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  ملدص البخح  

في ضوء التوجيات المصرية المعاصرة لتطوير التعميم تطويرا شامال وفق رؤية مصر    
يأتي االىتمام بالتعميم الفني كأحد أىم محددات التنمية الشاممة  ٠1٠1التنموية مصر 

 بالمجتمع المصري ...
ويتناول البحث متطمبات تطوير التعميم الثانوي الفني الصناعي بمصر من خالل  

 ن المحاور ىي:مجموعة م
 التعميم الثانوي الفني الصناعي بمصر )إطار تاريخي تحميمي(  أوال:
أىم مبادرات تطوير التعميم الثانوي الفني الصناعي في مصر عمى ضوء التوجيات  ثانيا:

 االستثمارية المعاصر في التعميم ...
ناعي بمصر عمى ضوء أىم المعوقات التي تحول دون تطوير التعميم الثانوي الفني الص ثالثا:

 بعض التوجيات االستثمارية المعاصرة 
رؤية مقترحة لتطوير التعميم تطوير التعميم الثانوي الفني الصناعي بمصر عمى ضوء  رابعا:

 بعض التوجيات االستثمارية المعاصرة 
قدم البحث تحميال لواقع التعميم الثانوي الفني الصناعي في مصر وأبرز آفاق  إجماال:

االستثمار التي من الممكن أن يطور ىذا النوع من التعميم من خالليا مع التأكيد عمى أن 
ىناك عقبات عديدة تحول دون تفعيل ىذا التوجو االستثماري المعاصر ولذا كان ىذا البحث 
مقدما رؤية عصرية مقترحة لمواجية تمك المعوقات واالنطالق بالتعميم الفني الصناعي بمصر 

 نموية جديدة ...إلى آفاق ت

 الكممات المفتاحية ...
 التوجيات االستثمارية المعاصرة( -تطوير التعميم  -)التعميم الفني الصناعي 
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Requirements For Developing The Industrial Technical Secondary 

Education In Egypt In The Light of Some Contemporary Investmental 

Trends " Suggested Vision " 
By: 

Ph.D./ Mohammed Hassan Ahmed Goma'a 

Assistant Professor of Foundations of Education –Faculty of Education- 

Damietta University 
 

Abstract: 
                     In the light of the Egyptian contemporary trends for 

comprehensive educational development according to Egypt Vision 2030, the 

consideration for Technical Education as one of the most crucial determinants 

of the comprehensive development in the Egyptian society… 

The research addresses requirements for developing the industrial technical 

secondary education in Egypt through a set of pivots: 

First: The Industrial Technical Secondary Education In Egypt (Analytical 

Historical Framework) 

Second:The major initiatives of developing the industrial technical 

education in Egypt in the light of contemporary investment trends in 

education… 

Third:The major hindrances that stop developing the industrial technical 

secondary education in Egypt in the light of contemporary investment trends in 

education.    

Fourth:Proposed vision for developing the industrial technical secondary 

education in Egypt in the light of contemporary investment trends in education.     

Conclusion: The research presents an analysis of the industrial technical 

secondary education reality in Egypt and the most prominent investment 

horizons; through which this kind of education could be developed, while 

emphasizing existence of many obstacles that prevent activation of this 

contemporary investment trends. Therefore, this research proposes a 

contemporary proposal vision for tackling these obstacles and taking industrial 

technical education in Egypt up to new developmental horizons… 

 Key Words: 

 industrial technical education- education development- contemporary 

investment trends   
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 :مكدم٘ 

خاصًا في ضوء التوجيات الوطنية التنموية  اتولي مصر التعميم الثانوي اىتمامً 
نحو تعزيز العالقة بين التعميم وسوق  االتجاه تتضمن والتي ٠1٠1المعاصرة ورؤية مصر 

عمي توجيات العالم في استثمار الطاقات البشرية في مؤسسات التعميم ال  االنفتاحالعمل و 
 سيما مؤسسات التعميم الثانوي الصناعي .

سياسات تعميمية  شرين مطالبة بأن تتبنىعمؤسسات التعميم في القرن الحادي وال إن
في استثمار  إذ ىي في حاجة إلي التفكير الجدي ،الحالية سياستياجديدة أعمق بكثير من 

عمي  اً و إعادة التفكير في الحاضر و المستقبل في عالم أصبح معتمد البشريةالطاقات 
جديدة لممعمومات يمكن تطبيقيا في  سةففم التماسصل إلي حد التكنولوجيا بشكل متزايد ي

 (0)بناء اإلنسان .  إعادةبتوظيف التكنولوجيا و تؤمن  وسففم ، كافة مناحي الحياة
استجابة لنداء  أمرًا حتمياً التعميم في العالم  سياساتالتفكير في إعادة صياغة  وغداً 

 منالتنمية المستدامة تمك التي تستيدف الذىاب باإلنسان بعيدًا في عالمو حيث يتمكن 
المتعددة  بالتزاماتوالميارات األساسية لالستثمار و التي تؤىمو ألن يكون قادرًا عمي الوفاء 

 (٠)اإلحساس بالفقر والعوز والحاجة .ومًا امق
التعميم فنحن في حاجة إلي طرح رؤى  سياساتوكي نتمكن من إعادة صياغة 

 وااللتفافتعميمية جديدة ومبادرات مبتكرة قادرة عمي مواجية تحديات األمة و استنفار ىمتيا 
ة لدي طالبنا في حول مشروع تعميمي استثماري جديد يفتح آفاقًا ىائمة لتعزيز القدرات الكامن

التفكير في ىذا المشروع يستدعي من الذاكرة  ومؤسسات التعميم ال سيما الصناعية ، 
لسد العالي وممحمة العبور الوطنية لحظات توىج اإلدارة التي صاحبت تنفيذ مشروع ا

 (٠).العظيم
و يأتي التعميم الثانوي الصناعي في مصر ميدانًا خصبًا لمعبور نحو آفاق تنموية 

عمي السوق المحمية والعالمية و تأىيل طالبو  االنفتاحديدة تنقمو نقمة نوعية نحو ج
لممارسات استثمارية وفق مبادرات وسياسات ورؤي عصرية تؤمن بأن استثمار رأس المال 

 (4)ري ىو أرقي أنواع االستثمارالبش

في مصر وتعزيز  الصناعي الثانوي الفني الصناعي ن التوجو نحو مدارس التعميمإ
فإن تمك المؤسسات مطالبة ، ممارسات اإلبداع بيا و إدارتيا إدارة عصرية يعد أمرًا ميمًا 
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كل المعوقات التي تحول دون إنطالقيا نحو المحاق بركب التنمية حتي نضمن من  بتذليل
اآلن خالليا بناء جبل جديد يواكب العصر و يواكب التوجيات الدولية لمتربية و التي أصبحت 

 (5). االزدىارالرقي و أكثر قناعة بأن اإلبداع ىو سبيمنا لمنيضة و 
األمل في إحداث نقمو نوعية في منظومة  عمى أنوالتعميم الصناعي وينظر إلى 

التعميم العالمي و المحمي إذ يعد الطريق األسيل و األقصر نحو إعداد طاقات بشرية واعة 
الدول و  تشجعسريعًا في سوق العمل ، ولعل  ىذه السرعة ىي ما  االندماجقادرة عمي 
بو من الركود  االنتقالادرات تطوير ىذا النوع من التعميم و بالمعنية عمي تكثيف م المؤسسات

 .تدامة المعاصرةالتنمية المسدعم و  والتطوير و النمطية إلي التحديث
 مشهل٘ البخح :

إلي إعادة قراءة لواقعة و كي نعالج مشكالت إن التعميم الصناعي في مصر يحتاج 
% من طالب التعميم الثانوي كمو فإنو يجب عمينا 66ىذا النوع من التعميم والذي يمثل طالبو 

أن نقف عمي ىذا الواقع نحممو ونراجع مكوناتو من حيث الفمسفة و التقنيات والمؤسسات 
بيذا النوع من سياسة القبول  والمعامل و إعادة النظر في شوتوظيف التكنولوجيا والور 

فغدا شيادة  االجتماعيةأضعف الطالب و أقميم مجموعًا مما افقده القيمة  التعميم الذي يقبل
 (6)ذا النوع من التعميم .ىورقية ال قيمة ليا في مجتمع ال يقدر إلي اآلن أىمية 

من عدة أزمات تحد من قدرتو عمي  يعاني التعميم الفني في مصر جدير بالذكر أن
الطاقات البشرية التي تنتظم في نطاقو و أىميا عمي مستوي التعميم الثانوي  استثمار

 (7) ما يمي: ؤىل لمتعميم العالي الفني في مصرالصناعي و الم
ضعف الموارد المالية التي تخصصيا الدولة لتطوير منظومة التعميم الفني حيث تعتمد  -

التي تحددىا الدولة فقط دون المجوء إلي الجيات الشريكة الداعمة ليذا  عمي الميزانية
 النوع من التعميم .

 لتطوير التعميم الفني في مصر . االستراتيجيالتخطيط  ضعف -
التنسيق بين ىذا النوع من التعميم وبين سوق العمل فال تتوافر بيانات إحصائية  ضعف -

التنمية من العمالة الفنية و الكوادر البشرية المدربة و من ثم أصبح ىذا  احتياجاتعن 
 النوع من التعميم يمثل عبئًا عمي المجتمع .
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خريجي التعميم  جتمع ال يقدر إالمنتسبي ىذا النوع من التعميم بالتيميش في م شعور -
 العالي و المؤسسات الجامعية .

 .ات الدراسيةفقط و إىمال الجانب العممي لممقرر  ةوتركيز نظم الدراسة عمي الجوانب النظري -
 ضعف التأىيل الكافي ألعضاء ىيئة التدريس القائمين عمي ىذا النوع من التعميم . -
 عف منظومة المراقبة و المساءلة و المحاسبة من قبل الوزارة لمدارس التعميم الثانويض -

 االعتداءاتمارسات المرفوضة مثل العنف و مًا لمعالصناعي في مصر مما جعمو مرت الفني
 المتبادلة بين الطالب و غياب الرقابة عمي سموكياتيم .

عمي مجموعة من الدراسات السابقة ذات  االعتمادوسعيًا لتحديد مشكمة البحث ثم   
" و التي تناولت المواءمة  ٠101العالقة بالبحث الحالي و منيا دراسة " عبد الجميل 

جي التعميم الفني الصناعي في مصر من خالل تحميل ميداني لمخرجات المينية لخري
أن خريجي ىذا النوع من التعميم لدييم التعميم الثانوي الفني الصناعي و أبرزت الدراسة 

في سوق العمل و أن درجة استفادة المجتمع منيم  االندماجمشكالت كثيرة عمي مستوي 
 ( 8)الطالب بيذا النوع من التعميم .  التحاقال زالت في مرحمة متدنية ال تتناسب مع نسبة 

" متطمبات تطوير التعميم الثانوي الفني الصناعي في  ٠10٠وتناولت دراسة " الصادق  -
ارب بعض الدول في ىذا الميدان التربية الحياتية مقارنة مع تج اىتماماتمصر في ضوء 

وتوصمت الدراسة إلي أن ىناك فجوة رىيبة بين واقع التعميم الثانوي الفني الصناعي بمصر 
ونظيره في  مجموعة الدول المتقدمة و ضعف قدرة ىذا النوع من التعميم عمي الوفاء 

 ( 9).  الحياتيةبمتطمبات التربية 
الصناعي في مصر الثانوي الفني  التعميم فادةاست" أوجو  ٠104و أبرزت دراسة " سالم  -

عمي  االعتمادكيف يمكن  ومن الخبرة األلمانية في ىذا المجال عمي مستوي القيادات 
كوادر إدارية مؤىمة لقيادة منظومة التعميم الثانوي الفني الصناعي في مصر لتحقيق 

في  لالستثمارالداعم  د في نفس الوقت عمي البعد العالميياألىداف المرجوة منو و لمتأك
وتحميل دور القيادات في ألمانيا في  ءاستقراىذا النوع من التعميم ال سميا من خالل 

 (01)ممارسات إدارية فعالة . عبر التعميم الفني الصناعي استثمار
الصناعي بمصر  الفني متناولو تطوير التعميم الثانوي " ٠106وجاءت دراسة " منصور  -

الصناعي في الفنى في ضوء خبرة كوريا الجنوبية و أبرزت الدراسة واقع التعميم الثانوي 
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ت وخمص االختالفو  االتفاقمصر مقارنة بواقعو في كوريا الجنوبية من حيث أوجو 
الدراسة إلي نتائج أىميا أن التعميم الثانوي الفني الصناعي بمصر ال زال في حاجة إلي 

بو في ظل ترىل شديد يضرب  االرتقاءقومية واضحة المعالم لتطويره و  ستراتيجيةاقرار إ
الثانوي الفني  التعميمكما أبرزت جوانب نجاح كوريا الجنوبية في مجال  ،الحالية تومنظوم

كمتطمب رئيس من  التعميمىذا النوع من  الستثمارآليات عصرية ب إدارتوالصناعي وكيفية 
 ( 00)متطمبات سوق العمل . 

مقترحة لتطوير التعميم  استراتيجية" متناولة  ٠109وجاء دراسة " مشرف و الجرايدة  -
سوق العمل ، و أبرزت الدراسة اإلطار التاريخي  الحتياجاتالثانوي الفني الصناعي تمبية 

لمتعميم الثانوي الفني الصناعي في مصر و أىم المعوقات التي تحول دون نجاحو في 
سوق العمل و أكدت الدراسة  احتياجاتتطوير المجتمع و دفع عجمة التنمية في ضوء 

فعميًا في  تأثيرىمغياب وبين  من التعميم مخرجات ىذا النوعبين زيادة عمي الفجوة الرىيبة 
 (0٠)سوق العمل مما يؤكد أن ىناك أزمة يجب التعامل الفوري معيا . 

