
وأصبح بذلك عدد التخصصات الفرعية لمتخصص بصورتيا النيائية ( ، ):بينما بمغ
عدد المؤشرات األدائية الخاصة بيا ( ، ):7وفيما يمي عرض لذلك:
 .4تخصص الرسم والزخرفة.
 .5تخصص تصميم وتنفيذ االعلن.
 .6تخصص دىانات الديكور الحديثة.
 .7تخصص إنتاج المشغوالت واكسسوارات الديكور.
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 .8تخصص دىانات األخشاب وتذىيبيا.
 .9الدىانات البحرية ( السفن).
 .:تخصص ترميم األعمال الفنية والتاريخية.
 الخطوة الثانية:
 إعداد استبانة (*) تتضمن قائمة بالتخصصات الفرعية وتحميميا إلى مؤشراتيااألدائية في صورة عبارات تصف واقع كل تخصص فرعي إعتماداً عمى التصنيف المينى

لتخصص الزخرفة واإلعلن :

في ىذه الخطوة تم إعداد استبانة تضمنت قوائم التخصصات الفرعية ومؤشراتيا
وفيما يمي عرض لإلجراءات التى تم اتباعيا لتعرف أراء المحكمين:
 مجتمع العينة :تألفت عينة البحث من ( )97محكماً ،بواقع ( )52معمم زخرفة نظرى وعممي  ،باإلضافة إلى

( )42موجيين نظرى وعممي تخصص الزخرفة واإلعلن  ،باإلضافة إلى ( )67من العاممين
بسوث العمل المتخصصين في مجاالت الزخرفة واإلعلن.
 تصميم االستبانة:أ .أقسام اإلستبانة:
تم تقسيم االستبانة إلى قسمين  ،اشتمل القسم األول عمى البيانات التعريفية المتمثمة
في أىداف االستبانة ،وتعميمات استخداميا ،والبيانات األساسية لعينة البحث من حيث
الوظيفية  ،والتخصص ،ومكان العمل ،أما القسم الثاني فقد تناول التخصصات الفرعية
لتخصص الزخرفة واإلعلن ومؤشراتيا األدائية وفقاً لمتصنيف المينى.

ب .تحديد اليدف من االستبانة :

استيدفت االستبانو إبداء رأى عينة البحث من العاممين بسوق العمل حول سلمة تنظيم
وترتيب المؤشرات األدائية لمتخصصات الفرعية لتخصص الزخرفة واإلعلن الواردة
بالقوائم في ضوء التصنيف المينى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) ممحق ( )7استبانة إعادة ىيكمة تخصص الزخرفة واإلعلن .
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ب .أقسام اإلستبانة:
تم تقسيم االستبانة إلى قسمين  ،اشتمل القسم األول عمى البيانات التعريفية المتمثمة
في أىداف االستبانة ،وتعميمات استخداميا ،والبيانات األساسية لعينة البحث من حيث
الوظيفية  ،والتخصص ،ومكان العمل ،أما القسم الثاني فقد تناول التخصصات الفرعية
لتخصص الزخرفة واإلعلن ومؤشراتيا األدائية وفقاً لمتصنيف المينى.

ب .تحديد اليدف من االستبانة :

استيدفت االستبانو إبداء رأى عينة البحث من العاممين بسوق العمل حول سلمة تنظيم
وترتيب المؤشرات األدائية لمتخصصات الفرعية لتخصص الزخرفة واإلعلن الواردة
بالقوائم في ضوء التصنيف المينى.
جـ .محتوى االستبانة :
تم تقسيم محتوى االستبانة إلى (  ) :سبع تخصصات فرعية لتخصص الزخرفة
واإلعلن ،تم تحميميا إلى ( ):7مؤشر أدائي وفقاً لمتصنيف الميني.
د .تحديد صدق االستبانة وثباتيا :

تم اختبار صدق وثبات االستبانة من خلل مايمي:
 اختبار صدق االستبانة:تم اختبار الصدق الظاىري لمحتوى االستبانة  Content - Validityمن خلل
محكما من المحكمين ( ذوي الخبرة في مجال التدريس والتعميم الفني
عرضو عمى ()62
ً
والميني والباحثين المتخصصين في مجال الزخرفة واإلعلن) ،وأجمع المحكمون عمى
صلحية محتوى االستبانو لمغرض الذى أُعدت من أجمو.
 -اختبار ثبات االستبانة:

