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 ملخص:
تتناول ورقة العمل الحالية الرؤى المستقبلية لتطوير التعليم الفني بمصر في ضوء 

كنولوجية أساس التنمية الت الفنيالتعليم التجارب العالمية. وتنطلق هذه الورقة من كون 
المجتمعات الحديثة، حيث يهدف إلى إكساب الفرد قدًرا من الثقافة والمعلومات الفنية  في

 يهدفو تمكنه من إتقان أداء عمله وتنفيذه على الوجه األكمل،  التيوالمهارات العملية 
لمجاالت ا في الداخليالمتطور المناسب لمتطلبات سوق العمل  الفنيأيًضا إلى إعداده 

ل في مصر كارثة تواجه المجتمع حيث تشك الفنيالفنية العدة. وتعتبر أزمة التعليم 
 فيالمطلوب؛ مما يؤدى إلى أزمة  واألداءخطورة على سوق العمل وجودة المنتجات 

انية. على أنه تعليم من الدرجة الث الفنياالقتصاد العام، حيث يتم التعامل مع التعليم 
، كذلك نيالفمجاالت التعليم  فيندرة المعلمين األكفاء  فيلة أيًضا كما تتمثل المشك

يتلقاها المتعلمين وغياب خطة واضحة للتدريب والتعليم.  التيضعف مستوى المناهج 
م عدم ربط سوق العمل بالمؤسسات التعليمية، من ث فيتتمثل أيًضا  الفنيوأزمة التعلم 

ؤية من ر  وانطالًقاتكون مخرجات التعليم غير مواكبة لواقع احتياجات سوق العمل. 
د تعليم معد وفًقا للمعايير العالمية مما يزي ونظامفي تفعيل نظام الحوكمة  2030مصر 

لورقة التوجهات كاتبة هذه االمهني في مصر، تقترح  والتدريبمن تنافسية التعليم الفني 
 التالية:

 أواًل: االسترشاد بالتجارب العالمية الحديثة في تطوير منظومة التعليم الفني.
 مصر. خارجو ثانًيا: اعتماد المعايير العالمية للجودة من أجل زيادة تنافسية التعليم الفني داخل 

 المستقبلية. ؤى والر  والمعايير ثالُثا: التخطيط االستراتيجي للتعليم الفني في ضوء التجارب
 رؤى للتغلب على المعوقات الحالية. وطرحرابًعا: استشراف المستقبل، رصد الواقع 

 الكلمات المفتاحية:
التعليم،  يةوتنافسالتعليم الفني، المعايير العالمية لجودة التعليم الفني، الحوكمة 

 التخطيط االستراتيجي، استشراف المستقبل
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abstract: 
The present paper presents the future visions for the 

development of technical education and vocational training in 
Egypt in the light of the global experiences. This paper proceeds 
from the fact that technical education is the basis for the 
development of technology in modern society. The crisis of 
technical Education and vocational Training in Egypt is a disaster 
facing society, which poses a danger to the labor market, the 
quality of products and performance required; which reflected on 
the general economy, where it deals with technical education as 
a second- class education. The problem was also the shortage 
of a qualified teachers in the areas of technical education as well 
as the weakness of the curriculum level of learners, the absence 
of a clear plan for training and the lack of linking the labor market 
with the educational institutions, therefore the outcome of this 
education is not keeping pace with the realities of the needs of 
the labor market. In addition, from the vision of Egypt 2030 in 
activating the system of government and education system 
prepared according to international standards, which increases 
the competitiveness of technical education and vocational training 
in Egypt, the author of this paper proposes the following 
guidelines:  
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First: Emphasizing the importance of guiding by the modern 
global experiences in the development of the technical education 
system. 

Second: The adoption of international standards for quality in 
order to increase the competitiveness of technical education 
inside and outside Egypt. 

Third: Strategic planning of technical education in the light of 
global experiences, standards and visions for the future. 

Fourth: Future Quest, Looking ahead, monitoring reality and 
presenting visions to overcome the current obstacles. 
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، وإيماًنا بـأن العدالـة االجتماعية مـن أهـم حقـوق 2030انطالًقا من رؤية مصر 
تـح تحريـر االنسـان مـن الجمـود الفكـري، وف علىالمواطـن، فـإن تلقـي التعليـم الجيـد القـادر 

آفـاق جديـدة هـو أيًضا جـزًءا ال يتجـزأ مـن حقـوق المواطـن. ومـن هنـا جـاءت أهميـة وضـع 
عليــم التعليــم األســاسي )قبــل الجامعــي(، الت للتعليـم بأنواعـه الثالث؛ استراتيجيةرؤيـة 

ـكل نـوع مـن ل االستراتيجيةليــم الجامعــي. تختلـف األهـداف الفنــي والتدريــب المهني، والتع
أنـواع التعليـم وكـذا مـؤشرات قيـاس األداء والبرامـج التـي تسـاعد علـى تحقيقهـا. ويرجـع 
االهتمـام الكبيـر بالتعليـم الفنـي والتدريـب المهنـي ألهميـة الـدور الـذي يمكـن أن يلعبـه في 

بيـرة مـن الشـباب بالقـدرات والمهـارات التـي تمكنهـم مـن تلبيـة احتياجـات تأهيـل شريحـة ك
سـوق العمـل مـن العمالـة المتعلمـة المدربـة بمهارة، والتـي تتعامـل مـع معطيـات التكنولوجيـا 

الحصـول المهنـي يسـمح لهـؤالء الشـباب ب والتدريـبالحديثـة. كمـا أن تطويـر التعليـم الفنـي 
ـى النحـو الـذي يسـاهم في رفـع مسـتوى لمصر ع وخارجعـلى فـرص عمـل الئـق داخل 

 بشكل مباشر على مستوى االقتصاد العام.  وينعكسدخلهـم 
للتعليـم والتدريـب مـع الهـدف الرابـع مـن  االستراتيجيةالرؤيـة واألهـداف  وتوائم

 ضمـان التعليـم الجيـد المنصـف" ـص عـلىاألهـداف األمميـة للتنميـة المسـتدامة، والـذي ين
 ـدفوتتوافـق أيًضا مع اله". والشـامل للجميـع وتعزيـز فـرص التعلـم مـدى حيـاة الجميـع

ومـؤشرات قيـاس األداء الخاصـة بالتعليـم واتاحتـه  االستراتيجيةالرابـع مـن األهـداف 
يـز م لـذوي االحتياجـات الخاصـة والتركالتعليـ للجميـع ومراعـاة الفـروق المختلفـة، وضمـان

 علـى التعليـم الفنـي والتدريـب المهنـي علـى النحـو الـذي يؤهـل الشـباب لسـوق العمـل، كمـا
تتوافـق األهـداف الوطنيـة والغايـات األمميـة بالنسـبة لتأهيـل المعلمـين و الكوادر القادرة 

 المي يحقق غايات المجتمع.على قيادة المتعلمين نحو تعليم بمستوى ع
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التي حددتها  المهني والتدريبوانطالًقا من واقع التحديات التي تواجه التعليم الفني 
تتمثل  يوالتإلى ما حددته الهيئة القومية لضمان الجودة بمصر،  باإلضافةدراسات عدة 

 فيما يلي:
  :ذلـك  ويظهـرنـدرة المعلميـن في بعـض التخصصـات وضعـف كفـاءة توزيعهـم

نتيجـة زيـادة تشـعب التخصصـات وعـدم وجـود هيئـات التدريـس القـادرة علـى التعامـل 
 معهـا بكفـاءة.