"  التعميم الفني الصناعي في ليبيا و   Rajab AbduAllah 2013وتناولت دراسة "  -
بالتقنيات  لالىتمامفي إطار المنظومة الوطنية  بالتعميم الفني الصناعي االىتمامكيف كان 

 االعتمادالصناعية و آلية تطبيق التدريب والتعميم وربط التعميم بسوق العمل ومحاولة 
 ( 0٠)في ليبيا .  التعميمبيذا النوع من  لالرتقاءأطر الجودة الشاممة  ىعم

في قطاع التعميم الفني  التعميميةالفجوة   " George Burns 2013 "و أبرزت دراسة   -
غير قادرة عمي توظيف  الزالتالعربية السعودية ، وكيف أن المممكة  بالمممكةالصناعي 

و أبرزت الدراسة  ، عديدة العتباراتالبشري  االستثمارىذا النوع من التعميم في مجال 
الفجوة التعميمية في النظام التعميمي السعودي و الذي ال يمد المجتمع بالعمالة المدربة 

لدراسة إلي خصوصية المجتمع السعودي و وفق متطمبات سوق العمل و أشارت ا
اء المممكة مما يجعل التوجو نحو التعميم الثانوي الفني العالية ألبنمستويات الدخل 

 ( 04)الصناعي ميمشًا إلي حد ما . 
"  متناولة التعميم   Mohamed El Baz 2016وفي سياق متصل جاءت دراسة "  -

الفني الصناعي في كوريا الجنوبية وكيف ينال ىذا التعميم عناية فائقة عمي مستوي 
الدراسة الرؤية  استوحتمع سوق العمل و  االندماجالتنظيم أو التنظير أو الممارسات أو 



 ................................................................... متطلبات تطوير التعليم الثانوي الفين الصناعي مبصر

- 0966 - 

صرية تؤمن التعميم في إطار سياسات عىذا النوع من  الستثمارالكورية المستقبمية 
.  االستثماريفي نفس الوقت عمي اإلطار العالمي التنافسي  وتنفتحصوصية المحمية بالخ

(05) 
" التعميم الثانوي الفني الصناعي في  Mohamed El Baz 2016تناولت دراسة " و -

بسوق  االرتباطمصر وقضايا البطالة والتعميم الميني والتعميم الصناعي إجمااًل و آليات 
األجنبي المباشر في التعميم الصناعي بمصر ومعدالت  االستثمارالعمل وسبل تعزيز 

تحقيق النمو  في الفني الصناعي في مصر التعميماإلنتاجية وسبل مساىمة 
 ( 06).االقتصادي

والبحث من خالل الدراسات السابقة خمص إلي أن ىناك فجوة بين التعميم الثانوي   
صر رغم ميم الثانوي الفني الصناعي في مالفني في مصر و غيره من دول العالم ، فالتع

( إال أن  ٠1٠1-٠104ت مؤخرًا بالرؤية المصرية ) توجيات الدولة و التي توج
فالتعميم الصناعي ال  ،المعوقات ال زالت تحول دون تحقيق النجاح المنتظر ليذه الرؤية

المدخالت وسوء المخرجات  وضعفيزال يئن تحت وطأة التيميش وغياب الرضا المجتمعي 
وغياب التنافسية العالمية وغياب جودة مؤسسات ىذا النوع من التعميم في أغمب مدارس 

عن مصر الفنية الصناعية وىذا يستدعي أن نسمط الضوء عمي ىذا النوع من التعميم بحثًا 
وتسعى  ، باالنفتاحبو من طور التيميش إلي آفاق جديدة تؤمن  االنتقالو  ستثمارهالل سب

 االستثماريمع التوجو  التوافقمع متطمبات سوق العمل و  تتناغمف الجودة و يتوظإلى 
 .العالمي المعاصر

 التالي : الرئيس التساؤلغة مشكمة البحث في ما سبق يمكن صيا ىعم اعتماداو   
ما متطمبات تطوير التعميم الثانوي الفني الصناعي في مصر عمي ضوء بعض  

 المعاصرة ؟االستثمارية التوجيات 
 وتفرع عن ىذا السؤال مجموعة من األسئمة الفرعية ىي : 
 ما اإلطار التاريخي الالئحي لمتعميم الثانوي الفني الصناعي في مصر ؟ -0
 المعاصر لمتعميم الفني الصناعي في مصر ؟ االستثماري لمتوجوما المالمح العامة  -٠
 عاصرة لمتعميم الثانوي الفني الصناعي ؟الم االستثماريةما أىم التوجيات  -٠
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عميم الثانوي الفني الصناعي األمثل لمت االستثمارما أىم المعوقات التي تحول دون  -4
 ؟بمصر

ما الرؤية المقترحة لتوفير متطمبات تطوير التعميم الثانوي الفني الصناعي في مصر عمى  -5
 ضوء بعض التوجيات االستثمارية المعاصرة ؟

 البخح :أٍداف 

 التعرف عمي اإلطار الالئحي و التاريخي لمتعميم الثانوي الفني الصناعي في مصر . -0
المعاصر لمتعميم الثانوي الفني  االستثماريىم المالمح العامة لمتوجو أ استعراض -٠

 الصناعي في مصر .
 المعاصرة لمتعميم الثانوي الفني الصناعي في مصر . االستثماريةتحديد أىم التوجيات  -٠
التعميم الثانوي الفني الصناعي  استثمارإبراز أىم المعوقات التي تحول دون نجاح جيود  -4

 في مصر .
بناء رؤية مستقبمية لتطوير التعميم الثانوي الفني الصناعي بمصر عمي ضوء بعض  -5

 المعاصرة . االستثماريةالتوجيات 
 أٍنٔ٘ البخح :

التعميم الثانوي الفني  رتطوي لمبادراتنقديًا تأتي أىمية ىذا البحث في كونو يقدم تحمياًل 
ىذا النوع من التعميم لخدمة المجتمع ، وتحميل  استثمار مبادئضوء  عمىالصناعي في مصر 

أنيا أن و أىم المقترحات التي من ش االستثمارأىم المعوقات التي تحول دون تفعيل ىذا 
 انوي الفني الصناعي .ترقي بمنظومة التعميم الث

 البخح :ميَج 
ذلك المنيج الذي من خاللو يمكن دراسة الظروف  "المنيج الوصفي"يعتمد البحث عمي 

يات ال لمجرد تحديد الوضع والعممالعالقات و القيام بوصف دقيق لألشخاص و األنشطة 
 (07)، ولكن لتحديد كفايتو ومدي مناسبتو لمتطمعات التنموية المستقبمية القائم

التعميم الثانوي الفني الصناعي في مصر  واقعومن خالل ىذا المنيج فإن البحث يحمل 
فق و لتطويره و الرؤية المستقبمية  تحديثو مبادراتو يحدد أوجو القصور التي تعتريو و أىم 

 . بعض التوجيات االستثمارية المعاصرة
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 حدّد البخح : 

الثانوي الفني الصناعي في  التعميممفيوم  الحد الموضوعي : وفيو يتناول البحث بالتحميل -أ
االستثمار المعاصرة وتقييم مبادرات  ىمصر وتطوره التاريخي و أىم محاوالت إصالحو ورؤ 

إصالحو وصواًل إلي بناء نظام تعميمي مصري عصري فعال يوظف طاقات الطالب لخدمة 
 المجتمع في ضوء التوجيات االستثمارية العالمية .

: يتناول البحث تحميل أوضاع طالب التعميم الثانوي الفني الصناعي في الحد البشري  -ب
في ضوء بعض التوجيات  التعميممصر بصفة عامة وصواًل إلي تجويد ىذا النوع من 

 االستثمارية المعاصرة .
الثانوية الفنية الحد الجغرافي : يتضمن التعميم الثانوي الفني الصناعي في مدارس مصر  –ج 

 .الصناعية
 .٠1٠1يناير وحتي  ٠109الحد الزمني : ويتضمن فترة إعداد البحث من أغسطس  -د

 مصطلخات البخح :

 الصياعٕ :  الفينالتعلٔه الجاىْٖ  -1

 التعميمحق بو الطالب بعد إتماميم مرحمة تيقصد بو ذلك النوع من التعميم الذي يم
سنويًا ويمنح الطالب في نياية  والتعميماإلعدادي وفقًا لمشروط التي تصدرىا وزارة التربية 

سنوات ويضم شعب  ٠بنظام الثانوي الفني الصناعي  التعميمدراستو شيادة الدبموم في 
و ميكانيكية و الكيربية و المركبات و المعادن و األشغال  المعماريةالبحرية واإللكترونية و 

و اإلعالن و  الزخرفة و الجاىزةالخشبية و النسيج و التريكو و التطريز اآللي و المالبس 
 ( 08)تبريد وتكييف اليواء . 

 الفين الصياعٕ : بادزات تطْٓس التعلٔه الجاىْٖم -2

مصادر القوة والعمل عمي  تنميةيقصد بيا : مجموعة الرؤي المنيجية التي تستيدف 
 االرتقاءتقميل مصادر الضعف في مؤسسات التعميم الثانوي الفني الصناعي و ذلك من أجل 

 ( 09)بو و تحسينو وتطويره في ضوء متطمبات األلفية الجديدة . 
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 التْجُ االستجنازٖ يف التعلٔه : -3

ويقصد بو ذلك النظام الحديث الذي يعتمد عمي رأس المال البشري في مؤسسات 
 فالتعميم كأساس من أسس التنمية المستدامة من خالل عمميات ممنيجة و مقننو تستيد

 (٠1)الرقي بالمنتج التعميمي لمواكبة متطمبات سوق العمل .
ويعرف البحث " مبادرات تطوير التعميم الفني الصناعي في ضوء التوجيات االستثمارية 

 المعاصرة بأنيا :
الرؤي و اآلليات المتفق عمييا و التي صدرت مؤخرًا و اعتمد عمييا كوثيقة  مجموعة"

لتطوير التعميم الثانوي الفني الصناعي بما يمكنو من التواصل مع سوق العمل و المشاركة 
 ". ٠1٠1الفعالة في جيود التنمية المستدامة في ظل التوجيات الوطنية التنموية مصر 

 فين الصياعٕ يف مصس " إطاز تازخيٕ حتلٔلٕ "أّاًل : التعلٔه الجاىْٖ ال

 التعلٔه الجاىْٖ الفين يف مصس   " إطالل٘ تازخئ٘ " -أ

 (٠0)الثانوي الصناعي الفني في مصر بالمحطات التاريخية التالية  التعميممر  
عرفت مصر التعميم الثانوي الفني الصناعي منذ ثالثينيات القرن التاسع عشر و كانت  -

) الدرسخانو ( أول مدرسة فنية عرفتيا مصر في تاريخيا التعميمي الحديث      مدرسة 
 . 08٠1وذلك في عام 

في إطار اىتمام محمد عمي باشا بتطوير الزراعة و الصناعة في مصر قام بإنشاء  -
م مع  08٠6و الثانية في نبروه  م08٠1األولي مدرسة بشبرا ، مدرستين لمزراعة 

 سمن .بصناعة الجبن و ال االىتمام
من المصانع  العديداىتم محمد عمي باشا بإنشاء المدارس الصناعية ولذا قام بإنشاء  -

المصانع بمثابة أول مدارس فنية صناعية عرفتيا مصر  تمكلخدمة اإلنتاج الحربي و تعد 
 في تاريخيا الحديث .

 نية فيالف ةزادت الحاجة إلي إنشاء عديد من المدارس الثانوي 095٠مع قيام ثورة يوليو  -
ترتب عميو التوسع في إنشاء المدارس الثانوية الفنية والصناعية و الزراعية و مصر مما 

 التجارية في جميع المحافظات .
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الحقبات التاريخية في تاريخ مصر المعاصر بدأ التعميم الفني ينال رعاية جيات  تتابعمع  -
مثل وزارة الصحة ووزارة الصناعة ووزارة الدفاع ووزارة البترول ووزارة الكيرباء  شريكة

 كشركة المقاولون العرب . الكبرىووزارة النقل و ىيئة قناة السويس وبعض الشركات 
تنوعت المدارس الفنية الصناعية في مصر ومنيا مدارس الممرضات و المسعفين ،  -

لبريد ، مدارس التدريب الميني ، و المدارس الداعمة مدارس التممذة الصناعية ، مدارس ا
 لمسكك الحديدية إلعداد العمال الميرة .

تؤمن بالتوجو االستثماري في التعميم الثانوي الصناعي  الدولةومع األلفية الثانية بدأت  -
إال أنيا مبادرات بعيدة نوعًا ما عن  تطورهتوالت محاوالت تطويره ومبادرات و        الفني 

تطمبات السوق المصري و احتياجاتو عالوة عن عدم تقبل المجتمع إللحاق أوالدىم بيذا م
ا بما ال يتناسب مع يألسباب عديدة مما أضعف تممك المحاوالت و أربك التعميم يمكنالنوع 

 ( ٠٠)العالمية بيذا النوع من التعميم .  االلتحاقمعدالت 
إلي رصد محاوالت و  ٠1٠1مشارف و عمي  ٠109ويسعي البحث الحالي ونحن في  -

طار في إ الفني في مصر و تقييم تمك المبادرات مبادرات تطوير التعميم الثانوي الصناعي
رؤية مستقبمية الستثمار تمك المبادرات لالنتقال بالتعميم تحميل نقدي وصواًل إلي بناء 

جو العالمي الشامل جديدة في إطار التو  عالمية  و الثانوي الفني المصري إلي آفاق محمية
 .٠1٠1و التنموي الذي تبنتو مصر و اليونسكو لعام 

 التعميم الثانوي الفني الصناعي "مؤشرات رقمية " -ب
في إطار المؤشرات الرقمية لمتعميم الثانوي الفني الصناعي في مصر تجدر اإلشارة إلي ما يمي 

 :(٠٠) 

بالتعميم الثانوي الفني الصناعي  االلتحاقبمغت نسبة  0975-0974في العام الدراسي  -
الطالب الحاصمين عمي الشيادة اإلعدادية في ىذا العام % من إجمالي 4٠في مصر 
 طالبًا. 005٠44وعددىم 

طالبًا في العام الدراسي  ٠٠48٠7إجمالي  % من 54.0ارتفعت ىذه النسبة لتصل  -
 م . 098٠ – 098٠

  ٠118/ ٠117% في العام الدراسي  66واصمت ىذه النسبة ارتفاعيا لتصل إلي قرابة  -
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يستوعب التعميم الثانوي الصناعي الفني أكثر من نصف الطالب بالمرحمة الثانوية و في  -
 ٠95٠608بمغ إجمالي عدد الطالب بالمرحمة الثانوية  ٠10٠/  ٠100العام الدراسي 
 . 0,6٠8,078لتحق منيم بالتعميم الثانوي الفني اطالبًا وطالبة 

مميون  0,701,586لتحق بيذا النوع من التعميم ا ٠106/  ٠105في العام الدراسي  -
 (٠4)طالب و طالبة موزعين عمي النحو التالي : 

 ( 1جدول )

 5112/  5112هعاو اندراسً انفنً نيؤشزاث انتحاق انطالب بانتعهٍى انثانىي 

 % 0.90 بنسبت طانباً و طانبت 308311 انتعهٍى انثانىي انفنً انصناعً

 %11 بنسبت طانباً و طانبت 1..131 انتعهٍى انثانىي انفنً انزراعً

 %8295 بنسبت طانباً و طانبت 251253 انتعهٍى انثانىي انفنً انتجاري

 %890 بنسبت طانباً و طانبت 23821 انتعهٍى انثانىي انفنً انفندقً

فإن إجمالي الممتحقين بيذا  ٠107/٠108ووفق إحصائيات التعميم الفني لمعام  -
 (٠5)طالبًا وطالبة موزعون كما يمي :  0,864,84٠النوع 

 ( 5جدول )

 5113/  5111يؤشزاث انتحاق انطالب بانتعهٍى انثانىي انفنً نهعاو اندراسً 

% من إجمالي  الطالب  5٠,6طالب وطالبة بنسبة  0,864,84٠بإجمالي 
غير مضاف إلييم  ٠,40٠,689الممحقين بالتعميم الثانوي في ىذا العام وعددىم 

 طالب التربية الخاصة .
فإن إجمالي الممتحقين  ٠108/٠109إحصائيات التعميم الثانوي الفني لعام  ووفق -

طالبًا و طالبة موزعون عمي النحو التالي :  0,9٠4,٠58بيذا النوع من التعميم 
(٠6 ) 