تم استخدام معامل كرونباخ  Cronbach,s Alphaالختبار ثبات االستبانة حيث بمغ
معامل الثبات ( ،)2.<5وىذا يوضح أن االستبانة عمى درجة كبيرة من الثبات ويؤكد
إمكانية اعتماد نتائج االستبانة واالطمئنان إلى مصداقيتيا في تحقيق أىدافيا.
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ىـ .التطبيق الميدانى للستبانة :
تم تطبيق االستبانة عمى عينة البحث  ،وقبل التطبيق قام الباحـث بعقـد اجتمـاع مـع أفـراد
العينة لتوضيح أىـدافيا وتعميماتيـا ومكوناتيـا ،وكيفيـة ابـداء الـرأى حـول مفرداتيـا بحريـة
تامة.
ز) األسموب اإلحصائى المستخدم :
 تمت معالجـة البيانـات التـى أسـفرت عنيـا التطبيـق الميـدانى لملسـتبانة بعـد إدخـال جميـعالتعديلت والملحظات ،باستخدام حساب النسب المئويـة لمموافقـة والمتوسـطات الحسـابية
الستجابات أفراد العينـة العـاممين بسـوق العمـل حـول إعـادة تصـنيف التخصصـات الفرعيـة
لتخصص الزخرفة واإلعلن وتحميميا إلى مؤشراتيا األدائية.
حـ .نتائج استجابات أفراد العينة عمى مفردات االستبانة:
أســــفرت نتــــائج التحميــــل اإلحصــــائى للســــتبانة  ،وحســــاب النســــب المئويــــة لمموافقــــة
والمتوســطات الحســابية التكراريــة الســتجابات أف ـراد العينــة العــاممين بســوق العمــل  ،عــن
تحديــــد األ وزان النســــبية لمتخصصــــات الفرعيــــة ومؤشــــراتيا األدائيــــة لتخصــــص الزخرفــــة
واإلعلن بالمدارس الثانوية المينية  ،والجدول ( )7يوضح ذلك:
ظذٔل (ٕٚ )4مػ األٔصاٌ انُغثٛح نهرخققاخ
انفشػٛح ٔيإؽشاذٓا األدائٛح نرخقـ نهضخشفح ٔاإلػالٌ ٔفما ً العرعاتاخ انؼُٛح
انًؼانعح اإلؼقائٛح
انرخققاخ انفشػٛح
ٔيإؽشاذٓا األدائٛح نرخقـ انضخشفح ٔاإلػالٌ
انًُاعثح
َغثح
انًرٕع
انًٕافمح
ه
أٔالً :ذخقـ انشعى ٔانضخشفح:
يُاعة
%00
2.53
ذعٓٛض ٔيؼانعح األعطػ لثم ذُفٛز انشعٕياخ فٕلٓا.
يُاعة
%04
2.33
انشعى ػهٗ االعطػ انًخرهفح ٔفما ً نًغطؽٓا ٔأتؼادْا.
%70
ذُفٛز انشعٕياخ ػهٗ األعطػ انًخرهفح يصم( :انعذساٌ – 2.33
يُاعة
األخؾاب – انًؼادٌ – انٕسق – انثالعرٛك -انضؼاض – انمًاػ)
يُاعة
%01
2.11
ذهٕ ٍٚانشعٕياخ تاألنٕاٌ ػهٗ األعطػ انًخرهفح.
%05
2.32
صخشفح أعطػ انًؾغٕالخ انخؾثٛح ٔانؽٕائو تاالعرُغم
