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Abstract.
The study deals with how to take advantage of the Contemporary
global trends the development of technical education institutions education
by studying the development of technical education institutions in some
countries besides studying the reality of technical education in Egypt,
similarities and differences that can be derived through the comparative
analytical study, Technical education institutions in Egypt, working to take
advantage of global trends
The study uses the comparative approach with its analytical
descriptive approach through a comprehensive description of the
phenomenon and analysis of information and data related to the study subject
in the light of strong and cultural factors. For the comparative cultural
analysis of the axes covered by the study in its various aspects and based on
the above is a proposed scenario to develop the institutions of technical
education in Egypt in the light of global trends.
Keywords: Technical education institutions ; Contemporary global trends
;Comparative analytical study ; Proposed scenario.
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تصور مقترح لتطوير مؤسسات التعليم الفني بمصر
في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة
د /رضا عبد البديع السيد عطية
جامعة الملك خالد – كلية التربية –المملكة العربية السعودية
مستخلص البحث
يتناول البحث كيفية االستفادة من االتجاهات العالمية المعاصرة في تطوير مؤسسات التعليم
الفني من خالل دراسة تطور مؤسسات التعليم الفني في بعض الدول بجانب دراسة واقع التعليم الفني
في مصر ،وأوجه التشابه واالختالف التي يمكن استخالصها من خالل الدراسة التحليلية المقارنة
وبالتالي وضع تصور مقترح لتطوير مؤسسات التعليم الفني بمصر في ضوء االتجاهات العالمية
المعاصرة ،وتستخدم الدراسة المنهج المقارن بمدخله الوصفي التحليلي من خالل الوصف الشامل
للظاهرة وتحليل المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الدراسة في ضوء القوي والعوامل الثقافية،
ويتم ذلك من خالل التحليل الثقافي المقارن للمحاور التي تتناولها الدراسة بجوانبها المختلفة وبناء
علي ما تقدم يتم وضع تصور مقترح لتطوير مؤسسات التعليم الفني بمصر في ضوء االتجاهات
العالمية المعاصرة.

الكلمات المفتاحية
مؤسسات التعليم الفني؛ االتجاهات العالمية المعاصرة؛ الدراسة التحليلية المقارنة؛ تصور مقترح.
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نص البحث
مقدمة الدراسة
يشهههد العالم تطورا كبيرا في مجال التعليم الفني خصههوصهها مع ةيادة المعرفة والتطور
التقني وسهههاهم هاا التطور في تقدم العديد من الهي ات والمؤسهههسهههات التعليمية الفنية ،وأصهههب للتعليم
الفنى دور كبير في إعداد قوى عاملة تسههههههتطيع التعامل مع التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة
المتسههههارعة  ،مما دفع العديد من الدول في تطوير منظومة التعليم الفنى لتواكب التقدم العلمى والتقني
الهائل وتغير استراتيجيات االنتاج .
تضههطلع مؤسههسههات التعليم الفني بدور كبير في مواكبة التطور التقني ومتطلبات سههو
العمل  ،وقد اهتمت العديد من الدول بتطوير عمليتي التعليم والتدريب في مجال التعليم الفني والتقني
حيث ركزت علي تحديد االحتياجات التعليمية والتدريبية المطلوبة من أجل ضههههههمان نجاح برامج
التدريب والتعليم ومواكبتها الحتياجات سهههههو العمل  ،بجانب التخطيا دراج تكنولوجيا المعلومات
وا تصهههههاالت فى التعليم والتدريب بمجال التعليم الفنى من أجل التعبير عن التحوالت التي تحدث في
سههو العمل وتطوير مؤسههسههات التعليم لتحسههين عمليات التعليم والتعلم في مجال التعليم الفني وصههقل
الخبرات الفنية ووضهههع معايير لتلك المؤسهههسهههات التعليمية وصهههوال لتحسهههين الصهههورة العامة للتعليم
والتدريب في مجال التعليم الفني وةيادة جاذبيته لدي الدارسههههههين وامسههههههر وجميع الجهات المعنية
(المؤتمر الدولي الثالث)2102 ،
وقدم االتحاد االوربى في عام 2102م مبادرة شارك فيها أكثر من  01مليون طالب في
المرحلههة الثههانويههة العليهها في برامج التعليم الفني  ،أي مهها يعههادل  ٪1..0من جميع طالب المرحلههة
الثانوية العليا .العامة .وشكل الشباب نسبة  ٪ 25من جميع طالب المرحلة الثانوية العليا المشاركين
في البرامج الفنية ،حيث يعتبر التعليم الفني عنصرا أساسيا في خفض معدالت بطالة الشباب وتسهيل
انتقال الشباب من التعليم إلى سو العمل ،فعملت علي ةيادة جاذبية البرامج الفنية والتلماة الصناعية
كبديال للتعليم الثانوي العام والتعليم العالي ،وتؤدي إلى تطابق أفضههههههل مع المهارات التي يبحث عنها
أرباب العمل ،حيث ينظر إلى التعليم والتدريب الفنيين على أنهما خطوة فعالة تسههههل انتقال الفرد إلى
سو العمل(Education and training statistics at regional level,2017) .
يعاني التعليم الفنى في مصههر من عدة مشههكالت تؤلر علي مؤسههسههات التعليم الفنى منها
غياب التنسههيق بين المراكز البحثية المتخصههصههة ومؤسههسههات التعليم الفنى  ،و كالك عدم توافر اليات
تسههههويق إنتاج المراكز البحثية في مجال التعليم الفنى وبالتالي تقليل عدد المسههههتفيدين  ،وغلبة الجانب
النظري علي الجانب التطبيقي العملي الاى تحتاجه مؤسههههههسهههههههات التعليم الفنى وبالتالي التنافر بين
النظرية والتطبيق الاي من المفترض أن ينسههههجما خصههههوصهههها في مؤسههههسههههات التعليم الفنى  ،بجانب
محاوالت تطبيق نماذج وخبرات دولية دون النظر لمدي تناسهههبها مع الواقع المحلي ومتطلبات التنمية
وسو العمل فى مصر (رئاسة الجمهورية .)2100 ،
ومن بين مشههههههكالت التعليم الفني عدم وجود معايير لتقيم المخرجات التعليمية ونوعية
الخريج بجههانههب انخفههاض مسههههههتوي تعليم بعض المقررات والبرامج المؤلرة في ت ه هيههل الملتحقين
بمؤسهههسهههات التعليم الفني كالعلوم والرياضهههيات واللغات  ،وعدم مناسهههبة المناهج والمقررات لسهههو
العمل وعدم مواءمة مخرجات مؤسسات التعليم الفنى مع احتياجات سو العمل فيوجد حوالي %01
فقا من الخريجين يتاح لهم فرص عمل بعد التخرج (شحاتة .)2100،
وتحاول مصههههر تحسههههين مؤسههههسههههات التعليم الفني من خالل التوسههههع في فكرة اسههههتخدام
المدارس كمراكز خدمات فنية واسههتشههارية وانتاجية والعمل علي التوسههع في الشههركات فى المجاالت
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مشكلة البحث
رغم محاوالت تحسههههين مؤسههههسههههات التعليم الفني بمصههههر لتواكب التطور الهائل علي
الصههههعيد العالمي مع تلبية احتياجات سههههو العمل ومتطلبات التنمية وتحقيق النمو االقتصههههادي القائم
علي ا نتاجية واستغالل الموارد البشرية ،إال أن هناك العديد من االشكاليات والعراقيل التي تؤلر في
أداء تلك المؤسسات الفنية .
وتت لر مؤسسات لتعليم الفني ببعض القواعد واالجراءات التنظيمية التي تقلل من فاعليته
ففي عام 2112م ،صههههههههدر قرار وةاري رقم (  ) 52ب تاريخ  2112 / 0 / 0بشهههههههه ن القوا عد
وا جراءت والضههههههوابا ونظم التدريب الفني نظام السههههههن وات بالثالث (وةارة التربية
والتعليم  2112 ،م) ،لم صهههدر في العام التالي صهههدر قرار وةاري رقم (  ) 050بتاريخ
 211. / 00 / 01م بشهههه ن نقل تبعية ا دارة العامة للتعليم والتدريب الفني من ا شههههراف
المبههاشههههههههر لمكتههب الوةير إلى ا دارة المركزيههة للتعليم الفني بقطههاع التعليم الفني
وال تجهيزات(وةارة التربية والتعليم .) 211. ،
وال يمكن تجاهل أن مؤسههههسههههات التعليم الفنى غالبا مايلتحق به أبناء الطبقات
الفقيرة وأصههحاب القدرات العقلية امقل لالك ينظر له نظرة متدينة بجانب حاجة أبناء
تلك الطبقات إلي االلتحا بسو العمل بعدد سنوات دراسية أقل .
وتعانى مؤسههسههات التعليم الفنى من ضههعف الشههراكة مع مؤسههسههات ا نتاجية المختلفة نظرا
لغياب التنسيق بين مؤسسات التعليم الفنى ومؤسسات العمل واالنتاج  ،وال يمكن إغفال تخوف طرفا
الشهههههراكة من كثرة التكاليف وتحمل أعباء إضهههههافية بجانب أن أغلب الشهههههراكات تتم بناء علي رغبة
وةارة التربي ة والتعليم وليسهههههت نابعة عن رغبة حقيقية لدي مدارس و مؤسهههههسهههههات التعليم الفنى في
عمليات الشراكة (العويلي.)2112 ،
كما تنفصههههههل بحوث وبرامج تطوير مؤسههههههسههههههات التعليم الفنى عن الواقع ،
فبحوث التطوير في مصر منبثقة عن وجهة نظر حكومية عليا التشارك فيها مؤسسات
التعليم الفني ،و با لك ت عد م حاوالت التطوير بم ثا بة نظرة فوق ية ال تراعي احت يا جات
مؤسسات التعليم الفنى المنوط به التطوير (ةياد ه . ) 2100 ،
وبالتالي تكمن مشكلة البحث في السؤال الرئيسي التالي
كيف يمكن تصور مقترح لتطوير مؤسسات التعليم الفني بمصر في ضوء االتجاهات العالمية؟
ويتفرع من هذا السؤال عدة تساؤالت فرعية
 -0ما أهم االتجاهات العالمية في مجال تطوير مؤسسات التعليم الفنى؟
 -2ما واقع مؤسسات التعليم الفنى فى مصر؟
 -0ما أوجه التشههابه واالختالف في ضههوء الدراسههة التحليلة المقارنة بين االتجاهات العالمية فى
مجال تطوير مؤسسات التعليم الفنى وواقع مؤسسات التعليم الفنى فى مصر؟
 -1ما التصههور المقترح لتطوير مؤسههسههات التعليم الفنى فى مصههر فى ضههوء االتجاهات العالمية
الحديثة؟
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أهداف الدراسة
يهدف البحث إلى
 التعرف علي أهم االتجاهات العالمية في مجال تطوير مؤسسات التعليم الفنى. االستفادة من االتجاهات العالمية في مجال تطوير مؤسسات التعليم الفنى. الوقوف علي واقع مؤسسات التعليم الفنى فى مصر. إسهههتخالص أوجه التشهههابه واالختالف في ضهههوء الدراسهههة التحليلية المقارنة بين االتجاهاتالعالمية فى مجال تطوير مؤسسات التعليم الفنى وواقع مؤسسات التعليم الفنى فى مصر.
