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 تحسٌن الكفاٌة الخارجٌة للتعلٌم الثانوي الصناعً فً مصر

 (*)إبراهٌم الدسوقً إبراهٌم دردٌر فلاير

 الملخص

هدفت الدراسة الحالٌة تعرف واقع الكفاٌة الخارجٌة للتعلٌم الثانوي الصناعً فى مصر فى ضوء التحدٌات المعاصرة ، وتعرف 

طرح مقترحات إجرابٌة الجهود التى تبذلها الدولة لتحسٌن الكفاٌة الخارجٌة للمدارس الثانوٌة الفنٌة الصناعٌة نظام الثبلث سنوات ،و

 لتحسٌن الكفاٌة الخارجٌة للتعلٌم الثانوي الصناعً بمصر .

 الكفاٌة الخارجٌة ، التعلٌم الثانوي الصناعً الكلمات المفتاحٌة:

 

 Abstract 

The Present Study know the Reality of The External efficiency for Industrial Education in Egypt in the 

light of contemporary challenges and know the efforts exerted by the state to improvement external 

efficiency in technical industrial secondary schools for three years,  and the introduction of 

procedural proposals to improvement external efficiency in technical secondary schools in Egypt. 

Keywords The External Efficiency, Industrial Technical Education 

 مقدمة    

ٌعد التعلٌم الفنً الصناعى فً مصر أحد األدوات الربٌسة لتحقٌق برامج التنمٌة الشاملة، بل أنه ٌعتبر قاطرة التنمٌة ، ودعامة       

لٌم حٌث ٌسعى بنوعٌاته المختلفة إلى إعداد القوى العاملة الماهرة البلزمة لخدمة خطط التنمٌة مهمة من دعامات منظومة التع

االقتصادٌة واالجتماعٌة للدولة، وٌصب مباشرة فً سوق العمل، ولٌس أدل على ذلك من أن السٌاسة التعلٌمٌة التى تتبناها الدولة منذ 

 .( 1) والتعلٌم الفنىسنوات مضت هى إٌجاد التوازن بٌن التعلٌم العام 

الذى لم ٌكن بعٌداً عن هذه التطورات  –بصفة خاصة  –قد انعكست التغٌرات العالمٌة على التعلٌم بصفة عامة و التعلٌم الفنى          

، بل حظى باالهتمام والتطوٌر ، ذلك أن قوة االقتصاد سوف تعتمد بشكل كبٌر على القوى العاملة المدربة على المهارات 

وتوفٌر هذه النوعٌة ٌتطلب إجراء تغٌٌرات على نظم التعلٌم  الفنى لتطوٌر المهارات لدى الطبلب ، بهدف  تكنولوجٌة المبتكرة ،ال

 إعدادهم لمواجهة تغٌر االحتٌاجات من القوى العاملة ، ولذا أولت الدول اهتمامها إلى تطوٌر التعلٌم الفنى لمواكبة التطور التكنولوجى

 . (2)دة المعرفٌة السرٌع والزٌا

القوى البشرٌة بعد تؤهٌلها علمٌاً وتقنٌاً ، فالعمالة  –لمواجهة التحدٌات المعاصرة –وبناء على ماتقدم ، فلعل العنصر األكثر أهمٌة 

وعات الماهرة ٌنعكس أثرها على إٌجاد قوة جذب ربٌسة لبلستثمارات سواء أكانت محلٌة أم عالمٌة، األمر الذى ٌإدى إلى إقامة مشر

وإتاحة فرص عمل للقضاء على البطالة ، وزٌادة دخل الفرد ، ومن ثم ٌمكن تصور العبء الكبٌر الملقى على عاتق التعلٌم الفنى 

                                                           
 دكتوراة بكلٌة البنات لآلداب والعلوم والتربٌة ، جامعة عٌن شمس . ةاحثب(  *)

 .موجه حاسب آلً بإدارة دسوق التعلٌمٌة بمحافظة كفرالشٌخ       

(1)Ann Stevens & Others; '' Career-Technical Education and Labor Market Outcomes; Evidence Form 

California Community Colleges'', University of California, Dvis,May 2015, Available on; 

www.nber.org/papers/w21137 

(2( Meijer.k.,”Reforms in Vocational Education and Training in Italy “.Spain And Portugal : Similar 

Objectives .Different Strategies ,In European Journal Of Education .Vol.26.No.1,1991,p.13. 



لكن على الرغم من كل هذه الجهود إال أن التعلٌم الفنى  ،(3)والتدرٌب بصفة خاصة ؛ لتؤهٌل هذه العمالة الفنٌة بكوادرها المتكاملة 

عامة بحاجة إلى المزٌد من الدراسات العلمٌة المتخصصة ، والتى تقدم تصورات حول تطوٌر هذا النوع من التعلٌم الصناعى بمصر 

 .(4) لكى ٌلبى احتٌاجات خطط التنمٌة الصناعٌة

 مشكلة الدراسة وأسبلتها 

خارجٌة على ضوء التحدٌات أظهرت بعض الدراسات الحاجة إلى تطوٌر التعلٌم الثانوى الصناعى بمصر وتحسٌن كفاٌته ال     

 المعاصرة لؤلسباب األتٌة : 

التغٌٌر الذي تحدثه ثورة التكنولوجٌا منحاز للمهارات، والحصٌلة انخفاض فً الطلب على العاملٌن من فبات المهارات غٌر 

 .(5)المتخصصة وزٌادة فً الطلب على العاملٌن من فبات المهارات المتخصصة

واكتساب المهارات المناسبة لذلك أحد مإشرات عدم مواءمة مخرجات التعلٌم الثانوي  تحقٌقضعف تمكن القوى العاملة من 

 .(6)الصناعً لمتطلبات سوق العمل 

التواصل بٌن عمل التربوٌٌن وأصحاب األعمال إن وجد ضبٌل ، وتسبب الفجوة القابمة بٌنهما فى إعاقة العمل، وضٌاع مواهب 

 .(7)رخاء األمة كلها فى المستقبلوطاقات مبلٌٌن الشباب ،مما ٌهدد 

 على ضوء ما سبق تطرح الدراسة األسبلة التالٌة:

 ما مفهوم الكفاٌة الخارجٌة ومحدداتها من داخل النظام التعلٌمً؟

 ماعبلقة التعلٌم الثانوي الصناعً بسوق العمل فً مصر ؟

 ما جهود الدولة إلصبلح التعلٌم الثانوي الصناعً  فً مصر؟

 فاٌة الخارجٌة للتعلٌم الثانوي الصناعً فً مصر؟ما واقع الك

 ما المقترحات اإلجرابٌة لتحسٌن الكفاٌة الخارجٌة للتعلٌم الثانوي الصناعً  بمصر؟

 أهداف الدراسة

 سعت الدراسة لتحقٌق األهداف التالٌة :

 تعرف مفهوم الكفاٌة الخارجٌة ومحدداتها من داخل النظام التعلٌمً . 

 لتعلٌم الثانوي الصناعً بسوق العمل فً مصر.الكشف عن عبلقة ا

                                                           
،مكتبة األنجلو المصرٌة ،  التعلٌم الجامعى وقضاٌا التنمٌة ،سلسلة التربٌة والمستقبل العربىمحمد على عزب ،( 3)

 .089،ص8100القاهرة،

،  م8118، القاهرة،89، الدورة تقرٌر المجلس القومى للتعلٌم والبحث العلمى والتكنولوجٌا ( المجالس القومٌة المتخصصة ، 4)

 .98ص

بتارٌخ ، http://hdr.undp.org،التنمٌة فً كل عمل ، 8105( برنامج األمم المتحدة اإلنمابً ،تقرٌر التنمٌة البشرٌة 5)

 .8،صم08/8/8107

، رسالة ماجستٌر بسوق العمل ،  شامٌة جمال سٌد على : متطلبات بناء الشراكة المجتمعٌة لربط المدارس الثانوٌة الصناعٌة ( 6)

 .830، 8108جامعة الفٌوم، ، ة اإلجتماعٌة كلٌة الخدم

،ص 8103، اإلدارة العامة للكتب والمناهج المطورة ، أهداف التعلٌم الصناعى نظام الثبلث سنوات( وزارة التربٌة والتعلٌم ، 7)

 .08-9ص

http://hdr.undp.org/


 إبراز جهود الدولة إلصبلح التعلٌم الثانوي الصناعً  فً مصر.

 تعرف واقع الكفاٌة الخارجٌة للتعلٌم الثانوي الصناعً فً مصر.

 طرح مقترحات إجرابٌة لتحسٌن الكفاٌة الخارجٌة للتعلٌم الثانوي الصناعً بمصر . 

 أهمٌة الدراسة

 مٌة الدراسة إلى أنها:ترجع أه

 ربما تدعم االهتمام المحلى بالكفاٌة الخارجٌة للتعلٌم الثانوي الصناعً.

 قد تبرز أهمٌة دور التعلٌم الثانوي الصناعً فى تدعٌم التنمٌة االقتصادٌة.  

 قد تسهم فى تطوٌر منظومة التعلٌم الثانوي الصناعً بمصر.

الثانوٌة الصناعٌة ومتخذي القرار فى كٌفٌة تحسٌن الكفاٌة الخارجٌة للتعلٌم الثانوى الصناعى من المؤمول أن  تفٌد العاملٌن بالمدارس 

 نظام الثبلث سنوات بمصر .

 من المحتمل أن تفٌد الباحثٌن من خبلل فتح المجال لهم إلجراء دراسات وبحوث جدٌدة حول الكفاٌة الخارجٌة  للتعلٌم الفنى والعام . 

 حدود الدراسة 

اقتصرت الدراسة على تحسٌن الكفاٌة الخارجٌة للتعلٌم الثانوي الصناعً بمصر نظام الثبلث سنوات مع طرح مقترحات       

 إجرابٌة لتحسٌن الكفاٌة الخارجٌة له فً ضوء التحدٌات المعاصرة.

 منهج الدراسة وأدواتها

ف الظاهرة وجمع المعلومات بل ٌصنف هذه اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفً وهو " منهج ال ٌقتصر على وص          

المعلومات وٌنظمها وٌعبر عنها كمٌاَ وكٌفٌاَ، فالمنهج الوصفً ال ٌهدف إلى وصف الظاهرة أو وصف الواقع كما هو، بل ٌهدف إلى 

 ( 8)".  الوصول إلى استنتاجات تسهم فً فهم الواقع وتطوٌره

 حثة باألدوات التالٌة  :ووفقاً ألهداف الدراسة ومنهجها فقد استعانت البا

إستبانة موجهة لعٌنة المشرفٌن على تشغٌل خرٌجٌن التعلٌم الثانوى الصناعى العاملٌن بالشركات الصناعٌة فى منطقة برج العرب 

 للوقوف على واقع الخرٌجٌن فى مواقع العمل.

ثانوٌة الصناعٌة  وخبراء التعلٌم الفنى استبانة موجهة لبعض رجال التعلٌم الصناعى من معلمٌن وموجهٌن ومدٌرى المدارس ال

لنعرف أرابهم فٌما حققه التعلٌم الثانوى الصناعى من أهداف والوقوف على واقع االعداد المهنى واألكادٌمى لخرٌجى التعلٌم الثانوى 

 .وكذلك آرابهم حول كٌفٌة رفع الكفاٌة الخارجٌة للتعلٌم الثانوى الصناعى الصناعى 

حاب المصانع )المستفٌدون من هإالء الخرٌجٌن ( للوقوف على رأٌهم فى مستوى خرٌجى التعلٌم الثانوى اجراء مقابلة مع اص

 الصناعى ، وكذلك مقترحاتهم لتحسٌن وتطوٌر التعلٌم الثانوى الصناعى .