يُاعة
ٔانرزْٛة ٚانشلائك ٔانًغاؼٛك.
%17
صخشفح أعطػ انضظاض تًماعاذٓا انًخرهفح تاألعانٛة انفُٛح 2.64
يُاعة
انًخرهفح.
يُاعة
%00
صخشفح األعطػ تانشٚهٛف ٔانكشٔيُذل يٍ خالل ذؾكٛم 2.53
انًؼعٌٕ.
يُاعة
%00
2.53
ذُفٛز انرقٕٚش انعذاسٖ انضخشفٗ ٔانُٓذعٙ
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انرخققاخ انفشػٛح
ٔيإؽشاذٓا األدائٛح نرخقـ انضخشفح ٔاإلػالٌ
دْاَاخ انًؼادٌ تثٕٚح األفشاٌ تؼذ ئظشاء انفغفرح.
اَراض أػًال فُٛح صخشفٛح راخ لًٛح ٔظٛفٛح.
شاَٛاً :ذخقـ دْاَاخ انذٚكٕس انؽذٚصح:
اػذاد االعطػ لثم ذُفٛز انذْاَاخ ػهٓٛا
ذشكٛة انثٕٚاخ ٔلٛاط ظٕدذٓا تاعرخذاو تانكًثٕٛذش
انذْاَاخ انؾفافح ػهٗ أعطػ األخؾاب
ذُفٛز انذْاَاخ انكؽٕنٛح ٔاألعرش ٔانقثغاخ فٕق أعطػ
األخؾاب
ذُفٛز دْاٌ انالك ّٛػهٗ األعطػ انًخرهفح.
ذُفٛز انذْاَاخ انؾًؼٛح فٕق األعطػ انخؾثٛح.
يناْاج األخؾاب انصًُٛح يٍ خالل ذعضٚؼٓا.
ذعٓٛض ٔدْاٌ أنٕاغ انغٛهٕذكظ.
ذُفٛز هالء انًؼادٌ تؼذ ئػذاد األعطػ.
دْاٌ انخهفٛاخ انغاذشج.
دْاٌ انخهفٛاخ انًشعٕيح.
دْاٌ انغُصرٛك ذؽنٛش صٚرٗ ٔذؾغٛم فُٗ فٕ األعطػ انًخرهفح.
شانصاً :ذخقـ ئَراض انًؾغٕالخ ٔاكغغٕاس انذٚكٕس:
ذعٓٛض األعطػ األعطػ انًخرهفح ( أخؾاب  ،تالعرٛك  ،لًاػ
 )..تؼذ لٛاعٓا تاألدٔاخ انٛذٔٚح ٔانكٓشتٛح ٔفك لٕاػذ األياٌ
ٔانغاليح.
ػًم انمٕانة ٔفثٓا تانخاياخ انًخرهفح.
انرزْٛة ػهٗ عطػ انضظاض ٔانشخاو ٔانؽعش ٔانًقٛـ
ٔانعهذ.
انثاذٔ ٍٛاألكغذج ػهٗ األعطػ.
ئػذاد ذقايٛى إلَراض ئكغغٕاساخ ٔذهُٕٓٚا ػهٗ أعطػ انخاياخ
انًخرهفح.
هالء انثشٚك انًؼذَٗ ػهٗ انثالعرٛك ٔانًؼادٌ.
انرؾكٛم انضخشفٗ تانغهك ٔتانغٛشيا ٔانرشفٛغ تاالؼعاس
ٔانهإنإ انقُاػ.ٙ
انهؽاو تًاكُٛح انرثُٛو نرعًٛغ انًؾغٕالخ.
فُاػح انؾًٕع ٔذؾكٛهٓا.
انرزْٛة نهًؾغٕالخ انًرُٕػح.
ذُغٛك انضْٕس انقُاػٛح ٔفما ً نغشمٓا انفُٗ.
ؼفع ٔذخض ٍٚانًؼشٔماخ انًخرهفح.
ئَراض ٔؼذاخ نهذٚكٕس يٍ اإلكغغٕاساخ انًثركشج.
ساتؼاً :ذخقـ ذقًٛى ٔذُفٛز االػالٌ:
اعرخذاو انثشايط انًغرخذيح فٗ ذقًٛى االػالٌ
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انًؼانعح اإلؼقائٛح
انًُاعثح
َغثح
انًرٕع
انًٕافمح
ه
يُاعة
%17
2.64
يُاعة
%00
2.53
يُاعة
يُاعة
يُاعة