 وضع تصور مقترح لتطوير مؤسسات التعليم الفني بمصر في في ضوء الدراسة التحليليةالمقارنة.
أهمية الدراسة
يستمد هذا البحث أهميته في اآلتي
 إلراء المجال التربوي ببحث من هاا النوع  ،بلفت النظر لمؤسسات التعليم الفني التى تعتبرقاطرة التنمية.
 إحتياج المكتبات العربية للبحوث والدراسههات فى مجال مؤسههسههات التعليم الفني من منظورمقارن.
 تبصهههير القائمين على مؤسهههسهههات التعليم الفنى ب برة الجوانب المرتبطة بمؤسهههسهههات التعليمالفنى ،وبالتالي مساعدتهم في التعامل معها.
منهج البحث
تستخدم الدراسة الحالية المنهج المقارن بمدخله الوصفى التحليليى من خالل دراسة وتحليل
الحقائق والمعلومات والبيانات وا حصاءات المتصلة بموضوع الدراسة (مؤسسات التعليم الفنى) في
ضههههوء القوي والعوامل الثقافية ،وبالتالي التحليل الثقافي المقارن للعناصههههر موضههههع البحث بجوانبها
المختلفة فى ضوء القوى والعوامل الثقافية واستخالص أوجه التشابه واالختالف بين دول المقارنة.
حدود الدراسة
اقتصر البحث على الحدود التالية
 الحدود البشرية :ممثلة في مديري االدارات التعليمية ومدارس التعليم الفني.
الحدود المكانية  :من خالل دراسة تطور مؤسسات التعليم الفنى بمصر .

 الحدود الزمنية  :تركز هاه الدراسههة علي دراسههة تطور مؤسههسههات التعليم الفنى في الفترة
من نهاية القرن العشرين وحتي العقد الثاني من القرن الحادي والعشرون .
مصطلحات الدراسة
التعليم الفنى
عرف التعليم الفنى ب نه عملية إعداد للفرد لمهنة أو حرفة معينة من خالل إكسهههابه مجموعة
من الخبرات بطريقة مؤسههسههية سههواء رسههمية أو غير رسههمية من أجل التوةيف فى مهنة تتناسههب مع
احتياجات امفراد وقدراتهم وإسهههههتعدادتهم ( .)Kennedy ,2011وعرف التعليم الفنى ب نه جزء من
التعليم النظامى العام يهدف إلى إ عداد الفرد من أجل التوةيف في وةيفة تتالئم مع برامج االعداد
الفنى أو المهني بما يتالئم مع احتياجات ومتطلبات المجتمع ( . )Lohithakshan,2002كما عرف
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الدراسات السابقة
اوال  :الدراسات العربية.
دراسةةة (الحبشةةى  )9112بعنوان " تطوير التعليم الفنى نظام الثالث سةةنوات في ضةةوء
احتياجات سوق العمل .دراسة ميدانية "
وتناولت هاه الدراسة سبل تطوير مؤسسات التعليم الفني الفني في ضؤء دراسة احتياجات
السو المحلي وركزت الدراسة علي مؤسسات التعليم الفني ذات الثالث سنوات والتي تلي المرحلة
االعدادية والتي تعني بتخريج عمال يشهههكلون القاعدة ا نتاجية االكبر  ،وقد خرجت الدراسهههة بالنتائج
امتية
 .0تباعد المخرجات التعليمية لمؤسههههههسههههههات التعليم الفنى نظام الثالث سههههههنوات عن متطلبات
واحتياجات سو العمل.
 .2تفتقر مؤ س سات التعليم الفنى نظام الثالث سنوات إلي العديد من االدوات التى تمكن لتحقيق
العمالة المدربة وفقا لألهداف والخطا المرسومة .
تتشابة تلك الدراسة مع البحث الحالى فى تناول التعليم الفنى  ،بينما تختلف تلك الدراسة مع
البحث الحالى الاى يتناول تطور مؤسههههسههههات التعليم الفنى من خالل بعض الرؤى والتجارب الدولية
بينما اقتصرت تلك الدراسة على تطوير التعليم الفنى نظام لالث سنوات .
وقد أسههتفاد البحث الحالي من تلك الدراسههة التعرف علي مخرجات المصههاحبة مؤسههسههات
التعليم الفني نظام الثالث سههههنوات في مصههههر  ،وكالك االمكانات المتاحة ونواحي الضههههعف والقوة
ومدي نجاح الخطا المرسومة .
كما توصةةةةةةلة دراسةةةةةةة (التميمي  )9112بعنوان " إصةةةةةةالح التعليم والتدرين المهني
والتقنى لتشغيل الشباب " إلي النتائج اآلتية
 .0أهمية تكامل مؤسسات التعليم الفنى والمهنى لتحقيق أهداف التعليم التقنى والمهنى من توفير
االيدي العاملة وربطها بالتشغيل.
 .2ضههههرورة تحديد المتطلبات التعليمية والتدريبية لكل من مؤسههههسههههات التعليم المهنى والتقنى
وتحديد طبيعة المخرجات التعليمية لمؤسسات التعليم والتدريب المهنية والفنية .
 .0تحديد أولويات سو العمل بحيث يتم إعادة صياغة العمليات التدريبية والتعليمية وفقا لالك.
وقد تناولت هاه الدراسهههة االجراءات ا صهههالحية في مؤسهههسهههات التعليم الفني والمهني
وربطها بعمليتي التشهههغيل والتوةيف وحاولت الربا بين مؤسهههسهههات التعليم الفني والمهني علي حد
سواء وتحديد أدوار كال من التعليم الفني والمهني وكيفية تلبية احتياجات سو العمل من خريجي تلك
المؤسسات .
تتشههههابة تلك الدراسههههة مع البحث الحالى فى تناول إصههههالح التعليم الفنى  ،بينما تختلف تلك
الدراسهههههههة مع البحث الحالى الاى يتناول تطور مؤسههههههسهههههههات التعليم الفنى من خالل بعض الرؤى
والتجارب الدولية بينما تناولت تلك الدراسهة عملية إصهالح التعليم لمؤسهسهات التعليم والتدريب التقنى
والمهنى وتحديد أدوارهم ومخرجاتهم وفقا لمتطلبات سو العمل.
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التعليم الفنى ب نه نوع من التعليم النظامي في مسههتوى التعليم الثانوي يتضههمن إعدادا تربويا وإكسههاب
معارف ومهارات وقدرات مهنية ويستهدف تخريج عمال فنينين في مختلف المجاالت والتخصصات
المهن ية (أبو قرن .)2102 ،ويمكن تعريف التعليم الفنى ب نه نوع من التعليم في مرح لة التعليم ق بل
الجامعى يسههههههتهدف إلى إكسههههههاب المعارف والمهارات الخاصههههههة بمهنة أو حرفة ما ترتبا بسههههههو
واحتياجات العمل وفقا لمكونات قائمة على العمل .
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وقد أسههههتفاد البحث الحالي من تلك الدراسههههة التعرف علي احتياجات سههههو العمل ومدي
تلبية مؤسسات التعليم الفني والمهني في مصر لتلك االحتياجات  ،كما استفاد البحث الحالي من تلك
الدراسة في التعرف علي المتطلبات التعليمية والتدريبية لمؤسسات التعليم الفني.
وقدمة دراسة( مسعود  )9109بعنوان " دور المؤسسات الحكومية في تلبية احتياجات
سوق العمل من خريجى مدارس التعليم الفنى " .رؤية حول دور المؤسسات التعليم الفنى الحكومية
حيث اسههههتهدفت الدراسههههة التعرف علي مدي نجاح المؤسههههسههههات التعليمية الفنية الحكومية في تلبية
احتياجات سو العمل والتعامل مع التخ ص صات الجديدة التي فر ضتها التكنولوجية الحديثة والتطور
الحضاري.
وأبرزت بعض النتائج منها
 .0وجود بعض السلبيات في مؤسسات التعليم الفنى خصوصا فيما يتعلق بتلبية احتياجات سو
العمل.
 .2عدم الربا بين المؤسسات الحكومية وا نتاجية ومؤسسات التعليم الفنى ،والت كيد على ربا
التعليم الفنى باحتياجات سو العمل.
 .0تزايد المعوقات المرتبطة بمؤسهههسهههات التعليم الفنى والتى تعيق تحقيق امهداف المرسهههومة
لهاا النوع من التعليم .
تتشههابة تلك الدراسههة مع البحث الحالى فى تناول مؤسههسههات التعليم الفنى  ،بينما تختلف تلك
الدراسهههههههة مع البحث الحالى الاى يتناول تطور مؤسههههههسهههههههات التعليم الفنى من خالل بعض الرؤى
والتجارب الدولية بينما ركزت تلك الدراسههههههة على العالقة االرتباطية بين مؤسههههههسههههههات التعليم الفنى
وسو العمل.
وقد اسهههتفاد الباحث من تلك الدراسهههة في التعرف علي السهههلبيات والمعوقات بمؤسهههسهههات
التعليم الفني في مصر ومدي اتساقها مع امهداف المرجوة  ،بجانب الربا بين سلبيات ا عداد الفني
والمهني ومتطلبات التنمية
ثانيا  :الدراسات االجنبية.