 مصطلحات الدراسة

 تحددت مصطلحات الدراسة فى األتى:

 :External Sufficiencyالكفاٌة الخارجٌة  -0

                                                           
 .881صم، 8115الرٌاض  ، ، دار أسامة للنشر والتوزٌع،3ط، الٌبهالبحث العلمً، مفهومه، وأدواته، وأس: عبٌدات ( ذوقان8)



ها  قدرة نظام التعلٌم على تحقٌق أهداف التنمٌة ، ومتطلبات المجتمع. وبمعنى آخر مقدار التوافق والمواءمة بٌن مخرجات تعرف بؤن

 .(9)التعلٌم ومتطلبات التنمٌة ، وحاجات سوق العمل من حٌث الكم والكٌف

ظم ومإسسات التعلٌم الثانوي الصناعى لتحقٌق كما تعرف الكفاٌة الخارجٌة للتعلٌم الفنى الصناعى  بؤنها تعبر عن مدى إمكانٌات ن

 أهداف التنمٌة وتطلعات المجتمع الذي وجدت من أجل خدمته ، وتنقسم إلى كفاٌة كمٌة وكفاٌة نوعٌة وٌمكن توضٌحهما فٌما ٌلً :

 الناحٌة العددٌة. : وٌقصد بها مدى تلبٌة التعلٌم الثانوي الصناعى لحاجات المجتمع من القوى العاملة من كفاٌة خارجٌة كمٌة

: وٌقصد بها مدى إعداد وتؤهٌل التعلٌم الثانوي الصناعى لطبلبه من حٌث نوعٌة المهارات والمعارف  كفاٌة خارجٌة نوعٌة

 .(10)والقدرات المطلوبة من مإسسات المجتمع ، أي المهارات المتوافقة مع متطلبات سوق العمل

على الوفاء باحتٌاجات قطاع الصناعة من التخصصات المختلفة ، بحٌث تتواءم  قدرة التعلٌم الثانوى الصناعى كمإسسة تعلٌمٌة

 (11)مخرجات هذا التعلٌم من الناحٌتٌن الكمٌة والكٌفٌة مع متطلبات القطاع الصناعى فى الحاضر والمستقبل"

 

 

 التعرٌف اإلجرابى للكفاٌة الخارجٌة للتعلٌم الثانوى الصناعى :

رابٌاً بؤنها  قدرة الخرٌج على تلبٌة احتٌاجات سوق العمل بجودة عالٌة وفق مااكتسبه من معارف وتعرف الكفاٌة الخارجٌة إج 

 ومهارات ، وصفات مهنٌة وسمات شخصٌة  الطالب أثناء إعداده الدراس فى مدارس التعلٌم الثانوى الصناعى نظام الثبلث سنوات.

 Industrial   Education Secondaryالتعلٌم الثانوي الصناعً بمصر  -8

"بؤنه تعلٌم ٌهدف إلى إعداد فبة " الفنً" فً مجاالت الصناعة، والخدمات، وتنمٌة الملكات الفنٌة  ٌعرف التعلٌم الثانوي الصناعى

لدى الدارسٌن .وٌتم القبول فً نوعٌات التعلٌم الثانوي الصناعى بعد الحصول على شهادة إتمام الدارسة بمرحلة التعلٌم األساسً، 

 .( 12)للشروط والقواعد التً ٌصدر بها قرار من وزٌر التعلٌم"  ووفقا

 الدراسات السابقة والتعقٌب علٌها

: الكفاٌة والثانى: التعلٌم الثانوى الفنى الصناعى ، األولصنفت الدراسات السابقة وفقاً لمحاور الدراسة الحالٌة إلى محورٌن، 

قدم بدءاً بالدراسات العربٌة ثم الدراسات األجنبٌة ،  وشمل عرض كل دراسة الخارجٌة وتم عرض الدراسات السابقة من األحدث لؤل

 تحدٌد أهدافها، ومنهجها وأدواتها ، وأهم نتابجها ثم تعقٌب عام على جمٌع الدراسات السابقة، وفٌما ٌلً عرض لهذه الدراسات:

 سات ما ٌلً:المحور األول:  دراسات حول التعلٌم الثانوى الفنى الصناعى ومن هذه الدرا

 :(13)(  8101)عام  " المواءمة المهنٌة لخرٌجى التعلٌم الفنى الصناعى فى مصر" بعنوان دراسة -0

                                                           
(، 0(،العدد)87،مجلد) مجلة دراسات العلوم التربوٌةنعٌم حبٌب، الكفاٌات األساسٌة للمعلمٌن من وجهة نظرهم ، ( 9)

 .57،ص8111األردن،

 م ،8110لدنٌا الطباعة والنشر ،اإلسكندرٌة ، ،دار الوفاء  دراسات فً تخطٌط التعلٌم واقتصادٌاتههادٌة محمد أبو كلٌلة، ( 10)

 .075ص

العلوم  مجلة تطوٌر التعلٌم المهنى فى مصر فى ضوء االتجاهات العالمٌة المعاصرة،( محمد جودة التهامى سلٌمان، 11)

 .08،ص8111ٌناٌر،القاهرة  ،العدد األول، جامعةةالتربوٌ

 .60،ص0994،القاهرة ،0994ر العربٌة فى عام التعلٌم فى جمهورٌة مصوزارة التربٌة والتعلٌم ،( 12)

، سلسلة قضاٌا التخطٌط والتنمٌة، رقم المهنٌة لخرٌجى التعلٌم الفنى الصناعى فى مصر المواءمة( معهد التخطٌط القومى ،13)

 .8101(،القاهرة ،ٌولٌه888)



هدفت الدراسة: التعرف على مشكبلت المواءمة المهنٌة بالتعلٌم الفنى الصناعى وأسبابها وآلٌاتها من خبلل واقع هذا النوع من التعلٌم 

فى الوقوف على مشكبلت  تعرف على مداخل تطوٌره ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفى، وموقع خرٌجٌه فى قوة العمل وال

 المواءمة المهنٌة بالتعلٌم الثانوي الصناعى وتحدٌدأسبابها وتحلٌل آلٌاتها ووضع تصور لتطوٌر التعلٌم الفنى الصناعى .

 وتوصلت الدراسة إلى النتابج التالٌة :

مة المهنٌة ومنها قصور المنهج الدراسى وأسالٌب التعلٌم والتعلم ،وضعف التدرٌب العلمى أهم المشكبلت التى تعوق المواء -ا

 وضعف التنسٌق بٌن التعلٌم وعالم العمل.

قلة التموٌل المخصص للمبانى والمعدات والمستلزمات،وتعدد فبات المعلمٌن وضٌق التخصصات ، وضعف االهتمام الرسمى 

النظرة المجتمعٌة له ،وقصور عملٌات االرشاد والتوجٌه المهنى ، وقصور المعلومات عن سوق بالتعلٌم الفنى واستمرارٌة تدنى 

 العمل.

(  8100)عام " تطوٌر برامج التعلٌم الفنى الصناعى فى ضوء المتطلبات المتجددة لسوق العمل رإٌة مستقبلٌة "  بعنوان دراسة-8

(14): 

تطوٌر برامج اإلعداد  بالتعلٌم الفنى الصناعى نظام الثبلث سنوات فى ضوء هدفت الدراسة : وضع بعض السٌنارٌوهات البدٌلة ل

متطلبات التهٌبة والتؤهٌل لسوق العمل ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفى فى تحلٌل وتشخٌص الواقع الحالى ألبعاد اإلعداد 

فرضت الدراسات المستقبلٌة فى التربٌة ودراسة أبعاد أزمة سوق العمل فى مصر ،ودراسة وتحلٌل المتغٌرات المعاصرة التى 

 وانعكاساتها على التعلٌم الفنى الصناعى .

 وتوصلت الدراسة إلى:

 قصور التعلٌم الثانوي الصناعً نظام الثبلث سنوات  فى تحقٌق األهداف العامة له .-ا

 مٌول مرعاتها  وعدم القبول سٌاسة منها تعانً التً الشدٌدة والشكلٌة النمطٌة

 . .المهنٌة ورغباتهم لطبلبا وقدرات

 عدم مراعاة المواصفات القٌاسٌة لمبانى الورش والمعامل وفصول الدراسة .

 : (15)(  8106)عام " سٌاسة التعلٌم الفنى الصناعى وعبلقتها بسٌاسة التشغٌل فى مصر"  بعنوان دراسة -3

شكبلت التى تواجهه وكٌفٌة التغلب علٌه ،وتحلٌل واقع هدفت الدراسة: تحلٌل واقع التعلٌم الفنى الصناعى وسٌاسته فى مصر والم

سوق العمل فى مصر والخلل فى جوانب العرض والطلب ، تحلٌل سٌاسات تشغٌل الخرٌجٌن فى مصر وخاصة خرٌجو التعلٌم الفنى 

خى ومن خبلله تم جمع الصناعى بسوق العمل من خبلل تخطٌط التعلٌم وفقا لمنهج القوى العاملة ،واستخدمت الدراسة المنهج التارٌ

الوثابق والقرارات الحكومٌة،وذلك من أجل تتبع الظاهرة المراد دراستها ،والمنهج الوصفى الذى ٌقوم على وصف وتحلٌل ونقد 

 السٌاسات التعلٌمٌة الخاصة بالتعلٌم الفنى الصناعى وسٌاسات التشغٌل فى مصر . 

 فً تخرٌج بدورها تقوم وال المستدامة ، الصناعٌة التنمٌة عن الثانوٌة الصناعٌة  ةالمدرس عزلةوتوصلت الدراسة إلى النتابج التالٌة : 

قصور فً اقامة مستوٌات مهارة قومٌة دابمة التطوٌر مبنٌة على تحلٌل للمهن اإلنتاج ، و حركة دفع فً تساعد التً الماهرة الكوادر

 ود نظام موحد لقٌاس مستوٌات المهارة واثبات الجدارة المهنٌة .  واألعمال والمهارات التى ٌحتاجها المجتمع مستقببلً ، وضعف وج

 ومن هذه الدراسات ما ٌلً: المحور الثانى: دراسات حول الكفاٌة الخارجٌة 

 :(16)(  8113 ) عامالكفاءة الخارجٌة لنظام إعداد أخصابى اإلعبلم التربوى فى ج.م.ع "  " بعنوان دراسة -4

                                                           
متطلبات المتجددة لسوق العمل رإٌة ( كامل السٌد عبدالرشٌد عبدربه، تطوٌر برامج التعلٌم الفنى الصناعى فى ضوء ال14)

 .8100 ، معهد الدراسات التربوٌة ، جامعة القاهرة ،رسالة دكتوراهمستقبلٌة، 

، ،كلٌة التربٌة ، رسالة ماجستٌرسٌاسة التعلٌم الفنى الصناعى وعبلقتها بسٌاسة التشغٌل فى مصر، ( أحمد عبد المنعم عبدالعال ،15)

 . 8106جامعة  طنطا، 



ظام إعداد أخصابى اإلعبلم التربوى وأهم مشكبلته ، والتعرف على مدى وفاء شعب اإلعبلم التربوى هدفت الدراسة: دراسة واقع ن

باحتٌاجات المدارس ، وكذلك مدى مواءمة الخرٌجٌن لمتطلبات عملهم ، وتقدٌم بعض المقترحات التى تسهم فى رفع الكفاءة 

راسة المنهج الوصفى ، واستعانت بالمنهج التارٌخى ، وتمثلت الخارجٌة لنظام إعداد أخصابى اإلعبلم التربوى ،واستخدمت  الد

أدواتها فى ثبلث استبانات وجهت لفبات هً : طبلب اإلعبلم التربوى ، األخصابٌون خرٌجو اإلعبلم التربوى ،ومدٌرى المدارس 

 والموجهون ، حٌث جعل لكل فبة استبانة خاصة بها .

 وتوصلت الدراسة إلى النتابج التالٌة : 

 خفاض كفاءة البرامج الدراسٌة ؛مما أسفر عن انخفاض كفاءة اكتساب الخرٌجٌن لمهارات عملهم كؤخصابٌٌن إعبلم تربوى .ان

مجموعة من التوصٌات حول نظام إعداد أخصابى اإلعبلم التربوى واإلمكانات البلزمة لهذا اإلعداد ؛  وخلصت الدراسة إلى

 إعداد أخصابى اإلعبلم التربوى للمساهمة فى رفع الكفاءة الخارجٌة لنظام 

 : (17)( 8118)عام"كفاءة سوق العمل لخرٌجى الجامعات فى سٌرٌبلنكا"بعنوان  دراسة -5

هدفت الدراسة: تحدٌد كفاءة الخرٌجٌن فى سوق العمل وأسباب أزمة بطالة الخرٌجٌن الجامعٌٌن فى سٌرالنكا ، وقد استخدمت 

 جٌن العاملٌن فى مختلف القطاعات والمجاالت .المسح المٌدانى لعٌنة من الخرٌ الدراسة

 وقد توصلت  الدراسة إلى النتابج التالٌة :

 أن مشكلة بطالة الخرٌجٌن ال تنطلق من مشكبلت جامعٌة فقط ، وإنما تشترك معها مشكلة العرض والطلب لسوق العمل. -ا

 .استمرار نمو مخرجات التعلٌم الجامعى فى تخصصات تفوق حاجة سوق العمل 

 عدم توافق مإهبلت الخرٌجٌن العاملٌن مع متطلبات وظابفهم .