  إغفـال قانـون إلـزام االعتـماد في فتـرة محـددة: يقلـل مـن نسـب المـدارس المتقدمـة
فني وفًقا ال واإلعدادـى االعتمـاد ممـا يؤدي إلِى ضعـف نظم التدريب لللحصـول ع

 العالمية. والمعاييرلمؤشرات الجودة 
  تدهـور النظـرة المجتمعيـة للعمـل المهنـي والفنـي: ويحتـاج األمـر إلى تغيـر نظـرة

المجتمـع إلى التعليـم الفنـي مـن اعتبـاره وسـيلة اسـتيعاب الفاشـلين متسربي التعليـم العـام 
 .لـة واالرتقـاء باالقتصـادإلى التركيـز عـلى دوره في معالجـة البطا

  التفـاوت في التغطيـة الجغرافيـة والنوعيـة: نتيجـة غيـاب آليـة تربـط التخصصـات
هنـاك تفـاوت  للصناعـات، أصبـح والنوعـيفي التعليـم الفنـي والتدريـب والتوزيـع الجغـرافي 

ة مـن حيـث نـوع في التغطيـة الجغرافيـة داخـل جميـع المحافظـات والتغطيـة النوعيـ
الصناعـات المتاحــة في المحافظــات المختلفـة. وقـد أدى غيـاب هـذه اآلليـة إلى عـدم 
 تناسـب التخصصـات مـع ظـروف المجتمـع وخاصـة بالنسـبة لإلنـاث في صعيـد مصـر.

  ضعف نظم التقويم والمتابعة والحوافز؛ مما يؤدي إلى سوء الجودة في مستوى
 .التعليم الفني

  االحتيـاج إلى الربـط والتكامـل بيـن التعليـم الفنـي والتدريـب المهنـي واالتجاهـات
التعليميـة األخـرى؛ حيـث تعتبـر مخرجـات التعليـم األسـاسي مدخـالت للتعليـم الفنـي، 
وتعتبـر مخرجـات التعليـم الفنـي مدخـالت للتعليـم العـالي في حـال اسـتكمال خريجـي 

 الفنـي التعليـم العـالي. التعليـم
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  تفـاوت توزيـع المـدارس ومراكـز التدريـب وفقـًا للعوامـل الجغرافيـة واحتياجـات
الصناعـة؛ وينتـج ذلـك مـن غيـاب خطـة واضحـة تربـط بـين التوزيـع الجغـرافي للصناعـات 

ـول المـدارس والفصوالنمـو المتوقـع لهـا، وكذلـك عـدم وجـود خطـة واضحـة لتطويـر وبنـاء 
 .مـا يخـل بمبـدأ التكافـؤ في إتاحـة الفـرص التعليميـة

  ضعـف المناهـج التعليميـة والتدريبيـة وعـدم تحديثهـا وتكاملهـا لوجـود انفصـال
بيـن احتياجـات الصناعـة ومناهـج المؤسسـة التعليميـة فيمـا يخـص المهـارات والمعـارف 

 .صحـاب المصلحـة بالمناهـج ووجـود مشـاكل بهـاوعـدم قناعـة عديـد مـن أ
  محدوديـة اسـتعداد المـدارس ومراكـز التدريـب لالعتـماد: لـكي تحقـق المـدارس

ومراكـز التدريـب معاييـر الجـودة وتتقـدم لالعتـماد، هنـاك متطلبـات ماليـة متمثلـة في 
 ب والتجهيـزات الالزمـة مـن معـداتتوفيـر المـوارد مـن فصـول وورش عمـل ومراكـز للتدريـ

 .ومـواد، إلى جانـب وجـود متطلبـات كبيرة مـن كـوادر تدريسـية وتدريبيـة مدربـة وكـفء
  محدوديـة قـدرة هيئـة ضمـان الجـودة للقيـام بدورهـا في االعتـماد؛ حيـث تحتـاج

ى تكـون قـادرة عـى أداء الهيئـة إلى مـوارد بشريـة ذات كفـاءة عاليـة ومـوارد ماديـة حتـ
 دورهـا في اعتـماد مـدارس التعليـم الفنـي والتدريـب بنـاء عـلى معاييـر مسـتحدثة.

  غيـاب هيئـة قوميـة موحـدة العتمـاد المؤهـالت وإعطـاء الرخـص؛ وتسـعى
الحكومـة إلى تأسـيس هـذه الهيئـة العتمـاد الشـهادات وتوفيـر الرخـص مطالبـة خريجـي 

تعليـم الفنـي والمهنـي بالحصـول عـلى رخصـة مزاولـة المهنـة، حيـث يتمثـل الهـدف ال
ـى الرخصـة في التأكـد مـن تخريـج مهـارات وكفـاءات لالحقيقـي مـن اإللـزام بالحصـول ع

ى االرتقـاء باالقتصـاد القومـي، فضاًل عـن وجـود لتلبـي احتياجـات سـوق العمـل وقـادرة عـ
سـهل عمليـة تصنيـف وترتيـب الخريجيـن إلى درجـات ومسـتويات مختلفـة تنعكـس آليـة ت

 .علـى أجورهـم ورواتبهـم
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  ضعـف الجـدوى االقتصاديـة والتربويـة مـن الحصـول عـلى االعتمـاد: لقلـة
الحوافـز المقدمـة للمـدارس للحصـول عـلى االعتـماد وعـدم وجـود عائـد مـادي مـن 

 .ى االعتـماد ممـا يقلـل مـن عـدد المـدارس المتقدمـة لالعتـمادالحصـول عـل
  ضعـف الـدور الرقـابي عـلى المناهـج التعليميـة والتدريبيـة وضعـف االلـزام

بتطويرهـا: والـذي يعـد مـن أسـباب ضعـف الربـط بيـن المناهـج والخطـط والبرامـج التعليميـة 
 .العمـلوالتدريبيـة ومتطلبـات سـوق 

 ـى رخصـة مزاولـة المهنـة للخريجـين: حيـث لضعـف القوانـين الملزمـة بالحصـول ع
ـى رخصـة لتسـعي الدولـة إصـدار قوانيـن تلـزم خريجـي التعليـم الفنـي والمهنـي بالحصـول ع

مزاولـة المهنـة، إلى جانـب المتابعـة المسـتمرة للتأكـد مـن تطبيقهـا علـى مسـتوى جهات 
العمـل والخريجيـن، علـى أن يتـم تجديدهـا بنـاًء عـلى مـا يحصـل عليـه مـن تدريـب، مـا 

 مازال سعي دون تواجد فعلي على أرض الواقع. ولكنهيـؤدي إلى زيـادة األجـر والحافز، 
  ضعـف التمويـل وقلـة مصـادره: مـا يـؤدي إلى نقـص االمكانيـات الماديـة المتاحـة

 .عليميـة ونقـص عـدد المـدارس الفنيـة ومراكـز التدريـبللمؤسسـات الت
  لمتطلبـات سـوق العمـل: حيـث توضـح بعـض  الخريجينعـدم مواءمـة مهـارات

اسـتطالعات الـرأي المعدة لهذا الغرض عـدم رضـا أصحـاب األعمــال والجهــات الموظفــة 
ـي والمهنــي واحتياجهــم للمهــارات، مــا عــن كفــاءة ومســتوى العاملــين في القطــاع الفنـ

يــؤدي إلى تدهـور النظـرة المجتمعيــة إزاء التعليــم الفنـي والمهنـي، مــا يعكـس الحاجــة 
 .الملحــة إلى التغييـر الجـذري في هــذا النظـام

  عاييـر مالنظـام الحـالي للجـودة ال يتناسـب مـع التعليـم الفنـي والتدريـب: وال توجـد
خاصـة في هيئـة ضـمان واعتمـاد الجـودة لمـدارس التعليـم الفنـي التـي تختلـف طبيعتهـا 

قبل الجامعي، مما يستدعي وضع مؤشرات أداء  األسـاسي وماعـن مـدارس التعليـم 
 المهني. والتدريببمنظومة التعليم  واعتمادهالمعايير جودة التعليم الفني 



 

46 

 د/ أماني محمد عبد الحميد أبوزيد          مستقبلية لتطوير التعليم الفني في مصررؤى    

 ـط احتياجـات سـوق العمـل ومتطلبـات التعليـم والتدريـب غيـاب خطـة واضحـة ترب
المطلوبـة: يـؤدي هـذا إلى ضعـف االرتبـاط بيـن التعليـم الفنـي والتدريـب مـن حيـث 
التخصصـات والمناهـج ومتطلبـات سـوق العمـل، ممـا يـؤدي إلى عـدم التـوازن بيـن أعـداد 