دراسةةةةةة (ويلسةةةةةون  " )9110بعنوان إصةةةةةالح التعليم الفنى والمهنى والتدرين فى عالم
العمل المتغير"
وتنههاولههت ا صههههههالحههات التعليميههة فى ةههل المتغيرات فى سههههههو العمههل فى ةههل التطور
التكنولوجى وخرجت بعدة نتائج
 .0تطور التعليم الفنى والتقنى في بعض الدول الصناعية وتوافقه مع متغيرات سو العمل في
ةل الثورة التكنولوجية.
 .2التفاوت الكبير في دور مؤسسات التعليم الفنى والمهني بين الدول الصناعية والنامية.
 .0أهميههة مواكبههة التطور التكنولوجى فى مجههال التعليم الفنى والتقنى بمهها يتوافق مع سههههههو
العمل.
 .1اهمية تطبيق بعض الطر الحديثة كالتعليم والتدريب النشهههههها  ،وكالك دور الشههههههراكة
المجتمعية  ،وآليات دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصههههال الحديثة في تطبيقات التعليم الفني
والمهنى.
تتشههههههابة تلك الدراسههههههة مع البحث الحالى فى تناول تطور التعليم الفنى فى ةل المتغيرات
الدولية والتقنية وتطور سو العمل  ،بينما تختلف تلك الدرا سة مع البحث الحالى الاى يتناول تطور
مؤسهههههسهههههات التعليم الفنى من خالل بعض الرؤى والتجارب الدولية بينما ركزت تلك الدراسهههههة على
متطلبات التعليم الفنى والمهنى فى ةل تطور متطليات سو العمل.
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وقد أسهههههتفاد الباحث من تلك الدراسهههههة التعرف علي التطورات ا دارية والمهنية في الدول
الصهههههناعية ومدي تعاملها مع التطور التقني والتكنولوجي ومدي اسهههههتفادة مؤسهههههسهههههات التعليم الفني
والمهني من هاا التطور بجانب التعرف علي الفجوة بين مؤسسات التعليم الفني في الدول الصناعية
والدول النامية.
كما قدمة دراسةةةة (كاسةةةتيلنوا وأخرون  " )9113بعنوان التعليم الثانوي والتعليم الفني
واإلصالح المدر سي ال شامل " رؤى إ صالحات تتعلق بالمرحلة الثانوية من خالل دراسة متطلبات
تلك المرحلة في مؤسههههههسهههههههات التعليم الثانوى وكاا مدارس التعليم الفنى فى إطار الخطا التعليمية
والسياسات المرسومة وخرجت بعدة نتائج
 .0تحتاج ا صههههههالحات المدرسههههههية في التعليم الثانوى والفنى لبعض التعديالت المرتبطة
بالمقررات والمناهج الدراسية.
 .2تتطلب مؤسسات التعليم الفنى في تلك المرحلة العديد من الجوانب التطبيقية والعملية.
 .0أهميههة أن يكون معلم التعليم الفنى ملم بههالجوانههب امكههاديميههة بجههانههب الجوانههب التطبيقيههة
العملية.
تتشههههابة تلك الدراسههههة مع البحث الحالى فى تناول مدارس التعليم الفنى فى ضههههوء التجارب
الدولية  ،بينما تختلف تلك الدراسهههههههة التي تناولت مدارس المرحلة الثانوية العامة والفنية  ،بينما
يتناول البحث الحالى تطور مؤسسات التعليم الفنى فى ضوء التجارب الدولية الحديثة .
وقد أسههتفاد البحث من تلك الدراسههة التعرف علي جوانب االصههالحات التعليمية والتدريبية
في مؤسههسههات التعليم الفني ودور المناهج الحديثة والتدريب التقني في إنجاح تلك االصههالحات  ،كما
بينت تلك الدراسة دور المدرب وأهمية تطور أدائه وفكره في ضوء التطور العلمي والتكنولوجي.
وقامة دراسةةةة ( )Barnnrt,2006بعنوان "الدور االسةةةترالى في إصةةةالح التعليم
والتدرين المهنى في الصين" بتناول الجوانب ا صالحية للتعليم الفنى والمهنى في مؤسسات التعليم
الصهههينية ومدي ت لرها بالخبرة االسهههترالية سهههواء بالشهههراكة أو تبادل الخبرات وفقا للخطا التعليمية
الموضوعة أو بربا مؤسسات التعليم الفنى والمهني بالمؤسسات ا نتاجية وسو العمل .
وخرجت بعدة نتائج
 .0وجود خطة تعليمية وتدريبية واقعية تتناسههب مع االمكانات والموارد المتاخة في مؤسههسههات
التعليم الفني الصينية
 .2تطور مؤسسات ومدارس التعليم الفني الصينية ذات الشراكة امسترالية .
 .0ةيادة التوةيف والتشغيل للخريجين سواء داخل الشراكات واالمصانع الصينية أو الترش
للعمل في المؤسسات ا نتاجية والشركات امسترالية .
تتشهههههابة تلك الدراسهههههة مع البحث الحالى فى تناول تطور التعليم الفنى فى ضهههههوء الخبرات
والتجارب الدولية والوقوف على التطور الهائل في مؤسسات التعليم الفنى ،بينما تختلف تلك الدراسة
مع البحث الحالى الاى يتناول دراسههههههة بعض التجارب الدولية وإمكانية االسههههههتعانة بها في تطوير
مؤسسات التعليم الفنى فى مصر .
وقد أستفاد البحث من تلك الدراسة في التعرف علي الشراكات الدولية المرتبطة بمؤسسات
التعليم الفني بجانب التعرف علي الفكر التربوي والتدريبي في كال من الصههههههين وأسههههههتراليا وكالك
الخطا والسياسات والفلسفات التربوية المرتبطة بمؤسسات التعليم الفني في كال البلدين.
وتناولة دراسةةة ( )Chen,2012بعنوان"دراسةةة تحليلية مقارنة لنظم التعليم والتدرين
الفنى والمهنى في كل من الصةةةةين وأسةةةةتراليا" تطور التعليم المهنى والفنى في مؤسههههسههههات التعليم
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الصهههينية وامسهههترالية من خالل النظام التعليمي للبلدين وفقا للخطا التعليمية الموضهههوعة وخرجت
الدراسة بعدة نتائج
 .0نجاح مؤسهههههسهههههات التعليم الفنى والمهنى في توفير القوى البشهههههرية والكفاءات المطلوبة من
خالل الخطا الدراسية والتدريبية الموضوعة في كال من أستراليا والصين.
 .2ت لر مؤسسات التعليم الفني والمهني في الصين ب سلوب تعليم وتدريب الكوادر في أستراليا
 .0تشابه مخرجات التعليم الفنى والمهنى في كال البلدين .
تتشابة تلك الدراسة مع البحث الحالى فى تناول مؤسسات التعليم الفنى من منظور مقارن ،
بينمهها تختلف مع البحههث الحههالى الههاى يتنههاول عههدد من التجههارب الههدوليههة المختلفههة و مههدي مالئمتههها
للتطبيق لتطوير مؤسسات التعليم الفنى فى مصر .
وقد أسههههتفاد البحث من تلك الدراسههههة في التعرف علي نظم التعليم والتدريب بمؤسههههسههههات
التعليم الفني في كال من أستراليا والصين وكالك المخرجات التعليمية واالمكانات التعليمية والتدريبية
وأبرة الخطا والبرامج .
ثالثا :التعقين على الدراسات السابقة
تناولت الدراسهههات السهههابقة العديد من الجوانب ذات الصهههلة بمؤسهههسهههات التعليم الفنى
سواء علي ال صعيد الدولي من خالل التعرف علي ال سا سات والفل سفات التعليمية والتدريبية والخطا
والبرامج التنفياية الموضوعة أو من خالل دراسة الواقع المحلى ومدي تناسبها مع التطور الكبير في
مجال التعليم الفني والمهني  ،بجانب تناولها بعض الخطا والتطبيقات والجوانب التجريبية للتعليم
الفنى  ،كما تطرقت الدراسههههات السههههابقة للعديد من جوانب الشههههراكة بين مؤسههههسههههات التعليم الفنى
والمؤسهههسهههات ا نتاجية وربا مؤسهههسهههات التعليم بسهههو العمل  ،كما أبرةت تلك الدراسهههات ةيادة
االتجاهات نحو ال شراكة بين مؤ س سات التعليم الفنى والمؤ س سات الحكومية والخا صة امخرى  ،كما
أشارت فى نتائجها لوجود العديد من الخطا والخطا البديلة لمؤسسات التعليم الفنى من أجل تطوير
المخرجات التعليمية وكالك ربا التعليم باالنتاج وتفعيل الشراكات مع المؤسسات ا نتاجية بما يسهم
في تشهههههغيل الخريجين وبالتالي تقديم تعليم وتدريب مالئم الحتياجات سهههههو العمل  ،كما تناولت تلك
الدراسهههات بعض التجارب الدولية كالتجربة الصهههينية واالسهههترالية سهههواء من خالل المقارنة بين كال
البلدين أو من خالل دراسة مظاهر الشراكة والمؤسسات التعليمية ذات الشراكة وكالك دراسة نتائج
تلك الشههههراكة  ،ووضهههه من خالل نتائج تلك الدراسههههات مدي التفاوت بين الدور التعليمي والتدريبي
لمؤسهههسهههات التعليم حسهههب االمكانات المادية والبشهههرية وطبيعة فهم أدوار مؤسهههسهههات التعليم الفنى ،
وهناك العديد من الجوانب التي اسهههتفادت بها الدراسهههة الحالية من تلك الدراسهههات السهههابقة من خالل
التعرف علي االهداف التربوية والمهنية لمؤسههسههات التعليم الفنى سههواء من خالل فهم طبيعة المرحلة
الدراسههههههية التى تصهههههههاحب فترة التعليم والتدريب المهنى والتقنى والفني أو من خالل فهم عمليات
الشهههههراكة ا نتاجية وفقا للخطا التنموية والتعليمية الموضهههههوعة  ،كما بينت تلك الدراسهههههات مالم
مؤسسات التعليم الفنى في مصر وأبرة ا شكاليات والتحديات المرتبطة بتلك المؤسسات التعليمية ،
وقدمت كالك مدي التطور وفاعلية الشهههههراكات الدولية وأبرةها الشهههههراكة مع ألمانيا في مجال التعليم
الفني والمهني  ،كما تطرقت لبعض السلبيات المرتبطة باالعداد المهني والعلمي في مؤسسات التعليم
الفني با ضهههههافة لمناقشهههههة جوانب القصهههههور في الشهههههراكة بين مؤسهههههسهههههات التعليم الفني والمهني
والمؤسسات المجتمعية ا نتاجية سواء الحكومية أو الخاصة.