2.5
2.31
2.32
2.64

%71
%70
%05
%17

2.53
2.32
2.64
2.31
2.32
2.32
2.64
2.33

%00
%05
%17
%70
%05
%05
%17
%04

2.53

%00

2.33
2.33

%04
%70

2.32
2.64

%05
%17

2.53
2.32

%00
%05

2.64
2.33
2.53
2.32
2.53
2.33

%17
%04
%00
%05
%00
%04

يُاعة
يُاعة
يُاعة
يُاعة
يُاعة
يُاعة

2.64

%17

يُاعة

يُاعة
يُاعة
يُاعة
يُاعة
يُاعة
يُاعة
يُاعة
يُاعة
يُاعة

يُاعة
يُاعة
يُاعة
يُاعة
يُاعة
يُاعة
يُاعة
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انرخققاخ انفشػٛح
ٔيإؽشاذٓا األدائٛح نرخقـ انضخشفح ٔاإلػالٌ
انرقٕٚش اننٕئٗ انشلًٗ ٔاعرخذاو انكايٛشاخ انؽذٚصح
ٔاالماءج.
ذشكٛة ٔنقك ٔؽذ االػالٌ ػهٗ االعطػ انًغطؽح.
ػًم لٕانة ٔفة ًَارض نهًعغًاخ اإلػالَٛح.
انرقٕٚش اننٕئٗ انشلًٗ ٔاعرخذاو انكايٛشاخ انؽذٚصح
ٔاالماءج
ذشكٛة االػالٌ ٔذشكٛة انًعغًاخ االػالَٛح انصاترح
هثاػح انغهك اعكشٔ ٍٚانذٚكال ػهٗ تؼل انًُرعاخ انًخرهفح
انرقٕٚش اننٕئٗ ٔانطثاػح انشلًٛح ػهٗ ياكُٛاخ انطثاػح
انكثٛشج
اعرخذاو لٕاػذ انخطٕه انؼشتٛح ٔانالذُٛٛح ف ٙاالػالَاخ.
كراتح انخطٕه االػالَٛح انكثٛشج
ذقُٛغ انؽشٔف انثالعرٛكٛح
ذقُٛغ انؽشٔف انًؼذَٛح
اعرخذاو االسكٛد ف ٙػًم ٔؼذاخ دٚكٕس يرُٕػح
ذهٕ ٍٚأعطػ اإلػالَاخ تفقائم انذْاَاخ ٔاألنٕاٌ انًخرهفح.
خايغاً :ذخقـ دْاَاخ األخؾاب ٔذزْٛثٓا:
ئػذاد أعطػ األخؾاب لثم دْآَا.
دْاٌ انالكش انؾفاف ػهٗ األخؾاب.
دْاٌ انالكش انؾفاف ٔانغاذش ػهٗ األسمٛاخ انًزْثح.
دْاٌ انالك ّٛانضظاظٗ (األظالع )ّٛػهٗ األخؾاب.
ذُفٛز دْاَاخ انغهٛهٕص (انذٔكٕ) ػهٗ االعطػ انخؾثٛح يصم
األتٕاب انخؾثٛح ٔلطغ األشاز.
ذهًٛغ أعطػ األخؾاب تٕسَٛؼ انغٛهٛهٕص.
انرزْٛة ٔانرفنٛل تانًغاؼٛك ٔانشلائك انًؼذَٛح فٕق
األخؾاب
ذزْٛة األشاز انًُضنٗ.
انكشٔياَذل انًؽفٕس فٕق انغطػ انخؾثٗ.
عادعاً :انذْاَاخ انثؽشٚح ( انغفٍ):
ئػذاد أعطػ انغفٍ لثم دْآَا.
دْاٌ األظضاء انًؼشمح نهؼٕايم انعٕٚح فٕق انغاهٙ
دْاٌ األظضاء ذؽد انغاهٔ ٙلاع انغفُٛح.
دْاٌ انغالٚاخ ٔانًذاؼٍ ٔؼعشاخ انًاكُٛاخ.
دْاٌ األظضاء انذاخهٛح نهغفُٛح.
دْاٌ عطػ انغفُٛح.
عاتؼاً :ذخقـ ذشيٛى األػًال انفُٛح ٔانراسٚخٛح:
ذعٓٛض األعطػ انًطهٕب ذشيٛى َمٕؽٓا ٔػُافشْا انفُٛح.
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انًؼانعح اإلؼقائٛح
انًُاعثح
َغثح
انًرٕع
انًٕافمح
ه
%17
2.64
يُاعة
يُاعة
يُاعة