 :(18)  (8119) عامكفاءة الجودة فى التعلٌم"  "بعنوان دراسة -6

قامت جامعة موناش بؤسترالٌا بعمل احصاء ٌوضح درجة تشبع سوق العمل من الخرٌجٌن وتوجهات هإالء الخرٌجٌن فى سوق 

هات نظر الخرٌجٌن فى سوق العمل، وتحدٌد االمكانٌات المطلوبة والمتوفرة  فى سوق العمل، وهدفت الدراسة إلى :توضٌح وج

العمل، والتحدٌات التى تواجههم فى أعمالهم ، وإمداد الجامعة بتغذٌة راجعة عن احتٌاجات الخرٌجٌن وسوق العمل، واستخدمت 

 .واستبانات إلى أصحاب الشركات ولعدد من الخرٌجٌن الدراسة المنهج الوصفى

 وقد توصلت الدراسة إلى النتابج التالٌة : 

 عدم وجود قاعدة بٌانات عن الخرٌجٌن وأماكن وطبٌعة أعمالهم. -ا

 قصور فى توفٌر مقومات الربط بٌن التعلٌم والمإسسات اإلنتاجٌة .

 ضعف المواءمة الكٌفٌة والكمٌة من الخرٌجٌن لمتطلبات سوق العمل .

                                                                                                                                                                                     
،معهد  رسالة ماجستٌرحمد الدسوقى فرج ، الكفاءة الخارجٌة لنظام إعداد أخصابى اإلعبلم التربوى فى ج.م.ع، سماح م (16)

 .8113الدراسات والبحوث التربوٌة ، جامعة القاهرة،

(17) Sunil Chandrasiri , The Labour Market Efficiency of University Graduates in Sri Lanka , Higher 

Educatio Policy , September 2008 . 

 http://www.palgrave-Journals.com/hep/journsl/v2/n3/full,(11-5-2010). 

(18) Nair,Chenicheri Sid,Mertova,Patricie, Quality Efficiency in Education ,An International 

Perspective , U.S.A, Journal Articles , Vol. 17,No. 2, 2009,p15. 

http://www.palgrave-journals.com/hep/journsl/v2/n3/full


 نى لٌواكب متطلبات سوق العمل .تراجع فى خطط تطوٌر التعلٌم الف

 تعقٌب على الدراسات السابقة :

 ٌتضح من خبلل العرض السابق لمجموعة الدراسات السابقة التى اهتمت بمحاور الدراسة الحالٌة ماٌلً:

 أوجه التشابه بٌن الدراسة الحالٌة والدراسات السابقة :

تناولت التعلٌم الفنى الصناعى نظام الثبلث سنوات وأهمٌة تطوٌره وتحسٌنه تشابهت الدراسة الحالٌة مع بعض الدراسات السابقة التى 

لمواكبة المتغٌرات المعاصرة وسوق العمل ، كما تشابهت مع الدراسات  السابقة الخاصة بالكفاٌة الخارجٌة من حٌث نشؤتها وأهمٌتها 

 تخدمته الدراسة الحالٌة.وأبعادها ، كما استخدمت معظم الدراسات السابقة المنهج الوصفى مثلما اس

 أوجه االختبلف بٌن الدراسة الحالٌة والدراسات السابقة :

 اختلفت الدراسة الحالٌة عن الدراسات السابقة فى تناولها لتحسٌن الكفاٌة الخارجٌة  للتعلٌم الثانوي الصناعً بمصر.

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة : 

 :راسات السابقة فى األمور اآلتٌةاستفادت الدراسة الحالٌة  من الد

 تحدٌد مشكلة الدراسة، تدعٌم اإلطار النظرى ، تحدٌد المنهج المستخدم.

 خطوات الدراسة

 سارت الدراسة وفق الخطوات األتٌة:

ج الخطوة األولى : تحدٌد اإلطار العام للدراسة من حٌث عرض مشكلة الدراسة وأسبلتها وأهدافها وأهمٌتها وحدودها ، والمنه

 المستخدم والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة الحالٌة ، مع عرض لخطوات الدراسة.

 الخطوة الثانٌة: تحدٌد  مفهوم الكفاٌة الخارجٌة وعرض ألهم محدداتها من داخل النظام التعلٌمً من خبلل األدبٌات.

 مل فً مصر من خبلل األدبٌات التً تناولت الموضوع.الخطوة الثالثة: الكشف عن عبلقة التعلٌم الثانوي الصناعً بسوق الع

الخطوة الرابعة:  عرض جهود الدولة إلصبلح التعلٌم الثانوي الصناعً فً مصر، وعرض لما تم انجازه فى مجال التعلٌم الثانوي 

 الصناعى بمصر .

 خبلل الدراسة المٌدانبة . الخطوة الخامسة ً: توضٌح واقع الكفاٌة الخارجٌة للتعلٌم الثانوي الصناعً فً مصرمن

 الخطوة السادسة: تقدٌم عدد من  المقترحات اإلجرابٌة لتحسٌن الكفاٌة الخارجٌة للتعلٌم الثانوي الصناعً  بمصر

 وفٌما ٌلى تعرض الدراسة محاورها  الستة الربٌسة لئلجابة عن أسبلتها وتحقٌق أهدافها كما ٌلى:

 تها من داخل النظام التعلٌمًمفهوم الكفاٌة الخارجٌة ومحدداأوالً:  

ٌعتبر مفهوم الكفاٌة التعلٌمٌة من أكثر المفاهٌم التربوٌة التى شاع استخدامها فى السنوات األخٌرة؛ وذلك بسبب تزاٌد النظرة 

ؤقل مال وجهد االقتصادٌة إلى التعلٌم وزٌادة االهتمام بضرورة ترشٌد األموال التى تنفق علٌه، بحٌث ٌمكن تحقٌق أكبر عابد تعلٌمى ب

 ،ومن هنا أصبحت الكفاٌة التعلٌمٌة ذات أهمٌة كبرى فى ارتباطها بالقٌم االقتصادٌة للدول المختلفة .(19)وفى أقصر وقت ممكن 

                                                           
(19) Cronis, T.& Ellis,D.,“Issues facing special Educators in the new millennium “,Education 

,Vol.(120),N.(4),2000,p.639.  



،كما (20)وقد تعددت تعرٌفات الكفاٌة التعلٌمٌة حٌث عرفت بؤنها :"مدى قدرة النظام التعلٌمى على تحقٌق األهداف المنشودة منه

، وٌستعرض مرعى عدداً من (21): " مختلف أشكال األداء التى تمثل الحد األدنى الذى ٌلزم لتحقٌق هدف ما "عرفت بؤنها 

 .(22)تعرٌفات الباحثٌن والمختصٌن فى مجال الكفاٌات منها تعرٌف للكفاٌة على أنها :القدرة على عمل شا أو إحداث نتابج متوقعة

 مفهوم الكفاٌة الخارجٌة -0

أحدهما )كٌفى( وهى " ماتحمله من معانى القدرة والجودة واالكتفاء"، والثانى )كمى( ٌعبر عن "النسبة بٌن  وللكفاٌة مدلوالن

. ألن الكفاٌة (23)المدخبلت والمخرجات " لذلك استقر مجمع اللغة العربٌة والهٌبات العلمٌة على ترجمته بالكفاٌة ولٌس الكفاءة

اء تكفى صاحبها للقٌام بمهام محددة أى ٌحقق للمتعلم قدراً من المعارف والمهارات تحقق قدراً معٌناً من شا ما أو من عدة أشٌ

 .( 24)والسلوك تكفٌه لكى ٌكون معلماً كافٌاً 

ٌمكن تحدٌد تعرٌف الكفاٌة الخارجٌة للتعلٌم الثانوى الصناعى بؤنها "قدرة التعلٌم الثانوى الصناعى كمإسسة تعلٌمٌة على الوفاء 

لصناعة من التخصصات المختلفة ، بحٌث تتواءم مخرجات هذا التعلٌم من الناحٌتٌن الكمٌة والكٌفٌة مع متطلبات باحتٌاجات قطاع ا

 . (25)القطاع الصناعى فى الحاضر والمستقبل"

 محددات الكفاٌة الخارجٌة من داخل النظام التعلٌمً -8

 من داخل النظام التعلٌمً، ومن أهمها ما ٌلً: إن للكفاٌة الخارجٌة للتعلٌم الثانوي الصناعً الكثٌر من المحددات 

المنهج الدراسى وبرنامجه:أنه من الضرورى تحدٌد الخطوط العرٌضة لمناهج التعلٌم الثانوى الصناعى وبرامجه بتخطٌط المقررات 

والتكنولوجٌا وأٌضاً فى الدراسٌة النظرٌة بالتعلٌم الثانوي الصناعى فى ضوء التطورات التى حدثت فى المجاالت المختلفة للمعرفة 

 .(26)ضوء متطلبات البٌبات الصناعٌة المختلفة للمجتمع المصرى 

المعلم: ٌوجد قصور فى برامج اإلعداد وبرامج التنمٌة المهنٌة، وفى ظل هذا القصور ٌستلزم األمر ضرورة التخطٌط لتوحٌد مصادر 

ا، والتنمٌة المهنٌة الشاملة المستدامة والمخططة لمعلمى التعلٌم الثانوى وزٌادة سنوات اإلعداد به  إعداد التعلٌم الثانوى الصناعى من،

 الصناعى فى أثناء الخدمة ، بما ٌحقق التجدٌد المهنى والمعرفى لهم .

سٌاسة القبول والتوزٌع على التخصصات: ٌعانً طبلب التعلٌم الثانوى الصناعى من خلل فى سٌاسة االلتحاق والقبول الحالٌة ، 

ذه السٌاسة إلى تذبذب فى درجات الطبلب ومستواهم التحصٌلى ،وتدفع إلى التعلٌم الثانوى الصناعى أعداداً كبٌرة من وتإدى ه

 .(27)أصحاب المجامٌع الضعٌفة والمتدنٌة سنوٌاً 

                                                           
، 8117 ،دار العلم واإلٌمان للنشر والتوزٌع، دسوق ، التعلٌم الفنى وخدماته الطبلبٌة من منظور عالمىسعٌد الدقمٌرى، (20)

 .69ص

، دار الفكر للطباعة والنشر ، القاهرة  إعداد المعلم تنمٌته وتدرٌبهمصطفى عبد السمٌع وسهٌر محمد حواله ،  (21)

 .061،ص8115،

 .80ص،8113، عمان ، دار الفرقان للنشروالتوزٌعأحمد توفٌق مرعى ، شرح الكفاٌات التعلٌمٌة ،  (22)

 .840، ص0968، القاهرة ،  الهٌبة العامة لشبون المطابع األمٌرٌة( معجم المصطلحات الفنٌة ، 23)

، م 8101، دار الصفاء للنشر والتوزٌع، عمان ،  إدارة المشروعات الصغٌرة: منظور رٌادى تكنولوجىمزهر شعبان العانى:  (24)

 .84ص 

 .08ص،مرجع سابق( محمد جودة التهامى سلٌمان، 25)

رإٌة معاصرة لبلتجاهات العالمٌة ونظم تنمٌة منهج المدرسة الصناعٌة المتقدمة فى مجال (نادٌة سلٌمان إبراهٌم منصور، 26)

 .59، ص8106،العدد الثانى ،مصر ، 88، مجلدمجلة بحوث تربوٌة وإجتماعٌة تطوٌر مناهج التعلٌم الفنى )الصناعى(،

والعشرون،القاهرة  ،الدورة التاسعة مجلس القومى للتعلٌم والبحث العلمى والتكنولوجٌاتقرٌر ال المجالس القومٌة المتخصصة ، (27)

  .68ص،8101 ،



ضعف الترابط التدرٌب العملى للطبلب فى المدرسة الثانوٌة الصناعٌة: ٌعانً التدرٌب العملى فى المدارس الثانوٌة الصناعٌة من 

 .(28)بٌن محتوى التدرٌب العملى للطبلب ومتطلبات العمل بالمصانع والمإسسات الصناعٌة 

التقوٌم فى المدارس الثانوٌة الصناعٌة: توجه االختبارات الحالٌة كل اهتمامها إلى قٌاس المعرفة والتغاضى عن قٌاس المهارات، 

لة الصدق والثبات والموضوعٌة والتٌسٌر، وهى الشروط األساسٌة التى ٌجب وتقوٌم االتجاهات، ضعف االختبارات كثٌراً بسبب ق

 .( 29)توافرها فى االختبارات الجٌدة، ، وٌفتقر إلى التقوٌم محكى المرجع 

 ثانٌاً: عبلقة التعلٌم الثانوي الصناعً بسوق العمل فً مصر

ٌن التعلٌم والعمل فى مصر عبلقة متؤزمة، ذات آثار سلبٌة والتعلٌم والعمل وجهان أساسٌان للنشاط اإلنسانى فى كل مكان وتقوم ب

على المستوٌٌن الفردى والمجتمع ، والعبلقة بٌن التعلٌم والعمالة فى مصر من المشكبلت الخطٌرة التى تواجه المجتمع المصرى 

، ولم نهتم كثٌراً بالعبلقة (30) حتةوذلك ألننا تعودنا أن ننظر إلٌها من منظور خاطا على أنها مشكلة اقتصادٌة بحتة أو تعلٌمٌة ب

بٌن االقتصاد والتعلٌم وبالعوامل االجتماعٌة التى تساهم فى صناعتهما أو النتابج السٌاسٌة التى تترتب علٌهما، وتعتبر المدارس 

داد كثٌر من المهنٌٌن أحدث األسالٌب المجتمعٌة لتقدٌم التعلٌم الفنى والمهنى أو لتزوٌد الدارسٌن بالمهارات الحرفٌة، فهى مصدر إع

أصبح لكل مهنة  09فى الحقول الصناعٌة والتجارٌة والزراعٌة والخدمٌة وغٌرها، وفى كثٌر من الدول األوروبٌة خبلل القرن ال

عدد حرفٌة دراسة أو أكثر، وفى الوقت الحاضر فإن معظم المدارس والكلٌات والمعاهد والجامعات تقدم تعلٌماً أوتدرٌباً مهنٌاً حرفٌاً ل

 .(31)كبٌر من المجاالت المهنٌة الفنٌة

 أهداف ربط التعلٌم الثانوى الصناعى بسوق العمل ومن  هذه األهداف :)ا( 

 تسهٌل انتقال الشباب من الحٌاة المدرسٌة إلى مزاولة مهنة بعد االنتهاء من المرحلة الثانوٌة الصناعٌة .