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تطور مؤسسات التعليم الفنى في ألمانيا.
تطورت مؤسسات التعليم الفنى في ألمانيا بشكل كبير في القرن الحادى والعشرين حيث
يعتمد التعليم الفنى والتدريب المهني في ألمانيا علي التنوع فى الممارسههههههات التعليمية فهو يجمع بين
النظرية والممارسة  ،كما يوجد شراكة تعليمية وتدريبية فى مؤسسات التعليم الفنى والمهنى  ،فيتلقي
المتدربون التدريب ألناء العمل في الشركة يوم أو يومين في امسبوع لتلقى الجانب العملى والتدريبي
 .وترتكز مؤسههههسههههات التعليم الفنى والمهني على المبادة االسههههاسههههية المؤهلة للعمل من خالل نظام
مزدوج يجمع بين النظرية والتطبيق والممارسة ،وساهم توجه ألمانيا نحو ال سو الحر في العمل من
تقليل البطالة من خالل مؤسههههههسهههههههات التعليم الفنى بتوفير برامج تدريبية لكافة االعمار والمرا حل
(Rindfleisch & Fortmann ,2015).
و في عام  2112م ،بلغ نسهههههبة الملتحقين بالتعليم الفنى في ألمانيا  ٪22من جملة الملتحقين
بالمرحلة الثانوية  ،ويسههجل  ٪22من طالب المرحلة الثانوية العليا في المسههارات المهنية في النظام
المزدوج  ،با ضافة إلى مؤهالت التعليم والتدريب المهني  ،ويوجد تواةن بين الجنسين في التدريب
المهني بين تخصصات التجارة والتقنية تقدم المدارس (  ) Fachschulenبرامج في المستوى الثالث
من المسههتوى  Bوالتي تسههتمر من سههنتين إلى  1سههنوات تقدم  Fachhochschulenبرامج موجهة
مهنيا ً في المستوى ( Beicht, 2009(. A
كما تقدم بعض امقاليم برامج التعليم والتدريب المهني ا ضافية في المستوى الثالث مثل
المسههههههتوى المهني لألكاديميات في بافاريا  ،بادن فورتمبيرك  ،سههههههاكسههههههونيا  ،برلين  ،وهي برامج
مصههههممة لتسهههههيل االنتقال إلى التعليم والتدريب المهني لمن لديهم صههههعوبات في مؤسههههسههههات التلماة
الصههناعية ،ويتلقى الطالب خالل السههنة المهنية أو ما قبل المهني التوجيه المهني واكتسههاب المهارات
المهنية امسهاسهية المصهممة لمسهاعدتهم على الحصهول على التدريب المهني أو إدخال برنامج التعليم
والتدريب المهني على أساس مدرسي أو بدء العمل ولكن دون الحصههههههول على مؤهل كامل .تنوعًا
مؤسسيًا  ،هاه الدورات االنتقالية يمكن تدريسها في المدارس المهنية المؤسسات والشركات علي حد
سواء ( Beicht, 2009(.
وتسههههههعي ألمانيا لزيادة القدرة التنافسههههههية العالمية من خالل مؤسههههههسهههههههات التعليم الفني
والمهني،فيوجد العديد من الفرص بعد المرحلة الثانوية للحصهههول علي مؤهل مهني معترف به وطنيا
بالتعاون مع بعض الشههههههركات والمصهههههههانع التي تعمل علي توفير راتبا ً مقابل العمل الاي يقوم به
المتدرب والاي يواكب فترة التعليم والتدريب  ،ففي عام  2105م تم توفير  1012.وةيفة لخريجي
تلك المؤسههههسههههات الفنية  ،بجانب هاا النظام يوجد إتجاه أخر يتضههههمن معايير لالتحا بالتعليم الفنى
والتدريب المهني بعد المدرسة االبتدائية بما يعرف بالنظام المزدوج )Kahlen, 2017( .
يتم إعداد خريجي المدارس للحياة العملية ،ويسههههههتمر التدريب لمدة سههههههنتين إلى لالث
سنوات ون صف ليجمع بين النظرية التي تقدم في المدارس المهنية ،والممار سة في التدريب بال شركة
أو المصنع  ،ويقضي المتدربون حوالي لاللة أو أربعة أيام في امسبوع في الشركة  ،ويتسق التعليم
في المدرسههة المهنية مع التدريب في الشههركة أو المصههنع ويتم تنسههيق المحتوى التعليمي مع التدريب
العملي في الشهههركة أو المصهههنع  ،و يتم اسهههتكمال جميع البرامج التدريبيه بشهههكل احترافي بما يؤدي
إلى الكفههاءة المهنيههة المطلوبههه من قبههل الههدولههة بههدرجههة معيههاريههه معترف بههها في جميع أنحههاء
ألمانيا)Federal Institute for Vocational Education and Training ,2015(.
كما تسههههههم القدرات البحثية الهائلة في مجال التعليم الفنى والمهني في تطوير مؤسهههههسهههههات
التعليم مسهههتفيدة من الموارد المتاحة ،مما سهههاهم فى افتتاح عدة مسهههارات من المرحلة الثانوية التعليم
والتدريب المهني للتعليم العالي والتى اسهههههتقطبت عدد كبير من المتدربين وهناك أسهههههلوب خاص في
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التقييم يختلف عن الطر العادية يعتمد علي التقييم التراكمي للعمليات التدريبية والمعرفية  ،وعادة ما
يقضهي الطالب المتدربون  1-0أيام في امسهبوع في شهركة تدريب تقدم التدريب العملي على أسهاس
خطة التدريب الموضههوعة  ،يحصههل الطالب المتدرب على راتب يزداد سههنويا ً ويبلغ في المتوسهها
للث امجرالمقرر للعامل ماهر ،وبالنسههبه للشههركات الصههغيرة التي اليمكن أن توفر التدريب الشههامل
فتعمل علي تشهههكيل برامج تدريبيه مع شهههركات أخرى حيث يقضهههي الطالب  02سهههاعة في التدريب
العملي المكمهههل للتهههدريم بهههدوام جزئي ،في بعض الحهههاالت يتم تنظيم دورات تهههدريبيهههة مكملهههه
)Hoeckel and Schwartz ,2010(.
تطور مؤسسات التعليم الفنى في أستراليا.
شهههدت مؤسههسههات التعليم امسههترالية تطورا كبيرا مع بداية القرن الحادى والعشههرون من
خالل ربطها باحتياجات المجتمع  ،فتقدم مؤسسات التعليم الفنية التلماة الصناعية التقليدية في مناطق
محددة من التجارة والحرفة مثل هندسة البناء والتشييد والسباكة ،وكالك ميكانيكا السيارات ،والطهي
التجاري ،وتصفيف الشعر ،والطباعة........الخ) وفقا الحتياجات سو العمل .
وتقدم المؤسههههسههههات التعليمية مجوعة متنوعة من المهن تشههههمل (تكنولوجيا المعلومات،
وتجارة التجزئة ،ورعاية امطفال ،والسهههههياحة ،والضهههههيافة) في المناطق التي تحتاج لمثل تلك المهن
والخدمات وهناك مدد تدريبية تسههههههمي (المدرات التدريبية) عادة ما تكون أقل من عامين  ،كما ال
يوجد سههههن معين لالتحا بالتلماة الصههههناعية أوبرامج التدريب ،فيتم إسههههتقبال المتدربين في سههههن
مناسب للمهنة خاصة في مجال الصناعات التحويلية  ،وتقدم برامج للحصول علي مؤهالت دراسية
للعمال بالمؤسههههسههههات االنتاجية ممن لديهم المهارة الفنية المناسههههبة لمزاولة المهنه ولم يحصههههلوا علي
مؤهالت دراسية )Saunders , 2002( .
ومع استمرار نمو سكان أستراليا واقتصادها  ،ال سيما في فيكتوريا ونيو ساوث ويلز ،
اةداد الطلب على النمو وتنويع الصهههناعات والخدمات الثانوية ويوجد شهههراكة بين مؤسهههسهههات التعليم
وبعض المصههانع والمؤسههسههات ا نتاجية  ،فالمتدربون لديهم عقد تدريب مع صههاحب العمل أو شههركة
التدريب  ،فيقدم تدريب جماعي للطالب والمتدربين مع دفع رواتب.
كما تعمل الشههههههركات علي توةيف المتدرب بعد نهاية تدريبه  ،وتعمل علي ترتيب
االحتياجات الخاصههههة بالتدريب ألناء العمل أو خارج العمل  ،ويوجد في هاا الصههههدد منظمة التدريب
المسهههههجلة  ،وبناء علي ذلك يتم وضهههههع خطة تدريبية تحدد من وحدات الكفاءات المراد تحقيقها ،وفي
كثير من امحيان يتم تطوير هاه الخطة من قبل المسههههجلين مع أصههههحاب العمل والطالب باالتفا مع
منظمة التدريب المسههجلة عالوة على ذلك يوجد دوام جزئي لبعض الطالب لحين االنتهاء من تعليمهم
الثانوي )Smith , 2003 (.
وتتغير اللوائ المرتبطة بمؤسههسههات التعليم والتدريب التقني باسههتمرار في ةل إرتفاع أعداد الطالب
بهدف ةيادة ا يرادات الصههههههناعية  ،ومع تنفيا مخطا التعليم والتدريب المهني في عام 2112م وفقا
التفاقية الشهههههراكة الوطنية في عام 2102م ،خفضهههههت الزيادة في التمويل الحكومي والتي كانت تمثل
عائق مادي لوصههههههول الطالب إلى التعليم الفني المالئم  ،ووفقا لالك تزايد عدد رواد التعليم المهني
الخاص القادرين علي دخول سو العمل ،ومع ذلك أدت المخاوف من تحقيق جودة الدورات وبعض
قيود الميزانية إلى تغييرات في عملية التمويل الصناعي (Allen ,2015) .
ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات الصهههههناعة بمعدل سهههههنوي يبلغ  ٪0.2على مدى السهههههنوات
الخمم حتى  ، 2102لتصل إلى  00.5مليار دوالر  ،بما في ذلك ارتفاع بنسبة . ٪ 1.0
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تطور مؤسسات التعليم الفنى في الصين
عملت ال صين علي تنظيم مؤسسات التعليم الفنى  ،فاعتمد المؤتمر الوطني عام 022.م
خطة صههالح مؤسههسههات التعليم الفني وتحديد مهام ا شههراف والتنسههيق والمس ه وليات المختلفة  ،مع
تحديد أدوار ا دارة المحلية في ا شراف علي مدارس التعليم الفني  ،وشهدت بداية املفية الثالثة عدة
إجراءات عملت علي تطوير مؤسههسههات التعليم الفنى بالصههين ،و في عام 2112م تم اعتماد قرارات
مصالح التعليم الفنى يقضي بتعزيز االتصاالت واالرتباطات االقتصادية بين مؤسسات التعليم الفني
والمؤسسات الصناعية  ،وفي عام  2110أقر المؤتمر الوطني بثاللية التعليم الفنى والبحوث وا نتاج
الصناعى  ،وأصدر مجلم الدولة في عام 2111م قرارا لتعزيز االصالح وتطوير التعليم الفني عن
طريق تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم الفنى والمؤسسات والشركات الصناعية  ،مما ساهم في
توفير المدربين والبرامج التدريبية  ،وكالك تطورت أبحاث التعليم الفنى نتيجة إنشههههههاء مراكز بحثية.
()Misko , 2005
وتسههتوعب مؤسههسههات التعليم الفنى الصههينية التغييرات التكنولوجية السههريعة نتيجة تعدد
مسههههتويات التعليم الفنى وأصههههوله المتنوعة  ،فيتم التوسههههع فيه بصههههورة سههههريعة بحيث يواجه الطلب
المتزايد علي العماله بكافة تخصههههههصهههههههاتها ومسههههههتجددتها وبالتالي مواكبة المتغيرات والتطورات
المتالحقة ،بجانب نقل الخبرات المهنية لطالب التعليم الفنى  ،وتزويدهم بالمهارات الالةمة لسههههههو
العمل)Yang, 2014( .
وبداية من عام  2101م ووفقا لخطة(2121-2101م) تم تطوير مؤسههههههسههههههات التعليم الفنى
بالصههههههين بحيث يلتحق  %21من طالب المدارس الثانوية الدنيا بالمدارس الثانوية الفنية العليا حيث
كان بالسهههابق يلتحق %12فقا من طالب المدارس الثانوية الدنيا بالمدارس الثانوية الفنية العليا مقابل
 %22من المدارس الثانوية العامة ويهدف ذلك إلي ةيادة معدل خريجي مؤسههههههسههههههات التعليم الفني
لتحقيق التنم ية اال قتصهههههههاد ية وا ن تاج ية المطلو بة من خالل توفير الع ما لة ال مدر بة لتحقيق الخطا
االقتصادية)Liu, 2014 (.
طورت المدارس الثانوية المهنية العليا وأصههههههب بها تخصههههههصهههههههات كادارة االعمال
وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الدولية وقوانين العمل وتحدد الشههههههركات والهي ات االسههههههتثمارية
ا لمشهههاركة التخصهههصهههات المطلوبة وتعد الطالب لالك  ،كما ال يمن الطالب الشههههادة اال بعد تدريب
عملي بالشههركة لمدة عام وينقسههم الخريجون الي شههقين الشههق االول يلتحق بالشههركات وسههو العمل
والشهههق الثاني يكمل دراسهههتة في الكليات المهنية والتطبيقية ،كما طورت مدارس العمال المهرة وهي
المدارس المعنية بتوفير العمال وهاه المدارس حديثة نوعا ما اذا أنشههه ت في عام  0251م لكن ةادت
أهميتها مع مطلع القرن الحادي والعشههههرين لتلبية االحتياجات المتزايدة في القطاع االقتصههههادي وهي
مدارس تتبع وةارات التضههامن االجتماعي والموارد البشههرية وبها تخصههصههات ةراعية أوصههناعية
أوتجارية والدراسة بتلك المدارس عبارة عن برنامج  0سنوات وتقدم شهادة ورخ صة بمزاولة المهنة
كل حسب تخصصه ويلتحق الطالب المتدرب بالعمل مباشرة (Hao,2010) .
وتتسم مؤسسات التعليم الفني بالصين بتعدد خطا التطوير نظرا للكثافة السكنية الهائلة
في الصههههههين وتع دد ا قاليمها واختالف الظروف الطبيعية والمناخية في كل اقليم وبالتالي اختالف
احتياجات سهههو العمل والمتطلبات ا نتاجية الصهههينية  ،فعلي سهههبيل المثال المدارس الثانوية المهنية
تعتمد علي اكتسههههههاب المهارات بهدف ا نتاجية  ،بينما مدارس التعليم الفني العليا تقوم باعداد القوي
العاملة من خالل المهارات والمعارف العلمية معا  ،بينما تعتمد مدارس العمال المهرة علي إكسههههههاب
الطالب مهههارات العمههل ،ويهتم التعليم الفني في المنههاطق الريفيههة بههالمهن والتكنولوجيهها الزراعيههة
وا نتههاج الحيواني  ،و في المههدن يكون التركيز على المهن الصههههههنههاعيههة كصههههههنههاعههات المحركههات
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وال سيارات والكمبيوتر والمهن المعنية بانتاج المعدات  ،كما ان التوةيف مرتبا بالمناطق الجغرافية
)Guo and Lamb ,2010) .
واستفادت مؤسسات التعليم الفني الصينية من الشراكة التي عقدتها الحكومة الصينية مع نظيرتها
امسهههههترالية فيما يتعلق بتطوير مؤسهههههسهههههات التعليم الفنى والمهنى  ،فهناك برامج مشهههههتركة أبرةها
مشههروع التدريب والتعليم المهنى الصههيني االسههترالي بهدف إصههالح وتوسههيع مؤسههسههات التعليم الفني
بالصهههين وتح سهههين مسهههتوي التدريب للقوي العاملة ويتم علي مرحلتين االولي في المؤسهههسهههات الفنية
الصينية و الثاني عبارة عن دورة تدريبية في أستراليا في عدد من المجاالت المهنية (طلبة  .صهيب ،
.)2105
يتضههه مما سهههبق تنوع التجارب الدولية في مجال تطوير مؤسهههسهههات التعليم الفني في دول المقارنة
ويحاول البحث القاء الضههههههوء علي طبيعة هاا التنوع من خالل بعض النماذج اموربية والمتمثلة في
ألمانيا وآسههيوية والمتمثلة في الصههين ودول العالم الجديد ممثلة في أسههتراليا بهدف الوقوف علي أبرة
السههههلبيات وا يجابيات التي تواكب عملية تطوير مؤسههههسههههات التعليم الفني في كافة مراحلة بداية من
التخطيا ومرورا بالتنفيا والمتابعة وأخيرا التقويم وبالتالي االسههتفادة من عمليات المقارنة بعد دراسههة
واقع مؤسسات التعليم الفني بمصر ومقارنتها بتلك النماذج.
تطور مؤسسات التعليم الفني في مصر
تسعي مؤسسات التعليم الفني في مصر إلي تحسين المستوي المهاري والثقافي والفني
لطالب مدارس ومؤسهههههسهههههات التعليم الفنى عمال علي إعداد القوي العاملة الفنية المدربة سهههههواء علي
مسههههههتوي الفنيين أو المدربين بما يسههههههاعد علي ةيادة فرص العمل للخريجين (رئاسههههههة الجمهورية ،
.)2101
وشهد مطلع القرن الحادي والعشرين تحوال في طبيعة مدارس ومؤسسات التعليم الفني
حيث اهتمت بالشههههراكة مع المؤسههههسههههات ا نتاجية المختلفة وةهر مشههههروع (مبارك –كول ) والاي
اعتمد علي الشراكة مع رجال االعمال بالمدن الصناعية الجديدة مثل (العاشر من رمضان – السادس
من اكتوبر -برج العرب -مدينة السههههادات  ،،وغيرها) ونظام الدراسههههة يومان بالمدرسههههة وأربع أيام
بالمؤسهههههسهههههات ا نتاجية مع التدريب العملي الصهههههيفي تحت إشهههههراف وةارة التربية والتعليم وتكون
الدراسة لمدة  0سنوات بعد المرحلة االعدادية (رئاسة الجمهورية . )2112،
وعلي صهههعيد المؤسهههسهههات والمدارس الفنية المتقدمة يوجد تخصهههصهههات تتالئم مع البي ة
المحلية وهناك مدارس تشهههمل تخصههه واحد مثل مدرسهههة بورسهههعيد التكنولوجية يوجد تخصههه
للبتروكيماويات والبترول ومدرسههههههة طنطا يوجد بها تخصهههههه للغزل والنسههههههيج لتحقيق االهداف
ا نتاجية والصناعية (وةارة التعليم .)2101،
والجدول التالي يوض عدد مؤسسات التعليم الفني في مصر.
جدول 0

يشير إلي عدد مؤسسات التعليم الفني في مصر
المدارس
المدارس البحرية المدارس التجارية المدارس
المدارس
الصناعية
الفندقية
الزراعية
0002
050
222
2
210
ويوض الجدول السابق مدي التفاوت في عدد مدارس ومؤسسات التعليم الفنى في مصر ،
ففي الوقت الاي يبلغ فيه عدد المدارس الزراعية  210مدرسههههههة فقا في بلد تعتمد بشههههههكل كبير علي
62

المجلة الدولية لألبحاث التربوية
Vol. ( 43 ), issue ( 3 ) October 2019

جامعة االمارات العربية المتحدة

UAEU

المجلد (  ) 43العدد (  ) 3أكتوبر 9102
International Journal for Research in Education

63

املجلة الدولية لألبحاث التربوية  -جامعة االمارات العربية املتحدة
المجلد (  ) 43العدد (  ) 3أكتوبر 9102

الزرا عة وا ن تاج الحيواني وتح تاج ل ت ه يل ال عد يد من الكوادر والع مال في ةل الت قدم ال ما هل في
الزراعة وا نتاج الحيواني والداجني  ،وفي المقابل هناك 222مدرسههههههة تجارية وإدارية ال يسههههههاهم
خريجها في العملية ا نتاجية بل ينحصههههههر خريجها في االعمال ا دارية وإعمال السههههههكرتارية  ،مع
مالحظة وجود مدرسههههههتين بحريتين فقا امولي باالسههههههكندرية والثانية في بورفؤاد وذلك بالرغم من
احتياج مصر لتواجد أكبر للمدارس البحرية ومدارس صناعة السفن الصيد نظرا النها تطل علي كال
من البحر االبيض المتوسا والبحر االحمر بجانب وجود نهر النيل مما يعرقل وجود كوادر تسهم في
إنتاجية الثروة السهههههمكية والصهههههناعات البحرية  ،كما يوضههههه الجدول السهههههابق وجود عدد كبير من
المدارس والمؤسسات الصناعية إال ان توةيع التخصصات ونوعية تلك المؤسسات والمدارس ال تفي
بمتطلبات النهضة الصناعية.