2.53
2.33
2.33

%00
%04
%70

2.33
2.32
2.64

%04
%05
%17

2.53
2.5
2.31
2.32
2.32
2.5

%00
%71
%70
%05
%05
%71

يُاعة
يُاعة
يُاعة
يُاعة
يُاعة
يُاعة

2.32
2.64
2.32
2.53
2.31

%05
%17
%05
%00
%70

يُاعة
يُاعة
يُاعة
يُاعة

2.32
2.32

%05
%05

2.33
2.33

%70
%04

يُاعة
يُاعة

2.64
2.64
2.33
2.5
2.32
2.64

%17
%17
%04
%71
%05
%17

يُاعة
يُاعة
يُاعة
يُاعة
يُاعة
يُاعة

2.33

%04

يُاعة

يُاعة
يُاعة
يُاعة
يُاعة

يُاعة
يُاعة
يُاعة
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انرخققاخ انفشػٛح
ٔيإؽشاذٓا األدائٛح نرخقـ انضخشفح ٔاإلػالٌ
ذمٕٚح انُمٕػ انًائٛح ٔانضٚرٛح.
يؼانعح ٔذصثٛد األظضاء انًطثهح ٔانًؾممح .
ذشيٛى انرؾمماخ انًقؽٕتح تاإلَفقال
يؼانعح انفعٕاخ ٔانرؾمماخ.
ذصثٛد األنٕاٌ ٔفما ً نؽانرٓا
ذشيٛى انقٕس راخ انؽٕايم انخؾثٛح
ئصانح انؼٕانك ٔانًٕاد انًرشاكًح فٕق عطٕغ انقٕس.
ذه ٍٛٛانٕسَٛؼ انمذٚى يٍ فٕق أعطػ انقٕس.
ذغطٛح انقٕس تانٕسَٛؼ تؼذ ذشيًٓٛا.
ذشيٛى أعطػ األشاس انراسٚخٛح ( ؼٕائو أخؾاب . )..

انًرٕع
ه
2.64
2.32
2.64
2.53
2.33
2.33
2.33
2.32
2.33
2.64

انًؼانعح اإلؼقائٛح
انًُاعثح
َغثح
انًٕافمح
يُاعة
%17
يُاعة
%05
يُاعة
%17
يُاعة
%00
يُاعة
%04
يُاعة
%70
يُاعة
%04
يُاعة
%05
يُاعة
%04
يُاعة
%17

يتضح من الجدول ( )6السابق موافقة غالبية أفراد العينة العاممين بسوق العمل ،
ومعممى وموجيى تخصص الزخرفة النظرى والعممى عمى مناسبة التخصصات الفرعية
لتخصص الزخرفة واإلعلن التى تم استخلصيا من برنامج إعداد العامل الماىر بالمدارس
الثانوية المينية  ،وكذلك مناسبة مؤشراتيا األدائية ألنيا تصف كل منيا وصفاً دقيقاً وفقاً

لمتصنيف المينى  ،ويمكن من خلليا تحقيق الجودة والتنافسية في برنامج إعداد العامل
المينى ليذا التخصص ومن ثم يمكن تحقيق اإلتاحة والتوسع في ىذه النوعية من البرامج
المينية بمصر  ،كما يلحظ إختلف النسب المؤية لمموافقة بين المحكمين من مؤشر أداء
إلى آخر  ،حيث تراوحت النسب مابين (; )%<: - %:نظ ارً لدرجة أىمية كل منيا لسوق

العمل ،ووفقاً لقدرة الخريجين عمى إقامة المشروعات الصغيرة وريادة األعمال بمايتناسب
وتمبية متطمبات سوق العمل بشكل دائم.