 ( ٠جدول )
 ٠109/  ٠108مؤشرات التحاق الطالب بالتعميم الثانوي الفني لمعام الدراسي 

 % 03 بنسبت طانباً و طانبت 3.1.82 انتعهٍى انثانىي انفنً انصناعً

 %81 بنسبت طانباً و طانبت 231113 انتعهٍى انثانىي انفنً انزراعً

 %1192 بنسبت طانباً و طانبت 512283 انتعهٍى انثانىي انفنً انتجاري

 %092 بنسبت طانباً و طانبت 20521 انتعهٍى انثانىي انفنً انفندقً

 %01 بنسبت طانباً و طانبت 15881. انتعهٍى انثانىي انفنً انصناعً

 %11,2 بنسبت طانباً و طانبت 552031 انتعهٍى انثانىي انفنً انزراعً

 %83 بنسبت طانباً و طانبت 15.235 انتعهٍى انثانىي انفنً انتجاري

 %8,0 بنسبت طانباً و طانبت 22120 انثانىي انفنً انفندقً انتعهٍى
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% من إجمالي الطالب الممتحقين بالتعميم الثانوي  5٠,٠د نسبة اوتمثل ىذه األعد
 وطالبة .طالبًا  ٠,678,071ليذا العام والبالغ عددىم 

 ومن خالل استقراء المؤشرات السابقة فإن البحث يشير إلى المالحظات التالية:
% سنويًا من مجموع الطالب 51التعميم الثانوي الفني يستحوذ عمى نسبة أكثر من  -

 الممتحقين بالتعميم الثانوي بصفو عامة الناجحين في الشيادة اإلعدادية .
حوذ عمى النصيب األكبر من الطالب كما ىو واضح التعميم الثانوي الفني الصناعي يست -

% في العام 48:  ٠106 /٠105 في العام الدراسي %49من خالل االحصائيات 
 ٠109 /٠108 في العام الدراسي  %47،  ٠108 / ٠107 الدراسي

عن ىذا النوع من التعميم ألسباب  ة إال أن المجتمع غير راض  رغم ىذه النسبة العالي -
عديدة وأىميا تمك النظرة المجتمعية المتدينة التي ال زالت تسيطر عمى المجتمع حيال 

 التعميم الفني والتحاق الطالب األقل مجموعًا بو .
ثابتة تقريبًا ولكن من  رقميةمعدالت االلتحاق السنوية بيذا النوع من التعميم معدالت  -

طار استراتيجي معين وفق سياسات تعتمد تحميل الكم إفي  يتمغير الواضح أن ذلك 
 والكيف معًا .

النوع من التعميم  ىذاية بالتعميم الفني الصناعي تحديدًا تؤكد أن معدالت االلتحاق السنو  -
مشكالتو ودراسة  ولى بتحميلاإلقبال حاليًا عميو وىو األ  ظلىو األولى بالتطوير في 

 الي .التوجو ىو ما يسعى اليو البحث الحأوجو تطويره وىذا 
جمااًل فإن مؤشرات التعميم الثانوي الفني والذي يمتحق بو كل عام قرابة  -  المميونوا 

ونصف طالب وطالبة سنويًا تؤكد عمى أىمية التوجو نحو تحميل واقع ىذا النوع من 
فق رؤى عصرية تؤمن بالشراكة مع و ويره التعميم والبحث عن آليات جديدة لتط

المؤسسات الخاصة وتدعم توجيات المجتمع المدني نحو تطويره وترسخ آفاقًا جديدة 
 الفني الصناعي.لالستثمار في التعميم 
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 ٕ "الئخالتعلٔه الجاىْٖ الفين " إطاز  -ج
ا مصر تجدر اإلشارة إلى م لمتعميم الفني في الالئحي في استعراض موجز لإلطار

 (٠7): يمي
ييدف التعميم الثانوي الفني إلى إعداد فئة " الفني " في مجاالت الصناعة والتجارة  -

وفقًا لمشروط التي  قبوليموالزراعة والخدمات والممكات الفنية لدى الدارسين ويتم 
 يصدر بيا قرار من وزير التعميم .

تحدد أقسام الدراسة في نوعيات التعميم الثانوي وفقًا لخطط التنمية والظروف المحمية  -
ويصدر وزير التعميم بعد موافقة المجمس األعمى لمتعميم قرارات بالمواد الدراسية التي 
تشمميا كل مجموعة في كل نوعية من نوعيات التعميم الثانوي الفني وطريقة توزيع 

الدروس المخصصة ليا عمى الصفوف المختمفة وكذلك المناىج المواد الدراسية وعدد 
 االمتحانات . وآليات إعدادوالكتب الدراسية الالزمة وتطوير التقويم 

 : مسارين ىمانظام الدراسة يسير في  -
يعتقد امتحان من  "السنوات الثالث"في نظام مدارس التعميم الثانوي الفني نظام  - أ

دبموم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثالث " يمنح الناجحون فيو دورين 
والضوابط الالزمة ليذا  جراءاتاإلويحدد فيو نوع التخصص وتتولى وزارة التعميم 

 االمتحان.
تيدف المدارس الثانوية الفنية إلى إعداد  "السنوات الخمس"في التعميم الفني نظام  - ب

الصناعة والزراعة والتجارة واإلدارة  فئتي " الفني األول " و " المدرب " في مجاالت
الطالب وفقًا لنظام الدراسة دبموم " الدراسة الفنية  الناجحون فيو والخدمات ويمنح

 المتقدمة لنظام السنوات الخمس " ويحدد فيو التخصص .
ويرى البحث من خالل استعراض ىذه المواد أن التعميم الفني في إطاره الالئحي  -

د الكوادر المساعدة لمعممية التعميمية لمنظامين الثالث سنوات التنظيمي يستيدف إعدا
 والخمس سنوات .
في تحديد السياسات  قد أعطى وزارة التربية والتعميم مرونة القانونومن الميم أن 
الدراسية ونظم التطوير  والمقرراتطر التنظيمية  لمعممية التعميمية والمناىج واأل

وخطط الدراسة وتمك المرونة تستدعى أن تكون ىناك رؤى جديدة لتطوير ىذا النوع 
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التوجو نحو  حيثمن التعميم وتمك النقطة ىي األساس الذي يعتمد عميو ىذا البحث 
تحميل الرؤى الجديدة لمتعميم الفني بمصر والمبادرات المحمية والعالمية لتطويره وتقييم 

المبادرات في إطار التوجو االستثماري لمتعميم الذي يعتمد العنصر البشري  تمك
 كأساس لالستثمار.

 (٠8)التالية :  التخصصاتالتعميم الثانوي الصناعي بمصر  ويتضمن
 :عشرة صناعات أساسية ينبثق من كل صناعة عدة شعب 

 الميكانيكية وتتضمن : -0
تشكيل  –البالستيك  –لب واسطمبات قوا –أجيزة دقيقة وتحكم  –) تشغيل المعادن 

 السباكة والمعادن ( –معادن ال لحام رخام
 المركبات وتتضمن : -٠

 الجرارات واآلالت الزراعية ( –المعدات الثقيمة  –) السيارات 
 البحرية وتتضمن : -٠

 المصايد والمالحة والفنون البحرية ( –المحركات البحرية  –) يناء السفن 
 الكيربية وتتضمن : -4

 حاسبات ( –الكترونيات  –تركيبات معدات كيربية ) 
 ة وتتضمن :يالنسيج -5

الصباغة والطباعة وتجييز المنسوجات المالبس  –النسيج والسجاد والكميم  –) الغزل 
 التريكو اآللي ( –الجاىزة 

 المعمارية وتتضمن : -6
 –الصحية  شبكات المياه واألعمال –اإلنشاءات المعمارية  –) البناء والتشطيبات 

 النحت المعماري ( 
 الخشبية وتتضمن : -7

التضحيم  –خرط الخشب والسرد والمدائن  –الحفر عمى الخشب  –) تجارة األثاث 
 والماركزي (

 المعدنية وتتضمن : -8
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تشكيل  –الحديد المشغول واالنشاءات المعدنية  –األثاث المعدني وتشغيل الصباح 
 المعادن والصباغة (

 يواء التبريد وتكثيف ال -9
 الزخرفة وتتضمن : -01

 –السيراميك والخزف  –الجمود وبدائميا  –التجميل  –الزخرفة واإلعالن والتسويق )
 تكنولوجيا الطباعة (

 تعادويرى البحث أن ىذه التخصصات قد اعتمدت في حقبة زمنية معينة تستدعى أن  
ىيكمة منظومة التعميم الفني بمصر ليس من خالل مبادرات ومحاوالت غير واضحة المعالم 

عمى ضوء مبادئ االستثمار التعميمي  هولكن من خالل رؤية استراتيجية شاممة لتطوير 
 المعاصر .
أىم المعوقات التي تواجو التعميم الفني الصناعي في مصر فيما ىناك مجموعة من  

 (٠9) لطاقات البشرية وتتمثل في:يتعمق باستثمار ا
لمسميات المستويات جميع الجيات عمى تعريف واحد  بينليس ىناك اتفاق موحد  -

كم الييا تفيناك وجيات نظر متباينة وال توجد مستويات ميارة قومية يح المختمفة لممين،
 لتحديد قدرات خريجي ىذا النوع من التعميم .

مى المستوى القومي يتم عمى أساسو وضع ال يوجد توصيف لكل مينة أو وظيفة ع -
يم الثانوي الفني الصناعي في سياسة تعميمية واضحة المعالم لطالب وطالبات التعم

 .مصر
بين مواقع االنتاج والخدمات وبين أجيزة التعميم  –إال نادرًا  –ال يوجد تالحم حقيقي  -

أو في النواحي المالية والتدريب سواء بالنسبة لممشاركة في النواحي الفنية والعممية 
 خاصة مع القطاع الخاص .

الصناعي إال أنيا جيود غير عمى الرغم من الجيود المبذولة لتطوير التعميم الفني  -
 .كافية

ال توجد دراسات منتظمة لمطابقة وتقييم الخريجين من المستويات أو المصادر المختمفة  -
 ومدى مالئمتيا لسوق العمل واحتياجاتو .
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غياب االحصائيات والبيانات والدراسات عمى المستوى القومي عن االحتياجات الدورية  -
من حيث العدد أو  من خريجى ىذا النوع من التعميم  المستقبمية لسوق العملو 

 .مواصفات جودة الخريج وأالمستوى التخصص أو 
ة من خريجي ضعف التمويل الالزم لمبحوث والدراسات الخاصة بتحديد االحتياجات الفعمي -

عدادىم إعدادًا عصريًا .  ىذا النوع من التعميم وكذلك سبل تدريبيم وتأىيميم وا 
غياب االىتمام من رجال األعمال ومؤسسات المجتمع المدني والشركات المتخصصة بيذا  -

العامة بضعف مخرجاتو وأن الممتحقين بو ىم األضعف  لقناعتيم التامةالنوع من التعميم 
 رات أو القدرات الذاتية .عمى مستوى الميا

% من أعداد الطالب المقبولين بالتعميم الثانوي عن كل 51الزيادة الرىيبة التي تتعدى  -
البنية التحتية الستيعاب ىذا الكم الرىيب من الطالب من حيث عدد  توافرعام دون 

 المدارس وعدد الفصول وكل ما يتعمق بالعممية التعميمية .
ومن ثم ، غياب اإلشراف المحايد عمى ىذا النوع من جية خارج وزارة التربية والتعميم  -

 مواكبة التوجيات االستثمارية العالمية في مجال التعميم الفني .التعميم  بعد ىذا النوع من
فرض ، فالتخصصات تلمتعميم الفني الذي يرغبون فيو لنوعغياب آلية اختيار الطالب  -

بار لرغباتيم وفق شرائح المجموع التي تحددىا وزارة التعميم فيما يعد عمييم دون أي اعت
 مستقبمو التعميمي . صريحة ألبسط حقوق الطالب في اختيارنوعمخالفة 

 (٠1)ومن مشكالت التعميم الفني الصناعي أيضًا : 
عدم مالئمة تدريس بعض المناىج لمطالب حيث يتم تدريس منيج كامل خالل فصل  -

 المدة الزمنية . لقصرىذا ال يتناسب مع قدرة الطالب واستيعابيم دراسي واحد و 
عدم تغطية تكمفة االنتاج من خالل العممية التعميمية المستخدمة لمخامات التعميمية لعدم  -

كفاءة  عمىكفاية ما يضاف عمى سعر الخامات لبيع المنتج في شكمو النيائي مما يؤثر 
التدريب العممي لمطالب وذلك حرصًا من القائمين عمى العممية التعميمية عمى عدم 

 تعرضيم لممساءلة والتسبب في تمف تمك الخامات .
مم الصناعي ومتطمبات سوق العمل حيث ال يوجد ارتباط وثيق بين يالتع بين فجوة وجود  -

 ر مؤىمة بالشكل المناسب .ىذا النوع من التعميم وما يحتاجو السوق فعاًل من كواد
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وليس وفق الرغبات  بيا وفق المجموعزيادة أعداد الطالب في بعض األقسام اللتحاقيم  -
 الشخصية .

المستوى الدراسي والثقافي واألخالقي لمطالب قد يكون منخفضًا لدرجة تصل إلى ضعف  -
و  لخاماتخطار جسمية عند التعامل مع االقدرة عمى القراءة والكتابة مما يعرضيم أل

 .اآلالت
 ويرى البحث تعميقًا عمى المعوقات السابقة أن :

ة المتعمقة يواجو مجموعة من المشكالت الزمن الزال التعميم الفني الصناعي في مصر -
بالموائح واالرتباط بسوق العمل ونوعية الدراسة والمناىج وكثافة الفصول العالية 

رس وفقدان الثقة المجتمعية في ىذا وعشوائية توزيع الطالب عمى تخصصات تمك المدا
 التعميم .

 سياسة قبول الطالب بتمك المدارس ال تزال تخضع لفمسفة الكم عمى حساب الكيف . -
المؤسسات المحمية والعالمية في مخرجات ىذا النوع غير موجودة ومن ثم فإن  ثقة -

 . الفوريالحديث عن جيود التطوير واإلصالح الجذري يجب أن تدخل في نطاق التنفيذ 
ما  نوعاً الدقيقة ليذه المؤسسات الزالت بعيدة المتابعة عمميات المساءلة والمحاسبة و  -

من البمطجة  مؤسفةعن تحقيق أىداف ىذا النوع من التعميم والذي انتشرت فيو ظواىر 
 واإلدمان والصراعات المتبادلة .