وتحاول وةارة التربية والتعليم التغلب علي تلك ا شهههكاليات فوضهههعت ضهههمن خططها في
تطوير التعليم الفني تحويل عدد من المدارس التجارية إلى مدارس فندقية ،وتحويل بعض المدارس
التجارية إلى مدارس تكنولوجية ،بجانب التوسههههع في إنشههههاء المدارس النوعية للمياه و الصههههرف
الصهههحي ،وةيادة عدد المدارس الصهههناعية المطورة نظام  2سهههنوات ،واسهههتحداث مراكز التدريب
ا قليمية للتنمية المهنية(.وةارة التربية والتعليم  ،الخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى.)2101،
وتسهههههعي الخطا التعليمية للتغلب علي تلك ا شهههههكالية من خالل التعاون بين الوةارات والجهات
المعنية والمؤسسات ا نتاجية مع مؤسسات التعليم الفنى ،ووضع دليل ارشادي لتعظيم االستفادة من
الجهات المانحة ورجال االعمال ،باالضههههافة نشههههاء وحدة للتعاون بين التعليم الفني والمؤسههههسههههات
ا نتاجية (وةارة التربية والتعليم  ،الخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى)2101،
وتكمن ا شهههههكالية في تطوير مؤسهههههسهههههات التعليم الفنى كونها غالبا ما تقتصهههههر علي وجهة نظر
حكومية عليا تغيب عنها رؤية المؤسهههههسهههههات التعليمية وكالك رؤية سهههههو العمل وبالتالي ال تراعي
احتياجات تلك المدارس والمؤسهههههسهههههات التعليمية المعنية بالتعليم الفنى والتي تعتبر االسهههههاس في أي
تطور ،بجانب ضههههههعف التنسههههههيق بين المراكز البحثية ومؤسههههههسههههههات التعليم الفنى  ،وإعتماد الرؤية
التطويرية علي االسههتيراد من الخارج دون مراعاة لظروف واحتياجات المجتمع المصههري (ةياده ،
مصطفي وجمال الدين  ،دينا.)2100،
وتهدف منظومة التعليم الفني إلى تنمية القدرات الفنية لدى الدارسههههههين في مجاالت
الصناعة ،والزراعة ،والتجارة ،وا دارة والخدمات السياحية ومتماشيًا مع توجه الدولة الاى انعكم
فى دسههتور  ، 2014حيث تن المادة ) " )21تلتزم الدولة بتشههجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب
المهنى وتطويره ،والتوسههع في أنواع التعليم الفني كافة ،وفقًا لمعايير الجودة العالمية ،وبما يتناسههب
مع احتيهههاجهههات سههههههو العمهههل ( وةارة التربيهههة والتعليم  ،الخطهههة االسههههههتراتيجيهههة للتعليم قبهههل
الجامعى.)2101،
وب ناء علي ذ لك قد مت ام هداف التنف يا ية ل عام  2102 /2105ام هداف ال تال ية  ( -:وةارة الترب ية
والتعليم  ،الخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى.)2101،
 -0التوسههع فى أعداد مدارس التعليم الفنى ،بما يضههمن توافر فرص متكاف ة لكل من يرغب
من خريج المرحلة ا عدادية فى ا لتحا بالتعليم الفنى وفق دستور 2101م
 -2تجريب إنشاء عدد من المدارس الفنية المتخصصة فى شكل تعليم مجتمعى لخدمة المناطق
النائية والبعيدة عن العمران.
 -0تقديم برنامج تكميلى لمن يرغب من الحاصلين على الثانوية العامة عدادهم لسو العمل.
 -1تقديم مسار للتعليم الفنى يقود لاللتحا بالتعليم العالى التقنى استرشادًا بالدول امخرى.

رضا عبد البديع السيد

تصور مقترح لتطوير مؤسسات التعليم الفني
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 -2توفير تجهيزات بالمباني لاوى االحتياجات الخاصة وفق المعايير الخاصة بالك وصيانتها
دوريًا.
 -5توعية المجتمع بمميزات التعليم الفنى وما ينطوى عليه من فرص للتوةيف.
والمت مل لتلك امهداف الموضههوعة يري أنها أهداف عامة مرسههلة التتضههمن جوانب تنفياية فاعلة
تهتم بالكم ال بالكيف وتتبا عد كثيرا مع ام هداف العالمية هد فت في المقام االول اللحا اكبر عدد
ممكن من الطالب بالمدارس دون تركيز علي ا نتاجية ومسههههههتقبلهم المهني  ،بجانب أن المدارس
التجريبية المزمع أنشههههههاؤها لم توضهههههه امهداف او الخطة آل يات التنفيا  ،كما اليمكن إغفال الهدف
الخامم والمرتبا باوي االحتياجات الخاصهههههة  ،حيث إن غالبا ما يلتحق ذوي االحتياجات الخاصهههههة
بمدارس التربية الخاصهههههة وتقدم تعليم فني لهم يتناسهههههب مع قدراتهم وحسهههههب نوع االعاقة ،والجدول
التالي يوض توةيع امجهزة في عدد من المدارس الفنية الصناعية.
جدول 2

يشير إلي توةيع امجهزة في عدد من المدارس الفنية الصناعية
أجهزة
المدرسة
حاسن
1
0
2
2
2
الزاوية الحمراء الفنية المتقدمة 15
الزقاةيق الفنية المتقدمة
1
0
2
2
2
12
السويم الفنية المتقدمة
1
0
2
2
2
12
قنا الفنية المتقدمة
1
0
2
2
2
12
المنزلة الصناعية المتقدمة
1
0
2
2
2
11
المنيا الفنية المتقدمة
1
0
2
2
2
10
بركة السبع الفنية المتقدمة
1
0
2
2
2
12
محمد صال الفنية المتقدمة
1
0
2
2
2
1.
ا سكندرية الفنية المتقدمة
1
0
2
2
2
10
كفر الشيخ الفنية المتقدمة
1
0
2
2
2
11
كما حددت وةارة التربية والتعليم بعض المؤاشههههههرات بنهاية العام الدراسههههههي -2105
 ،2102بعضههها مؤشههرات كمية تتركز حول عدد المدارس المضههافة للتعليم الفنى  ،و عدد مدارس
التعليم الفنى التى تفعل امنشههطة الرياضههية وغير الرياضههية سههواء في داخل المدرسههة أو خارجها،
وبعضههها نوعي مثل مدي تطبيق منهج مطور لجميع تخصههصههات التعليم الفني يسههتند على تكنولوجيا
المعلومات واالتصههههال في التعليم والتعلم ،وتقويم الطالب على أسههههاس معايير خريج التعليم الفني،
وعدد معامل اللغات امجنبية بمدارس التعليم الفني ،بجانب مدي وجود بنية محدلة لتخصههههصههههات
التعليم الفني تتماشى مع االتجاهات المعاصرة تشريع ودليل دارة مشروع رأس المال تضمن ةيادة
الكفاءة والفعالية ودافعية مشهههاركة الطالب والمعلمين وا داريين وبعضهههها كمي نوعي تتركز حول
عدد المدارس التى بداخلها مصهههههنع منتج ،.و عدد المصهههههانع التى بداخلها مدارس( وةارة التربية
والتعليم  ،الخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى.)2101،
وشهههههههدت الفترة االخيرة ةهور البرنامج المصههههههري لتنمية التعليم الفنى باسههههههتخدام
تكنولوجيا المعلومات واالتصههههههاالت والاي يسهههههههم فيه وةارة االتصههههههاالت وتكنولوجيا المعلومات
بالتعاون مع شههههركة نهضههههة مصههههر وهاا البرنامج اسههههتحدث من أجل تطوير المدارس الثانوية الفنية
باسههههتخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصههههاالت من خالل إنتاج المحتوي االلكتروني لمادتي محركات
ترولي
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الدراسة التحليلية المقارنة
يتناول البحث في هاا الفصهههل الجوانب المتعلقة بتطوير مؤسهههسهههات التعليم الفني علي
الصعيد الدولي وجوانب االستفادة منها في تطوير مؤسسات التعليم الفني في مصر من خالل مقابلة
المحاور والعناصهههههر الرئيسهههههة للدراسهههههة والوقوف علي أوجه التشهههههابه واالختالف المرتبطة بتطور
مؤ سههههسههههات التعليم الفنى وتفسههههيرها في ضههههوء القوي والعوامل الثقافية من خالل ما تبرةه عناصههههر
المقابلة لكل من محاور الدراسة
-0أوجه التشابه واالختالف المتعلقة بالتطور الكمي لمؤسسات التعليم الفنى في دول المقارنة.
 -0/0أوجه التشابه .