هإالء عن طرٌق ممارسة العمل مدركٌن لقدراتهم ولما ٌحقق منفعتهم، تمكٌن الطبلب من اختٌار مهنة المستقبل،  بحٌث ٌصبح 

 وكذلك مدركٌن لمتطلبات سوق العمل.

المواءمة المستمرة بٌن عناصر التعلٌم الثانوى الصناعى وبرامجه وبٌن األوضاع االقتصادٌة واالجتماعٌة المتغٌرة وظروف العمل 

 ع وإقامة عبلقات متٌنة بٌن التعلٌم والحٌاة العملٌة.المتطورة، أى توثٌق الصلة بٌن المدرسة والمجتم

إن الصلة الوثٌقة بٌن التعلٌم الثانوى الصناعى ودنٌا العمل تساهم فى إصبلح التعلٌم الصناعى ، حٌث ٌتعلم الطبلب المزٌد من 

 الخبرات خارج مقاعد المدرسة .

سٌن االقتصاد ورفع اإلنتاج وتحسٌن جودته وقدرته على المنافسة إن الصلة بٌن التعلٌم الثانوى الصناعى وسوق العمل تساهم فى تح

. 

                                                           
(28) BenLevin & Lauren Segedin, International Approashes to Secondary Education ,The Higher 

Education Quality Council of Ontario, Canada ,Queens Printer for Ontario,2011,p.21. 

المإتمر الثامن والثبلثون لئلحصاء وعلوم ، رإٌة الطالب للتعلٌم الفنى الصناعى مابٌن الهدف والمتوقع إنجازه ،هالة رمضان (29)

،المركز القومى للبحوث االجتماعٌة والجنابٌة، مصر  عقبات قدٌمة وآفاق جدٌدة–قضاٌا التعلٌم فى مصر : الحاسب اآللى وتطبٌقاتها 

 .81،ص8103 ،

)30)Janna Puuka, Post – Secondary Vocational Education and Training “Pathways and Partnerships”, 

Higher Education in regional and City Development ,Chapter 1, Overview of post-Secondary 

Vocational Education and Training ,OECDPublishing,2012,p45. 

المإتمر العلمى ،التعلٌم فى الوطن العربى والتحدٌات التى تواجه تطبٌق برنامج التعلٌم للجمٌع الحة محى الدٌن سنقر،ص (31)

،جمعٌة الثقافة من أجل التنمٌة باالشتراك مع جامعة سوهاج،العلم واالٌمان العربى الرابع)الدولى األول(:التعلٌم وتحدٌات المستقبل

 .58،ص8119سوهاج، للنشر والتوزٌع،



 .  (32)تنوع المجاالت العلمٌة والفنٌة بما ٌتفق وتنوع البٌبات المحلٌة الستثمار الطاقات والقدرات الفردٌة 

 آلٌات ربط التعلٌم الفنى الصناعى بسوق العمل ومن هذه اآللٌات ما ٌلً:)ب( 

حاجة المإسسات والمصانع بحٌث ٌساهم الطبلب وخاصة المبدعٌن والمتفوقٌن بحل المشاكل ربط الدراسات التقنٌة ب

 التقنٌة،والمساهمة فى إعطاء أفكار جدٌدة لتطوٌر المنتجات.

من العناصر األساسٌة فى تطوٌر القطاع الصناعى إعطاء دور للتطوٌر التقنى واالبداع للطبلب،وتقٌٌم ابداعاتهم وإعداد كادر وسطى 

 نى مبدع.تق

 نظام الربط ٌقدم للطبلب تعلٌماً أكادٌمٌاً رفٌع المستوى،واساساً للتعلٌم العالى والتعلٌم مدى الحٌاة.

ٌساعد ربط التعلٌم الثانوى الصناعى بسوق العمل فى إعداد العمال القادرٌن على مواجهة متطلبات اقتصاد المهارات العالٌة واالجور 

 .(33)ددة لدى الخرٌجٌن العالٌة ،حٌث ٌطور مهارات متع

أن الصلة الوثٌقة بٌن التعلٌم الثانوى الصناعى وسوق العمل تساهم فى إصبلح التعلٌم الصناعى حٌث ٌتعلم الطبلب المزٌد من 

 الخبرات خارج مقاعد المدرسة.

ى مزاولة مهنة بعد االنتهاء من أن خبرات العمل الٌدوى المدرسى المرتبط بعالم االنتاج تسهل انتقال الشباب من الحٌاة المدرسٌة ال

 المرحلة الثانوٌة الصناعٌة، وذلك بإعداد الناشبٌن إعداداً كافٌاً .

 توفٌر فرص التعلٌم واكتساب المعرفة التخصصٌة واإلهتمام بالجانبٌن العلمى والنظرى بشكل متوازن.

 الطاقات والقدرات الفردٌة. تنوٌع المجاالت العلمٌة والفنٌة بما ٌتفق وتنوع البٌبات المحلٌة الستثمار

تمكٌن الطبلب من اختٌار مهنة المستقبل، بحٌث ٌصبحون عن طرٌق ممارسة العمل مدركٌن لقدراتهم ولما ٌحقق منفعتهم، وكذلك 

 مدركٌن لمتطلبات سوق العمل.

دراً من المرونة ٌسمح بالربط ٌعمل  ربط التعلٌم  الثانوى الصناعى بسوق العمل على استحداث برامجه بما ٌوفر لبنٌته وتنظٌمه ق

 .(34)والتفاعل بٌنه وبٌن سوق العمل لزٌادة فعالٌة هذا التعلٌم 

 صور العبلقة بٌن سوق العمل والتعلٌم الثانوى الصناعى)جـ(  

والنظام التعلٌمى القابم فى مصر أصبح ٌفرز أعداداً من خرٌجى التعلٌم الثانوى الصناعى ال ٌستطٌع استٌعابها سوق  

ل، وذلك بسبب عدم الربط بٌن هذا النوع من التعلٌم ومتطلبات سوق العمل، وخرٌج المدارس الثانوٌة الصناعٌة ٌعانى بعد العم

التخرج من البطالة، وهو غٌر قادر على التكٌف والتبلإم مع التطورات الصناعٌة الحدٌثة فى الهٌكل الوظٌفى، وذلك ناتج من عملٌة 

رس الصناعٌة حٌث أنها ال تساٌر التطور فى األجهزة واألدوات والماكٌنات فى سوق العمل، وأٌضاً اإلعداد والتدرٌب داخل المدا

بسبب قلة التخطٌط لهذا التعلٌم حسب احتٌاجات سوق العمل، وكذلك قلة تدرٌب خرٌج المدارس الصناعٌة على خطوط اإلنتاج فى 

اآلالت التى ٌتدرب علٌها الطبلب فى المدارس الصناعٌة ال تواكب المصانع والشركات فى البٌبة المحٌطة بالمدرسة، والمعدات و

 .  (35)التطور الصناعى فى البٌبة المحٌطة، وانفصال الجانب النظرى عن التطبٌق العملى

                                                           
 .43،ص8104،مصر ، مجلةاإلدارة ،التعلٌم الفنى فى مصر :المشاكل والحلولألبرت سٌف حبٌب، (32)

قطاع مكتب الوزٌر،االدارة  ،تفعٌل دور المشروعات الصغٌرة فى التنمٌة االقتصادٌة المصرٌة ،سماح مصطفى عبدالغنى (33)

 .01،ص8100ة،القاهرة،المالٌ المركزٌة للبحوث المالٌة والتنمٌة االدارٌة،وزارة

دراسة مٌدانٌة على المرأة   ، تفعٌل دورات التدرٌب المهنى للكبار فى ضوء احتٌاجات سوق العمل رزق منصور بدٌوى، (34)

 .77،ص8101ٌولٌو المكتب الجامعً الحدٌث ، االسكندرٌة ،مجلة مستقبل التربٌة العربٌةبمحافظة شمال سٌناء،

 .085،ص8118دار السحاب للنشر والتوزٌع،القاهرة،، نظم التعلٌمٌة للجودة الشاملة إدارة ال ضٌاء الدٌن زاهر، (35)



وحالة عدم االتزان بٌن سوق العمل والمنتج التعلٌمى تحدث فى صورتٌن: إحداهما ضعف وفاء مإسسات التعلٌم بحاجة  

الثانٌة غٌاب قدرة سوق العمل على امتصاص المنتج التعلٌمى كامبلً وهذا ما ٌطلق علٌه بطالة المتعلمٌن، كبل األمرٌن سوق العمل، و

خطر، وهما ناتجان من سوء التخطٌط، والتعلٌم الفنى خاصة ٌرتبط مباشرة بالنظام التعلٌمى وٌرتبط ارتباطاً بالبٌبة االجتماعٌة التى 

م الفنى عادة الواسطة الوحٌدة بٌن المإسسات التربوٌة وتنظٌمات سوق العمل وٌمثل اٌضا طرٌقة رسمٌة تحٌط به وبالقٌم ،والتعلٌ

إلعداد الشباب المتعلم للعمل والواضح اآلن فى مصر أن مستقبل العمالة المصرٌة متروكة لقوى وعوامل السوق لذلك فتحدٌد 

دة مثل: معدل النمو االقتصادى وزٌادة الدخل القومى وزٌادة الصادرات االحتٌاجات من القوى البشرٌة فى مصر ٌرتبط بعوامل متعد

 .(36)وقلة الواردات ومقدار الحاجة إلى القوى البشرٌة فى الدول العربٌة

وكنتٌجة لذلك فمن الضرورة إٌجاد سٌاسة شاملة للقوى البشرٌة، وٌرون أن السٌاسة الشاملة للقوى البشرٌة تعنى: مجموع  

ة بالعمالة وتنمٌة مصادر الثروة البشرٌة وتوزٌع القوى البشرٌة معاً، وتتضمن سٌاسة العمال إٌجاد فرص عمل السٌاسات الخاص

للراغبٌن والقادرٌن علٌه ،وتتضمن سٌاسة تنمٌة مصادر الثروة البشرٌة زٌادة مهارات ومعارف وإمكانات القوة العاملة ،أما سٌاسة 

لة العاملٌن بالمهن المبلبمة لهم، وغالبا فإن مناقشة قضاٌا التعلٌم الثانوي الصناعً تتركز توزٌع القوى البشرٌة فهى تهدف إلى مقاب

على سٌاسة توزٌع القوى البشرٌة من الناحٌة العملٌة أكثر من السٌاستٌن اآلخرتٌن، ولكى تعمل السٌاسة الشاملة للقوى البشرٌة 

ن وضع قوابم باالحتٌاجات المتوقعة من العمالة للمجتمع قبل أن ٌتم بصورة مقبولة مهما كانت الظروف التى تحٌط بها، فبلبد م

 .  (37)تخطٌط برامج التعلٌم الثانوي الصناعً

 ثالثاً: جهود الدولة إلصبلح التعلٌم الثانوي الصناعً  فً مصر

ى ذلك النوع من التعلٌم تسعى الدولة جاهدة لتحسٌن وتطوٌر التعلٌم الفنى واللحاق بالتطورات والتغٌرات المتسارعة ف       

واالستثمار فٌه ، لما ٌوفره من قوى عاملة مدربة تعمل على تلبٌة احتٌاجات السوق ومتطلباته ، لذا تعمل الدولة على تحسٌن الكفاٌة 

 الخارجٌة للتعلٌم الثانوى الصناعى وتبذل جهود لتحقٌق الكفاٌة الخارجٌة لهذا النوع من التعلٌم ومن تلك الجهود:

 تٌسٌر االنتقال إلى سوق العمل: وحدات

هدفت هذه الوحدات إلى تطوٌر التعلٌم الثانوي الصناعً وتقلٌل الفجوة بٌن مخرجات التعلٌم، ومتطلبات سوق العمل ورفع كفاءة    