ي ولم تتحول النظر  هتوجو حميد وممموس ولكنو الزال في إطار  هتوجو الدولة نحو تطوير  -
اق عام وفمسفة تطويرية واضحة المعالم تنقل التعميم الفني تمك المبادرات إلى سي

 . المنافسة محميًا وعالمياً نقمو نوعية نحو  مصرالصناعي في 
التْجُ االستجنازٖ ضْء ثاىًٔا : أٍه مبادزات تطْٓس التعلٔه الجاىْٖ الصياعٕ الفين يف مصس علٙ 

 التعلٔه .املعاصس يف 

ع من تولي كل دول العالم تعميميا الفني الصناعي عناية خاصة باعتبار أن ىذا النو  
ني توافقت عمى تبًا في التنمية الشاممة ، ومن ثم فإن ىذه الدول قد التعميم يعد شريكًا رئيس

 مجموعة من الممارسات لتعزيز توجييا االستثماري وفق المنطمقات التالية : 
 : مبصس  التْجُ حنْ االستجناز يف التعلٔه الفين الصياعٕمربزات  . أ

 (٠0)تتمثل أىم ىذه المبررات في : 
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  (٠0)وما يتطمبو من :مواجية تحدي العولمة ،  -0
توظيف عمالة متعددة الميارات والكفايات وازدياد تشابك أنظمة العمل وضرورة  -

 اإللمام بالمغات األجنبية .
تزويد الطالب بالتخصصات الجديدة في فروع المعرفة المختمفة مع وجود ثقافة  -

 واسعة لدى الفرد تمكنو من التعامل مع تمك الفروع .
 تزويد الطالب بالميارات التي تمكنيم من االندماج في سوق العمل . -
بداع ل وتنمية القدرات الذاتية عمى اإلتمكين الطالب من ميارات الحوار والتواص -

 االبتكارو 
 :ما يتطمبو من مواكبة تنامي اقتصاد المعرفة وانعكاساتو ، و  -٠

ضرورة إعداد الطالب إعدادًا عصريًا يمكنيم من اكتساب مجموعة من الميارات 
والكفاءات التي تمكنيم من االندماج في سوق العمل وفيم آليات اقتصاد المعرفة 

لصناعي باعتبارىم شركاء فاعمون واالستجابة لمتوجو االستثماري في التعميم الفني ا
 بل وأساسيون في التنمية .

 (٠٠) يتطمبو ذلك من : ما، و  سوق العمل االستثمارياالستجابة لمتطمبات  -٠
 واألمانة فيو والوالء واالنتماء لموطن . واإلخالصامتالك الطالب لميارات إتقان العمم  -
 والمستجدات في مجال مينتو .امتالك قاعدة عممية وثقافية تؤىمو لمتابعة التطورات  -
  .امتالك ميارات التأقمم سريعًا مع متطمبات سوق العمل المتجددة المتطورة دائماً  -
 (٠٠): وما يتطمبو ذلك مناالستجابة لمتطمبات الجودة واالعتماد ،  -4
 بناء القدرات الذاتية لألفراد وتعويدىم عمى تحمل المسئولية واالعتماد عمى النفس . -
 لمتعمم الفني الصناعي بما يتوافق مع اشتراطات الجودة واالعتماد .تطوير شامل  -
الفني الصناعي القائمة عمى رسم الخطط وتحميل  التعميمبنى الرؤى االستثمارية في ت -

 بيئات التعمم بما يؤىل الستثمار بشري جديد .
السعي العتماد مؤسسات التعميم الفني الصناعي من قبل مؤسسات وىيئات دولية  -

بيا تمييدًا العتبار تمك المؤسسات كيانات استثمارية عصرية قادرة عمى  رفمعت
 المشاركة في فعاليات التنمية المستدامة .
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وما يتطمبو ذلك مواكبة التنافسية العالمية في مجال التعميم الفني الصناعي ،  -5
 (٠4):من

الصناعية الثالثة واالنتقال إلى عصور  الثورةن يؤىل الطالب لمواجية تحديات أ -
 الرفاىية ومواجية توحش العولمة وتداعيتيا الرىيبة عمى شتى مناحي الحياة .

لمقرن الحادي والعشرين والتي تتم  التعميم الفني الصناعي متطمبات التربيةيواكب أن  -
آليات جديدة لمواكبة التنافسية وتشمل التعميم لمجميع والتعميم االلكتروني عبر وفق 

والتعميم مدى الحياة لخمق جيل جديد قادر  ٠1٠1الشبكات ومواجية تحديات التربية 
 عمى التنافس من أجل اثبات الذات ال من أجل البقاء فقط .

 .عمميًا ومياريًا في إطار التنافسصيمة في عالم لن يرحم الضعيف بالقيم األ االعتزاز -
بداعية الخالقة في ز المبادرات واستثمار الطاقات اإلاالرتقاء بالميارات والقدرات وتعزي -

 ي .ممجال التنافس العال
 (٠5):  وما يتطمبو ذلك منمواكبة تداعيات ندرة المعمومات ،  -6
 ائمة في المعمومات .رفي الذي يشير الي تمك الزيادة الكمية اليمواكبة االنفجار المع -
االلكترونية  مواكبة التطور المذىل في مجاالت الفضاء والمعمومات والعقول -

 .واليندسية الوراثية
مواكبة التأثيرات المباشرة عمى نظام التعميم واالنتقال بالتعمم من عصور النمطية  -

 المعمومات ويستثمرىا االستثمار األمثل . ثورةوالتكرار الي واقع رقمي جديد يوظف 
توظيف المعموماتية في إدارة استثمار الموارد البشرية ودعم مؤسسات التعميم من  -

 خالل ىذا التوجو .
 (٠6): وما يتطمبو ذلك منمواكبة المتطمبات االدارية المعاصرة لريادة األعمال ،  -7
 م الفني .العمل عمى وضع خطة المشاريع الصغيرة لخريجي التعمي -
 نشر فكرة ريادة األعمال بين طالب المدارس الفنية الصناعية . -
التواصل مع رجال األعمال والجيات الشريكة لتعزيز مبادرات ريادة األعمال لطالب  -

 التعميم الثانوي الفني الصناعي .
 بريادة األعمال . يتعمق مابناء القدرات الذاتية لطالب المدارس الثانوية الصناعية في -
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ية من خالل استيعاب تمكين الطالب من إدارة المشروعات وبناء المبادرات االستثمار  -
 دارية الحديثة لريادة األعمال .المتطمبات اإل

وصدر بيا القرار  099٠دولة عام  07االستجابة التفاقيات الجات الموقعة من  -8
ة من وما تتضمنو تمك االتفاقية من ميارات مطموب 0995لسنة  7٠الجميوري رقم 

استثمار طاقات الطالب في  خريج التعميم الثانوي الفني الصناعي والتي تتمثل في
 (٠7):  الميارات الخمسة اآلتية:

مبدأ الثقافية : وفيو تتم معالجة الصناعة الوطنية وفق ضوابط وأسس تجارية  -
 عالمية .

وفيو يجب أن يعد طالب التعميم الثانوي الفني الصناعي وفق  مبدأ المفاوضات : -
 ي عمى اآلخر مواالنفتاح العال التفاوضسياسة 

ة بين الدول في مجال مبدأ المعاممة التجارية التفضيمية : وفيو إقرار بالتنافسي -
 يل الدول ذات التنافسية العالية .االنتاج وتفض

فيما تتعمق  والشعوبتبادل والتواصل بين الدول مبدأ التبادلية : وفيو اقرار بآليات ال -
 بتنظيم تجارتيا وأسس استثمار مواردىا البشرية .

مبدأ الدول األولى بالرعاية : وفيو تتم وضع قواعد أمام التنافس مع كل دول العالم  -
 في إطار الئحي يضم كل الكيانات التنافسية .

جمااًل يرى البحث أن اتفاقية الجات وما تتض    منو من شروط قاسية فرضت عمى مصر أن وا 
وير التعميم الفني ستدعي بالضرورة تطمن عزلتيا إلى إطار إقميمي وعالمي تنافسي ي  تخرج 

الصناعي واالعتماد عميو كعامل ميم من عوامل تعزيز التنافسية واالستثمار في الموارد 
 البشرية .

 :وما يتطمبو ذلك منااللتزام الدستوري ،  -9
والتي نادت بالتزام  ٠104( من الدستور المصري لعام ٠1ما نصت عميو المادة )

تشجيع التعميم الفني والتقني والتدريب الميني وتطويره والتوسع في أنواعو الدولة ب
 . (٠8)كافة وفقًا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل

ثماري في مجال التعميم الفني أقر التوجو االستويرى البحث أن الدستور المصري قد 
ًا إياه بالجودة العالمية واحتياجات سوق العمل ومن ثم فإن األمر يستدعى إعادة رابط



 ................................................................... متطلبات تطوير التعليم الثانوي الفين الصناعي مبصر

- 0980 - 

ما يتوافق مع تطمعات التعميم الثانوي الفني الصناعي ب تقييم الوضع الحالي وتطوير
 الدولة والمجتمع منو .

 :ا يتطمبو ذلك منوم مواجية االضطرابات االجتماعية ،  -01
عادة تأىيل الشباب وتوسيع   مواجية التوترات االجتماعية خصوصًا لدى الشباب وا 

مجال فرص العمل أماميم واالىتمام بالتعميم الفني الصناعي كمدخل ميم من مداخل 
في سوق العمل واستثمارىا في ا سريعًا احتواء الطاقات واستيعاب القدرات ودمجي

 .(٠9)التنمية 
ويمكن إجمال مالمح التوجو االستثماري لمتعميم الفني الصناعي في مصر من خالل الشكل 

 التالي :
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
في مجممو أىم مبررات التوجو االستثماري المعاصر في مجال التعميم السابق  رز الشكلبوي

الفني والذي من خالل االستجابة لتمك المبررات والتعاطي معيا بمنيجية وتخطيط سميم ينتقل 
التعميم الثانوي الفني الصناعي بمصر إلى آفاق تنموية جديدة تحقق الغايات وتحقق البعد 

من التعميم والذي يعد حاليًا في مصر شكاًل من أشكال اليدر  االستثماري الغائب ليذا النوع
 التعميمي والذي يستدعى تدخاًل سريعًا عمى كافة األصعدة 

يبزراث انتىخه االستثًاري نهتعهٍى انفنً انصناعً 

يىاخهت 

 تحدي انعىنًت

يىاكبت تنايً 

التصاد 

انًعزفت 

 

االستدابت 

نًتطهباث سىق 

 انعًم االستثًاري

االستدابت 

نًتطهباث اندىدة 

 واالعتًاد 

االنتزاو 

 اندستىري

يىاكبت انتنافسٍت 

انعانًٍت فً يدال 

انتعهٍى انثانىي 

 انفنً انصناعً 

يىاكبت 

تداعٍاث ثىرة 

 انًعهىياث 

يىاكبت 

انًتطهباث 

اإلدارٌت 

انًعاصزة 

 نزٌادة األعًال

االستدابت 

التفالٍت 

 انداث 

يىاخهت 

االضطزابا

ث 

 االختًاعٍت 

يبزراث انتىخه االستثًاري نهتعهٍى انفنً انصناعً فً يصز( 1)شكم
* 



 ................................................................... متطلبات تطوير التعليم الثانوي الفين الصناعي مبصر

- 098٠ - 

الثانوي الفني  بعض ىذه التوجيات االستثمارية في مجال تطوير التعميملوفيما يمي استعراض 
 اره االستثماري.الصناعي في مصر إط

 المعاصرة لتطوير التعميم الثانوي الفني الصناعي بمصر :أىم التوجيات االستثمارية  - أ
متنوعة ىي التوجيات االستثمارية المعاصرة لتطوير التعميم الثانوي الفني الصناعي بمصر 
والتي تيدف االرتقاء بيذا النوع من التعميم ودمجو في سوق العمل وتعزيز دوره في تحقيق 

 أبرز ىذه التوجيات ما يمي :، ومن  ٠1٠1الرؤية التنموية الشاممة مصر 
 التوجو نحو تفعيل وحدات تيسير االنتقال لسوق العمل : -0

في إطار التعاون مع الوكالة األمريكية لمتنمية وفي إطار تعزيز برنامج دعم التنافسية 
الوكالة األمريكية بعض النشاطات منيا ورش العمل لتدريب المدربين وفق  مولتالمصرية 

والذي بمقتضاه تم االتفاق  ٠4/٠/٠100ارة التربية والتعميم بتاريخ بروتوكول وقع مع وز 
عمى إنشاء وحدة تدريب وتوظيف في كل مدارس التعميم الفني التي تستيدف إعداد طالبيا 

 ٠6/6/٠104( بتاريخ ٠8٠لسوق العمل ، وتم إنشاء ىذه الوحدة طبقًا لمقرار الوزاري رقم )
 (41)لسوق العمل ونص القرار عمى وىو بشأن استحداث وحدات االنتقال 

 املادٗ األّىل : 

وحدة تيسير االنتقال إلى سوق العمل ، تتبع رئيس قطاع التعميم  بمسمىتستحدث وحدة 
 الفني والتجييزات بديوان عام وزارة التربية والتعميم .

 املادٗ الجاىٔ٘ :

" وحدة تيسير االنتقال  مىتستحدث وحدات فرعية مماثمة بمديريات التربية والتعميم بمس
 سوق العمل الي تتبع مدير عام التعميم الفني .

 املادٗ الجالج٘ :

 و التالي :تكون اختصاصات الوحدة عمى النح
دراسة وتطوير وتعزيز الخدمات المتنوعة والتي من شأنيا تيسير انتقال الطالب  -

 والخريجين إلى سوق العمل .
روعات المختمفة التي تعزز انتقال الطالب إلى دراسة أثر المبادرات والتجارب والمش -

 سوق العمل .
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العمل سوق اقتراح السياسات واآلليات واألطر المعيارية لخدمات تيسير االنتقال إلى  -
ورجال األعمال وذلك بالتنسيق مع اإلدارات  المانحةلتعظيم االستفادة من الجيات 

 والوحدات المعنية .
 ظروف وقدرات المحافظات . وفقنشر التجارب الناجحة والعمل عمى تنفيذىا  -
تقديم تقرير نصف سنوي مجمع عن أنشطة المحافظات في إطار أىداف وأعمال  -

 الوحدة .
العمل عمى جذب فرص التمويل المختمفة لتعزيز فرص انتقال الخريجين لسوق العمل  -

. 
 مبادرات الريادة بالمحافظات .وتعزيز لوحدة مراجعة كافة البرامج التدريبية الخاصة با -
رفع كفاءة العاممين بالوحدات الفرعية بمديريات التربية والتعميم بالمحافظات لتمكينيم  -

داريًا .  من تنفيذ الميام المطموبة منيم قضائيًا وا 
 ّتشنل ّحدٗ االىتكال الشْم مخش٘ مهْىات أساسٔ٘ ٍٕ :

 ريادة األعمال واالبتكار -0
 وجيو واالرشاد الت -٠
 معمومات سوق العمل  -٠
 التوظيف -4
 التدريب  -5

رسة الثانوية الفنية المد فيالناجحة  بحدي التجار ت اجدير بالذكر أنو طبق  
عقد عدة بروتوكوالت مع عديد من المصانع و الييئات  وقد تمات بالفيوم الجديدة لمبن

 (40)خالل عام واحد وىي : 
 جي إم سي -
 شركة سامسونج -
 مصنع طيبة لمصناعات النسيجية -
 مطبعة مدينة العبور -
 حداد لمتصنيع والتجارة -
 مصنع غبور -
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 مصنع يوناتيد -
 مصنع بيبسي كوال -
 الشركات العالمية لمخدمات والحراسة -

ورغم تنوع  المبادرات عمى مستوى الجميورية من خالل تمك الوحدة إال أنيا محاطة  
تحقيق أىدافيا التنموية االستثمارية وأىم ىذه بمجموعة من المعوقات تجد من قدرتيا عمي 

 (4٠) المعوقات :
 عدم اعتماد الالئحة التنفيذية لموحدة حتي اآلن -
 ال يوجد وصف وظيفي خاص بالعاممين في الوحدة   -
 قمة االعتمادات المالية الالزمة لمصرف -
 قمة اإلمكانيات التكنولوجية المطموبة لمتدريب  -
مديريات التربية والتعميم عمى مستوي محافظات مصر غياب فمسفة التعاون بين  -

 إلقرار خطة تشغيل تمك الوحدات وتوظيفيا التوظيف األمثل.
ويري البحث أنو رغم حداثة التجربة وصدور القرار الوزاري بيا إال أنيا في حاجة إلى  
 الدراسة والتطوير والتحديث والتعديل لألسباب التالية : مزيد من
 ف االنتقال الي سوق العمل ولم تتطرق إلى تطوير سياسات التعميم المبادرة تستيد

 الفني المصري التي ال تؤىل لذلك أصال.
  الوحدات تستيدف إعداد كوادر فنية مؤىمة ومتدربة ومتخصصة وىذا غير موجود في

 نظام الثالث أو الخمس سنوات سواءعمى تنوعيا  بمصرمدارسنا الفنية الصناعية 
  قوة الدعم الوطنية ليذه الوحدات الزالت بعيدة كل البعد عن اآلمال المعقودة عمييا إذ

في ظل منظومة  واإلقصاءىي وحدات وكيانات موجودة ولكنيا تعاني التيميش 
 تعميمية ىشة من األساس.