ن مـن ناحيـة واحتياجـات سـوق العمـل مـن ناحيـة العمالـة الحرفيـة والفنيـن والمهندسيـ
  .أخـرى 
  ضعـف الكفـاءة المهنيـة لبعـض المعلميـن؛ حيـث هنـاك انخفـاض في كفـاءة

المعلميـن في التخصصـات المختلفـة، كمـا يشـمل هـذا التحـدي ضعـف مسـتوى معلمـي 
 .الحديثـة والمتسـارعة المـواد العمليـة وعـدم مواكبتهـم للتطـورات التكنولوجيـة

  تدهـور البنيـة التحتيـة لمعظـم المـدارس: حيـث يـؤدي نقـص التمويـل إلى ضعـف
البنيـة األساسـية لمعظـم المـدارس ممـا يعيـق توفيـر بيئـة صحيـة وجاذبـة للطالب ويعتبـر 

افي ـزة بشـكل كهـذا تحدًيا أمـام تطويـر المـدارس، كمـا يـؤدي عـدم توافـر الفصـول المجه
إلى كثافــة الفصــول وارتفــاع نســبة أعــداد الطالب للمعلميــن، وعــدم وجــود بيئــة داعمــة 

 للطالب ممــا يزيــد مــن نســب التـسرب.
  لــة رخصــة مزاو  علىبالحصــول  الخريجينضعــف العائــد االقتصــادي مــن إلــزام

المهنــة: حيــث تشــهد بعــض الصناعــات تـدني مسـتويات األجـور مـا يقلـل الجـدوى 
االقتصاديـة مـن الحصـول عـلى رخصـة مزاولـة المهنـة بسـبب عـدم وجـود قيمـة مضافـة 

 .حقيقيـة
  ـي والمهنـي: الفنقلـة المـوارد الالزمـة وارتفـاع تكاليـف التجهيـزات لمـدارس التعليـم

والتـي تحتـاج الـورش والمعامـل إلى جانـب الفصـول، مـا يتطلـب تجهيـزات تشـمل المعـدات 
 واآلالت والمـواد الخـام وتوفـر هـذه التجهيـزات بشـكل كافي للطـالب يتطلـب تموياًل كبيـًرا.
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ة التالية لتطوير قبليمن التحديات السابقة تضع كاتبة هذه الورقة الرؤى المست وانطالًقا
 التعليم الفني:

 أواًل: االسترشاد بالتجارب العالمية الحديثة في تطوير منظومة التعليم الفني.
 European Union TEVET IIلالتحاد األوربي:  TEVET IIمشروع  -أ

project  
والتشابك،  ، فالقضية شديدة التعقيدالفنيقضية التعليم  في"مصر ليست حالة فريدة 

 ادياالقتصدولة تختلف عن األخرى على حسب النظام  أي في الفنيوإدارة التعليم 
صر تواجه م التيواإلمكانيات والموارد المتاحة، وأوروبا لم تكن بعيدة عن التحديات 

 لفنياكذا وصف لويك جون، خبير تطوير برامج التعليم "؛ هالفنيالتعليم  فيحالًيا 
لرابع ، وهو مدير برنامج العقد االفنيقضية التعليم  فيوضع مصر  األوروبيباالتحاد 

وضع استراتيجية  في، وهو الشريك األوروبي" باالتحاد TEVETمن برنامج "تيفات 
" Egypt TEVET الجديدة التى يتم وضعها من خالل برنامج "تيفات مصر الفنيالتعليم 

االتحاد  مصر بالشراكة مع في المهنيوالتدريب  الفنيليم وهو مشروع دعم وتطوير التع
 .األوروبي

جه أوروبا تم خالل فترة زمنية طويلة، ووا في الفنيالتعليم  وأضاف جون، أن تطوير
كثير من الصعوبات والتحديات، وحتى ألمانيا وفرانسا وهما قوى اقتصادية كبرى واجها 

ب الملتحقين به، والطال الفنيتحدًيا ثقافية مرتبط بالصورة الذهنية السلبية عن التعليم 
، تجاوز هذا األمر بسبب مخرجات هذا التعليم، واستغرق األمر عقود حتى استطاعت

يقه للمرة الجديد هو نظام يتم تطب والنظامإلى ما هو عليه اآلن.  الفنيحتى يصل التعليم 
مصر، وليس تعديل أو إصالح على أحد النظم القائمة بالفعل، ألن المختلف  فياألولى 

، ولكن الفنيهذه المرة أن الحكومة المصرية قامت قبل ذلك بمحاوالت إلصالح التعليم 
التطوير منفردة بمعزل عن الجهات األخرى، فكانت  فيكانت تقوم كل جهة باجتهاد 

تطوير المدارس التابعة لها بشكل منفرد، وتقوم وزارة التجارة  فيتسعى وزارة التعليم 
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والصناعة بتطوير المدارس التابعة لها بمنهج وفكر مختلف، من خالل مصلحة الكفاءة 
 .اإلنتاجية

أكثر  الفني، حالًيا عدد من خطط التطوير في والتعليمبية والتعليم وتنفذ وزارة التر 
مدرسة تعليم فني بكافة التخصصات، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات  2200من 

الدولية المتخصصة في هذا المجال، وِفي مقدمتها االتحاد األوروبي، أحد أهم شركاء 
عبارة  وهو ،TEVET II الل مشروعالحكومة المصرية في تطوير التعليم الفني من خ

عن منحة من االتحاد األوروبي لتطوير التعليم الفني في المدارس الثانوية الفنية المصرية 
 لىإتكلفة المشروع تصل  مستوي الجمهورية.  علىمدرسة  2200التي يتجاوز عددها 

 أن يخصص علىمليون يورو،  67مليون يورو، تتحمل الحكومة المصرية منها  117
من إجمالي المبلغ لتأهيل البنية التحتية للمدارس، حيث أن المشروع يستهدف  % 80

محافظة. المشروع  20مركز تدريبي في  40مدرسة للتعليم الفني و 50في مرحلته الثانية 
يركز علي تصميم آليات مستدامة لتطوير المناهج وتدريب المديرين والمدرسين في 

ق المدارس الثانوية الفندقية ومراكز التدريب عالوة علي تطبي المدارس الثانوية الفنية مثال
نظام الجودة الشامل بشكل يضمن تحسين مخرجات تلك المؤسسات الخاصة وزيادة 

  .العملقدرة الطالب علي اكتساب المهارات الالزمة ألسواق 
 يتضمن البرنامج ثالث مكونات: اكم

   المكون األول: تحسين حوكمة نظام التعليم الفني والتدريب المهني في مصر
ابط والتدريب المهني واألداء المتر  الفني التعليمويهدف إلى الحوكمة الجيدة لنظام  

 والمتكامل للنظام من خالل القيادة الواضحة والمشاركة والشراكات والشفافية من خالل:
 الخاص بنظام التعليم الفني والتدريب المهني.تحسين التنسيق والقيادة  
 عات ذات صلة.تشري وسن المهني والتدريبإعداد استراتيجية قومية للتعليم الفني  
 شامل جميع المؤهالت. NQF إعداد إطار قومي للمؤهالت 
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ظام التعليم ن ونفقاتآلية شاملة لتأسيس نظام معلومات عن تمويل  وتنفيذتطوير  
 مهني.ال والتدريبالفني 

تطوير استراتيجية قومية لتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني من خالل  
 األنشطة المنفذة.