من اتخاذ  خرٌجى التعلٌم الثانوي الصناعً ، زٌادة التنافسٌة لخرٌجى التعلٌم الصناعً فى سوق العمل، تمكٌن طبلب ذلك التعلٌم

قرارات مهنٌة مبنٌة على معلومات، اٌجاد آلٌات وبرامج الكتشاف ودعم المبتكرٌن ، وأصدرت وزارة التربٌة والتعلٌم قرار رقم 

م باستحداث هذا الكٌان تحت مسمى "وحدات تٌسٌر االنتقال إلى سوق العمل " والتى ضمت تحت مظلتها 8104ٌونٌو  86فى  883

رٌادةاألعمال واالبتكار  –اإلرشاد والتوجٌه المهنى  -التوظٌف ومعلومات سوق العمل –ب وتنمٌة المهارات عدة أقسام وهى )التدرٌ

( والكتمال دور هذه الوحدة فى ربط خرٌجى التعلٌم الفنى بسوق العمل فقد تم ضم مكون الصحة والسبلمة المهنٌة كؤحد أقسام 

عدد من مشروعات الجهات والهٌبات الدولٌة والمصرٌة، خبلل الفترة من  الوحدة ، وترجع نشؤة تلك الوحدات إلى تضافر جهود

 :(38)م مع وزارة التربٌة والتعلٌم والتعلٌم الفنى؛ وقد ساهمت تلك الوحدات فى تحقٌق األهداف اآلتٌة 8106إلى  8101

 %منهم من اإلناث.85مدرب من أكادٌمٌة المعلم على أن ٌكون  051اعتماد 

 معلمى المدارس الفنٌة التى تحتوى على وحدات تٌسٌر االنتقال لسوق العمل.%من 31بناء قدرات 

 بالتنسٌق مع مكون التوظٌف بالوحدة المدرسٌة .   5111توفٌر فرص تدرٌب على رأس العمل للطبلب بعدد 

 محافظات رٌادٌة. 5مدارس بعدد01تطبٌق نموذج التدرٌب القابم على بٌبة العمل فى 

                                                           
 .005،ص8113،مجموعة النٌل العربٌة،القاهرة،التعلٌم وأسواق العمل فى الوطن العربى الشاملة فى الجودة،( خالد الزاوى36)

 .016،ص8103،القاهرة،دار النشر للجامعات ،إدارة الموارد البشرٌةمحمد الفاتح محمود بشٌر،  (37)

 -8107الخطة االستراتٌجٌة لوحدات تٌسٌر االنتقال إلى سوق العمل وزارة التربٌة والتعلٌم والتعلٌم الفنى،  (38)

 .08-00،ص.ص8105،مصر،8188

 



 منهم على األقل من اإلناث.75مٌسر رٌادة أعمال على أن ٌكون  851تؤهٌل وتدرٌب عدد 

 محافظة .00نادى ابتكار بمدارس التعلٌم الفنى فى  84انشاء عدد 

 بالتنسٌق مع شركاء التنمٌة ومكون تنمٌة المهارات.8111توفٌر فرص تدرٌب مهارى للطبلب بعدد 

 (TVET IIة الثانٌة()برنامج إصبلح التعلٌم الفنى والتدرٌب المهنى )المرحل 

ٌهدف المشروع إلى تحسٌن وتطوٌر هٌكل وأداء التعلٌم الفنً والتدرٌب المهنى ومخرجاته فً مصر لمواجهة التحدٌات االجتماعٌة 

واالقتصادٌة الجدٌدة وخاصة توظٌف الشباب وزٌادة التنافسٌه بما ٌتماشً مع تنمٌة الدولة فً الحاضر والمستقبل ، وتركز رإٌة 

وع  على الوصول الً تعلٌم فنً و تدرٌب مهنً ذو جودة عالٌة بما ٌناظر المستوٌات العالمٌة وٌلبً احتٌاجاته وذلك من خبلل المشر

 اآلتى : 

 تكوٌن شراكات بٌن المستثمرٌن بالصناعة ومإسسات التعلٌم الفنى والمهنى . .

 نظام التعلٌم الفنً و التدرٌب المهنً.تطوٌر و تنفٌذ آلٌة شاملة لتؤسٌس نظام معلومات عن تموٌل و نفقات 

 تحسٌن وتطوٌر المناهج الموجودة بالقطاعات المستهدفة ومراكز التدرٌب المهنٌة طبقا الحتٌاجات سوق العمل.

 والكلٌات والمعاهد الفنٌة. تطوٌر وتحسٌن البنٌة التحتٌة لمدارس التعلٌم الفنً ومراكز التدرٌب المهنٌة

لتواكب متطلبات سوق العمل ودعم تطبٌق برامج متنوعة للتدرٌب العملً لطلبة التعلٌم الفنً ، والعمل  اتتطوٌر برامج تنمٌة مهار

 .(39)وتشغٌل نظام معلومات سوق العمل علً اٌجاد كٌان مسبول عن ادارة

وٌستمر دعم االتحاد االوروبً مع الجهود واالستٌراتٌجٌات المصرٌة لتشغٌل الشباب وزٌادة تنافسٌة الدولة ، وٌؤتً هذا الدعم متماشٌاً 

بعد نجاح المرحلة االولً من  TVET للحكومة المصرٌة فً اطار دعم مجهودات تنفٌذ اصبلح قطاع التعلٌم الفنً والتدرٌب المهنً

ملٌون ٌورو، وامتد دعم االتحاد  35  (8103-8115  برنامج دعم اصبلح التعلٌم الفنً و التدرٌب المهنً المرحلة االولً )من

ملٌون ٌورو نظرا ألهمٌة هذا القطاع كونه محور ربٌسً ،وساهم  51االوروبً لتنفٌذ المرحلة الثانٌة من البرنامج بمبلغ اضافً 

وحدة فرعٌة بالمحافظات ،كما قام المشروع بتنظٌم ملتقٌات توظٌف بقنا وكفرالشٌخ نتج عنها توفٌر أكثر 08المشروع فى استكمال 

خرٌجٌن ،وقام المشروع بتنظٌم المسابقة االولى لبلبتكار )بوابة االبتكار( بمشاركة أكثر من فرصة عمل لشباب ال 511من 

محافظة وقد أعلن عن المسابقة فى مإتمر علماء مصر بالخارج )مصر تستطٌع( 87مشروع من  0311طالب قدموا أكثر من 3111

من ممثلى الصناعة  45رى ،من خبلل ورشة عمل شارك فٌها ،كما قام المشروع باعداد دلٌل اجرابى لتنفٌذ برنامج التدرٌب المها

 .(40)اتفاقٌة تعاون مع منشآت القطاع الخاص  04ونتج عنها توقٌع 

وفى مجال معلومات سوق العمل تم اعداد استمارة لتحدٌد الجدارات المطلوبة بالقطاعات االقتصادٌة ذات األولوٌة وتطبٌقها على  

مسبول سوق عمل تم تدرٌبهم ،وذلك لتحدٌد خربط المهارات  08نة أولٌة وتم المسح من خبلل مصنع/فندق/شركة/مزرعة كعٌ 014

؛ حٌث تصاعد االهتمام فى اآلونة األخٌرة بفلسفة  (41)الفنٌة والجدارات ،وذلك التمام مشروع تطوٌر المنهج المبنى على الجدارات

ا فى قطاع التعلٌم الفنى والتدرٌب المهنى ، وٌوجد أنماط من الجدارات الجدارات واالعتماد علٌها فى مجال التعلٌم والتدرٌب ال سٌم

ٌمكن إجمالها فى جدارات أساسٌة وهى الجدارات الربٌسٌة المشتركة بٌن جمٌع المهن المختلفة والتى ٌتطلب أن ٌكتسبها المتعلم 

، العمل فى فرٌق، حماٌة البٌبة، استخدام  خبلل منهج دراسى محدد وهى تشمل :تطبٌق لوابح الصحة والسبلمة ،والتواصل الفعال

                                                           
ص ،مصر،العناصر األساسٌة لسٌاسة واستراتٌجٌة إصبلح التعلٌم الفنى والتدرٌب المهنى فى مصروزارة التربٌة والتعلٌم ، (39)

 .9-8ص

 م،31/3/8107برنامج دعم إصبلح التعلٌم الفنً والتدرٌب المهنً، تم تصفح الموقع بتارٌخ  (40)

 WWW.http://tvetcom2.org  . 

-8108اإلسترتٌجٌة القومٌة إلصبلح منظومة التعلٌم الفنى والتدرٌب المهنى فى مصروزارة التربٌة والتعلٌم، (41)

 . 08،مصر،ص8107



الحاسب اآللى ،المشاركة فى حل مشكبلت العمل ،أما الجدارات الفنٌة األساسٌة المتعلقة بمهنة ما والتى ٌنبغى أن ٌكتسبها المتعلم 

تختص بجوانب خبلل دراسته لمنهج دراسى بعٌنه ،وتتضمن الجدارات الفنٌة المتخصصة حٌث أنها  جدارات أخرى فنٌة ولكن 

معٌنة من المهنة قدرة المتعلم على استخدام معدة حدٌثة ،او طرٌقة محددة .وهنا تحدد المعاٌٌر التى ٌقٌم فى ضوبها العامل الماهر أو 

 الجدٌر وهى خمسة معاٌٌر :

التى تتطلبها المهنة التى  األول: التمكن  من المهارات الفنٌة:ٌقصد بها قدرة العامل على ممارسة جمٌع المهارات الفنٌة المتخصصة

 ٌعمل بها .

الثانً: إدارة عملٌات العمل المختلفة :وٌقصد بها قدرة العامل على تحدٌد المصادر التى ٌحتاج إلٌها العمل ووضع خطط العمل 

 المختلفة، ومراقبة جودة العمل ،بجانب تقٌٌم طرٌقة العمل 

وتعنى قدرة العامل على العمل الجماعى والتواصل الفعال مع اآلخرٌن  الثالث: تطوٌر عبلقات اجتماعٌة ناجحة وتواصل فعال :

 داخل بٌبة العمل .

الرابع: المشاركة فى تنظٌم العمل: وتعنى القدرة على المشاركة فى حل المشكبلت المختلفة للعمل،واتخاذ القرارات المناسبة ،واقتراح 

 أفكار لتطوٌر العمل.

تماعٌة والبٌبٌة:وٌقصد بها القدرة على العمل وفقا لمتطلبات السبلمة والصحة المهنٌة بجانب مراعاة الخامس: القٌام بالمسبولٌات االج

 أخبلقٌات المهنة .

وٌتم تقوٌم الجدارات لدى المتعلم فى معظم الدول المتقدمة فى مستوٌٌن فقط إما قادر على تطبٌق الجدارة أو لم ٌعد قادرا على تطبٌق 

نى الٌعنى أن المتعلم غٌر مقبول على االطبلق أو راسب ،وإنما ٌعنى أنه ٌحتاج إلى تعلٌم اضافى ،ومزٌد من الجدارة ،والمستوى الثا

 .  (42)التدرٌبات األخرى كى ٌتمكن من تطبٌق الجدارة 

 (:MKI-DSكول-مشروع التعلٌم والتدرٌب المزدوج )مبادرة مبارك

 GTZ "Germanالتربٌة والتعلٌم بمصر والوكالة األلمانٌة للتعاون الفنى" ٌقوم المشروع على أساس من التعاون المشترك بٌن وزارة

Agency for Technical Cooperation  وتم االتفاق 0998، وتم التوقٌع على خطاب النواٌا مع الجانب األلمانى فى فبراٌر ،

حكومة األلمانٌة وبمساعدة المنظمة م من خبلل برنامج تعاون فنى ألمانى مصرى ممول من ال0993على تنفٌذ المشروع فى عام

بتارٌخ 004األلمانٌة للتعاون الفنى وباالشتراك مع وزارة التربٌة والتعلٌم ، وتم تشكٌل اللجنة العلٌا للمشروع بقرار وزارى رقم

الفنٌة ، وٌقوم النظام المزدوج على أساس الجمع بٌن الدراسة النظرٌة لمدة ٌومٌن فى إحدى المدارس الثانوٌة 06/5/0993

الصناعٌة، أما الدراسةالعملٌة ، فتكون لمدة أربعة أٌام من التدرٌب العملى فى المصانع والشركات ، أوما ٌعادل ذلك من تعلٌم 

م، وفى ذلك الوقت تم تدرٌب 0995، وبدأ التنفٌذ الفعلى لهذا المشروع فى مدٌنة العاشر من رمضان فى سبتمبر (43)وتدرٌب مجمع

هن مثل :مٌكانٌكى مصانع، إلٌكترونى مصانع، فنى صناعة مبلبس جاهزة ، فنى نسٌج وصناعة جلود، وفى الشباب على بعض الم