  التى ال مؤسسات المجتمع الشريكة مع الوحدات بناء الشراكات  ىذهتستيدف في
الفني وال في جودة خرجاتو ومن ثم فإن اتجاه الشراكة الزال في في التعميم  تثق

 التعميمي المعاصر. لممشيدحاجة إلى قراءة جديدة 
  غير قادرة عمى استيعاب فمسفة وجودىا  الوحداتالزالت القيادات المعنية بإدارة تمك

 الشاممة. التخطيطيةوغير قادرة عمى تحقيق األىداف المرجوة لغياب الرؤية 
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لتوجو نحو تعزيز مفيوم ريادة األعمال في مدارس التعميم الثانوي الفني الصناعي ا -٠
 . بمصر

المفاىيم الحديثة في التعميم الثانوي الفني الصناعي والتي  من مفيوم ريادة األعمال 
" العممية التي يقوم من خالليا الفرد باقتناص الفرص إلشباع  انتشرت مؤخرا وتعرف بأنيا :

االحتياجات والرغبات وتعزيز الممارسات اإلبداعية التي تمكنو من استثمار قدراتو واالندماج 
 (4٠)في سوق العمل. 

وتبنت وزارة التربية والتعميم مفيوم ريادة األعمال في مدارس التعميم الثانوي الفني  
جاء برنامج التعميم الثانوي الفني الصناعي ضمن برامج الخطة االستراتيجية الصناعي حيث 

 م والذي تمثل ىدفو العام في إعداد فني جاىز قادر عمى المنافسة بالسوق٠1٠1 – ٠104
الوطن وقد جاء من بين األىداف  ىشارك بإيجابية في تقدم ورقالمحمية واإلقميمية والعالمية وي

 :(44)وع من التعميم ما يمياالستراتيجية ليذا الن
  تطوير المناىج في ضوء المتطمبات الجديدة لمواكبة سوق العمل وتعديل لوائح

 التقديم
  التطوير التكنولوجي الشامل لمؤسسات التعميم الثانوي الفني الصناعي في مصر 
 بالمستوي الميني والمادي والمعنوي لمعمم التعميم الثانوي الفني الصناعي االرتقاء 
   والمحاسبة في إدارة التعميم الفني عمى كافة المستويات  الحوكمةدعم أسموب 
   تحديث تشريع وىيكمية مشروع رأس المال الدائم في إطار التعميم المزدوج والعائد

 االقتصادي منو. 
نظرية ممتازة  سياساتأن الممارسات السابقة في إطار ريادة األعمال ىي  البحث  

صيغة تنفيذية تنقميا من طور التنظير إلى طور التطبيق العممي  ولكنيا في حاجة إلى
، ولذلك فإنو في  والممارسات الفعمية داخل مدارس التعميم الثانوي الصناعي الفني في مصر

م  وضعت وزارة التربية والتعميم األىداف التنفيذية لبرنامج ريادة ٠106/٠107العام الدراسي
عمى النحو  ٠1٠1/ ٠104فني الصناعي وفق الخطة األعمال في التعميم الثانوي ال

 (45):التالي
 واحتياجات سوق العمل  المينتطوير المناىج الدراسية في ضوء  -
 توظيف التكنولوجيا في مدارس التعميم الثانوي الفني الصناعي  -



 ................................................................... متطلبات تطوير التعليم الثانوي الفين الصناعي مبصر

- 0986 - 

نشاء وتمويل - المشروعات الصغيرة  تقديم مقررات دراسية جديدة في اقتصاديات وآليات وا 
 والمشروعات متناىية الصغر 

 استكمال البنية التحتية بمدارس التعميم الثانوي الفني الصناعي بمصر  -
توفير االمكانيات المادية والبشرية والمعدات واآلالت والعدد والخامات والتدريبات المينية  -
 عمال زمة إلعداد الطالب إعدادا عصريا وفق متطمبات ريادة األال ال
 .نشاء وحدات التوظيف والتدريب والجودة إتعميم  -
التعميم الثانوي الفني الصناعي إلى تعميم قائم عمى التعميم والتدريب المزدوج  نظامتحويل  -

في إطار مدرسة في كل مصنع مع إصدار القواعد المنظمة لمتعاون بين إدارة المدرسة 
 والمؤسسات االنتاجية في المجتمع المحمي 

تحديث منظومة توجيو وتقييم واختيار وانتقاء برامج التنمية المينية لممعممين بناء عمى  -
 معايير جودة المعمم .

حث أن التوجو نحو ريادة األعمال في مؤسسات التعميم الثانوي الصناعي حتي اآلن ويري الب
الشاممة إلدارة لم يؤت بثماره المنشودة وذلك لمعوقات عديدة أىميا الرؤية االستراتيجية 

التطبيق إذ  ىمستو  ي مصر الزالت تعاني فجوة عمى أعمىالتعميم الثانوي الفني الصناعي ف
ن التوجو ، ومن ثم فإتعتمد أطرا نظرية جيدة ولكنيا بعيدة عن كل البعد عن واقعية التنفيذ 

ي في مصر ، ثورة عمى مستو  تعميمية بالتعميم الفني نحو ريادة األعمال يستدعي ثورة
 وعمى مستوي القيادات الشابة عمى مستوى تأىيلو المنيجية وعمى مستوي إعداد المعممين 

في إطار  من االندماج في سوق العملالتكنولوجية حتي يتمكن ىذا التعميم  التقنيات توظيف
 في شقو االستثماري. ٠1٠1/  ٠104التوجو الوطني التنموي المعاصر 

الصناعي في إطار اقتصاد  التعميم الثانوي الفني التوجو نحو تعزيز االستثمار في -٠
 .المعرفة

 (46)تتمثل المالمح العامة ليذا التوجو فيما يمي :  
االنتقال بالتعميم الثانوي الفني الصناعي نحو التمكين اإلداري واالرتقاء بالقدرات اإلدارية  -أ

 لمقيادات سعيا الستثمار جديد لتمك المؤسسات 
ذلك من  بما يتضمنوكاديمية لمتعميم الثانوي الفني الصناعي مات األ بالمقو االرتقاء  -ب

 تحديث مصادر المعمومات وتطوير المناىج وتوظيف الميارات واالرتقاء بالقدرات 
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مات البشرية في مدارس التعميم الثانوي الفني الصناعي من حيث إعداد االرتقاء بالمقو  -ج
 وتأىيال عصريا يناسب اقتصاد المعرفة ومتطمباتو وتأىيل المعممين والفنيين إعدادا 

التحول نحو التعمم لمعمل وتوظيف المعرفة في المواءمة مع سوق العمل بما يتضمنو ذلك  -د
 من إعادة كاممة لقراءة المشيد الحالي لمتعميم الصناعي في مصر 

 التحول نحو التعميم المستمر والتنمية الشاممة في إطار اقتصاد المعرفة  -ىـ
ار التحول نحو التعمم لمكينونة والتعايش مع اآلخرين في إطار تفاعمي يعتمد عمي االستثم -و

 طاقات وتبادل المنافع واالرتقاء بال
ة عصرية تؤمن بالسالم التعمم لمتعايش مع األخرين والحوار العالمي الفعال من خالل تربي -ز

  واالستقرار
التحول نحو المدرسة المجتمعية إذ ترتبط المدرسة ارتباطا وثيقا بالمجتمع في إطار  -ح

 التواصل والمنفعة المشتركة 
ميم ذي حث أن مفردات اقتصاد المعرفة معتمدة عمى التقدم العالمي لمتعويري الب 

وتمك  (تحاور مع اآلخرينتلاألبعاد الرباعية ) تعمم لتعرف ، تعمم لتفيم ، تعمم لتكون ، تعمم 
إذ تمثل تمك ،لمعرفة في القرن الحادي والعشرين االرباعية ىي المكونة القتصاد  الرؤية

ة إذ إنو ىو األقدر عمى تمبي،م الفني خاصة يالتعميم عامة والتعم الرباعية جودة مخرجات
قدر عمي تكوين الذات المنتجة القادرة عمى التواصل والحوار مع ألاحتياجات سوق العمل وىو ا
 اآلخر والكينونة وبناء الذات.

 تواجو التعميم الثانوي الفنيالتى  ن التحديات شارة ىنا الى مجموعة موتجدر اإل 
 (47)اقتصاد المعرفة وىي :  إطارالصناعي في 

 التعميم الفني عمى التواصل معيا . قدرةالثورة المعرفية الرىيبة وضعف  -
 زيادة التنافسية العالمية  -
 ة المتخصصةمدربإلى الكوادر الفنية ال المعرفةتزايد احتياج اقتصاد  -
 العولمة وتداعيتيا الخطيرة عمى نظام التعميم الفني في مصر  -
التي تعجز الدول الضعيفة  لتنافسيةاالصراعات الثقافية وصراعات اليوية وصراعات  -

 اء بالتزاماتيا حيال ىذه الصراعات .فو ن الع
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جماال فإن ىناك مجموعة من التحديات القوية التي تواجو التعميم الثانوي الفني   وا 
عصر عميو االستفادة القصوى من التطورات التي يفرضيا  عنالصناعي في مصر تعوقو 

وبشكل يتوافق مع التغيرات المتسارعة في  وفاعمية المعرفة لمقيام بدور جديد بكفاءة اقتصاد
عالم تخطي رأس المال في توظيف المعرفة لتحقيق النيضة العممية واالقتصادية لممجتمع ، 

عدة لتحقيق التربية  والتي تنعكس إرىاصاتيا عمى العممية التعميمية بداخمو ممثمو في تحديات
بداعي ومواكبة االتجاىات العالمية في التحول من التعمم التقميدي الي التعمم القائم إلوالتفكير ا

 (48)عمى اقتصاد المعرفة. 
إدارة مدارس التعميم الثانوي الفني الصناعي كمدخل لالستثمار  حوكمةالتوجو نحو  -4

 التعميمي 
الفني بمصر كمدخل تعميم الثانوي إدارة مدارس ال حوكمةظير مؤخرا االتجاه نحو  

 .في سياقات استثمارية عصرية واعدة  ودمجياعادة االعتبار لتمك المدارس إيم من مداخل م
دارة مدارس التعميم الثانوي الفني الصناعي عمى المبادئ األساسية إ حوكمةوتعتمد عممية 

 (49)التالية : 
  شفافية اختيار القيادات اإلدارية الواعدة القادرة عمى تطبيق جيد لمسياسات التعميمية

 االستثمارية المعاصرة بجد واجتياد .
  الكوادر الختيار شفافية اختيار المعممين والمعممات حيث توضع شروط وضوابط محددة

 . الحوكمةاإلدارية وفق مبادئ 
 وبيانات صحيحة  رؤىلن يتم إال اعتمادا عمى  فالتطوير ،شفافية البيانات والمعمومات

 بعيدة كل البعد عن الفبركة واإلدالء بمعمومات مغموطة .
  توظيف تكنولوجيا المعمومات في تبادل المعمومات والبيانات المدرسية 
  نجاز الميام والعاممين بالتعميم الفني لسرعة إتعزير المسئولية اإلدارية لمقيادات

 درجة من درجات التميز.المطموبة بأعمى 
التعميم الفني الصناعي  لحوكمةكما أن ىناك مجموعة أخرى من المبادئ األساسية  
 (51): فيتتمثل       في مصر 

 اإلدارة باتباع أحدث النظم العالمية في إعداد الكوادر اإلدارية المتخصصة  حوكمة -
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الوضع الراىن واستحداث مناىج عصرية تواكب متطمبات  تحديثالمناىج من خالل  حوكمة -
 التنمية المستدامة .

التكنولوجيا من خالل استثمار تكنولوجيا العصر استثمارا فعاال بمدارس التعميم  حوكمة -
 الثانوي الفني الصناعي وتحديث المنشآت وتأىيل الكوادر الفنية تأىيال مناسبا

بيانات عصرية عن قواعد  ؤية عصرية جديدة لبناءالمعمومات من خالل تبني ر  حوكمة -
 عميو رؤي المستقبل التطويرية . نىب  أساسا تتعد  إذ بمصرالثانوي الفني الصناعي  التعميم

عتمد الرقمنة العصرية في من خالل بناء نظام تعميمي شامل ي الخدمات الرقميةحوكمة  -
 عالم يموج بالتوظيف الرقمي في كل مؤسسات التعميم .

اإلعداد والتأىيل والتدريب من خالل التواصل مع مؤسسات اإلعداد أو التأىيل أو  حوكمة -
 . الحوكمةالتدريب لتبني المعايير العالمية إلعداد معمم التعميم الفني وفق مدخل 

جماًل فإ كاتجاه نظري ذي أبعاد عالمية قد حقق نجاحا مذىال في دول العالم  حوكمةن الوا 
التعمم الفني الصناعي السيما ألمانيا وفرنسا واليابان والصين وروسيا إال  المتقدمة في مجال

أن ىذا التوجو المحمي الزال في حاجة ماسة إلعادة النظر في اعتباره مدخال من مداخل 
 (50)واالستثمار في التعميم وذلك لالعتبارات التالية :  التطوير

 نوي الفني الصناعي في مصر البنية التحتية المتيالكة لمؤسسات التعميم الثا -
 ضعف قدرة المؤسسات عمى استيعاب التوجيات المعاصرة نحو الجودة واالعتماد -
 الكثافة الطالبية العالية في معظم المدارس والتي تفوق طاقتنا االستيعابية  -
ثر سمبا عمى نوعية طالب لاللتحاق بتمك المدارس مما أتدني المجموع الذي يؤىل ال -

 الممتحقين بيذا النوع من التعميم 
لتطوير التعميم الثانوي الفني الصناعي  القوميغياب منظومة التخطيط االستراتيجي  -

 في مصر واالعتماد عمى مبادرات نظرية ال تري النور عمميا 
 غياب الرؤية اإلدارية الشاممة لتطوير مؤسسات التعميم الثانوي الصناعي في مصر  -

 حوكمةىذه المعوقات وغيرىا يري البحث أنيا عقبة كبيرة جدا في سبيل  التوجو نحو  
مدارس التعميم الثانوي الفني الصناعي في مصر والذي يستيدف الدخول إلي أفاق جديدة من 

 االستثمار 
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 التوجو نحو خصخصة مدارس التعميم الثانوي الفني الصناعي في مصر  -5
االستثماري لمتعميم الثانوي الفني الصناعي في مصر ظيرت عمى في اطار التوجو  

الساحة التربوية رؤي واتجاىات معاصرة تدعوا الي خصخصة مؤسسات التعميم الثانوي الفني 
 (5٠) الصناعي في مصر وفق االعتبارات اآلتية :

رية بناء نظام من الشراكة مع المؤسسات األخرى في الدولة ذات التوجيات االستثما -أ
والذي يستيدف إعادة ىيكمة نظام   B.O.Tالستغالل المؤسسات التعميمية وفق نظام 
 التعميم الثانوي الفني الصناعي في مصر.