سابعاً :التصور املكرتح لربىامج إعداد العامل املَيى ختصص الزخرفة واإلعالٌ باملدارس الجاىوية املَيية
يف ضوء رؤية مصر 9131بصورتُ اليَائية:
في ضوء ماسبق عرضو من معمومات ومفاىيم ودراسات وبحوث حول التعميم المينىـ
وأىم التحديات التى تواجو برنامج إعداد العامل المينى لتخصص الزخرفة واإلعلن ،باإلضافة
إلى أراء العاممين بسوق العمل والمعممين والموجيين حول إعادة ىيكمة التخصص إلى
تخصصات فرعية ومؤشراتيا األدائية ،بجانب ما أسفر عنو البحث من نتائج  ،وفي ضوء
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أىداف وركائز ومؤشرات رؤية مصر  ، 5262تم التمكن من تحديد المحاور الرئيسية
لمبرنامج المقترح إلعداد العامل المينى  ،والجدول ( )8التالي يوضح ذلك:
ظذٔل ( ٕٚ )5مػ انًؽأس انشئٛغٛح نهرقٕس انًمرشغ إلػذاد تشَايط
انؼايم انًُٓٗ ذخقـ انضخشفح ٔاإلػالٌ ف ٙمٕء سؤٚح يقش .2232
انًؽأس انشئٛغٛح نهرقٕس انًمرشغ
و
يمذيح انرقٕس انًمرشغ .
1
فهغفح انثشَايط انًمرشغ.
2
أْذاف انرقٕس انًمرشغ.
3
ؽشٔه اإلنرؽاق تثشَايط اإلػذاد:
أ .انؾشٔه انًماسؼح نهمثٕل تانًذسعح انصإَٚح انًُٓٛح.
ب .انؾشٔه انًمرشؼح نرؽذٚذ انرخققاخ انفشػٛح نثشَايط انضخشفح ٔاإلػالٌ
تانًذسعح انصإَٚح انًُٓٛحٔ ،لثٕل نهطالب تٓا:
ظـ .انؾشٔه انًمرشؼح نإلنرؽاق تانرخققاخ انفشػٛح نهضخشفح ٔاإلػالٌ تؼذ االَرٓاء
يٍ ( انًشؼهح انرًٓٛذٚح) تانقف األٔل انصإَٖ انًُٓٗ.
أْى انفشؿ انًمرشؼح نرؽمٛك انًغاساخ انرؼهًٛٛح نثشَايط اإلػذاد ف ٙمٕء سؤٚح يقش
4
ٔ 2232يُٓا ياٚه:ٙ
أ .دٔس يشكض انرٕظٔ ّٛاإلسؽاد انًُٓ.ٙ
ب .انخطح انذساعٛح انًمرشؼح نرُفٛز تشَايط ئػذاد انؼايم انًُٓٗ.
ظـ .أْى انفشؿ انًراؼح نهطالب انًهرؽم ٍٛتثشَايط ئػذاد انؼايم انًُٓٗ ذخقـ
انضخشفح ٔاإلػالٌ ف ٙمٕء سؤٚح يقش .2232
 5انًؼهى انًغإل ػٍ ذذسٚظ ذخققاخ تشَايط اإلػذاد نرخقـ انضخشفح ٔاإلػالٌ.
 6انًُٓط انذساعٔ ٙانرذسٚة انؼًهٔ ٙانرمٕٚى نثشَايط اإلػذاد نرخقـ انضخشفح ٔاإلػالٌ.
 7انًإؽشاخ انذاػًح نًُٓط تشَايط اإلػذاد نرخقـ انضخشفح ٔاإلػالٌ.
 0انًراتؼح ٔانرًٕٚم نثشَايط اإلػذاد نرخقـ انضخشفح ٔاإلػالٌ.
َٕ 1اذط انرؼهى انرٗ ٚرٕلغ أٌ ٚؽممٓا انطانة تؼذ دساعرّ نثشَايط انضخشفح ٔاإلػالٌ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) ملحق ( )5البرنامج المقترح إلعداد العامل المهنى بصورته النهائية
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ثامياً :مكرتحات البحح:
في ضوء النتائج التي توصل إلييا البحث ،ومن خلل مناقشتيا يقترح الموضوعات
التالية:
 -4تطوير مناىج ومقررات تخصص الزخرفة واالعلن بالمدرسة المينية في ضوء
اإلستراتيجبات الصناعية الحديثة.
 -5مداخل تكنولوجية متنوعة لتطوير برامج العامل المينى لتأىيمو لمواجية متطمبات سوق
العمل قي ضوء بعض تجارب الدول المتقدمة.

 -6تقويم البرامج التدريبية لمعممى التعميم المينى لتخصص الزخرفة واإلعلن وقياس
أثره عمى أداء الطلب .

 -7تطوير الق اررات الوزارية الحالية بما يتناسب وطبيعة التحديات التى تواجو برامج

إعداد العامل المينى بالمدرسة الثانوية المينية  ،ولتغيير النظرة المجتمعية ليذا

التعميم.

تاسعاً :توصيات البحح.
-

يوصى البحث بضرورة تفعيل التصور المقترح الذي توصل إليو البحث  ،لتحقيق جودة
مخرجات برنامج إعداد العامل المينى لتخصص الزخرفة واإلعلن بالمدرسة الثانوية
المينية بمصر بصورتو الجديدة  ،في ضوء أىداف وركائز ومؤشرات رؤية
مصر  ، 5262وأثره عمى تحقيق التنافسية لخريجيو بسوق العمل  ،وتحقيق اإلتاحة ليذه

النوعية من البرامج من خلل التوسع في إنشاء المزيد من المدارس وزيادة وقبول أعداد أكثر
من الطلب الذين يرغبون اإللتحاق ببرامجو.
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املـــــــــرادع
-

اليونسكو ( .)5246التصنيف الدولي الموحد لمتعميم ،مجاالت التعميم والتدريب ،باريس ،معيد

اليونسكو لإلحصاء.