م بدأ تطبٌق المشروع فى مدٌنتى السادات والسادس من أكتوبر والعاشر من رمضان ،وتم التركٌز على بعض المهن 0996عام 

 .  ( 44)كل مدٌنة الحٌوٌة المطلوبة عاجبلً لخدمة الشركات والمصانع الموجودة ب

 (WISEبرنامج الوكالة االمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة لتطوٌر القوى العاملة وتعزٌز المهارات )

 –معلومات سوق العمل  -ساهم المشروع فى تطوٌر النموذج المإسسى لوحدات االنتقال لسوق العمل ، بمكوناتها الست )التوظٌف

الصحة والسبلمة المهنٌة( وقد استطاع هذا  –االرشاد والتوجٌه المهنى  –البتكار رٌادة االعمال وا –التدرٌب وتنمٌة المهارات 

من خرٌجى التعلٌم الفنً فى  8801النموذج المإسسى من خبلل مكون التوظٌف بالوحدات المدرسٌة من توفٌر فرص عمل لعدد 

فى نفس الفترة  كما  8140ل بؤجر لعدد م وتوفٌر فرص تدرٌب على رأس العم8107حتى نهاٌة ابرٌل  8106الفترة من سبتمبر 

                                                           
 .886، ص8111، مركز الجٌزوٌت الثقافً، اإلسكندرٌة، ندرة التعلٌم ومستقبل المجتمع المدنًاإلسعاد ،  محمود أبو (42)

،برنامج دعم إصبلح التعلٌم  كتٌب المتدرب "تطوٌر المنهج المبنى على الجدارات"وزارة التربٌة والتعلٌم والتعلٌم الفنى ،  (43)

 .8108ر ،المرحلةالثانٌة، ،مص –الفنى والتدرٌب المهنى 

 .  6،ص0997،العدد األول،مجلة نٌوزلتروزارة التربٌة والتعلٌم ،مشروع مبارك كول لتطبٌق النظام الثنابى فى مصر، (44)



وصلت نسبة من تم تدرٌبهم من العاملٌن من خبلل مكون التدرٌب وتنمٌة المهارات داخل المدارس المدعومة من المشروع الى 

 .( 45)%من العدد االجمالى للمعلمٌن بالمدرسة 61

ا مع توجه الوزارة واستجابة الحتٌاجات السوق وقد قام وقد تم إضافة مكون الصحة والسبلمة المهنٌة ضمن مكونات الوحدة تماشٌ 

معلم فى مجال الصحة والسبلمة المهنٌة لٌكونوا نواة داخل مدارس التعلٌم الفنى  61المشروع خبلل العام الماضى بتدرٌب أكثر من 

بٌن عن الصحة والسبلمة المهنٌة فى تطبٌق معاٌٌر الصحة والسبلمة المهنٌة وصوال إلى مدارس فنٌة امنٌة ، كما أعد المشروع كتا

بجانب مجموعة من أفبلم الفٌدٌو توضح أساسٌات الصحة والسبلمة المهنٌة وطرق التعامل مع الماكٌنات لتكون أحد األدلة الربٌسٌة 

 . (46)فى هذا المجال بمدارس التعلٌم الفنى

لدولٌة وتطبٌق البرنامج التدرٌبى )تعرف على عالم من خبلل تفعٌل مكون االبتكار ورٌادة األعمال بالشراكة مع منظمة العمل ا

مدرسة فنٌة نطاق عمل المشروع فى المحافظات الخمس األولى وقد بلغ عدد المستفٌدٌن 31األعمال( على طبلب الصف الثالث فى 

الدولٌة طالب وطالبة كما أطلق المشروع بالتعاون اٌضا مع منظمة العمل 6449م 8107-8106من طبلب الصف الثالث عام 

وبرنامج دعم التشغٌل والمجلس الشرق أوسطى للمشروعات الصغٌرة ورٌادة األعمال المسابقة ،كما تم اٌضا تفعٌل مكون اإلرشاد 

والتوجٌه المهنى بالتنسٌق مع مشروع دعم التشغٌل )التعاون االنمابى األلمانى ( إلى جانب تطبٌق النموذج بوحدات تٌسٌر االنتقال 

مدرسة فنٌة من طبلب الصف 31طالب وطالبة فى  01435محافظة نطاق عمل المشروع ، وقد استفاد عدد00فى إلى سوق العمل 

م وسوف ٌتضاعف هذا العدد العام المقبل ألكثر من ضعفٌن مع تطبٌق 8107-8106األول من جلسات االرشاد والتوجٌه المهنى عام 

نى، كما ٌهدف المشروع إلى تطبٌق برنامج تجرٌبى لمساعدة االقران مدرسة فنٌة وعلى طبلب الصف األول والثا 61الجلسات فى 

(peer helper فى العام الدراسى القادم )م والذى ٌقوم على مساعدة الطبلب لبعضهم البعض من خبلل اعداد 8108-8107

فٌما ٌتعلق بالدراسة  مجموعة من الطبلب داخل مدارس التعلٌم الفنى تستطٌع مساعدة زمبلبهم سواء على المستوى الشخصى أو

(47) . 

 رابعاً: واقع الكفاٌة الخارجٌة للتعلٌم الثانوي الصناعً فً مصر)الدراسة المٌدانٌة( 

هدفت الدراسة المٌدانٌة إلى تقوٌم الكفاٌة الخارجٌة للتعلٌم الثانوى الصناعى من خبلل الوقوف على مدى  هدف الدراسة المٌدانٌة :-0

علٌم من توفٌر فبة الفنى فى مجال الصناعة الملم بقدر من المعارف والمهارات الفنٌة والعلمٌة ، وقادر على ما ٌحققه هذا النوع من الت

 القٌام بدور إٌجابى فى محٌط الطبقة العمالٌة والفنٌة.

 قامت الباحثة بإعداد :أدوات الدراسة المٌدانٌة: 

( عبارة مقسمة على ثبلثة 38علٌم الثانوى الصناعى وتتكون من )استمارة استبانة موجهة للمشرفٌن فى مواقع عمل خرٌجى الت  -ا

 محاور ربٌسٌة ،كالتالى :

 ( عبارات.01المحور األول: برامج اعداد خرٌج التعلٌم الثانوى الصناعى وٌشتمل على )

 (عبارات.01المحور الثانى :الجانب الشخصى لخرٌج التعلٌم الثانوى الصناعى وٌشتمل على )

 ( عبارة .08:الجانب المهنى لخرٌج التعلٌم الثانوى الصناعى وٌشتمل على ) المحور الثالث

                                                           
 -8107الخطة االستراتٌجٌة لوحدات تٌسٌر االنتقال إلى سوق العمل وزارة التربٌة والتعلٌم والتعلٌم الفنى،  (45)

 .05، مرجع سابق،ص8188

 م،84/8/8107تم تصفح الموقع بتارٌخ  ،وزارة التربٌة والتعلٌم المصرٌة لمركز معلومات  لكترونىالموقع اال (46)

http://emis.gov.eg. 

 م 80/4/8107تم تصفح الموقع بتارٌخ  الموقع االلكترونى لبوابة التعلٌم الفنى  ،(47)

                WWW. fany.emis.gov.eg 

 



 باإلضافة إلى عبارة مفتوحة عن مقترحات أخرى ٌمكن إضافتها من وجهة نظر المفحوصٌن.

راء التعلٌم خب -مدٌرى المدارس الثانوٌة الصناعٌة -الموجهٌن -استمارة استبانة موجهة لبعض خبراء التعلٌم الصناعى) المعلمٌن -ب

 محاور ربٌسٌة ،كالتالى: (7( عبارة مقسمة على )53الفنى( وتتكون من )

 ( عبارات.7المحور األول :األهداف وٌشتمل على )

 ( عبارات.5المحور الثانى :سٌاسة القبول والتوزٌع على التخصصات وٌشتمل على )

 ( عبارات.01تمل على )المحور الثالث: المناهج وأسالٌب التدرٌس والوسابل التعلٌمٌة وٌش

 ( عبارات.8المحور الرابع : المعلم وٌشتمل على )

 ( عبارات.6المحور الخامس: أسالٌب التقوٌم وٌشتمل على )

 ( عبارات.6وٌشتمل على )  المحور السادس : عوامل الهدر التعلٌمى

 ( عبارة.00المحور السابع : المبانى واالجهزة والتجهٌزات والتموٌل وٌشتمل على )

 باإلضافة إلى عبارة مفتوحة عن مقترحات أخرى ٌمكن إضافتها من وجهة نظر المفحوصٌن.

 ( سإال  .00استمارة مقابلة مع أصحاب المصانع)المستفٌدون الحقٌقٌون من خرٌجى التعلٌم الثانوى الصناعى ( وتشتمل على ) -جـ 

( ادارات تعلٌمٌة و) واحد( مدٌرٌة فى محافظة اسكندرٌة، 5( مدارس و) 8تكونت العٌنة من عدد) ووصف عٌنة الدراسة:  اختٌار

( ادارة تعلٌمٌة و)واحد(  8( مدارس و)9( ادارة تعلٌمٌة و)واحد ( مدٌرٌة فى محافظة البحٌرة، وعدد ) 01( مدرسة و)08وعدد)

واإلدرة المركزٌة للتعلٌم الفنى،  ( خبٌر فى التعلٌم الصناعى فى كلٌات التعلٌم الصناعى  85مدٌرٌة فى محافظة كفرالشٌخ ، وعدد)  

( شركات صناعٌة ،بعدد 9وتم اختٌار عٌنة الدراسة بالطرٌقة العمدٌة من الشركات التى أبدت استجابة للتعامل مع الباحثة بإجمالى ) 

 ( مدٌر مصنع فى مدٌنة برج العرب.7( مشرفاً، وعدد )37)

الى حدما –تبانات، وقد تم وضع االستجابات لتكون أحد ثبلثة اختٌارات )نعم تم استخدام مقٌاس لٌكرت فى االسالمعالجة اإلحصابٌة: 

 ال(. –

للتؤكد من ثبات االستبانة قامت الباحثة بحساب قٌمة معامل الفا كرونباخ وهنا نجد أن زٌادة قٌم معامل ألفا ثبات وصدق االستبانة: 

عكس نتابج العٌنة على مجتمع الدراسة ، وٌتم حساب معامل " تعنى زٌادة مصداقٌة البٌانات من  Cronbach Alphaكرونباخ "

 " عن طرٌق حساب الجذر التربٌعى لمعامل الثبات ،وهو ٌعرف بصدق المحك.Validityالصدق "

 

 

 االستبانة م
عدد 

 العبارات
 الصدق الثبات

 939,1 888,1 38 استبانة المشرفٌن فى مواقع عمل خرٌجى التعلٌم الثانوى الصناعى 0

 950,1 915,1 53 ستبانة موجهة لبعض خبراء التعلٌم الصناعىا 8

 نتابج الدراسة عن واقع التعلٌم الثانوى الصناعى فى مصر 

 وستتناولها الدراسة فى المحاور الفرعٌة اآلتٌة:

 األهداف



نامج اإلعداد فى تنمٌة تراجع  البرنامج عن إعداد خرٌجى التعلٌم الثانوى الصناعى إلى فبة الفنى فى مجال الصناعة، ضعف بر

 المٌل نحو التخصص لدى الخرٌج واالرتقاء به.

محدودٌة عمل البرنامج على تنمٌة المهارات األساسٌة لدى الخرٌج، قصور البرنامج فى      إتاحة الفرصة للخرٌج لٌتعلم كٌفٌة 

 أداءالعملٌات الصناعٌة المتصلة بمجال تخصصه

 اإللمام بقدر من المعارف والمهارات الفنٌة والعلمٌة نقص فى مساعدة  البرنامج للخرٌج فى 

 )ب( سٌاسة القبول والتوزٌع على التخصصات

اعتماد نظام القبول والتوزٌع على التخصصات فى المدارس الثانوٌة الصناعٌة بصورة كلٌة على درجات الطبلب فى شهادة اتمام 

 غباتهم المهنٌة.مرحلة التعلٌم األساسى، والتراعً مٌول وقدرات الطبلب ور

 سٌادة االتجاهات السلبٌة نحو توزٌع الطبلب على التخصصات المختلفة وفقاً الحتٌاجات سوق العمل من هذه التخصصات.

 )جـ( المناهج وأسالٌب التدرٌس والوسابل التعلٌمٌة

 تتسم المواد الدراسٌة بالجمود وعدم مبلحقة التقدم الصناعى .

 ب على المهارات الفنٌة والمهنٌة من السهل إلى الصعب .ضعف وجود تدرج فى تدرٌب الطبل

 )د( المعلم  

 * قلة عدد المعلمٌن األكفاء الذٌن تتوفر لدٌهم المإهبلت التربوٌة والمقدرة الفنٌة .