استخدام نظام الكوبونات التعميمية والذي يشير الي منح الطالب قيمة المجانية التي  -ب
ن التعميم الخاص ألوالدىم جديد م االلتحاق بنوعتتكفل بيا الدولة ليم نقدا وتتولى األسر 

 وفق رؤي جديدة مع دفع الفرق فيما يقرر عمييم من مصروفات .
بناء نوع جديد من الشراكة الستثمار مبادرات رجال األعمال كرعاة ألقسام محددة  -جـ 

طار طالبيا وتمويل البحث العممي واإل عداددارتيا وا  إبالمدارس الفنية الصناعية يتولون 
 تعاون استثماري مع الدولة .التقني بيا في 

عادة ىيكمة تمك إبيع مؤسسات التعميم الفني الصناعي لشركات عمالقة متخصصة تتولى  -د
 مع متطمبات السوق العالمي في مجال جودة التعميم الفني  بما يتماشىالمؤسسات 

خصخصة إدارة تمك المؤسسات من خالل شركات إدارة متخصصة تستيدف تحقيق  -ىـ 
 االنضباط وترسيخ التوجو نحو المساءلة والمحاسبة واالنضباط .

بأن الخصخصة تعد مؤشرا  القناعةومع انتشار التوجو نحو خصخصة المدارس   
مجموعة من  ىناكالمال البشري إال أن  سمن مؤشرات االستثمار الفعال في رأ ميماً 

 (5٠)ىي  المالحظات
االتجاه نحو الخصخصة في بمد اشتراكي مؤمن بالمجانية تحتاج إلى ىدوء واتزان في  -

تطبيق الفكرة كي ال تيتز عدالة التعميم واشتراكية الدولة و المجانية التي كفميا الدستور 
 (٠1في مادتو رقم )

الدولة فيما يتعمق باالستثمار التعميمي يعد ن المؤسسات الخاصة و غياب الرؤي المشتركة بي -
 ميما يحول دون نجاح مبادرات التعاون المشتركة  اً عائق
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سعي المؤسسات الخاصة إلى الربحية المطمقة مع عدم وجود المقومات الضامنة ليذا  -
 التوجو يجعميا تعزف عزوفا كبيرا عن االستثمار في التعميم الثانوي الفني في مصر .

العالمية تضع التعميم الثانوي الصناعي الفني في  التنافسيةجودة التعميم ومؤشرات  مؤشرات -
ىذا يعد عائقا و مصر في مرتبة متدنية عالميا إذ نراه خارج إطار المنافسة العالمية 

يحول دون نجاح مبادرات االستثمار القائمة عمى خصخصة مؤسسات التعميم الثانوي 
 الفني الصناعي في مصر .

اقتصاد المعرفة والتوجو نحو خصخصة التعميم الثانوي الفني الصناعي في مصر  إن 
يفرض مجموعة من التحديات التي تتطمب من الدولة إعادة قراءة سريعة وفورية لممشيد 

حيث تطوير الممارسات والعمميات واألطر  من ليس من حيث التطوير الشكمي النظري إنما
 من التعميم التقنية ليذا النوع  اإلدارية و 
بين مظاىر  ماً ًا ميكما أن التوجو نحو االستثمار في الطاقات البشرية يعد مظير  
مستوي جودة التعميم ولن يأتي ذلك لمتعميم الفني إال من خالل تبني  ىالعالمية عم التنافسية

 رؤية جديدة الستثمار القوى البشرية المتاحة وتطوير مشروع رأس المال التعميمي واالرتقاء
 (54)لسوق العمل.  المتواصليل والتدريب واإلعداد من حيث التأى بالمخرجات
حث إجماال أن التوجو المعاصر نحو االستثمار في التعميم الفني يحتاج إلى ويري الب 

م الوطني لتنظيمية الشاممة التي تستغل الرقإعادة قراءة لمواقع وابتكار مجموعة من األطر ا
والتي ترجمتيا وزارة التعميم  ٠1٠1المعاصر نحو االستثمار والتطوير في ضوء رؤية مصر 

والتي إلى اآلن رغم مرور ست سنوات عمى  ٠104/٠1٠1في الخطة االستراتيجية لمتطوير 
بدايتيا لم نر ثمارا أو انجازات تشيد بأن التعميم الفني الصناعي المصري قد ارتكز عمى طريق 

 المقدمة لمتطوير . الرؤيةميز وصوال إلى ىدفو المنشود ومن ثم وجب الحديث عن الت
أٍه املعْقات اليت حتْل دٌّ تطْٓس التعلٔه الفين الصياعٕ يف مصس علٙ ضْء بعض التْجَات ثالجًا: 

 االستجنازٓ٘ املعاصسٗ 

  (55)تتمثل ىذه المعوقات كما يراىا " إبراىيم وأخرون "  
االنفصال شبو التام بين التعميم الثانوي الفني الصناعي وسوق العمل وغياب التنسيق بين  -

 الدولة المعنية بالتعميم وبين المؤسسات الصناعية في المجتمع .
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ساليبنا التربوية قائمة عمى الحفظ والتمقين والبيئة أالعزوف عن مداومة التعميم حيث إن  -
عمال العقل والتفكير  التعميمية االستثمارية تعتبر أن التطوير التكنولوجي والعممي وا 

 .العممي مقومات أساسية لالرتقاء بالتعميم الفني الصناعي 
لمتعميم الثانوى الفنى عن المساىمة في حركات اإلصالح والتجديد التربوي المعاصرة  العزوف-

 الصناعى 
 الثانوي الفني الصناعي. ضآلة النمو الميني لمعممي التعميم 
تدني مستوي خريجي التعميم الثانوي الفني الصناعي سواء من حيث مستوي التحصيل أو  -

 من حيث مستوي ميارات التعمم األساسية .
يرى " إبراىيم وأخرون" أن أىم معوقات تطوير التعميم الثانوي الفني الصناعي في  و 

 (56)مصر تتمثل في: 
 عداد المدارس والفصول ذات المتطمبات المحددة الكمفة الكبيرة إل -
 غياب الرؤية االستراتيجية الشاممة الداعمة لتطوير التعميم الثانوي الفني الصناعي -
غياب خبرة معممي التعميم الثانوي الفني الصناعي في التعامل مع األجيزة والتقنيات  -

بحاجة إلى دورات تدريبية تأىيمية تؤىميم لالستخدام الفعال لتمك  فيمالحديثة ومن ثم 
 التقنيات .

تطوير التعميم الفني ما ىي إال  تطوير والريبة والقناعة بأن جيودالشك في مشروعات ال -
 محاوالت فاشمة لن يكتب ليا النجاح لغياب مقومات نجاحيا .

 تحق بو أقل الطالب قدرة عمى االستيعابالقناعة بأن التعميم الفني ىو التعميم الذي يم -
أقميم طموحا وأكثرىم ميال لمعدوانية والتعصب وعدم االنضباط الشخصي أو المؤسسي و 

 الذي تئن تحت وطأة الصراعات واألزمات كل يوم . سفي إطار تمك المدار 
ويري ) عبد الرسول ( أن أىم معوقات تطوير التعمم الثانوي الفني الصناعي في مصر  -

 (57)والتي تعوقو عن االرتباط سوق العمل في إطار التوجو االستثماري تتمثل في : 
 غياب فمسفة التخطيط االستراتيجي عمى المستوي القومي أو االقميمي أو العالمي . -
 غياب الرؤية االستشرافية لالستثمار في التعميم الثانوي الفني الصناعي . -
الستثمار في التعميم الثانوي الفني الصناعي وسيادة نمط غياب األطر التشريعية المنظمة ل -

 الحفظ والتمقين .
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ال التعميم الفني الصناعي وربطو الداعمة لالستثمار في مج القويةغياب األطر التشريعية  -
 سوق العمل .ب

" أن أىم المعوقات التي تواجو جيود تطوير التعميم   Mona Amerوفى نفس اإلطار تري "
 (58)التوجيات االستثمارية المعاصرة تتمثل في :  وفقفني الصناعي الثانوي ال

 غياب القدرة المؤسسة الداعمة لمتعميم الفني الصناعي في مصر  -
 ضعف القيادات اإلدارية القادرة عمى إدارة وقيادة التغيير -
 الحذر من خوض تجربة االستثمار التعميمي في مجال التعمم الفني الصناعي  -
وضعف قدرتيا عمى استيعاب التقنيات  المصريةغياب جاىزية المؤسسات التعميمية  -

 التكنولوجية الحديثة 
المعوقات اإلدارية والقانونية التي تحد من قدرة الدولة عمى اتخاذ القرار حيث المعارضة  -

 المجتمعية واالضطرابات المستمرة في مكونات الشخصية المصرية 
 ل االستثماري المعاصر لممؤسسات التعميمية الصناعية وعزوف الرعاةغياب آلية التموي -

 العتبارات عديدة . المغامرةخوض غمار تمك عن 
( ، أن أىم المعوقات عمى المستوى االستثماري  Rania Roushdyوترى )   -

 ( 59)لمتعميم الثانوي الفني الصناعي في مصر تتمثل في : 
التحتية لمدارس التعميم الثانوي الفني الصناعي غياب ثقافة الجودة وضعف البنية  -

 في مصر .
 غياب الرضا المجتمعي عن مستوى التعميم الثانوي الفني الصناعي في مصر . -
سيطرة نمط الحفظ والتمقين عمى ممارسات التعميم داخل تمك المؤسسات واعتبار  -

 الدبموم الفني شيادة متواضعة ال تمقى أي تقدير في المجتمع .
حباط عمى الخريجين لقناعتيم المطمقة بأن ال جدوى من دراستيم إلحالة من ا سيطرة -

 لمتعميم الفني الصناعي .
ضعف القيادات اإلدارية القائمة عمى أمر مؤسسات التعميم الثانوي الفني الصناعي  -

 في مصر وضعف قدرتيا عمى مواكبة األحداث المتالحقة .
جمااًل بعد استعراض البحث ألىم المعو  قات التي تحول دون تفعيل التوجو االستثماري لمتعميم وا 
 االشارة إلى ما يمي : تجدرالثانوي الفني الصناعي في مصر فإنو 
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ال زال التعميم الثانوي الفني الصناعي رغم التوجيات المعاصرة خارج إطار االىتمام  -
 غير متناغم مع متطمبات سوقتعميم غير مجد و  ةالمطمقة بأن لمقناعة الشعبي
 .العمل

الزال التعميم الفني الصناعي في مصر يعاني أزمات عمى كافة األصعدة من حيث  -
المناىج والمعممين واإلدارة وخطط التطوير وتوظيف التكنولوجيا وكيفية االستثمار 

 األمثل لمطاقات البشرية الموجودة بو .
يمي يمثل نقمو الزالت األطر التشريعية بعيدة كل البعد عن إقرار إطار التشريعي تنظ -

نوعية في مجال التعميم الثانوي الفني الصناعي يواكب التوجو العالمي الداعم ليذا 
 النوع من التعميم عمى كافة األصعدة .

الزالت المحفزات غائبة عن دعم التوجو الشعبي إللحاق أوالدىم بيذا النوع من  -
سنوات أو الثالث  سواء بنظام الخمس منييةالتعميم إذ تعد مرحمة الدبموم مرحمة 

 % من الطالب الممتحقين بو . 91نسبة تتجاوز ال  عندسنوات 
كل ىذه المعوقات تستدعى أن نفكر في آلية جديدة الستثمار طاقات التعميم الثانوي الفني 

 المصري وفق التوجيات المعاصرة وىذا محور الجزء القادم من البحث .
اىْٖ الفين الصياعٕ يف مصس علٙ ضْء بعض التْجَات زؤٓ٘ مكرتح٘ لتطْٓس التعلٔه الجزابعًا:  

 االستجنازٓ٘ املعاصسٗ "

 متَٔد :

تناول البحث في إطاره النظري التحميمي إطاللو عامة حول التعميم الثانوي الصناعي في  -
ومعدالت االلتحاق المعاصرة  مصر من حيث النشأة والتطور التاريخي واإلطار الالئحي

 وأىم المعوقات التي تحول دون تميزه .
كما تناول البحث أىم المبررات التي حكمت عمى التعميم الثانوي الفني الصناعي عالميًا أن  -

يتحول نحو الرأسمالية واالستثمار الكبير في الطاقات البشرية الكامنة باعتبار أن ىذا 
 ي عديد من دول العالم المتقدم .التعميم ىو قاطرة التنمية ف

وتناول البحث أىم الرؤى والتوجيات االستثمارية المعاصرة في مجال التعميم الفني  -
الصناعي وىي توجيات الزالت في طورىا األول والزالت عالمات عمى بداية الطريق لم 
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بعضيا  إال أن ما يميز ىذه التوجيات ىو صبغة ،ترق العتبارىا خبرات وتجارب معاصرة 
 بالصبغة الرسمية واعتبار بعضيا توجيا عالميًا يمكن االستفادة منو محميًا .

وأبرز البحث أىم المعوقات التي تحول دون دعم التوجيات االستثمارية لمتعميم  -
النظر فورًا في خطط تطوير  يعادأن  يالثانوي الفني الصناعي في مصر والتي تستدع

( والتي إلى  2030/2014وخصوصًا خطة مصر )التعميم الثانوي الفني الصناعي 
 حاجة ماسةلم تحقق ما يدل عمى تفعيميا عمى الوجو األمثل ومن ثم فنحن في  آلنا

إلى مراجعة الرؤى والخطط والبرامج وبناء آلية جديد الستثمار الطاقات البشرية 
 الميةالكامنة في مؤسسات التعميم الفني الصناعي في مصر لالنتقال بو إلى آفاق ع

تؤمن بالتحدي وتتسمح بالجودة وتخوض عمار التنافسية والتميز العالمي  جديدة
 ثبات .

برر البحث رؤية مقترحة لتطوير التعميم الثانوي الفني الصناعي في وفي سبيل ذلك ي -
 تكون من :التوجيات االستثمارية المعاصرة وتمصر عمى ضوء بعض 

 .أوال : األىداف العامة لمرؤية المقترحة 
 ثانيًا : التحميل البيئي الداعم لمرؤية المقترحة .

 ثالثًا : آليات تنفيذ الرؤية المقترحة .
 رابعًا : الضوابط العامة الضامنة لتنفيذ الرؤية المقترحة .