تتشههابه دول المقارنة في العديد من الجوانب المتعلقة بتطور مؤسههسههات التعليم الفني من حيث التوسههع
في مدارس ومؤسههههههسههههههات التعليم الفني لتلبية المتطلبات ا نتاجية في دول المقارنة وتتضههههههمن ذلك
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السههيارات والتبريد والتكييف للمدارس الفنية المتقدمة(نظام الخمم سههنوات ) الجاري تطويرها وذلك
لتقديم المواد التعليمية في صههههورة سههههيناريوهات تعليمية بصههههورة عالية الجودة با ضههههافة إلى إنتاج
ن ماذج لاللية امبعاد متاحة على اسههههههطوانة تعليمية ،ويمكن الوصههههههول إليها من خالل ا نترنت أو
تشههغيلها على الحاسههبات اللوحية .ويقوم بمراجعة واعتماد المحتويات المطورة فريق العمل المشههروع
بوةارة االتصهههههههاالت وق طاع التعليم المهني ،والخبراء في المواد التي سههههههيتم تطوير ها للمحر كات
وتكييف الهواء ،ومصههههههممي تعليمي ،بجانب برامج التعلم القائم على النماذج التفاعلية لاللية امبعاد
) ،(game-based learningوكههالههك التعلم القههائم على الههدرامهها ).(drama-based learning
(وةارة التربية والتعليم ،المحتوي االلكتروني .)210.،
يعتبر االخا بالطر التعليمية الحديثة من االمور ا يجابية خصههههههوصههههههها مع التطور
التكنولوجي ولورة المعلومات  ،لكن البد من االخا في االعتبار أهمية التدريب الفعلى الناء الدراسهههههة
فى احد المصانع و الشركات تساعد في سد النق في اميدي العاملة ببعض المهن أو الحروف ومن
لم توفير فرص عمل  ،حيث تعتبر الدراسهههات العمليه هى العامل االهم في إنجاح خريج مؤسهههسهههات
التعليم الفنى الاي يجد فر شههههههاسههههههع بين ما تم دراسههههههته وبين الواقع ومتطلبات المهنة مما يعرقل
ممارسه الطالب للعمل بتخصصتهم بشكل مالئم بجانب إرتباط التعليم الفنى بالتدريب المهني .
بالرغم من الرغبة في التطوير من خالل بعض ا مدادات التقنية والتكنولوجية  ،إال أنها قد
تصهههب حبيسهههة في المعامل أو ذات إسهههتخدام محدود خصهههوصههها وأن الخطا الدراسهههية لم تقدم تعليم
تكنولوجي قائم علي استخدام التقنيات في عمليات التعليم والتدريب وتبقي االشكالية االهم هو التدريب
العملي والممارسة وكيفية التعامل مع سو العمل ومتطلباته.
ي تي تطوير مؤسسات التعليم الفني مواكبا لتحقيق أهداف رؤية مصر  2101م وتتمثل
في االستفادة من تكنولوجيا التعليم في تطوير مؤسسات التعليم الفنى بجانب مبادرة وةير التعليم الفنى
عام  2102م المعنية بالتعاون مع القطاع الخاص وتعميم تجارب بعض المدارس ذات الشههههههراكة ،
وطلبههت وةارة التربيههة والتعليم دعمهها من البنههك الههدولي لتعزيز منظومههة التعليم الفنى  ،وتحههاول
االسهههتفادة من التجارب التنمية وسهههبل تعزيز الشهههراكة مع المؤسهههسهههات ا نتاجية وتعزيز التعاون مع
بعض الدول المتقدمة في مجال التعليم الفني لالرتقاء بمؤسههههسههههات التعليم الفني لمواكبة التقدم الماهل
في كافة المجاالت ا نتاجية (البنك الدولي .)210. ،
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اسههتحداث تخصههصههات جديدة أو إنشههاء مؤسههسههات للتعليم الفنى في إطار التوجهات االقتصههادية لدول
المقارنة وكالك نتيجة الشراكة مع المؤسسات ا نتاجية.
تفسير أوجه التشابه .
يمكن تفسهير اوجه التشهابه من خالل العوامل السهياسهيه والمتمثله في االرتقاء بمؤسهسهات
التعليم الفني  ،والزيادة النوعية في تلك المؤسههههههسهههههههات لمواكبة التطور العلمى والتقني في كافة
المجاالت بجانب العامل االقتصهههههادي والمرتبا باالحتياجات من االيدي العاملة المدربة لتسههههههم في
دفع عجلة االنتاج  ،بجانب العامل االجتماعي والمتمثل في إسهههتيعاب عدد كبير من الشهههباب في سهههن
مبكرة وت هيلهم لاللتحا بسو العمل.
 -9/0أوجه االختالف .
هناك العديد من جوانب االختالف ففي الدول المتقدمة ك لمانيا وأستراليا والصين تسعي
السههههتخدام أفضههههل الطر لتوةيفها وفقا للمسههههتحدلات التقنية والوسههههائا المتعددة لرفع جودة وكفاءة
مؤسههسههات التعليم الفنى للتوافق مع دخول عصههر المعلومات ولورة التكنولوجيا واالتصههاالت ،وفي
مصر اقتصر علي إنشاء بعض مؤسسات التعليم الفني بشكل تقليدي ال يتناسب مع التطور التقني و
احتياجات المجتمع المحلي.
تفسير أوجه االختالف .
يمكن تفسهههير أوجه االختالف من خالل العوامل السهههياسهههية والمتمثل في ارتباط العديد من
الدول المتقدمة ببرامج مشهههههتركة بجانب العوامل االقتصهههههاديه المتمثل في ضهههههعف االمكانات المادية
المتاحة وارتفاع تكلفة الحصهههههول علي العديد من المعدات واالالت الالةمة لدعم مؤسهههههسهههههات التعليم
الفنى.
 -9أوجه التشابه واالختالف بالتطور الكيفي لمؤسسات التعليم الفنى في دول المقارنة .
 -0/9أوجه التشابه .
تتشهههابه دول المقارنة في بعض الجوانب المتعلقة بالتطور الكيفي لمؤسهههسهههات التعليم
الفنى من خالل اال ستفادة بم ستحدلات مؤ س سات التعليم الفنى علي ال صعيد العالمي وةهور تخ صات
جديدة وتحولها نحو الجانب العملى وا نتاجي والعمل علي االستفادة من التقنيات الحديثة .
تفسير أوجه التشابه .
يمكن تفسههير أوجه التشههابه في ضههوء العامل االجتماعي والمتمثل في وجود رغبة في
مواكبة التطورات التقنية والتنافسههية علي الصههعيد البشههري ،بجانب العامل االقتصههادي والاي سههاعد
بعض الدول الثرية في تحقيق تطورا نوعيا في مؤسهسهاتها ا نتاجية من خالل االسهتعانة بالمؤسهسهات
ا نتاجية مقابل تاهيل وتدريب االيدي العاملة المدربة.
 -9/9أوجه االختالف .
هناك العديد من جوانب االختالف حيث تعاني الدول النامية حديثة العهد بالتكنولوجيا
من صهههههعوبات عديدة في التعامل مع التطور الكيفي في مؤسهههههسهههههات التعليم الفنى في المقابل نجحت
الدول المتقدمة في االسههتفادة من الشههراكة مع المؤسههسههات ا نتاجية في تطوير أداء مؤسههسههات التعليم
الفنى بما يحقق االهداف المرسومة في الخطا التنموية .
تفسير أوجه االختالف .
هناك العديد من القوي والعوامل الثقافية منها العامل السههياسههي حيث إن التطور الكيفي
لمؤسهههههسهههههات التعليم الفنى في الدول المتقدمة ي تي في إطار خطا تنموية وفقا للسهههههياسهههههات التعليمية
المخطا لها  ،والعامل االقتصادي والمتمثل في القدرة علي تلبية المتطلبات الالةمة لتطوير مؤسسات
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-3أوجه التشابه واالختالف المتعلقة بالشراكة الدولية لمؤسسات التعليم الفنى في دول المقارنة.
 -0/3أوجه التشابه .
تتشههابه دول المقارنة من حيث وجود شههراكات في مؤسههسههات التعليم الفني علي الصههعيد الدولي مثل
الشههراكة بين أسههتراليا والصههين  ،والشههراكة بين مصههر وألمانيا  ،بجانب التعاون مع البنك الدولي كما
هو الحال في مصر
تفسير أوجه التشابه .
يمكن تفسهههيرأوجه التشهههابه وفق العوامل السهههياسهههية باالسهههتفادة من البرامج والخطا
التعليمية واالسهههاليب الحديثة المرتبطة بمؤسهههسهههات التعليم الفنى  ،والعامل االقتصهههادي والمتمثل في
االمكانات المادية والبشهههرية المتوفرة لدي دول الشهههراكة أو المؤسهههسهههات الدولية المسههههمه في تطوير
مؤسسات التعليم الفني
 -9/3أوجه االختالف .
هناك العديد من جوانب االختالف ،فالشهههراكة االسهههتراليه الصهههينيه سهههاهمت في تطوير
مؤ س سات التعليم الفنى بالخطا التعليمية وا نتاجية  ،وقامت بتغطية عدد كبير من مؤ س سات التعليم
الفني في كال البلدين  ،بينما شههراكة مصههر مع ألمانيا كانت جزئية واقتصههرت علي بعض مؤسههسههات
التعليم الفني ،واقتصرت مع البنك الدولي علي الدعم المادي لتنفيا بعض الرؤي التعليميه.
تفسير أوجه االختالف .
هناك العديد من القوي والعوامل الثقافية المرتبطة منها العامل السههههههياسههههههي والمتمثل في
فاعلية الخطا المرسهههومة في السهههياسهههات التعليمية بشهههكل يمكن من تطبيق برامج وأفكار الشهههراكة و
العامل االقتصهههههادي الاي يسهههههاعد في بناء شهههههراكات قوية بين الدول الغنية في المقابل الدول الفقيرة
تخضههههع لشههههروط محددة ومقيدة عند التعاون مع البنك الدولى  ،بجانب العامل التاريخي ف غلب الدول
المتشاركة في مجال تطوير مؤسسات التعليم الفنى يجمعها شراكات تاريخية في عدد من المجاالت .
-4أوجه التشابه واالختالف المتعلقة باستحداث تخصصات بمؤسسات التعليم الفنى بدول المقارنة
 -0/4أوجه التشابه .
تتشابه دول المقارنة من حيث استحداث تخصصات ومجاالت تواكب التطور العلمي
وتراعي متطلبات البي ة المحلية سههههههواء كانت ةراعية او صههههههناعية اوبحرية أو بترولية أو مناطق
غابات وكالك المناطق ذات الطابع السياحي التي تتطلب نوعية معينة من مؤسسات التعليم الفني .
تفسير أوجه التشابه .
يمكن تفسهههير أوجه التشهههابه من خالل العوامل السهههياسهههية والمتمثل في تحقيق خطا
التنمية وتنفيا السياسات المرسومة من أجل فاعلية مؤسسات التعليم الفنى بجانب العامل االجتماعي
والمرتبا بتلبية احتياجات المجتمع المحلي وفقا لطبيعة البي ة المحلية وما يسههههههتلزم من أيدي عاملة
وا لعامل االقتصههادي المرتبا بالعائد المتوقع من توفير ايدي عاملة مدربة ومتخصههصههة تسههتطيع رفع
ا نتاجية والعامل الجغرافي حيث تفرض البي ة الجغرافية وما فيها من مكونات وتضهههههههاريم أنواع
معينة من مؤسسات التعليم الفني التي تتناسب مع تلك الطبيعة.