م ضعف البرامج التدرٌبٌة لمعلمى التعلٌم الثانوى الصناعى ، وارتباط التدرٌب بالترقى للوظابف األعلى، ضعف قدرات معظ -

 المعلمٌن فى استخدام أسالٌب التدرٌس المختلفة .

 أسالٌب التقوٌم )ه( 

 قصور أسلوب التقوٌم فى التعلٌم الثانوي الصناعً فى التنوع بٌن االختبارات المقالٌة والموضوعٌة  فى تقٌٌم الطبلب.

ٌب فى مراعاة  قدرة الطالب على االبداع  افتقار التقوٌم للمبلحظة الدقٌقة للطبلب أثناء اإلختبار العملى ، وقصور تلك األسال

 واالبتكار أثناء االختبار.

 )و( عوامل الهدر التعلٌمى

 ضعف مناسبة بعض التخصصات لمٌول وقدرات بعض الطبلب ٌتسبب فى ارتفاع نسب الرسوب والتسرب.

 ضعف انتظام الطبلب فى الحضور خبلل العام الدراسى ٌإدى إلى رسوبهم .

 زة والتجهٌزات والتموٌل)ز(المبانى واالجه

ضعف الموارد والمخصصات المالٌة لبلنفاق على التعلٌم الثانوى الصناعى بحٌث التتناسب مع أعداد الطبلب، المعدات واآلالت ال 

 تتواكب مع التطور العالمى فى مجال التصنٌع، ونقص فى الكمٌات البلزمة من الخامات البلزمة إلجراء التطبٌقات العملٌة.

ى االستفادة الكاملة من المعونات األجنبٌة المقدمة، افتقار مدارس التعلٌم الثانوى الصناعى إلى مبانى ذات مساحات مناسبة قصور ف

 وورش تستوعب عدد الطبلب؛ مما أدى الى اتباع نظام الفترتٌن.

 نتابج الدراسة عن خرٌج التعلٌم الثانوى الصناعى فى سوق العمل

ٌة المتعلقة بممارسة المهنة وهى التصرف بحكمة فى المواقف المختلفة التى تواجهه، امتبلكه ٌوجد قصور فى الصفات الشخص

 لمهارة ابتكار افكار جدٌدة لتطوٌر االنتاجٌة، االستجابة لتوجٌهات ومبلحظات المشرفٌن حول العمل.

 ضعف اتقان الخرٌج للعملٌات الصناعٌة والقدرة على تشخٌص المشاكل وحلها .



 ٌه بؤهمٌة التقٌم الذاتى وتحسٌن القدرات والتنمٌة المستدامة ، وأهمٌة رٌادة األعمال.قصور فى وع

الٌوجد ربط بٌن الطالب والمصنع فى مجال تخصصه لذا ٌحتاج الخرٌج الى التدرٌب  قبل العمل فى المصنع ، وٌحتاج  الخرٌج  

 االنتاجٌة وٌزٌد الكفاءة. للتدرٌب  الدابم أثناء العمل على كل ماهو جدٌد والذى ٌإثر فى رفع

محدودٌة اهتمام ذلك النوع من التعلٌم بتلبٌة متطلبات سوق العمل وتخرٌج فنً قادر على اتباع تعلٌمات السبلمة العامة واالمان 

ٌانة واصبلح والصحة المهنٌة اثناءالعمل ، والقدرة على توثٌق العمل وكتابة التقارٌر ببٌان تفصٌلى بما تم عمله، والقٌام بؤعمال الص

 الماكٌنات، واعداد وضبط الماكٌنات والمعدات المستخدمة فى العمل .

توجد  فجوة عمٌقة بٌن التعلٌم الثانوي الصناعً وتطورات العصر المعرفٌة والتكنولوجٌة من حٌث قدرة الخرٌج على قراءة 

لتخصصه، واستٌعابه الحدٌث والجدٌد فى مجال الرسومات الهندسٌة والكتٌبات الفنٌة، واالطبلع على كل ما هو جدٌد بالنسبة 

 تخصصه  الذى تفرضه علٌه ظروف العمل.

 نتابج الدراسة عن اتجاهات أصحاب المصانع نحو تطوٌر التعلٌم الثانوى الصناعى

لتعلٌمٌة، الفجوة العمٌقة بٌن التعلٌم الثانوي الصناعً وسوق العمل؛ حٌث الٌشارك أصحاب المصانع والمإسسات فى وضع السٌاسة ا

 وبالتالً ال ٌطوع التعلٌم أهدافه وبرامجه لبلستجابة لمتطلبات سوق العمل .

محدودٌة اهتمام رجال األعمال واالقتصاد بدعم ذلك النوع من التعلٌم العتقادهم أنه ال جدوى وال فابدة وأنه وسٌلة الستنزافهم مادٌاً 

 دون عابد مغري من وراء ذلك.

صناعً عن سوق العمل ومتطلباته ،فبل ٌوجد حصر للتخصصات الجدٌدة المطلوبة فى سوق العمل وال عزلة التعلٌم الثانوي ال

 الكمٌات والنوعٌات التً بجب توفٌرها لسوق العمل.

االفتقار إلى الربط بٌن هٌاكل االقتصاد والعمالة والتعلٌم الثانوي الصناعً ؛ حٌث الٌوجد خطط مشتركة إلعداد وتدرٌب القوى 

 .العاملة

 لتحسٌن الكفاٌة الخارجٌة  للتعلٌم الثانوي الصناعًخامساً: المقترحات اإلجرابٌة 

 من خبلل النتابج التً رصدتها الدراسة الحالٌة آنفاً  ٌمكن طرح المقترحات اإلجرابٌة األتٌة :

 أن تراعً السٌاسة التعلٌمٌة المتطلبات األساسٌة للتهٌبة لسوق  العمل فً التخصصات المختلفة.

أن تقوم السٌاسة التعلٌمٌة على استثمار جٌد للموارد التعلٌمٌة مع االهتمام بالجودة، واستحداث تخصصات جدٌدة تعبر عن حاجات 

 المجتمع الحقٌقٌة .

زٌادة عدد المدارس الثانوٌة الصناعٌة ، إتاحة الفرص أمام طالب التعلٌم الثانوي الصناعً للحصول على تعلٌم مقنن ذو جودة عالٌة 

 من المهارات أكثر من اإلسهاب فى اكتساب المعارف النظرٌة أي التركٌز على الجانب المهاري العملً أكثر .

أن تخطط سٌاسة التعلٌم الثانوي الصناعً ؛لتهدف إلى إنتاج الفنً الذي ٌتمكن من التخطٌط وتقوٌم العمل الذي ٌقوم به ، والبعد عن  

 فٌذي.المركزٌة وعلى األخص على المستوى التن

تحدٌث برامج التدرٌب العملً للطبلب فً ورش التعلٌم الثانوي الصناعً وزٌادة التخصصات وتطوٌرها بما ٌتناسب مع الثورة 

 المعرفٌة والتقدم التكنولوجً السرٌع.

ً فى مشاركة أصحاب المصانع والمختصٌن فى مراكز البحث العلمً ،ومختلف الجهات المستفٌدة من التعلٌم الثانوي الصناع

 التخطٌط لتطوٌره وإصبلحه فً ضوء الطلب المتوقع على مخرجاته ،وفً ضوءالتحدٌات المعاصرة التً تواجه سوق العمل.

العمل على ربط خطة التنمٌة الصناعٌة بخطة تطوٌر التعلٌم الثانوي الصناعً ، ورسم سٌاساته فى ضوء الكفاٌات المطلوبة فى 

 ً تواكب التطورات التكنولوجٌة .سوق العمل ، والمهارات المهنٌة الت

إكساب الطالب المعارف والمهارات األساسٌة البلزمة للحٌاة العملٌة ، ومواجهة عصر المعلومات والتطور التكنولجً السرٌع 

 المتنامً وتكوٌن اتجاهات اٌجابٌة نحو حب العمل.



م باستمرار، وأن تتصف بالمرونة الكافٌة لبلستجابة أن تإكد على تنمٌة مهارات التعلم الذاتً لدى الطبلب لضمان رفع مهاراته

 السرٌعة لمتطلبات سوق العمل واحتماالته .

أن ٌقوم المعلمٌن بمبلحظة الطالب الكتشاف مٌوله وقدراته فى مرحلة مبكرة، وجوانب القوة والضعف فى تحصٌل الطالب للمواد 

درسة ،فمثبلً الطالب المتفوق فً الرٌاضٌات ٌمكن توزٌعه على الدراسٌة المختلفة عند توزٌعه على التخصصات الدراسٌة بالم

 التخصصات المٌكانٌكٌة .

 اجتٌاز الطالب مقاٌٌس مٌول واتجاهات للكشف عن مٌوله نحو األقسام المختلفة .  

ٌار المتقدمٌن وفق توفٌر التوجٌه واإلرشاد المهنً لٌساعد الطالب على اختٌار التخصص المناسب لقدراته وإمكانٌاته ،وإرشاد واخت

 متطلبات المهن لضمان توافق األفراد للمهن والتخصصات المختلفة .

تقدٌم امتٌازات خاصة للطبلب المتفوقٌن فً التخصصات المهنٌة ،مثل اإلعفاء من المصروفات المدرسٌة ، وتدرٌبات بمكافؤت مالٌة 

 ة .رمزٌة فً المصانع خبلل االجازات الصٌفٌة الكتساب الخبرة العملٌ

 االلتزام بكفاٌة مخرجات التعلٌم الثانوي الصناعً قبل االهتمام بالكم وذلك باخضاع هذه المخرجات باستمرار لمعاٌٌر الجودة .

 العمل على التطوٌر المستمر لبرامج التعلٌم الثانوي الصناعً وفق االحتٌاجات الحقٌقٌة لسوق العمل القابمة والمستقبلٌة.

الدول المهتمة بهذا النوع من التعلٌم فً تطوٌر المناهج وأسالٌب التدرٌس، مع ضرورة إدخال مقرر  االستفادة من خبرات بعض

 تكنولوجٌا المعلومات وتدرٌس الكمبٌوتر واستخداماته فً عملٌات اإلنتاج  الصناعً الحدٌث.

 االهتمام بتدرٌس اللغات األجنبٌة بما ٌمكن الطبلب من استخدامها فً ممارسة مهنهم .

اهمة المإسسات الصناعٌة فً وضع الخطط والمناهج الدراسٌة بمدارس التعلٌم الثانوي الصناعً وفقاً لمتطلباتها،وٌمكن ذلك من مس

خبلل تكوٌن لجان من الخبراء للمناهج وموجهً التربٌة والتعلٌم ومدٌري ومعلمً المدارس ، وأٌضاً الغرف الصناعٌة والتجارٌة 

كافة القطاعات ،وٌكون هدف تلك اللجان وضع تصور مشترك لما ٌنبغً أن تكون علٌه المناهج بكل والخبراء فً مجال الصناعة ب

 التخصصات .

أن تتضمن البرامج والمناهج قاعدة مشتركة من الكفاٌات المهنٌة األساسٌة والمعلومات الثقافٌة والتطبٌقات الحٌاتٌة لجمٌع الطبلب 

 واجهة متطلبات الحٌاة،وتإهلهم للتكٌف مع عصر المعرفة والتكنولوجٌا.وبمختلف تخصصاتهم المهنٌة، تساعدهم فً م

تطوٌر برامج التدرٌب لتشغل أكثر من نصف الوقت المخصص للدراسة المهنٌة ،وأن تتم الدراسة داخل الورش وتسهم فً تجهٌزها 

 الشركات والمإسسات الصناعٌة إلجتذاب الطبلب إلى ذلك النوع من التعلٌم.

العملً  فً الشركات ومراكز اإلنتاج وٌستغرق عدة شهور من السنة ، وٌكون شرطاً للحصول على شهادة دبلوم  ٌتم التدرٌب

 الثانوي الصناعً الحصول على ذلك التدرٌب.

تحوٌل ورش التعلٌم الثانوي الصناعً إلى ورش إنتاجٌة ، وتدرٌب الطبلب على المهارات العملٌة التً تعٌنهم على التعامل مع 

جزات التكنولوجٌة والتقنٌة ، وإنشاء المدارس الصناعٌة التخصصٌة طبقاً الحتٌاجات سوق العمل لبلستفادة من مواقع اإلنتاج فً المن

 تدرٌب الطبلب .

تجهٌز الورش والمعامل بالمعدات المختلفة والحاسبات اإللكترونٌة واألجهزة التكنولوجٌة الحدٌثة البلزمة لتدرٌب الطبلب ،ومن 

االستفادة من مساهمات مإسسات اإلنتاج فً تجهٌز تلك الورش من خبلل إمداد المدارس بنماذج من معدات اإلنتاج الممكن 

 المستخدمة فً المصانع أو المعدات التً ٌمكن االستغناء عنها .