 تتنجل ٍرِ األٍداف يف: األٍداف العام٘ للسؤٓ٘ املكرتح٘ :أّال: 
سنوات الثالث أو الخمس سنوات تطوير التعميم الثانوي الفني الصناعي بمصر نظام ال -

قميميًا وعالميًا .  تطويرًا عصريًا يواكب المستجدات المتالحقة محميًا وا 
ة والتي من شأنيا أن تفعل االستثمار في وعة من السياسات التنفيذية العامتبني مجم -

 مجال التعميم الثانوي الفني الصناعي في مصر .
ناعي من أدوات القوة عمى مستوى جودة تمكين مؤسسات التعميم الثانوي الفني الص -

التعميم والممارسات وجودة الكوادر الممارسة والقيادات اإلدارية واإلمكانات المادية 
 والبنية التحتية في كل المؤسسات المعنية .

تبني بعض الرؤى والتوجيات العالمية الداعمة لالستثمار في مجال القوى البشرية  -
 ة الفنية الصناعية .وخاصة طالب المدارس الثانوي
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ودعم الدولة في مبادرتيا  2030دعم التوجو المصري التنموي المعاصر مصر  -
( والتي غاب عن التعميم الفني من  2030/2014لتطوير التعميم الفني مصر )

 . عممياً بعد االستثمار وآليات تفعيمو  ياخالل
الثانوي الفني الصناعي في مواجية كافة العقبات التي تواجو مسيرة تطوير التعميم  -

مصر واالنتقال بو من مرحمة المحمية الضيقة إلى اإلطار العالمي الرحب بقدرة عالية 
ثبات الذات .  عمى التنافس والجدارة وا 

تعزيز الرؤى االستثمارية الجديدة في مجال التعميم عامة والتعميم الفني الصناعي  -
 يذا النوع من االستثمار .خاصة في إطار التوجو العالمي الداعم ل بصفة

دعم التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات األخرى لبناء شراكات عالية  -
 المستوى لمتواصل مع مؤسسات التعميم الثانوي الفني الصناعي في مصر .

نتاج الذات ومقاومة الصورة إعادة إتمكين طالب التعميم الثانوي الفني الصناعي من  -
 عن ىذا النوع من التعميم ونوعية المنتسبين إليو .النمطية السمبية 

تعزيز الثقة المجتمعية في نظام التعميم الثانوي الفني الصناعي في مصر تناغمًا مع  -
 التوجيات العالمية الداعمة ليذه الثقة .

وىذه األىداف تتناغم مع ما نادت بو " اليونسكو " مؤخرًا من ضرورة االىتمام  
تباره داعمًا رئيسيًا لمنمو االقتصادي إذ يقدم أرباحًا وعوائد مغرية ، ولذا فيو بالتعميم الفني باع

في حاجة ماسة إلى برامج جديدة تمبي التطمعات الجديدة بمشاركة صناع السياسة ومؤسسات 
 (61)المجتمع المدني وىيئة العاممين في التعميم الفني والميني .

 املكرتح٘ :ثاىًٔا : التخلٔل البٔئٕ الداعه للسؤٓ٘ 

( من أىم اآلليات التي من شأنيا أن ترسم صورة  S.W.O.Tيعد التحميل البيئي " ) 
ذ تتضمن ىذه المرحمة تقويم الفرص واألخطار والتيديدات الخارجية كما  واضحة لممستقبل ، وا 

جراء التحميل والتأثيرات المتبادلة والمتقاطعة .   ( 60)يتم تقديم نقاط القوة والضعف الداخمية وا 
 وفيما يمي تحميل موجز لبيئة التعميم الثانوي الفني الصناعي في مصر 
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 حتلٔل البٔئ٘ الداخلٔ٘ -1
 مْاطً الكْٗ : - أ

ىناك مواطن قوة تدعم التوجو نحو تطوير التعميم الثانوي الفني الصناعي في 
 مصر وتتمثل في :

قوة الدعم الرسمية عمى مستوى الدولة واإلقرار بأىمية ىذا النوع من التعميم وصياغة  -
والتي انبثق عنيا اإلطار التنفيذي لتطوير التعميم الفني الصناعي  2030رؤية مصر 
 ( . 2030/2014في مصر )

ن كانت في  - انتشار مؤسسات التعميم الثانوي الفني الصناعي في كل ربوع مصر وا 
 إعادة ىيكمة وصياغة رؤية جديدة لمتطوير . حاجة إلى

وجود بعض كميات التربية والتعميم الصناعي والتي تمد تمك المدارس بالييئة  -
 التدريسية المؤىمة القادرة عمى التناغم مع متطمبات العصر .

 وجود ميزانية محددة لمتعميم الفني الصناعي بمصر تمتزم بيا الدولة التزامًا كاماًل . -
بيذا النوع من التعميم بحثًا  األبناءفي إلحاق  - إلى حد ما -لرغبة المجتمعية زيادة ا -

عن فرص عمل جديدة خصوصًا بعد ارتفاع معدالت البطالة بين خريجي الجامعات 
 المصرية .

 مْاطً الطعف :  - ب
ضعف منظومة التأىيل والتدريب العصري لمعممي التعميم الثانوي الفني الصناعي في  -

 مصر .
ضعف استثمار مبادرات التطوير واالستفادة من المشروعات المنفذة فعاًل مثل )  -

 بثمارىا المرجوة . تؤتمبارك كول ( والتي إلى األن لم 
ضعف الثقة المجتمعية في نوعية التعميم الفني الصناعي وسيادة الموروث الثقافي  -

ضعف في منظومة واالجتماعي الرافض ليذا النوع من التعميم باعتباره الحمقة األ
 التعميم الثانوي في مصر .

تدني مخرجات ىذا النوع من التعميم وغيابيا عن سوق العمل المصري وغياب  -
 اإلحساس بجدوى ىذا النوع من التعميم .
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ضعف المنظومة التعميمية بصفة عامة عمى مستوى المناىج والمعممين واإلدارة  -
 المدرس وممارسة الجودة . االنضباط

استثمار الموارد المتاحة بتمك المؤسسات والممثمة في الورش والعدد واألجيزة  سوء -
 رىا الدولة.توف يالت

ضعف الشراكة مع المؤسسات الصناعية وغياب الرؤية االستثمارية الشاممة ليذا  -
 النوع من التعميم في مصر .

عمى أن  إذ أكد ، " إلى مجمل ىذه النقاط"HPDOيشير مركز فى ىذا الصدد و  -
ة كغيرة من نظم التعميم األخرى التعميم الفني الصناعي في مصر يواجو مشكالت مزمن

 ،وتعدد الفترات الدراسية ،مع قمة أعداد المدارس ،تمثل ذلك في ارتفاع الكثافةوي
وغياب التنمية المينية المستدامة ، وانعدام ، واالعتماد عمى طرق التدريس التقميدية 

نسبة العاممين بالجياز االداري ارتفاع  و،ميم وسوق العمل العالقة بين التع
اإلدارة المدرسية عمى إحداث  قدرةوضعف  ،بمؤسسات التعميم مقارنة بأعداد المعممين

% من ميزانية التعميم الثانوي الفني 81نفاق أكثر من وا   ير اإلداري المنشوديالتغ
التعميم الثانوي الفني  وغياب التواصل بين مؤسسات، الصناعي عمى بند األجور

واستبعاد تمك المؤسسات من المشاركة في  ، الصناعي ومؤسسات المجتمع المدني
 (6٠)صنع السياسة التعميمية . 

 حتلٔل البٔئ٘ اخلازجٔ٘ : -2
 الفسص املتاح٘ : - أ
تتمثل أىم الفرص المتاحة لتطوير التعميم الفني في ضوء التوجيات االستثمارية  

 المعاصرة فيما يمي :
التوجو العالي الداعم لتطوير نظم التعميم الفني في كل دول العالم في إطار  -

 . 2030ية لتطوير التعميم والتي تبنتيا اليونسكو ماالستراتيجية العال
قوة مبادرات المجتمع المدني وتعزيز قدراتيا في السوق المصرية مما منحيا القدرة  -

مبادرات شراكة مع وزارة التربية عمى فرض نفسيا عمى الساحة التعميمية من خالل 
 طار لتعميم ونجاحات متعددة في ىذا اإلوا
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إصرار الدولة عمى تطوير مؤسسات التعميم الثانوي الفني الصناعي من خالل  -
االستفادة من الرؤى العالمية والتجارب الدولية في ىذا المجال واالنفتاح المقنن عمى 

 ستثمار التعميمي في مدارس التعميم الفني .المدارس والتوجيات العالمية الداعمة لال
ذا والمساعدات الخارجية من الجيات المانحة والتي تستيدف االرتقاء بي تنوع المنح -

 بداعات البشرية دعمًا لمسارات التنمية الشاممة .النوع من التعميم واستثمار اإل
ت العالمية المعنية المبادرات واالتفاقيات والبروتوكوالت التي تبرميا الدولة مع الجيا -

 بتطوير منظومة التعميم الثانوي الفني الصناعي في مصر .
الثورة التكنولوجية والمعطيات الرقمية المتاحة بما يؤىل منظومة التعميم الثانوي  -

الفني الصناعي لالنخراط فييا والتعاطي معيا وبما يحدث نقمو نوعية في مجال 
 . التعميم الثانوي الصناعي الفني في مصر

بأننا نستطيع مع استغالل اإلمكانات  القناعةوىنا يقول " ستيفن بن جينكينز " إن  
ا نقمو نوعية جديدة بما تتضمنو تمك الدعم المتنوعة قادر عمى أن ينقمن وقوىالمتاحة 

النقمة مع استثمار الطاقات ومحاربة الفقر والتيميش ودعم قدرة الفرد عمى المشاركة في 
عادة صياغة الفقر بأنو فقر واالستمتاع بثمار العيش اإل مجتمع ال نساني الكريم وا 

 ( 6٠) الميارات وفقر اإلمكانيات وفقر القدرة عمى إثبات   الذات .
 التَدٓدات اخلازجٔ٘ احملتنل٘ : - ب
 تتمثل في :

 غياب القدرة عمى التنافسية العالمية مع األنظمة التعميمية المتقدمة . -
ض المجتمعي لمبادرات تطوير التعميم الفني لغياب الرؤية ارتفاع معدالت الرف -

 االستراتيجية الداعمة لمتطوير .
 الحمالت الخارجية الشرسة التي يتعرض ليا النظام التعميمي من خالل جيات معادية -

 من خالل محترفي الحرب في جيميا الرابع  و
تؤثر سمبًا عمى منظومة ية المصرية الوطنية والتي التيديدات التي تالحق اليو كثرة  -

 الوالء واالنتماء لموطن .
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ضعف التوجو نحو تعزيز الرؤى االستثمارية في التعميم الفني رغم أن مصر من أوائل  -
الدول التي نادت بتطوير ىذا النوع من التعميم عبر تاريخيا التعميمي الطويل والممتد 

. 
لثانوي الفني الصناعي في ضعف الثقة العالمية في مؤشرات التنافسية في التعميم ا -

 مصر وقدرتو عمى تعزيز مبادرات االستثمار واستغالل الطاقات البشرية الممتحقة بو .
االعتماد عمى المنتجات المستوردة من دول أخرى أثر سمبًا عمى منظومة االلتحاق  -

بالمؤسسات الوطنية ومن ثم فإن التعميم الفني الصناعي قد فقد فرصة االلتحاق 
 وتسوية ذاتو . بالمجتمع

" إلى أن األنظمة التعميمية القادرة عمى تشارلز ماجننوفي ىذا الصدد يشير "  
إذ تتبني  ،مواجية التحديات الخارجية التي تحيط بيا ىي أنظمة قادرة عمى إثبات الذات

استراتيجية طموحة لمقاومة الفقر وتعزيز الطاقات الخالقة لدى مؤسساتيا التعميمية وتعزيز 
العدالة االجتماعية وتجويد الحياة بما يؤىل األفراد والمجتمعات إلى المنافسة في واقع جديد 

ى قيادة يحتاج إلى سياسات جديدة عمى مستوى التعميم ، ويحتاج إلى قيادات واعية قادرة عم
التغيير ، ويحتاج إلى إعادة الرؤى وصياغة المستقبل التعميمي بشكل أفضل يتبنى مناىج 

 ( 64)جديدة إبداعية وينطمق إلى آفاق جديدة من العالمية . 
 : آلٔا تيفٔر السؤٓ٘ املكرتح٘ثالجا : 

تتمثل الرؤية المقترحة لتطوير التعميم الثانوي الفني الصناعي في مصر في ضوء  
 بعض التوجيات االستثمارية المعاصرة في الشكل التالي :
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ىٌز انتعهٍى انثانىي انفنً انصناعً فً يصز عهى ضىء ط( آنٍاث تنفٍذ انزؤٌت انًقتزحت نت5شكم )

بعض انتىجهاث االستثًارٌت انًعاصزة
*

 

 وفيما يمي استعراض لألطر اآللية لتنفيذ الرؤية المقترحة :
 تعدٓل األطس التشسٓعٔ٘ للتعلٔه الجاىْٖ الفين الصياعٕ مبصس مً خالل : -1

مراجعة التشريعات الخاصة بالتعميم الثانوي الفني الصناعي في إطار الرؤية  -
 التشريعية الشاممة لنظام التعميم في مصر 

مراجعة  التشريعات الداعمة لمشراكة  مع الجيات المساىمة في إطار سيادة الدولة  -
 واحترام لوائحيا .

يمية العالمية واالستفادة من تعزيز التوجو التشريعي الدائم لالنفتاح عمى النظم التعم -
 مبادرات التطوير في إطار عالمي مرن.

تطوير لوائح الدراسة والترقية واإلعداد والتأىيل لمكوادر البشرية العاممة في نطاق  -
 التعميم الفني عامة والصناعي خاصة.

بداعية واستثمار الطاقات يم تعتمد عمى تعزيز المبادرات اإلاستحداث آلية جديدة لمتقي -
البشرية وتسويق ىذا المنتج التعميمي في إطار المرونة واالنفتاح عمى السوق 

 العالمية.
إليو " يسري طو وآخرون " عند استعراضيم آلليات التوسع في  أشارىذا التعديل التشريعي 

إذا كانت القناعة بأن المعوقات  صناعي في ضوء احتياجات سوق العملالتعميم الفني ال
                                                           

 انشكم ين إعداد انباحث  *

آنٍاث تنفٍذ انزؤٌت انًمتزحت نتطىٌز انتعهٍى انثانىي انفنً انصناعً فً يصز عهى 

 االستثًارٌت انًعاصزة : ضىء بعض انتىخهاث

األطز انتشزٌعٍت نهتعهٍى تعدٌم 

 انثانىي انفنً انصناعً بًصز

تعزٌز يتطهباث انتطىٌز انشايم استدابت 

 نهتىخهاث االستثًارٌت انًعاصزة 
تدعٍى يتطهباث االندياج 

 فً سىق انعًم

تعزٌز االندياج فً يبادراث 

انتنافسٍت انعانًٍت واالنفتاذ عهى 

 اَخز 

دعى ينظىيت تسىٌك انًنتح انتعهًًٍ 

داخم يدارس انتعهٍى انثانىي انفنً 

 انصناعً فً بًصز

تطىٌز ينظىيت االعداد 

انتأهٍهً داخم كهٍاث انتزبٍت 

 نهتعهٍى انصناعً 

1 2 3 

6 
5 

4 
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التشريعية تعد مسئولة عن تدني مخرجات ىذا النوع من التعميم ومن ثم فإن الدولة في حاجة 
إجراءات تشريعية جديدة لتسويق مخرجات التعميم الثانوي الفني الصناعي في مصر سن إلى 

 (65)والعالمية .       في سوق العمل المحمية 
 ٍّرا ٓتطنً : املعاصسٗاالستجنازٓ٘ تعزٓز متطلبات التطْٓس الشامل استجاب٘ للتْجَات  -2

عتمد عمى دعم التفكير واإلبداع واالبتكار يث تتعديل منظومة " المناىج الدراسية " بح -
 والتخمص من سيادة نمط الحفظ والتمقين.