 االتحاد األوربي (" :)5245االستراتيجية القومية إلصلح منظومة التعميم الفني والتدريب المينيي مصر" .متاحة في http://www.tvet.org/index.html

 -المنظمة العربية لمتربية والثقافية والعموم (" :)5245مشروع تنفيذ خطة تطوير التعميم الفني

والميني فى الوطن العربي"  ،اجتماع القيادات المسئولة عن التعميم الفني والميني فى الوطن

العربي ،تونس.

 اليونسكو ومنظمة العمل الدولية " :)5225( ،التعميم والتدريب في إعمال التقني والميني لمقرنالحادي والعشرين ،باريس ،اليونسكو.

 جاد اهلل سميمان صالح( " :)5245دور التعميم الميني المزدوج فى تجويد التعميم الفني فىجميورية مصر العربية" ،القاىرة ،العموم التربوية ،مصر.

 طمعت حسيني إسماعيل " :)524:(،الخطة اإلستراتيجية لمتعميم قبل الجامعي 5262-5247-

:دراسة تحميمية نقدية "  ،دراسات تربويو ونفسية  :مجمة كمية التربية بالزقازيق ،<9 ،يوليو.

طمبة صييب شحتو( " :)5248سياسات التعميم الميني وتحقيق متطمبات التنمية" ،القاىرة،

العموم التربوية ،مصر.

 عاطف طرخان " :) 522:( ،فاعمية برنامج تدريسى لتنمية اإلبداع فى مجال الزخرفة لطالبالمدرسة الثانوية الصناعية"  ،رسالة ماجستير  " ،غير منشورة "  ،كمية التربية – جامعة حموان.

 علء محمد حسونة " : )1995 ( ،تقويم برنامج المواد الفنية لتخصص الزخرفة واإلعلن فىالمدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية ومدى ارتباطو بالعمل المنتج"  ،رسالة ماجستير  " ،غير

منشورة "  ،كمية التربية –جامعة حموان.

 عاصم عبد النبي أحمد البندي ( .)5247مخرجات التعميم الثانوي الصناعي ومتطمبات سوقالعمل في مصر ،المؤسسات المستفيدة بمدينة المحمة الكبرى أنموذجا ،رسالة ماجستير ،كمية

اإلدارة واالقتصاد ،األكاديمية العربية في الدنمارك.

 عمي عطوة بركات (" .)5224دراسة مقارنة بين مدارس مشروع مبارك كول لتطوير التعميمالصناعي والمدارس الثانوية الصناعية فى مصر" ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة

المنصورة.
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 فكرى محمد السيد المتولي(" :)5225المدارس اإلعدادية المينية بمحافظة الدقيمية -دراسةتقويمية" ،رسالة ماجستير ،غير منشورة كمية التربية ،جامعة المنصورة.

 مجمس الوزراء ،مركز المعمومات ودعم اتخاذ القرار ( .)5244رصد التجارب الناجحة في مشاركةأصحاب األعمال في تطوير التعميم الفني في مصر ،القاىرة ،اإلدارة العامة لتحميل المعمومات

 -محمد عبد الشفيع ( :)5242العلقة بين منظومة التعميم التقني والتدريب ومؤسسات اإلنتاج

وعممية البحث والتطوير في الدول العربية ،المنتدى العربي حول التدريب التقنى والميني

واحتياجات سوق العمل 4; - 49( ،يناير) ،الرياض ،منظمة العمل العربية بالتعاون مع
المؤسسة العامة لمتدريب التقني والميني بالمممكة العربية السعودية.

 محمد يوسف ( .)5248الندوة القومية حول الربط بين منظومة التدريب والتعميم التقني والمينيومتطمبات سوق العمل 64( ،مارس –  5أبريل) ،شرم الشيخ ،منظمة العمل العربية.

 ماجدة أحمد رجب ( :)524:إعادة ىندسة عمميات إدارة المدارس الثانوية الصناعية بمصر فىضوء خبرات بعض الدول ،رسالة دكتوراه ،غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة بنى سويف.

 منذر واصف المصري( :)5249التعميم الميني عندنا إلى أين وصل؟ ،رسالة المعمم ،مجمد ،42عدد ،8دار المنظومة ،األردن.