ورات مٌاه صحٌة، توفٌر تجهٌز المبانً والفصول بالخدمات الطبلبٌة األساسٌة من مقاعد ومٌاه صالحة للشرب والتٌار الكهربابً ود

 خامات ومستلزمات التدرٌب بالقدر الكافً لطبلب كل تخصص

منح القطاع الخاص دور أكبر فً تموٌل التعلٌم الثانوي الصناعً ،باعتباره أكثر المستفٌدٌن منه ، إبرام الشراكات واالتفاقٌات مع 

ورشها، مراعاة المواصفات القٌاسٌة لمبانً الورش والمعامل  المإسسات الصناعٌة ،تتحمل بموجبها تكلفة تعلٌم وتدرٌب الطبلب فً

 وفصول الدراسة، وصٌانة المبانً وترمٌمها من أجل تطبٌق معاٌٌر الجودة الخاصة بالمبانً.



حث المعلمٌن على التدرٌب أثناء الخدمة إجبارٌاً ،مع منحهم أجازات دراسٌة بؤجر أثناء التحاقهم ببرامج التدرٌب بالمإسسات 

 نظامٌة أو غٌر النظامٌة .ال

 تفعٌل الشراكة بٌن التعلٌم الثانوي الصناعً وسوق العمل ،وذلك فً المجاالت اآلتٌة:

 المشاركة فً إعداد المناهج وتحدٌد المواصفات المهنٌة البلزمة بحسب احتٌاجات سوق العمل.

 المشاركة فً تحدٌد التخصصات الصناعٌة المطلوبة .

 والمقترحات التً تحقق احتٌاجات سوق العمل. المشاركة فً وضع الخطط

 المشاركة فً تموٌل التعلٌم الثانوي الصناعً وتطوٌر المدارس الصناعٌة وتموا تجهٌزاتها .

 المشاركة فً تدرٌب الطبلب فً مواقع العمل واإلنتاج.

 المشاركة فً اإلشراف على التعلٌم الثانوي الصناعً وإدارته ورسم خططه وسٌاساته.
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 الصناعى عن طرٌق اخذ رأى المشرفٌن علٌهم فى مواقع العمل عن مدى اضطبلعهم باألعمال التى توكل الٌهم.

ولما كنتم بحكم وضعكم أقدر على تقٌٌم هإالء الخرٌجٌن ،فقد لجؤت الٌكم معلقة أهمٌة كبٌرة على اجابتكم الصرٌحة والموضوعٌة 

 ى عبارات هذه االستبانة والتى ستسهم فى رفع الكفاٌة الخارجٌة لتلك النوعٌةمن التعلٌم .،عل

 والباحثة تإكد لسٌادتكم ان المعلومات المقدمة لن تستخدم إال فى أغراض البحث العلمى فقط.

 وشكراً                                    

 حثة البا                                         

 البٌانات األولٌة

 عدد سنوات الخبرة         :



 المإهل                      :                                                      

 مكان  العمل                :   

 مدة االشراف على الخرٌج :

 

 تمثل رأٌك ( تحت االستجابة التى  الرجاء قراءة العبارة بدقة ثم وضع عبلمة )  

 المحور األول :برنامج اعداد خرٌج التعلٌم الثانوى الصناعى

 وٌهدف ذلك المحورالتعرف على رأى المشرفٌن فى مدى كفاءة برامج إعداد الخرٌجٌن

 ال الى حد ما نعم العبارة م

    ٌتم إعداد خرٌجى التعلٌم الثانوى الصناعى للقٌام بمهام ومسبولٌات تخصصهم . 0

    ترة اإلعداد األكادٌمى التخصصى  مبلبمة .تعتبر ف 8

    ٌشتمل برنامج  إعدادهم على تطبٌقات عملٌة كافٌة لتؤهٌلهم لممارسة العمل بمهارة . 3

    ٌحتوى البرنامج  على مواد نظرٌة كافٌة. 4

    ٌحرص البرنامج  الخاص بهم على اكسابهم المهارات البلزمة لطبٌعة عملهم. 5

    برنامج  على ارشاد مهنى ٌساعد على المواءمة المهنٌة.ٌشتمل ال 6

    ٌوفر برنامج اإلعداد التخصص الدقٌق للطالب مما ٌعوق المواءمة المهنٌة . 7

    ٌحرص برنامج اإلعداد على االتصال بٌن التعلٌم الصناعى ومجاالت العمل فى المصنع. 8

    للخرٌج ٌإهله للعمل فى مجال تخصصه. ٌوفر برنامج  إعداد الخرٌجٌن على تعلٌم كاف 9

    ٌعطى برنامج  إعدادهم كافة التخصصات التى ٌحتاجها سوق العمل. 01

 المحور الثانى :الجانب الشخصى لخرٌج التعلٌم الثانوى الصناعى

 وٌهدف ذلك المحور التعرف على رأى المشرفٌن فى المهارات الشخصٌة للخرٌج  

 نعم العبارة م
الى حد 

 ام
 ال

    بنشاط . ٌواظب  خرٌج التعلٌم الثانوى الصناعى على العمل  00

    ٌتعاون  الخرٌج  مع زمبلبه فى انجاز العمل المطلوب. 08

    ٌتصرف الخرٌج بحكمة فى المواقف المختلفة التى تواجهه. 03

    ٌمتلك الخرٌج  مهارة ابتكار افكار جدٌدة لتطوٌر االنتاجٌة . 04



    ٌب الخرٌج  لتوجٌهات ومبلحظات المشرفٌن حول العمل .ٌستج 05

    ٌمتلك الخرٌج  القدرة على تشخٌص المشاكل ،وكٌفٌة حلها. 06

    ٌتقن الخرٌج مهنته وٌمارسها بدقة  . 07

    ٌتصف الخرٌج باألمانة فى استخدام الخامات. 08

    لقدرات والتنمٌة المستدامة .الخرٌج الوعى  بؤهمٌة التقٌم الذاتى وتحسٌن ا ٌمتلك 09

    لدٌه وعى بؤهمٌة رٌادة األعمال  81

 

 المحور الثالث :الجانب المهنى لخرٌج التعلٌم الثانوى الصناعى

 وٌهدف ذلك المحور التعرف على رأى المشرفٌن فى المهارات المهنٌة  للخرٌج فى العمل

 ال الى حد ما نعم العبارة م

    م  الثانوى الصناعى بجودة االنتاج.ٌهتم  خرٌج التعلٌ 80

88 
ٌحتاج  الخرٌج  للتدرٌب  الدابم أثناء العمل على كل ماهو جدٌد والذى ٌإثر فى رفع االنتاجٌة 

 وٌزٌد الكفاءة .
   

    ٌحتاج الخرٌج الى التدرٌب  قبل  العمل فى المصنع. 83

    .الحدٌثة اوالتكنولوجٌ الكمبٌوتر ثقافة ومبادئ الخرٌج أسس ٌعى 84

    تعلٌمات السبلمة العامة واالمان والصحة المهنٌة اثناءالعمل . ٌتبع الخرٌج 85

    المهنٌة. فى الممارسات الجودة ضمان مبادئ الخرٌج ٌطبق 86

    ٌتمٌز الخرٌج بالقدرة على توثٌق العمل وكتابة التقارٌر ببٌان تفصٌلى بما تم عمله. 87

    لقدرة على القٌام بؤعمال الصٌانة واصبلح الماكٌنات.ٌتمٌز الخرٌج با 88

    ٌستطٌع الخرٌج اعداد وضبط الماكٌنات والمعدات المستخدمة فى العمل. 89

    ٌتمٌز الخرٌج بالقدرة على قراءة الرسومات الهندسٌة والكتٌبات الفنٌة. 31

    ٌحاول الخرٌج االطبلع على كل ما هو جدٌد بالنسبة لتخصصه. 30

    ٌستوعب الخرٌج الحدٌث والجدٌد فى مجال تخصصه  الذى تفرضه علٌه ظروف العمل . 38

 (:ٌرجى إضافة أٌة مقترحات ترون أهمٌة فى إضافتهامقترحات أخرى ٌرجى ذكرها )

- 

 مع  جزٌل الشكر لحسن تعاونكم                                                 



 لــــــــــــــة  استمارة مقــــــــاب

 مع أصحاب المصانع)المستفٌدون الحقٌقٌون من خرٌج التعلٌم الثانوى الصناعى (

 السٌد المحترم

 تحٌة طٌبة وبعد...

بعنوان "الكفاٌة الخارجٌة للتعلٌم الثانوى “ هذه االستمارة أحد األدوات المستخدمة فى دراسة دكتوراه تخصص"أصول التربٌة

التحدٌات المعاصرة" ،وتهدف المقابلة بالتحدٌد إلى معرفة أرابكم فى مشاركة أصحاب المصانع فى رسم الصناعى بمصر فى ضوء 

اٌة السٌاسة التعلٌمٌة للتعلٌم الثانوى الصناعى والتى تإثر على الكفاٌة الخارجٌة للنظام التعلٌمى ،واالفادة من تلك األراء فى رفع الكف

 الخارجٌة لذلك النظام    .

بحكم وضعكم أقدر  ،فقد لجؤت الٌكم معلقة أهمٌة كبٌرة على اجابتكم الصرٌحة والموضوعٌة ،على أسبلة المقابلة والتى  ولما كنتم

 ستسهم فى رفع الكفاٌة الخارجٌة لتلك النوعٌة من التعلٌم .

 والباحثة تإكد لسٌادتكم ان المعلومات المقدمة لن تستخدم إال فى أغراض البحث العلمى فقط.

 البٌانات األولٌة                             

 الوظٌفة الحالٌة             :                                             

 عدد سنوات الخبرة         :

 :   اسم المصنع                

 تارٌخ افتتاح المصنع       :
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 ط ورسم السٌاسة التعلٌمٌة بمدارس التعلٌم الثانوى الصناعى؟هل تشارك فى التخطٌ

 اذا كانت اجابتك ب "نعم" 

 كٌف ٌتم ذلك؟

................................................................................ 

 اذا كانت اإلجابة ب "ال" 

 المدارس؟هل تود المشاركة فى التخطٌط ورسم السٌاسة التعلٌمٌة لهذه 

 اذ كانت االجابة ب "نعم" كٌف سٌتم ذلك؟

..................................................................................... 

..................................................................................... 

 اعٌة للعمل فى مصنعك ؟كٌف  تعٌن خرٌجى المدارس الثانوٌة الصن

................................................................................................................

... 

 اذا كان عن طرٌق اختبارات مانوع  هذه االختبارت )شفهٌة  ام عملٌة(؟ 
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................................................................................................................

......... 

 هل هناك تخصصات جدٌدة مطلوبة فى خرٌجى التعلٌم الثانوى الصناعى ٌحتاجها مصنعكم ؟

 اذا كانت االجابة ب "نعم" 

 ما تلك التخصصات ؟

.............................................................................................. 

 هل هناك ندرة فى تخصصات معٌنة؟ 

 اذا كانت االجابة ب "نعم" 

 ماهى تلك التخصصات؟

........................................................................ 

 ى المصنع؟هل ٌتوافر العدد المطلوب من خرٌجً التعلٌم الصناعى فى التخصصات المختلفة لدٌك ف

.............................................................................................. 

 هل تشارك فى دعم المدارس  الثانوٌة الصناعٌة  ؟

 اذاكانت  اإلجابة ب "نعم" 

 ما  شكل الدعم ؟

.......................................................................................... 

 اذا كانت االجابة ب "ال"

 ماهى أسباب عدم المشاركة ؟

.......................................................................................... 

هل لدٌك مقترحات من واقع خبرتك فى المصنع ٌمكن أن تسهم بها المصانع فى تطوٌر المدارس 

 وٌة الصناعٌة  ؟ الثان

 اذا اجابة  ب "نعم" 

 ما تلك المقترحات؟

................................................................................................................

........ 

 هل تقوم بتدرٌب الفنٌٌن خرٌجى المدرسة  بعد التحاقهم بالعمل معكم؟

 ب "نعم"  اذا كانت اإلجابة

 كٌف ٌتم ذلك؟

......................................................................... 



 اذا كانت االجابة ب "ال "

 ما أسباب عدم تدرٌبهم ؟

.............................................................................. 

 ها؟هل تشارك فى وضع المناهج أو تطوٌر

 اذا اجابة ب "نعم" 

 كٌف ٌتم ذلك؟

......................................................................... 

 اذا كانت االجابة ب "ال"  

 ما أسباب عدم المشاركة؟

..............................................................................  

 لعمل فى المصنع؟هل ٌشترط التخصص ل

........................................................................................... 

ما اقتراحاتكم لتخرٌح عمال مهرة من المدارس الثانوٌة الصناعٌة قادرٌن على أداء أعمالهم وعلى 

 التعامل مع غٌرهم؟

............................................................................................. 

 مع  جزٌل الشكر لحسن تعاونكم                                                 

 

 

 

 

 