المكون الثاني: تطوير الجودة والموضوعات ذات الصلة بنظام التعليم الفني 
 والتدريب المهني

ويهدف إلى تحسين جودة مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني لتلبية احتياجات  
 :خاللأفضل من  بشكل االقتصاديةعمل من المهارات ومتطلبات القطاعات سوق ال
  مراجعة وتطوير مخرجات المدارس الثانوية الفنية طبًقا الحتياجات سوق العمل 
  ب التدري ومراكزتحسين وتطوير المناهج الموجودة بالقطاعات المستهدفة

 المهنية طبًقا الحتياجات سوق العمل.
  التحتية لمدارس التعليم الفني ومراكز التدريب البنية  وتحسينتطوير

 الفنية. والمعاهد والكليات المهنية
  والكليات يةالمهنالتدريب  ومراكز الفنية والمعاهدتنمية قدرات العاملين بالمدارس 

 الفنية. والمعاهد
  المستهدفة والمعاهدللمدارس  والجودة االعتماد لمتطلبات واإلعدادالتأهيل 

 الفنية. والمعاهد والكليات المهنيةومراكز التدريب 
  التي تدعم تطبيق المناهج المطورة داخل  واألجهزةتقديم الدعم لتوفير المعدات

 ومراكز التدريب المهنية المستهدفة. والمعاهدالمدارس 
  المكون الثالث: االنتقال لسوق العمل )التوظيف(:

نية مؤهلة عمالة ف الفني، وتوفيرالتعليم  خريجي ظيفتو ويهدف إلى زيادة فرص    
 رشادواال"التوجيه  هي وحداتمن ثالث  ويتكون االهتمام بقطاع السياحة،  مع ومدربة
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 ذلكو المهارات بالقطاعات االقتصادية المستهدفة"  وتنميةالمهني، معلومات سوق العمل 
 من خالل:

  ليم الفني.التع ومعاهدبمدارس  الوظيفي واالرشادخدمات التوجيه  وتفعيلتطوير 
  تحديد المهارات طبًقا الحتياجات سوق العمل في القطاعات االقتصادية المختارة

 .والمهنيعملية أساسية لتطوير برامج التعليم الفني 
  متطلبات سوق العمل ودعم تطبيق برامج  لتواكب مهاراتتطوير برامج تنمية

 متنوعة للتدريب العملي لطلبة التعليم الفني.
 .القيام بتحديث الدراسات التي تستهدف بيانات سوق العمل 
 و تشغيل نظام معلومات سوق العمل  العمل علي إيجاد كيان مسئول عن إدارة  

ة وجب عقد الشراكهذا المشروع يواجه تحديات عدة تستو جدير بالذكر أن تطبيق 
المجتمعية بين مؤسسات الدولة و سوق العمل و الجهات المستفيدة من التعليم الفني 
إليجاد قاعدة مشتركة لتحقيق األهداف و تقديم العون المادي لتحديث البنية التحتية 
لمدارس و معاهد التعليم الفني، و توفير المواد و األجهزة و المتطلبات، و ربط المخرجات 

حتياجات الفعلية لسوق العمل حتى ال تكون بعيدة عن الواقع الفعلي، حيث أن الواقع باال
الفعلي للمشروع مازال يواجه قيود و عقبات عدة على رأسها غياب فكر الحوكمة و 
توظيف القيادات الفعالة و تذليل الصعوبات المؤسسية و المادية لها و كذلك دعم صناع 

ة، لسفة و فكر التعليم الفني بمصر و تغيير النظرة المجتمعيالقرار، الحاجة إلى تدعيم ف
قياس مدى تحقيق مراحل المشروع بآليات قياس واضحة و معلنة، إبرام شراكات عدة 
بين سوق العمل المصري و السوق العالمي و فتح مجاالت التعاون الداخلي و الخارجي، 

ة حملة إعالمية للتوعية بأهمي و تعميم القاعدة في كافة جوانب التعليم الفني، إيجاد
 التعليم الفني و آلية االلتحاق به.
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 ”Germany “Dual System"النظام الثنائي" للتجربة األلمانية:   -ب
نتج االهتمام بالتعليم الفني في التجربة األلمانية كاستجابة علمية، وعملية لواقع ما 

وأشالء، وتعد فكرة إنشاء مؤسسات بعد الحرب العالمية الثانية، وما خلفته من دمار 
محصلة لنقاشات طويلة جمعت مسؤولي التعليم  التعليم الفني، والمعاهد الفنية العالمية

والتربية و رجال الصناعة و السياسة، وكان دافعهم في ذلك استحداث مؤسسة تعليمية 
ي السوق ف من شأنها المساهمة في تطوير الصناعة األلمانية، وتعزيز قدرتها التنافسية

الدولية، وما يتطلب هذا الهدف من خريجين، وكوادر ذوي مؤهالت علمية وعملية 
أفضل، ولديهم القدرة على إنجاز المهام العملية بسرعة وكفاءة على أساس متين من 

 الدراسة األكاديمية والتدريب العملي، فكان القرار بإنشاء المعاهد الفنية العالية.
العالية من أبرز العالمات المميزة على خريطة التعليم الفني المعاهد الفنية  وتعد 

في ألمانيا، حيث تقدم برامج تعليمية خاصة بها، وتتماثل مجاالت التخصص فيها مع 
تلك التي في الجامعات، إال أنها تنحو ناحية عملية تطبيقية، وهذا األمر يحكم طبيعة 

ضو هذه المقام األول قبل تعيين ع مؤهالت هيئة التدريس فيها التي تشترط الخبرة في
الهيئة، كما تشترط في عضو هيئة التدريس بها أن يكون قد حقق إنجازات مهنية وتدريبية 
خارج المعهد. وتهدف الدراسة في هذه المعاهد إلى إكساب الطالب خبرة تطبيقية، 

ائي" نوإحاطته بإمكانات ومشكالت الممارسة العملية، و هنا يتضح مفهوم "النظام الث
Dual system  ؛ و الذي يهدف إلى أن يسير المتعلم في مساريين متوازيين و هما

الدراسة األكاديمية و التدريب المهني الفعلي في المؤسسات المهنية الفنية بعقود مؤقتة 
يكتسب من خاللها الخبرات العملية و التي تؤهله الحًقا إلى العمل بعقود ثابتة بعد نظام 

الدراسة األكاديمية و التدريب المهني الفعلي المربوط باالحتياجات الفعلية  إعداد جمع بين
، وتستغرق الدراسة في هذه المعاهد ما بين ثالثة أعوام إلى ثالثة أعوام لسوق العمل

ونصف العام، وتعني بمناقشة موضوعات محددة وإتاحة العمل في مشروعات معينة 
 ي مدتها فصالن دراسيان.عناية كبيرة، إلى جانب فترة تدريب عمل



 

52 

 د/ أماني محمد عبد الحميد أبوزيد          مستقبلية لتطوير التعليم الفني في مصررؤى    

 TEVETو جدير بالذكر أن التجربة األلمانية تتوافق في أهدافها و آليتها مع مشروع 
II و امكانية تطبيقه في مصر يعتمد بالدرجة األولى على الشراكات المجتمعية و ربط ،

ألولى ا برامج التعليم الفني و التدريب المهني بسوق العمل و احتياجاته الفعلية منذ اللبنة
من إعداد الطالب حتى تخرجه، مع إمكانية تقديم نفس البرامج المطورة للعامل الفني 
أثناء عمله، مما يسهم في رفع أدائه الفني و التقني ليواكب متطلبات عصره و يكون 
على مستوى عال من معايير اإلعداد و العمل وفًقا للتوجهين السابقين، الذي يطمح من 

 ة في مستوى التعليم الفني و التدريب المهني بمصر.تطبيقهم نقلة نوعي
ثانًيا: اعتماد المعايير العالمية للجودة من أجل زيادة تنافسية التعليم  

مصر وخارجالفني داخل   
 والتعليمية يةالتدريبجودة الخدمات  فيتتمثل المشكلة الثانية للتعليم الفني بمصر 

االمتحانات  بوأساليالمناهج  وتطوير والمدرسين المدربين تدريبنطاقها  في تأتى والتي
 فيها إمكان في التيللجودة  ترتقيال  وجميعهاواإلطار العام للمؤهالت أو الشهادات، 

إضافة إلى  مركز اختبار بشهادة معتمدة. فيماهر مختبر  فنيعامل  تخريج النهاية
أدلة  وأكبر، المهني والتدريب الفنيةللعمالة  المتدنية المجتمعيةذلك تأتى مشكلة النظرة 