إعداد " المعممين " إعدادا عصريا جديدا في مؤسسات اإلعداد بما يتضمن دعم  -
ترسيخ طاقات اإلبداع  و استثمار قدرات توجياتيم نحو تعزيز مبادرات التميز و 

 طالبيم في ضوء معطيات مجتمع المعرفة .
تدريب " المعممين " في الخدمة و إعادة تأىيميم بما يضمن تحقيق األىداف التنموية  -

 رؤية جديدة .وفق لمتعميم الثانوي الفني الصناعي 
االستعداد لمتنافسية العالمية تمكين " مؤسسات التعميم " الثانوي الفني الصناعي من  -

عامل ، وتوافر اإلمكانات ، وقاعات الدراسة ، وتوافر المواد الخام ممن حيث جودة ال
 و البنية التحتية القادرة عمي الوفاء بمتطمبات االستثمار التعميمي .

إعادة تأىيل " القادة " سواء المدراء أو الوكالء أو المشرفين عمي الطالب وفق  -
 داد جديدة ترسخ االىتمام بالقدرات الخالقة لمكفاءات اإلدارية .منظومة إع

تعزيز مبادرات " المشاركة الطالبية " في ممارسة األنشطة المتنوعة داخل مؤسسات  -
 التعميم الفني الصناعي بما يمكنيم من إبراز القدرات اإلبداعية و الميارات الخاصة .

يم الثانوي الفني الصناعي بما يرسخ تعديل نظام " التقويم " داخل منظومة التعم -
االىتمام بالميارات األساسية لمطالب و التي تعد الفيصل األساسي في تقييميم بعيدًا 

 عمي الحفظ و التمقين .المعتمد عن سيادة نمط التقييم و 
دعم " المشاركة المجتمعية " وفتح الباب أمام مبادرات المجتمع لمتواصل مع  -

و  اىتمامي الفني الصناعي و اعتبار رغبات المجتمع محل مؤسسات التعميم الثانو 
 تقدير .

ق في مجممو مع ما أشارت إليو " وزارة التربية والتعميم " عند استعراضيا بوىذا يتطا 
 (66)الستراتيجية التعميم الفني "وآفاق تطويره المقترحة " .
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 يف سْم العنل ّ ذلو مً خالل : االىدماجتدعٔه متطلبات  -3

 الشراكات مع الجيات الشريكة في سوق العمل .دعم  -
 دراسة احتياجات سوق العمل قبل توزيع الطالب عمي تخصصاتيم المختمفة . -
 .لمدربة وفق قواعد السوق وضوابطيالطمبات السوق المحمية من العمالة ا االستجابة -
اتيجية وبناء استر  العالميةالمتكامل لمتطمبات سوق العمل المحمية و  البيئيالتحميل  -

 التطوير المستقبمي لمتعميم الفني الصناعي وفق ىذه الدراسة .
تحميل نوعية الميارات المطموبة لخريجي ىذا النوع من التعميم وفق متطمبات سوق  -

 العمل .
بخبراء سوق العمل لتقييم الممارسات الحالية وبناء خطط تقديرية و  االستعانة -

 إصالحية عاجمة لدمج تمك المؤسسات في سوق العمل .
وتمك المتطمبات و اآلليات التنفيذية تتطابق مع دراسة " كامل عبد ربو " و التي 

فني الصناعي أسيمت في اإلشارة إلي متطمبات سوق العمل و أىمية تطوير التعميم الثانوي ال
منا الفني الصناعي يئن وفق ىذا التوجو الذي ال زال بعيدًا عن التنافس العالمي و الزال تعمي

تحت وطأة غياب التوافق بينو وبين متطمبات سوق العمل و من ثم فإن ىذه المطالب جديرة 
ت عمي ي فرضبالدراسة في ضوء المستجدات المحمية و االقميمية و العالمية المتالحقة و الت

اًل في الرؤية التنموية الشاممة و التي فاعالصناعي أن يكون شريكًا  التعميم الثانوي الفني
 (67.)٠1٠1يتوقع أن تصل ليا مصر في 

 علٕ اآلخس ّ ذلو مً خالل : ّاالىفتاحيف مشازات التيافشٔ٘ العاملٔ٘  االىدماجتعزٓز  -4

 العالمية .في سياقات التنافسية  االندماجمبادرات  نىتب -
من  االستفادةالتواصل مع المؤسسات العالمية الداعمة لمتعميم الفني الصناعي و  -

 خبراتيا التسويقية و التنافسية .
من خبراتيا المتنوعة في  لالستفادةتعزيز نظام البعثات المخصصة لمدول المتقدمة  -

 المعاصرة .مجاالت التدريس و اإلدارة و التطوير و توظيف التقنيات التكنولوجية 
دعم المبادرات اإلبداعية المحمية و تمويميا و تسويقيا في إطار دعم آليات اإلبداع  -

 . االبتكارو 
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لثانوي الفني الصناعي بمصر وفق إعادة ىيكمة البنية التحتية لمؤسسات التعميم ا -
 لدعم التنافسية عمي المستوي العالمي . اطات الجودة العالمية كمدخل رئيستر اش

قرانيم في شتي دول الب التعميم الثانوي الفني الصناعي من التواصل مع أتمكين ط -
نوافذ تواصل مقننو تستيدف الرقي الشامل بمستوي الثقافة و القدرة  العالم من خالل
 من ىذا التواصل الفعال . االستفادةعميو و  االنفتاحاآلخر و  احترامالذاتية عمي 

لتنافسية العالمية من خالل المبادرات أو تقييم نتائج المشاركة في المسابقات ا -
من نتائج ىذا التعميم مستقباًل لدعم وتعزيز  االستفادةو  االختراعاتالمشروعات أو 

 تنافسية مؤسسات التعميم الثانوي الفني الصناعي في مصر .
وىذه اإلجراءات التنفيذية تتوافق مع دراسة " محمد الحبشي و آخرون " و التي 

مراكز مصادر التعمم والتدريب و المشروعات اإلنتاجية الخدمية كمدخل تناول فييا 
لتطوير مناىج التعميم الفني في مصر والتي أشارت إلي أن تبني مبادرات تسويق 
المنتج التعميمي لن يكتب ليا النجاح إال من خالل مناىج جديدة قادرة عمي تعزيز 

الب و المشاركة الفاعمة في صياغة التنافسية و استثمار الطاقات اإلبداعية لدي الط
 (68)المستقبل التعميمي العممي بعيدًا عن سيادة التعميم النظري العقيم .

و    بمصر  دعه ميظْم٘ تشْٓل امليتج التعلٔنٕ ملدازس التعلٔه الجاىْٖ الفين الصياعٕ -5
 ذلك من خالل : 

 استحداث آلية لتسويق منتجات الطالب داخل مدارسيم و خارجيا . -
توقيع بروتوكوالت تعاون مع جيات مجتمعية شريكة لتسويق المنتجات التعميمية  -

 لمطالب .
إقامة معارض سنوية بالمدارس الفنية الصناعية لعرض إبداعات الطالب و تسويقيا  -

 في إطار الئحي معتمد .
التواصل مع الجيات العالمية المعنية لممساىمة في تسويق المنتجات المحمية في  -

 زيز المبادرات و تدعيم التنافسية و نشر ثقافة الجودة .إطار تع
التواصل مع رجال األعمال لتمويل المشروعات الطالبية في إطار دعم المبادرات  -

 وتعزيز الجيود الذاتية في تطوير المؤسسات التعميمية الفنية الصناعية .



 ................................................................... متطلبات تطوير التعليم الثانوي الفين الصناعي مبصر

- ٠115 - 

نتج التعميمي في توفير الميزانيات وذلك لدعم مبادرات الطالب اإلبداعية و تسويق الم -
إطار استثماري بحت و في إطار شراكة تجارية مع الطالب تتضمن بنودًا ممزمة لكال 

 الطرفين لحماية اإلبداع و الممكية الفكرية .
م لتدع المتناظرةإقامة مسابقات بين مؤسسات التعميم الثانوي الفني الصناعي بمصر  -

التنافس اإلبداعي و توسيع قاعدة المشاركة الطالبية في إنجاز المشروعات في إطار 
 يمكن الدولة من استثمار تمك الطاقات و تسويق منتجيا التعميمي المتميز .

وىذا اإلجراءات التنفيذية تتوافق مع دراسة " سمير الشيخ " والتي أشار فييا إلي 
الصناعي في مصر في ضوء المبادرات العالمية و  أىمية تطوير برامج التعميم الثانوي

في ضوء التطمعات التنموية المعاصرة لمشعوب في القرن الحادي و العشرين و في 
العام والفني في صقل ميارات الطالب  شقيوإطار القناعة بأىمية التعميم الثانوي في 

 (69)و إعدادىم و تأىيميم لسوق العمل وتسويق منتجاتيم . 
 الرتبٔ٘ للتعلٔه الصياعٕ . ذلو مً خالل : تميظْم٘ اإلعداد ّ التأٍٔل داخل نلٔا تطْٓس -6

 تطوير لوائح القبول بكميات التربية لمتعميم الصناعي . -
التوجيات االستثمارية  معتطوير لوائح الدراسة و استحداث مقررات عصرية تتوافق  -

 . المعاصرة لمؤسسات التعميم الثانوي الصناعي الفني في مصر
تمكين الطالب من التربية الميدانية المتخصصة وفق قواعد وضوابط و اشتراطات  -

 جديدة تمكن الطالب من ربط الدراسة النظرية بالممارسات الميدانية .
التعميم الفني  ات العالمية في مجال إعداد معمميبالخبر  االستعانةتعزيز التوجو نحو  -

 داخل كميات التربية .
تمدة بين الدولة و كميات التربية تمنح من خالليا الدولة خريجي بناء آلية شراكة مع -

تمك الكميات حق التكميف مباشرة بمؤسسات التعميم الثانوي الفني استثمارًا لخبراتيم و 
 تأىيميم العصري .

أثناء الخدمة داخل كميات التربية لمتعميم  المعمميناستحداث منظومة جديدة لتدريب  -
 الصناعي .

ات و المؤتمرات وورش العمل المتخصصة والتي من شأنيا أن ترقي تنظيم الندو  -
 بالممارسات العممية لمطالب و المتدربين .
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الطالب بالدراسات العميا المتخصصة و تقديم التسييالت التي من  التحاقتدعيم  -
 شأنيا أن ترقي بمنظومة التعميم الفني الصناعي في مصر .

عمي المجتمع  االنفتاحبية لمتعميم الصناعي في دعم المشاركة المجتمعية لكيات التر  -
 و المساىمة في مبادرات تطويره و تحديثو في ضوء التوجو االستثماري المعاصر .

وىذه اآللية تتوافق مع دراسة "حنان ربيع و آخرون " و التي أكدت عمي أىمية 
بإعداد معممي التعميم الثانوي الفني الصناعي داخل كميات التربية كمدخل  االىتمام

إطار التصنيفات المينية  بالتعميم الثانوي الفني في االرتقاءميم من مداخل 
 (71).الدولية

و كذلك تتفق مع دراسة " منال سعيد ، مجدي محمد " والتي تناولت بعض التحوالت 
حدي إتحديات اقتصاد المعرفة و التي أشارت  التربوية لكميات التربية في ضوء

بمنظومة إعداد و تأىيل و تدريب معممي التعميم  االرتقاءتوصياتيا إلي أىمية 
الثانوي الفني كمدخل ميم لالرتقاء بقدراتو في ظل متطمبات االستثمار التعميمي في 

 (70)مجتمع المعرفة . 
 املكرتح٘ : زابعًا : الطْابط العام٘ الطامي٘ لتيفٔر السؤٓ٘

بعد عرض الرؤية المقترحة لتطوير التعميم الثانوي الصناعي الفني في مصر في 
ضوء بعض التوجيات االستثمارية المعاصرة ، ومن خالل التحميل النقدي الشامل و 

عمي عديد من الدراسات السابقة ذات العالقة بالموضوع و تدعيمًا  االطالعمن خالل 
لمرؤية المقترحة فإنو من الميم اإلشارة إلي الضوابط العامة لتنفيذ الرؤية المقترحة و 

 التي تتمثل في:
ة الوطنية  عمي مستوي الدولة و المتمثمة في صياغة رؤية استراتيجية شاممة ادر اإل  -

طار إلي مرحمة التطبيق المرتبط بسياقات زمنية ممزمة "  تنتقل من مرحمة التنظير وا 
 ممساءلة و المحاسبة .ممزم ل

التمويل المناسب لمشروعات تطوير التعميم الثانوي الفني و التي من شأنيا أن تنقل  -
الوطن نقمة نوعية في إطار التنافسية و في إطار التوجو االستثماري الذي أشار إليو 

 البحث الحالي .
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اركة الشعبية في صياغة الرؤي المستقبمية لتطوير التعميم الثانوي الفني المش -
الصناعي إذ أن كل محاوالت التطوير السابقة لم تكمل بالنجاح ألنيا لم تحظ بالقبول 

الفني الصناعي بمصر ال طائل  الشعبي وذلك لمقناعة المطمقة بأن التعميم الثانوي
الق بحكم المجموع و بحكم الممارسات عمي اإلط أو سو أن مدخالتو ىي األ منو

 البعيدة كل البعد عن التطوير و اإلبداع داخل ىذه المدارس .
الدعم التشريعي العاجل و المتمثل في تطوير سريع و تحديث شامل لقانون التعميم  -

مكنو من أن يكون قادرًا عمي يم الثانوي الفني الصناعي ميزات تالمصري بمنح التعم
 التنافس مع غيره من األنظمة التعميمية العالمية المناظرة .

تغيير الصورة النمطية المسيطرة عمي أذىان الناس بأن ىذا التعميم ىو األسوأ و أن  -
 التحاق الطالب بو ىو التحاق لمجرد الحصول عمي شيادة تعميمية ال قيمة ليا .

تعميمية من خالل تبني مبادرات تطويرية جديدة ، و إعادة ىيكمة المؤسسات ال -
استحداث أنماط تعميمية عصرية وتخصصات جديدة و تطوير الييكمية اإلدارية و 

اء الطالب و التواصل مع مؤسسات التعميم الجامعي لقبول ىؤالء قتحديث نظم انت
م الميني و الطالب بالجامعات المصرية المتخصصة استثمارًا لطاقاتيم و دعمًا لتميزى

 الشخصي في إطار االستثمار األفضل لمموارد البشرية .  
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