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التعليم الفني ،والعامل االجتماعي المتمثل في إسهههههههامات الشههههههركات الخاصههههههة ورجال االعمال في
الشراكة مع مؤسسات التعليم الفنى.
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 -9/4أوجه االختالف.
هناك العديد من جوانب االختالف المرتبطة بإستحداث تخصصات في مؤسسات التعليم
الفنى في دول المقارنة ،ففي الدول المتقدمة يتم اسهههههتغالل البي ة المحلية بشهههههكل مثالي فالمناطق ذات
الطبيعة البحرية تم اسهههتحداث مدارس ومؤسهههسهههات بحرية تلبي االحتياجات االجتماعية وتحقق اعلي
انتاجية باسههتخدام أحدث الطر  ،وكالك بالنسههبة لمناطق التعدين والبترول بغرض االسههتفادة من تلك
المعادن ومشتقاتها بشكل سليم  ،وبالنسبة للمناطق الزراعية تسعي مؤسسات التعليم الفنى باالستفادة
من التطور الهائل في الهندسههة الزراعية وا نتاج الحيواني  ،خالف الدول النامية التي لم تسههتطع ان
تجاري هاا التقدم في عملية استحداث التخصصات وبالتالي عدم مواكبة الحدالة في تلك التخصصات
العلمية وا نتاجية .
تفسير أوجه االختالف.
هناك العديد من القوي والعوامل الثقافية المرتبطة منها العامل السههههههياسههههههي والمتمثل في
وضهههههوح االهداف والرؤي ووجود مقاييم يمكن من خاللها تحديد أهم التحديثات في تخصهههههصهههههات
التعليم الفنى في الدول المتقدمة في مقابل تخبا بعض السهههياسهههات في الدول النامية بشهههان مؤسهههسهههات
التعليم الفنى بجانب العامل االقتصههادي فتوافر االمكانات المادية في الدول المتقدمة سههاعد في التعامل
مع التخصهههههصهههههات الحديثة والوقوف علي أهم االحتياجات االجتماعية بجانب التواجد القوي للرجال
االعمال والشههههركات  ،مقابل ضههههعف االمكانات المادية المتاحة في الدول النامية وضههههعف الشههههراكة
ا نتاجية .باالضهههافة إلي العامل الجغرافي والمتمثل في اختالف الطبيعة الجغرافية لكل دولة من دول
المقارنة فمثال الصههههههين وأسههههههتراليا تتنوع فيها الظروف الجغرافية والطبيعية مما سههههههاهم في تنوع
التخصصات بينما ألمانيا كان التركيز علي الصناعة لكونها التمتلك طبيعة جغرافية متعددة .
تصور مقترح لتطوير مؤسسات التعليم الفني بمصر في ضؤء نتائج الدراسة التحليلية المقارنة في
ضوء الدراسة التحليلية المقارنة .
أبرةت الدراسهههههههة التحليلية المقارنة مدي التشهههههههابه واالختالف في بين الدول المتقدمة
والتجارب النامية وكاا التجربة المصههرية في مجال تطوير مؤسههسههات التعليم الفني وفيما يلي تصههور
مقترح لتطوير مؤسههسههات التعليم الفني بمصههر في ضههوء الدراسههة التحليلية المقارنة  ،وبينت الدراسهة
التحليلية المقارنة مدي نجاح تجارب الدول المتقدمة في وضهههههع اسهههههتراتيجيات سهههههاهمت في تطوير
مؤسسات التعليم الفني بشكل إيجابي من خالل الشراكات المجتمعية وكالك الشراكات بين تلك الدول
 ،ومن لم ضرورة الشراكة المجتمعية والتعاون الدولى في هاا المجال من خالل المحاور التالي
التطور الكمي والكيفي بمؤسسات التعليم الفنى في مصر.
في ضههههههؤء نتائج الدراسههههههة التحليلية المقارنة يقترح تقليل كثافة الفصههههههول الدراسههههههية
واالهمتمام بالجانب العملي التطبيقي بجانب تحديث االالت والمعدات التدريبية وإضههافة تخصههصههات
جديدة تتن اسهههههههب مع التطور العلمي وتكنولوجيا التعليم ومن لم ةيادة برامج الحاسهههههههب االلي وكاك
البرامج ا نتاجية ذات الطابع العلمي لتوعية الطالب والمتدربين بطبيعة المهن والحرف  ،ب جا نب
أهمية ربا التدريبات العملية المدرسههية بمؤسههسههات االنتاج سههواء مصههانع أو شههركات أو مزارع أو
فناد ....الخ  ،بجانب أهمية تدريب المعلمين والمدربين علي احدث الطر العلمية وطر التدريب
والتدريم الحديثة  ،كما يجب ان يكون التطور الكمى والكيفي في إطار الشههههراكة المجتمعية ويرتبا
بالعملية ا نتاجية ،مع االستفادة من التنوع الكبير في طبيعة االراضي المصرية .
الشراكة الدولية لمؤسسات التعليم الفنى المصرية.
بينت الدراسهههة المقارنة مدي نجاح الشهههراكات الدولية خصهههوصههها التي حدلت بين أسهههتراليا
والصههين كما يمكن القول بان تجربة الشههراكة المصههرية املمانية كانت ناجحة بالرغم من إنها شههركة
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التوصيات والمقترحات
توصي الدراسة بتطوير مؤسسات التعليم الفني من خالل ما يلي
 .0تحويل الدراسات النظرية المتبعة بمؤسسات التعليم الفني لوحدات إنتاج من خالل الشراكة
مع المؤسسات ا نتاجية بتوقيع اتفاقيات مع أصحاب المصانع والشراكات
 .2وضع برامج ت هيلية للتناسب مع سو العمل وشروط ا نتاج والتوةيف بحيث تسير خطا
التعليم الفني في اتجاهين االول تحقيق الشراكة ا نتاجية لطالب المدارس والمؤسسات
التعليمية والثاني يتمثل في ت هيل الخريجين الاين لم يستفيدوا بتلك الشراكة ا نتاجية بشكل
يؤدي إلى االستمرارية في العمل بهدف ا نجاة والتطور والتحديث.
 .0إنشاء عالقة فعالة بين مؤسسات التعليم الفني والمصانع والشراكات وبالتالي تزويد السو
المحلي بخريجين يتم استيعابهم في سو العمل بسهولة .
 .1العمل على إشهههههراك القطاع الخاص في دعم وتمويل طالب التعليم الفني وتدريبهم ،ومن لم
توفير فرص عمل لخريجي مؤسسات التعليم الفنى بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات
المجتمع المحلي.
 .2االهتمام بالشهههههراكة الدولية المتواةنة والفعالة علي غرار الشهههههراكة التي تمت بين الصهههههين
وأستراليا وفقا للجوانب والمحاور التي أبرةتها الدراسة .
 .5التوسع في إنشاء المؤسسات الفنية المعنية بمجاالت البحرية والمالحة والصناعات التعدينية
والبترولية نظرا لندرتها بالرغم االحتياج الشههههههديد لمثل هاه التخصههههههصههههههات  ،واالهتمام
بالمؤسسات الفنية المعنية باستصالح االراضي وتطوير الزراعة وا نتاج الحيواني .
و تقترح الدراسة تطوير مؤسسات التعليم الفني من خالل ما يلي
 .0توفير قاعدة بيانات لكافة المؤسههسههات ا نتاجية بما يمكن من إسههتيعاب طالب مؤسههسههات
التعليم الفنى يالمؤسهههسهههات ا نتاجية وتفعيل دور مشهههرفي التدريب في اختيار المؤسهههسهههات
ا نتاجية المالئمة.
 .2تطوير العالقات مع المجتمعات المحلية وإشراك المؤسسات ا نتاجية في التخطيا للبرامج
والمناهج التعليمية وعمليات التدريب بما يتناسههب مع متطلبات سههو العمل وطبيعة التطور
المهني والتقني.
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جزئية  ،وفي هاا الصههدد يمكن دعم الشههراكة من خالل المؤسههسههات ا نتاجية والتعليمية والعمل علي
تطوير مسههتوي اللغات لطالب التعليم الفنى بما يمكن في نجاح عمليات الشههراكة علي صههعيد مدارس
ومؤسسات التعليم الفنى.
عملية استحداث تخصصات في مؤسسات التعليم الفنى المصرية
هناك تخصهههصهههات مختلفة تحتاج للتطوير السهههتحداث تخصهههصهههات جديدة مثل الصهههناعات
النسههههههيجية والتي تطورت بشههههههكل كبير وةهرت بعض الفروع المنبثقة منها  ،وكالك الصههههههناعات
البترولية التي يمكن إدراجها في إطار إ ستحداث تخ ص صات جديدة بالتعليم الفنى ال صناعي بم صر ،
وفي مجال التعليم الزراعي يمكن إضهافة تخصهصهات مثل اسهتصهالح االراضهي مع تحفيز المتدربين
والمتعلمين في هاا المجال بتملك جزء من تلك امراضههههي ،بجانب وتخصههههصههههات املبان والصههههحة
البيطرية  ،مع مراعاة أن تكون التخصههصههات المضههافة مسهههمة في ا نتاج ومطلوبة في سههو العمل
وتلبي االحتياجات االجتماعية  ،وكالك االهتمام بالتعليم البحري والتوسع في تخ ص صات ال صناعات
البحرية وبناء السفن.
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أن يكون التههدريههب العملي والميههداني طوال العههام ويرتبا بجوانههب إنتههاجيههة للطههالههب أو
المتدرب مع إعتماد مكافاءة مالية حسب ساعات التدريب ومستوي ا نتاجية.
و ضع خطا تعليمية وتدريبية تعني بت هيل الطالب منا االنتهاء من مرحلة التعليم االساسي
وحتي التعليم الجامعى مما ي سهم في وجود تعددية في م ستوي العمالة وفقا لمتطلبات سو
العمل .
التركيز على من المزيد من االسههههتقاللية لمؤسههههسههههات التعليم الفنى والمهني بما يسهههههم في
عمليات التطوير وفقا للموارد واالمكانات المتاحة.
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