وطلب  الفنيلهذا الملف، بحيث يتم عرض العمل  الرديئة اإلعالميةعلى ذلك المعالجة 
معايير  صياغةإلعادة  شديدةحاجة  فيفقط. ونحن  للفاشلينعلى أنه  الفني التعليم

ة، يللطالب في مجال التعليم الفني في ضوء المعايير العالم واألداءااللتحاق  ومؤشرات
ين مستوى الخريج وتقييمووضع آلية لهيئة ضمان الجودة لمتابعة هذه المؤشرات، 

توظيف في ال وآلياتالفنية  والمعاهدالمتاحة للمدارس  واالمكاناتهيئة التدريس  وأعضاء
تم تحديد هذه المؤشرات بشكل واضح ضمن هذه الورقة  وقدضوء هذه المؤشرات، 

 نحو تعليم فني بمعايير عالمية تتضح فيما يلي: 2030البحثية مستعينة برؤية مصر 
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 المؤشرات الكمية: -أ
 تعريف المؤشر المؤشر طبيعة المؤشر م

الوضع 
 الحالي

هدف 
2020 

هدف 
2030 

1 

نتائج 
 استراتيجية

نسبة الملتحقين 
بالتعليم الفني من 

المتفوقين في 
اإلعدادية )مجموع 

 (%85أعلى من 

يهدف إلى قياس مدى قدرة 
التعليم الفني على جذب 
أكبر عدد من المتفوقين 
في المرحلة اإلعدادية، 

يعتبر مؤشر للنظرة  وهو
المجتمعية للتعليم الفني 

 عليه. واالقبال والمهني

4% 12% 20% 

2 
نسبة خريجي التعليم 
الفني الذين يعملون 
 في مجال تخصصهم

يهدف إلى قياس مدى قدرة 
خريجي التعليم الفني على 
العمل في المجاالت الفنية 

التي تخصصوا  والمهنية
فيها، مما يساعد في 
تحديد متطلبات سوق 

معدالت  ويقيسالعمل، 
تشغيل خريجي التعليم 

 الفني

30% 60% 80% 

3 
ترتيب مصر في 

مؤشر البنك الدولي 
 للتعليم الفني

يهدف إلى قياس مدى 
تنافسية التعليم الفني 

 وهوالمصري عالمًيا، 
مؤشر مركب حيث يأخذ 
في االعتبار مدى مواءمة 

مًعا  والتدريبالتعليم الفني 
للتوجه االقتصادي للبالد 
إلى جانب جودة التعليم 

المقدم  والتدريبالفني 
القطاع الخاص  ومشاركة

رجة الد
2/4 

الدرجة 
3/4 

الدرجة 
3/4 
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الوضع  تعريف المؤشر المؤشر طبيعة المؤشر م
 الحالي

هدف 
2020 

هدف 
2030 

في العملية التعليمية 
 رضاه. ومستوى 

4 

 مخرجات

نسبة الملتحقين 
بالتعليم المهني من 
 إجمالي التعليم الفني

 واهتماميقيس مدى إتاحة 
الطالب بالتعليم المهني 
من إجمالي الملتحقين 
بالتعليم الفني نتيجة 
ألهمية التعليم المهني 

له في سوق  واالحتياج
 العمل.

4% 16% 30% 

5 

عدد مدارس التعليم 
الفني وفًقا إلى 

التركيبة السكانية 
 االقتصادية واألنشطة

يهدف إلى قياس مدى 
كفاءة توزيع مدارس التعليم 

الفني على المناطق 
السكنية بما يتناسب مع 

 نشطتهاوأتركيبتها السكانية 
 االقتصادية

1929 

تحديد التوزيع بما 
يتناسب مع طبيعة 
كل محافظة من 

الجغرافية أو الناحية 
 التركيبة السكانية.

6 

 مدخالت

نسبة مؤسسات التعليم 
مة القائ والمهنيالفني 

على الشراكة 
 المجتمعية.

يهدف إلى قياس مدى 
الشراكة المجتمعية في بناء 

مؤسسات تعليم فني 
تتماشى مع نظم  ومهني
ثم يقيس مدى  ومنالجودة 

مساهمة المجتمع المدني 
 في العملية التعليمية.

3% 12% 20% 

متوسط عدد الطالب  7
 بالفصل

يقيس مدى إتـاحة التعليم 
الفني في ظل بيئة مشجعة 

التعليم  وجودةللطالب 
المقدم  والمهنيالفني 

للطالب عن طريق قياس 
الكثافة الطالبية بكل فصل 
مما يؤثر طردًيا على قدرة 

 الطالب على التركيز.

38 
طالب/ 
 فصل

30 
طالب/ 
 فصل

30 
طالب/ 
 فصل
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 آلية القياس تعريف المؤشر المؤشر طبيعة المؤشر م

 مدخالت 8

نسبة المعلمين 
الحاصلين على ما ال 

في  %90يقل عن 
 التقييم الشامل للمعلم.

يهدف إلى قياس مدى 
التقدم في زيادة المعلمين 

المؤهلين تأهياًل شاماًل عن 
طريق قياس نسبة 

المعلمين الحاصلين على 
في  %90ما ال يقل عن 

 التقييم الشامل للمعلم.

عمل تقييم شامل لجميع معلمي 
التعليم الفني والمهني لتحديد الفئة 

في  ٪ 90الحاصلة على أعلى من 
التقييم الشامل باإلضافة إلى وضع 
برامج تدريبية للمعلمين الباقيين من 
أجل زيادة هذه النسبة مع الوقت 

لضمان جودة التعليم الفني 
 والمهني.

9 

 مدخالت

معدل توافر المعدات 
 لكل طالب

يقيس مدى قدرة الوزارة 
على إتاحة وتوفر األدوات 
والمعدات الالزمة لطالب 
التعليم الفني والمهني. هذا 
المؤشر هو مؤشر مركب 
لقياس التجهيزات الالزمة 
من اآلالت والمواد الخام 

 واألدوات المستخدمة.

قياس حجم التجهيزات واآلالت 
 باإلضافة إلى المتوفرة لكل طالب

قياس المواد الخام المستخدمة في 
كل من المهن لكل طالب من أجل 

التأكد من توافر هذه العناصر 
بكفاءة عالية مناسبة لألداء المتوقع 

 من الطالب.

10 
معدل االنتقال من 

مرحلة إلى أخرى في 
 نيوالمهالتعليم الفني 

يهدف إلى قياس معدل 
انتقال الطالب من مرحلة 
إلى أخرى داخل مراحل 

لى ع ويدلالتعليم الفني. 
إتاحة المدارس الجاذبة 
 للطالب لتقليل التسرب.

مقارنة عدد الطالب المنتقلين إلى 
عدد الطالب  بإجماليمرحلة أعلى 

 في المرحلة السابقة.

 المؤشرات المستحدثة: -ب
 آلية القياس تعريف المؤشر المؤشر طبيعة المؤشر م

 ةنتائج استراتيجي 1

متوسط عدد ساعات 
التدريب لكل موظف 
بكل قطاع في سوق 

 العمل.

يهدف إلى قياس مدى 
تنمية وتطوير قدرات 
الموظفين عن طريق 
إتاحة وسائل التدريب 

قياس عدد ساعات التدريب 
بكل المقدمة لجميع الموظفين 

القطاعات ومقارنتها بأعداد 
 الحضور.



 

56 

 د/ أماني محمد عبد الحميد أبوزيد          مستقبلية لتطوير التعليم الفني في مصررؤى    
 آلية القياس تعريف المؤشر المؤشر طبيعة المؤشر م

المختلفة دون تمييز 
 بينهم.

2 

نسبة خريجي التعليم 
الفني والمهني الجدد 

الحاصلين على رخصة 
 مزاولة المهنة.

يهدف إلى قياس مدى 
القدرة التنافسية لخريجي 
التعليم الفني والمهني 
عن طريق قياس عدد 

ى رخصة لالحاصلين ع
 مزاولة المهنة.