 مجموعة البنك الدولي ( .)5246تقرير التنمية فى العالم – الوظائف ،واشنطن :البنك الدوليلألنشاء والتعمير-البنك الدولي.

 -محمد سيد غنيم ( :)5224التخطيط لمتدريب الميني فى مصر فى ظل سياسة اإلصلح

االقتصادي ،رسالة ماجستير ،غير منشورة ،معيد البحوث والدراسات التربوية ،جامعة القاىرة،

مصر.

 محمد محمد إبراىيم (" : )522:تصور مقترح إلعداد العامل الفنى بتخصص الزخرفة واإلعالنبالمدرسة الثانوية الصناعية  ،رسالة ماجستير  " ،غير منشورة "  ،كمية التربية – جامعة حموان

 مكتب العمل العربى (< .)522التصنيف العربى المعيارى لممين ; ،522منظ مة العمل العربيةبالتعاون مع الوكالة االلمانية لمتعاون الفني .GIZ

 محمد فؤاد الفاتح ( " .) 5228السمات الجديدة الحتياجات سوق العمل" ،المؤتمر والمعرض الفنياألول  :تعميم فني متطور رؤية مستقبمية واقعية 4;-4:( ،أبريل) ،القاىرة  ،وزارة التربية

والتعميم.

 مروان صالح مولى  " : ) 5245( ،وجية نظر في تطوير التعميم الفنى في األردن"  ،رسالة المعمم ،األردن.
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 محمد حودة التيامى سميمان  ":) 5222( ،تطوير التعميم المينى في مصر في ضوء االتجاىاتالعالمية " القاىرة  ،العموم التربوية  ،مصر.

 مي فتحي حسين( :) 5228مشكلت التعميم الميني فى المدارس الثانوية المينية الفمسطينية منوجية نظر المعممين المينيين والطمبة ،رسالة ماجستير ،كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح

الوطنية ،نابمس ،فمسطين.

 محمد عبد العظيم أبو زيد " : )522<( ،صيغة مقترحة لربط التعميم الثانوى الفنى بسوق العملفي مصر في ضوء صيغة المدرسة الي العمل بالواليات المتحدة األمريكية" ،مجمة البحث في

التربية وعمم النفس  ،ع ، 4جـ ، 4ابريل  ،كمية التربية  -جامعة المنيا.

 مكتب العمل العربى (< .)522التصنيف العربى المعيارى لممين ; ،522منظمة العمل العربيةبالتعاون مع الوكالة االلمانية لمتعاون الفني .GIZ

 -نجلء محمد خلف (" :)5248فاعمية برنامج مقترح لمتدريبات المينية في تنمية الميارات

العممية لدي طلب المدرسة الفنية المتقدمة الصناعية) تخصص النسيج) وفقا لمتطمبات سوق

العمل" ،رسالة ماجستير غير منشورة "  ،كمية التربية – جامعة حموان.

 -نجلء عبد الصمد مراد " : )5224( ،برنامج مقترح فى مقرر التدريبات المينية لطالب المدرسة

الثانوية الصناعية المينية فى ضوء متطمبات سوق العمل  ،رسالة ماجستير" غير منشورة "

،كمية التربية  -جامعة حموان.

 ىشان كحيل ( :)5248تنفيذ الخطة االستراتيجية لمتعميم والتدريب الميني والتقني متطمب أساسيللستجابة الحتياجات سوق العمل ،معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني.

 ىدى محمد عبد العال (" :)5242دور التعميم الميني فى تنمية الموارد البشرية فى كورياالجنوبية" ،القاىرة ،العموم التربوية ،مصر.

 وائل أحمد راضي ( :) 524:تطوير برنامج إعداد العامل الفني بالمدرسة الثانوية الصناعية لتنميةالميارات العممية والميارات الحياتية المرتبطة بسوق العمل ،المجمة التربوية -جامعة سوىاج،

عدد < ،7يوليو.524:

 وائل راضى ( " :)5245فاعمية برنامج مقترح لمتدريبات المينية فى تنمية ميارات المنتج الفنىلدى طالبات المدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية  ،دراسات عربية فى التربية وعمم النفس  ،مجمة

عربية إقميمية محكمة  ،ع ، 4جـ ، 5يونيو – جميورية مصر العربية.

 وزارة التربية والتعميم " : ) 5244/5242 ( ،وثيقة التعميم الفني"  ،الييئة القومية لضمان جودةالتعميم واالعتماد.
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