يتم تحديد الخريجين الراغبين في 
رخصة مزاولة  علىالحصول 

المهنة عن طريق استقبال طلبات 
الحصول على الرخصة عقب 
 انتهاء المرحلة التعليمية مباشرة.

3 

نسبة رضا المؤسسات 
الخاصة وأصحاب 

األعمال عن خريجي 
 التعليم الفني والمهني.

يهدف إلى قياس جودة 
التعليم الفني والمهني 

المقدم وتنافسية 
الخريجين من خالل 

جودة الخدمات المقدمة 
إلى أصحاب األعمال 
الذين يمثلون سوق 

 العمل.

من خالل استبيان يتم استطالع 
آراء المؤسسات الخاصة وأصحاب 
األعمال مما سبق لهم العمل مع 
خريجي التعليم الفني والمهني من 

أجل قياس مدى تأثير التعليم 
جودة  الفني والمهني على

الخدمات المقدمة، ويتم عمل 
 تقارير لتحديد كيفية تطوير العملية

 التعليمية باستمرار.

4 

نسبة الخطط والبرامج 
التعليمية المطورة وفًقا 

لإلطار القومي 
 للمؤهالت بكل قطاع.

يهدف إلى قياس نسبة 
خطط وبرامج التعليم 

الفني والمهني التعليمية 
قطاع( المطورة بكل 

زراعي...( ، صناعي
وفًقا لإلطار القومي 

للمؤهالت إلى إجمالي 
 عدد البرامج التعليمية.

قياس نسبة الخطط والبرامج 
التعليمية المطورة وفًقا لإلطار 

القومي للمؤهالت بكل قطاع عن 
طريق مقارنة هذه الخطط والبرامج 
بمعايير الجودة القومية واعتماد 
البرامج المطابقة ووضع جدول 

ر البرامج غر المطابقة زمني لتطوي
 من أجل اعتمادها.

 
 
 

 مخرجات 5
نسبة الخطط والبرامج 
التدريبية المطورة وفًقا 

يهدف إلى قياس نسبة 
الخطط والبرامج 

التدريبية المطورة وفًقا 

قياس نسبة الخطط والبرامج 
التدريبية المطورة وفًقا لإلطار 

القومي للمؤهالت بكل قطاع، عن 
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 آلية القياس تعريف المؤشر المؤشر طبيعة المؤشر م

لإلطار القومي 
 للمؤهالت بكل قطاع.

لإلطار القومي 
للمؤهالت إلى إجمالي 
 عدد البرامج التعليمية.

طريق مقارنة هذه الخطط والبرامج 
بمعايير الجودة القومية واعتماد 
البرامج المطابقة، ووضع جدول 

زمني لتطوير البرامج غير 
المطابقة من أجل اعتمادها الحًقا 

 وزيادة النسبة مع الوقت.

6 

نسبة مؤسسات التعليم 
الفني الحاصلة على 
االعتماد من هيئة 

 ضمان الجودة.

يهدف إلى قياس مدى 
التقدم في حصول أكبر 

قدر من مؤسسات 
التعليم الفني على 
االعتماد من هيئة 

 ضمان الجودة.

حصر كل مؤسسات التعليم الفني 
المتقدمة للحصول على االعتماد 

ن مثم مقارنتها بمعايير الجودة، 
أجل تحديد المؤسسات القادرة على 

الحصول على اعتماد الجودة. 
باإلضافة إلى وضع جدول زمني 
من أجل تطوير المؤسسات غير 
الحاصلة على االعتماد من أجل 

 زيادة نسبتها مع الوقت.

7 
نسبة مراكز التدريب 

الحاصلة على االعتماد 
 من الجهات المختصة.

يهدف إلى التأكد من 
التدريب المقدم جودة 

من خالل قياس مدى 
التقدم في حصول أكبر 
قدر من مراكز التدريب 
الفني على االعتماد من 

 الجهات المختصة.

حصر كل مراكز التدريب الفني 
المتقدمة للحصول على االعتماد، 
ثم مقارنتها بمعايير الجودة من 
أجل تحديد المراكز القادرة على 
الحصول على اعتماد الجودة. 

إلضافة إلى وضع جدول زمني با
من أجل تطوير المراكز غير 

الحاصلة على االعتماد من أجل 
 زيادة نسبتها مع الوقت.

 والمعاييرثالُثا: التخطيط االستراتيجي للتعليم الفني في ضوء التجارب 
المستقبلية والرؤى   

مرت حركة االقتصاد العالمي بمراحل انتقلت خاللها من االقتصاد كثيف االستخدام 
 Knowledge- basedلرأس المال البشري إلى االقتصاد الذي يقوم على المعرفة 
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Economy  استخدامو على التغيير اقتصاًدا يعتمد على إنتاج  والقدرةلتحقيق التنافس 
وع و للتنمية، كما يتسم بسرعة معدل االبتكار و بتنالمعرفة باعتبارها الركيزة األساسية 

عمق المعارف و المهارات، و بدينامية حركة التفاعالت و آليات التعاون بين القطاع 
 العام و الخاص.

غيرات كبيرة في بت والتكنولوجياالمتسارعة في العلم  والتطوراتاقترنت التغيرات  وقد
للدول المتقدمة؛ مما أدى إلى تغيرات كبيرة  واالجتماعيةاالقتصادية  والهياكلالبنى 

مطلوبة القوى العاملة ال ومهارات والحرفالمهن  وأنواعفي طبيعة وسائل اإلنتاج  ومستمرة
 كنولوجياوالتالمتسارعة في العلم  والتطوراتتلك التغيرات  ولمواكبةفي سوق العمل. 

ك يتطلب ، فإن ذلوالتحدياتللقيود  وتجنًباالقصوى من التجارب العالمية،  واالستفادة
لعالمية وفق التجارب ا والهياكل والبنىإحداث تغيير استراتيجي في مراحل التخطيط 

 القائمة على اقتصاد المعرفة. والرؤى 
للبيئة الداخلية  SWOT analysisعملية التخطيط على تحليل الفجوة  وتقوم
األداء  مؤشراتو  ومعاييرعالمية لنظام التعليم الفني بمصر مقارنة بالتجارب ال والخارجية

ة خط ووضع، والضعفالتي يطمح في تحقيقها من أجل الوقوف على نقاط القوة 
 لمعالجة مشاكل التعليم الفني بمصر.  وتنفيذيةاستراتيجية 

(، 2015(، )عبد المقصود، 2005أكدت عديد من الدراسات منها )فرغلي،  
(. على وجود قصور في األهداف 2014، واالستراتيجية)مركز الدراسات السياسية 

التنفيذية للتعليم الفني بمصر على جميع مستوياته مما يعكس قصوًرا في  والخطط
سوق  اجاتواحتي واالقتصاديةاالستجابة للمتطلبات التي تفرضها التطورات العالمية 

ات ر العمل الفعلية. كما أكدت على أن أهداف التعليم الفني الحالي بمصر لم تراع التغي
التكنولوجية كثورة المعلومات في البالد المتقدمة، و كذا التطور المذهل في الصناعات 
المختلفة و إدخال صناعات جديدة، أو إعداد الطالب لمعرفة المشكالت المحلية التي 
تساعدهم على المشاركة في الصناعات المحلية، فضاًل عن أن هذه األهداف تستبعد 
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حب العمل و احترام المهنة في مؤسسات التعليم الفني، و  الجانب الوجداني و تنمية
غياب البعد التقني الذي أصبح هو الوجه اآلخر للتعليم الفني، و ال يمكن اكتساب 
التعليم الفني و مهاراته وفق التوجهات المعاصرة بدون اتقان الجانب التقني لجميع المهن 

 مراحل التدريب المهني المستدام. الحرفية و التقنية أثناء مراحل اإلعداد، و كذلك
في عدد خريجي مؤسسات  والطلبيضاف إلى ذلك عدم التوازن بين العرض  

 سوق العمل، مما يسبب عدم توافر المعلومات ومتطلباتإعدادهم  وطبيعةالتعليم الفني 
ل يؤدي بدوره إلى اإلخال وهذاالخاصة بسياسة القوى العاملة أو احتياجات سوق العمل، 

استجابتها إلعداد مستويات العمالة المطلوبة في المجال  وعدماف التعليم الفني، بأهد
. كما أن أهداف التعليم الفني لم تراع اكساب الطالب المهارات المطلوبة والتقنيالمهني 

الجودة المطلوبة، كما لم تهتم بتدريب الطالب على أساليب  ومؤشراتوفًقا لمعايير 
 مهارات االتصال من أجل واكتسابمع التكنولوجيا الحديثة  والتعاملالبحث العلمي 

 المنافسة العالمية.
كما تتصف المناهج و أساليب التدريس بالجمود في معظم أجزائها و عدم القدرة  

على مسايرة االتجاهات الحديثة، حيث ال تتيح للطالب فرص االبتكار و االبداع، و 
 ايير قبول الطالب البد أن تؤخذ في االعتباراحترام التنافس، كذلك فإن سياسات و مع

في رصد و تحليل بيانات البيئة الداخلية للتعليم الفني في مصر، فضاًل على أن عدم 
وجود خطة واضحة لربط سوق العمل و الشراكات المجتمعية بالتعليم الفني يعتبر من 

ل التعليم و تمويأهم نقاط ضعف البيئة الخارجية و ضعف التمويل و االقتصاد الداخلي 
الفني و النظرة المجتمعية للتعليم الفني، و عليه البد أن يؤخذ ذلك في االعتبار عند 
القيام بتحليل الفجوة للتوصل إلى بيانات سليمة يمكن في ضوءها وضع خطة استراتيجية 

 يو تنفيذية وفًقا للواقع الحالي و التوجهات العالمية و المستقبلية لتطوير التعليم الفن
بمصر. كما أن تدويل التعليم الفني وفق شراكات عالمية يمكنه أن يغير واقع التعليم 
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تم ذلك وفق مراحل التخطيط االستراتيجي السليمة للتعليم الفني  إذاالفني في مصر 
 المهني. والتدريب

 
 ليةرؤى للتغلب على المعوقات الحا وطرحرابًعا: استشراف المستقبل، رصد الواقع 

المستقبل والتخطيط له سبب رئيس في تقدم األمم، لذلك كان البد من استشراف 
إعادة هيكلة نظام التعليم، باالستفادة مما مضى والتعامل مع الحاضر لإلعداد للمستقبل، 

الناجح يقوم على تحديد األهداف الحالية والمستقبلية، وكيفية تحقيقها في  واالستشراف
طط لمواجهة االحتماالت والتوقعات لدفع األخطار ضوء اإلمكانات المتوفرة، ووضع الخ

 وتحقيق األهداف والمقاصد.
ا لما يتميز نظرً  والمحليةالتعليم الفني في مصر عديد من التحديات العالمية  ويواجه

 سًياوسيابه العصر الحالي من سرعة التغيير في مجاالت الحياة كافة اقتصادًيا 
 وتفرض، والتكنولوجيةعديد من الثورات العلمية ، حتى أصبح العالم يعج بوتكنولوجًيا

 التدريبو هذه الثورات السريعة المتالحقة مطالب جديدة ينبغي الوفاء بها في التعليم الفني 
 المهني:

:وانعكاساتها والتكنولوجيةالثورة العلمية   
م بكافة في مجاالت كالعلو  وتطوراتهمن العلم  والتكنولوجيةتنبثق الثورة العلمية 

المعلومات  وثورة ،Interdisciplinary Sciencesالعلوم المتداخلة  وظهورمجاالتها، 
 وتسارعة منها: كثورة المنجزات العلمي والتكنولوجيةسمات الثورة العلمية  وتتعدد وتوليدها

ع قاعدة االحياة، اتس ومناحيالواسعة في جميع مجاالت العلم  وتطبيقاتهااالكتشافات 
لصناعية ا والثوراتفي كافة المجاالت، ثورة االتصاالت  وثورتهالبحث العلمي  وهياكل

التكنولوجية. مما يفرض على التعليم الفني تحديات أكبر، باإلضافة إلى تحديات الواقع 
 حدياتها.مع ت والتعامل والتكنولوجية والصناعيةالحالي لمواكبة هذه الثورات العلمية 
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:هوانعكاساتتنامي اقتصاد المعرفة   
من القرن الحادي و العشرين تغير بيئة االقتصاد  األخيرةشهد العالم منذ اآلونة 

العالمي مع تزايد انتشار تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت نحو اقتصاد قائم على 
و هو اتجاه تزيد فيه قوة المعلوماتية و  Knowledge- based Economyالمعرفة 

تحدياتها التي تفرضها على المجتمعات في توظيف ما توصلوا إليه من معرفة في تنمية 
االقتصاد المحلي و ربطه باالقتصاد العالمي، و هذه النظرة تتطلب تغيير النظرة 
المجتمعية للتعليم الفني من كونه تعليم من الدرجة الثانية إلى التعليم القائد إلى القمم 

تجارب مماثلة لعديد من الدول الذي قادها تطوير التعليم الفني و المجتمعية احتذاًءا ب
تطويع المعرفة التي تم التوصل إليها في النهوض المعرفي و العلمي و التكنولوجي و 
االقتصادي بالمجتمع مثلما حدث في ألمانيا التي قادتها تجربتها في التعليم الفني إلى 

 لعالم اقتصادًيا.الخروج من أشالء الحروب إلى أقوى دول ا
سوق العمل: وتحوالتالفجوة بين خريجي التعليم الفني   

يواجه سوق العمل تغيرات متالحقة سريعة نتيجة لما فرضته الثورة العلمية 
ثم  منو ، مما خلق فجوة كبيرة بين المطلوب وواقع خريجي التعليم الفني، والتكنولوجية

 والمتطلباتجي بالواقع التكنولو  وربطهالفني البد من إعادة التخطيط االستراتيجي للتعليم 
 األداء للجودة، كذلك ومؤشراتلسوق العمل وفق المعايير العالمية  والعالميةالمحلية 

لعالمية من برامج الشراكات ا واالستفادةتفعيل الشراكة مع سوق العمل في جميع مجاالته 
لفني مية لتطوير التعليم االعال والمؤسساتالتعاون المبرمة بين الدولة  وبروتوكوالت

 بمصر.
 ضعف مصادر التمويل:

 األجهزةو الميزانية المطلوبة لتطوير البنية التحتية  وهويتجلى هنا تحدى كبير 
 وهنازمة، الال واألجهزةالمعدات  وتوفيرللمؤسسات التعليمية في مجال التعليم الفني 
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موارد مالية من شركاء الوطن على أن يكون  وخلقيظهر الحل في االستثمار المجتمعي 
عالم توجه عالمي على مستوى ال وهولكافة الجهات،  واستفادةهناك بروتوكوالت تعاون 

اقتصادها بما يعالج الخلل المالي ألي عجز في موازنة  وتدويرلفتح ميزانيات الدول 
 الدولة المالية لتمويل التعليم بكافة قطاعاته.

 
:حاتوالمقتر التوصيات   

خلصت كاتبة هذه الورقة في ضوء العرض السابق إلى مجموعة من التوصيات 
لنهوض العالمية ل والمعايير الحاليالتي من شأنها ملء الفجوة بين الواقع  والمقترحات

 بالتعليم الفني في مصر:
ني: المه والتدريباالسترشاد بالتجارب العالمية في مجال التعليم الفني  -1

عنده  هو االسترشاد بما انتهى وإنمارب العالمية ال يعني استنساخها، االسترشاد بالتجا
 واألهدافاآلخرون، مع مواءمة ما تم التوصل إليه في ضوء الغايات المجتمعية 

لم تعمم  لكنو تم اإلشارة إلى تجربتين سابًقا تحتذي بهم الدولة حالًيا،  وقدالمؤسسية، 
 آليات االسترشاد بهذه التجارب.

ي: عليها في النهوض بالتعليم الفن والقائمينرسم دور هيئة ضمان الجودة  ةإعاد -2
على الجميع أن الجودة في مصر تتسم بالورقية أكثر من الواقعية مما  فيحيث ال يخ

ني لوضع معايير المه والتدريبيستدعي رؤى واقعية لربط الهيئة بمؤسسات التعليم الفني 
 تيارواخالمناهج،  وإعدادمية في اختيار الطالب العال والمعاييرأداء تتفق  ومؤشرات

معايير للتقييم تمنح في ضوءها رخص مزاولة  ووضعالخريجيين،  وتقييماألساتذة، 
 المهنة.
فق الخطوتين و  ويتمالتخطيط االستراتيجي للتعليم الفني وفق الرؤى العالمية:  -3

 ورسمط التخطي زارةوو السابقتين، كما يتطلب ذلك شراكة بين وزارة التعليم العالي 
االنتاج  وقطاع والتجارةالسياسات العامة بمشاركة بعض الوزارات مثل وزارتي الصناعة 



 

63 

      2019ابريل  21-20المؤتمر القومي العشرين )العربي الثاني عشر(                      

في وضع مالمح الخطة االستراتيجية الحديثة للتعليم الفني في ضوء التجارب العالمية، 
حديات بروح الفريق لتوصيف ت والعملرؤى قابلة للتحقيق للخطة التنفيذية،  وتحديد
الزمنية  المدةو المهام المطلوب تنفيذها  وتحديدالحالي بنسب علمية واقعية سليمة  الوضع

لعلمية ا واالستبياناتوفًقا لطبيعة كل تحدي. كذلك االستعانة بأدوات البحث العلمي 
لتكون مدخالت المنظومة سليمة مما يساعد في  لإلحصاءالتعبئة العامة  وجهازالدقيقة 

 تتحقق في المخرجات. واألهدافمع الغايات  تتالءم وعملياتوضع خطط 
التي  اتوالتحديعلى أحد كم العقبات  فياستقالل وزارة للتعليم الفني: ال يخ -4

ل ثقل مهام التعليم الفني للتعليم قد يشك وضمتواجه التعليم في مصر على كافة مراحله، 
تغلب التحديات التي قد يصعب ال وتضاعفعليها،  والقائمينكبير على ممثلي الوزارة 

 .والتنفيذيعليها دون فصل يخفف من العبء التخطيطي 
إيجاد مصادر تمويل بديلة: تعد كوريا من الدول الرائدة أيًضا في مجال التعليم  -5

الفني، و قد لجأت إلى تشجيع مشاركة كافة قطاعات المجتمع في توفير النفقات الالزمة 
ادر تمويل متنوعة، و هو اتجاه معاصر حيث تشمل مصادر للتعليم الفني، و تقديم مص

التمويل للتعليم الفني في كوريا : الضرائب، موارد التعليم، المساهمين، قطاعات الصناعة 
، و من هنا يتضح %30في حين يبلغ حجم االنفاق الحكومي  -و التجارة و شركاتهم

اًل ألعباء على الدولة، و صو االتجاه الحديث لخلق مصادر تمويل بديلة تقلل من حجم ا
إلى مفهوم الشراكة المجتمعية و الصالح العام، و هو توجه يمكن أن يسهم في حل جزء 

 كبير من مشاكل التعليم و التدريب الفني بمصر.
ليات من أهم التوجهات حيث أن اآل وهوتغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني:  -6

تعليم  بقت النظرة المجتمعية للتعليم الفني على أنه إذاتم تنفيذها قد تفشل  السابقة وإن
يأتي دور االعالم الذي يلعب دور كبير في تغيير هذه النظرة  وهنامن الدرجة الثانية. 

. باإلضافة إلى حمالت التوعية ومسرحةإعالمية،  وبرامجعلى كافة قطاعاته من دراما، 
 من الدولة.
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على  ويشملمنظومة أكبر  هيكلة األجور: التعليم الفني منظومة ضمن -7
ثم إذا فشل عنصر من هذه المنظومة فقد يهدم المنظومة  ومنمنظومات أصغر، 

تم تغيير باقي عناصرها لألفضل، هنا يجب التأكيد على الحوكمة  وإنبأكملها، حتى 
هيكلة األجور من أهم عوامل نجاح منظومة التعليم الفني. فال يعقل أن تظل  وتغيير

ية، معها بتغيير النظرة المجتمع ونطالبمتدنية،  والفنيللقطاع المهني منظومة األجور 
تعليم وضعنا أفضل الخطط االستراتيجية لتطوير هذا ال وإنبالتعليم الفني حتى  والنهوض

راف نقد أجور العاملين الخاضعين إلش وهناالمستقبلية،  والتوجهاتوفق الرؤى العالمية 
 الهواة. وليسة المهنة على رخص مزاول والحاصلينالدولة 
 بدون و إعداد معلم التعليم الفني: المعلم هو حجز الزاوية في العملية التعليمية،  -8

قدر عاٍل من التدريب على امتهان التعليم الفني  وعلىمعلم معد وفق أحدث التوجهات 
أن يكون للمعلم مساهمة حقيقية في مجال العمل  ويفضلال يمكن تحقيق هذه المعادلة، 

 هناو المهني على أرض الواقع حتى ينتقل من النظرية إلى التطبيق.  والتدريبالفني 
التعليم المهني  العالي بمؤسسات والتعليمالتعليم  ووزارتيجدير بالذكر ربط كليات التربية 

تعليم د التربوي السليم لمعلم الإطار محدد آللية مساهمة كليات التربية في اإلعدا ووضع
 الفني.
وضع إطار للتوجهات العالمية في التعليم و التدريب و العلوم المتداخلة في  -9

صياغة المناهج: من أهم معوقات البيئة الداخلية للتعليم الفني هي جمود المناهج، و 
ضعف مستوى الخريجين، و ذلك ألن المتعلمين يتم تأهيلهم نظرًيا بعيًدا عن التطبيق 

ى فلسفة العلوم المتداخلة و المناهج المتكاملة و العملي، و من هنا وجب التأكيد عل
، و توفير التدريبات Project- based Learningالتعلم القائم على المشروعات 

الميدانية للطالب في مشروعات تكنولوجية يمكن أن تكون مشروع تخرج يسهم في حل 
يبهم على و تدر  المشكالت الواقعية للتعليم الفني من خالل إدماجهم في واقع سوق العمل

 العمل بروح الفريق و تنفيذ المشروعات.
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ن الفني: البد من خلق قنوات تواصل بي والتعليمالربط بين التعليم العالي  -10
ما العالي، فخريج التعليم الفني قد يكون مدخل للتعليم العالي م والتعليمالتعليم الفني 

ل منهم نوع يمين باعتبار كثم الفصل بين التعل ومنأعلى  ومهنييؤهله لمستوى دراسي 
من التعليم منفصل عن اآلخر أصبح نظرة متهالكة البد من الرجوع عنها لتكتمل 

 .ومخرجاتهاالمنظومة في مدخالتها 
 التقويمو  والتقييم: يرجى استحداث نظم للمراجعة والتقويمإدخال نظام المراجعة  -11

 واألهدافلغايات المستمر توضع تحت إشراف هيئة ضمان الجودة من أجل تحقيق ا
في  تمنحو سوق العمل،  ومتطلباتمن التعليم الفني بما يتناسب مع مستحدثات العصر 

ك إبرام مستمرة. كذل وتدريبالترخيص وفق برامج تأهيل  وإعادةضوءها رخص المزاولة، 
 ال تسمح للعمل إال بموجب هذه الرخص الممنوحة. وقوانينتشريعات 

ثم  نوممن األزمات االقتصادية لعديد من الدول،  التعليم الفني هو حلقة الخروج
للتحول المنظم من تعليم من الدرجة الثانية إلى مستوى  والمنجزفإن االتجاه الفاعل 

 وتأمل، 2030جدير بانطالق مصر نحو رؤيتها المستقبلية  والعالميةالمنافسة المحلية 
مستقبلية جديد وضع الرؤى الكاتبة هذه الورقة أن تكون هذه الورقة دليل استرشادي في ت

 للتعليم الفني في مصر.
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