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 هلخص

إف التعميـ ىو أىـ الحاجات األساسية لكؿ عضو مف أعضاء المجتمع ، وقد أصبحت عممية 
مف دور ىاـ ورئيس في تطوير الموارد تطوير العنصر البشري تتـ مف خالؿ التعميـ لما لو 

 البشرية والمشاركة بشكؿ كبير في التنمية االقتصادية لكافة المجتمعات.
 :البحثمشكمة 

ىو بمثابة األساس الذي تبنى عميو أي تنمية اقتصادية ، فالتعميـ بالمعاىد  يإف التعميـ الفن
الفنية ىو الذي يوفر األيدي العاممة المدربة عمى أحدث أنماط التكنولوجيا العالمية ، ونتيجة 
لمتطورات االقتصادية المتتالية في العقديف األخيريف كانت الحاجة ممحة إلى البحث عف نظـ 

ىذه التطورات ، حيث أف النظـ التعميمية التقميدية لـ تعد تمبي متطمبات العصر  تعميمية تواكب
، فالحاجة اآلف إلى نظـ تعميمية حديثة تقـو عمى تحديد متطمبات سوؽ العمؿ وتعمؿ بشتى 

 .الطرؽ لتوفيرىا
 :البحثسؤاال 

 ما أىـ مشكالت المعاىد الفنية في مصر ؟ .1
 مشكالت المعاىد الفنية في مصر؟ما المتطمبات التربوية لمتغمب عمى  .2

 :البحثىدفا 
 :ييدؼ البحث الحالي إلى

 التعرؼ عمى أىـ مشكالت التعميـ بالمعاىد الفنية في مصر. .1
 .المتطمبات التربوية لمتغمب عمى مشكالت المعاىد الفنية في مصرالتعرؼ عمى  .2

 :البحثأىمية 
  أىمية البحث مف النقاط اآلتية: شتؽت
 التعميـ بالمعاىد الفنية بحيث تمبي احتياجات المؤسسات االنتاجية.االرتقاء بمخرجات  .1
إلقاء الضوء عمى أىمية الدور الذى تقـو بو مؤسسات المجتمع والمؤسسات االنتاجية في  .2

 تنمية ميارات خريجي المعاىد الفنية.
سسات يفيد ىذا البحث المسئوليف والقيادات اإلدارية العميا في مجاؿ تبادؿ الخبرات بيف مؤ  .3

 سوؽ العمؿ والمعاىد الفنية.
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 :البحثمنيج 
 جمعبيعتمد البحث الحالي عمى المنيج الوصفي لمناسبتو لطبيعتو حيث ييتـ ىذا المنيج 

الوصوؿ إلى النتائج  البيانات وتصنيفيا وتبويبيا حسب طبيعتيا مف أجؿ االستفادة منيا في
 وتفسيرىا.

 :   البحثحدود 
 يمي:تتمثؿ حدود البحث فيما 

 :حدود موضوعية 
يقتصر البحث الحالي عمى التعرؼ عمى مشكالت التعميـ بالمعاىد الفنية في مصر والمتطمبات 

 ييا.لمتغمب عمالتربوية 
 :حدود بشرية 

 اتيقتصر البحث الحالي عمى عينة مف أعضاء ىيئة التدريس بالمعاىد الفنية بمحافظ
 سوىاج وقنا وأسيوط.

 :حدود زمنية 
 .2018/2019اـ الدراسي تقتصر عمى الع

 :البحثمصطمحات 
 فيما يمى:  البحثتتمثؿ أىـ مصطمحات 

 المعاىد الفنية:
ىو نوع مف التعميـ تتضمف خطتو الدراسية مواد نظرية عامة ومواد فنية ومينية وتطبيقات 
وتدريب عممي ومدة الدراسة عاميف دراسييف وىذه الشيادة تتيح لمخريج االلتحاؽ بسوؽ 

 مواصمة التعميـ العالي بعد اجتياز اختبارات معينة.العمؿ أو 
 المتطمبات:

طمب" و"بمعنى "يرجع األصؿ المغوي لكممة المتطمبات إلى الفعؿ الثالثي الماضي المجرد 
محاولة وجداف الشيء وأخذه" و"المطالبة" أف تطالب إنساًنا بحؽ لؾ عنده، وال تزاؿ تتقاضاه 

 .حاوؿ إيجاده وأخذه... "و"التطمب" ىو الطمب مرة بعد أخرىوتطالبو بذلؾ.. "و"تطمبو" أي 
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 أواًل: مشكالت المعاىد الفنية في مصر:
ىناؾ عديدًا مف المشكالت التي تواجو المعاىد الفنية في مصر، األمر الذي ترتب عميو 
القصور في إعداد الخريجيف مف تمؾ المعاىد الفنية فوؽ المتوسطة، مما يتطمب تطوير ىذا 

نوع مف التعميـ، استجابة لمتغيرات العصر ولمتغيرات التي تطرأ في ميداف التكنولوجيا، وفي ال
 ميداف المينة، ومف ىذه المشكالت ما يمي:

 مشكمة بطالة خريجي المعاىد الفنية: (1
 مشكمة المناىج بالمعاىد الفنية:  (2
 :مشكالت التقويـ واالمتحانات بالمعاىد الفنية بمصر (3
 مشكالت التجييز بالمعدات الالزمة ) تمويؿ المعاىد الفنية (:  (4

 ثانيًا: المتطمبات التربوية لمتغمب عمى مشكالت المعاىد الفنية في مصر:
 المعاىد الفنية ما يمي: لمتغمب عمى مشكالتومف المتطمبات الالزمة 

 :)متطمبات تكنولوجية )المتابعة العصرية لمتكنولوجيا والمعمومات 
د القدرة التنافسية بيف الدوؿ تقاس فقط مف خالؿ امتالؾ الموارد الطبيعية واأليدي لـ تع

العاممة الرخيصة، ولكف بالدرجة األولى بالقدرة عمى توظيؼ التكنولوجيا في إنتاج سمع 
 وخدمات متطورة، ووجود ىياكؿ تنظيمية متكاممة، وأيدي عاممة مدربة

  مية والذاتية واالجتماعية( المطموبة لمطالب:  تنمية ميارات سوؽ العمؿ )العقمتطمبات 
إف تحقيؽ التعميـ التبادلي بالمعاىد الفنية وتمبية متطمبات سوؽ العمؿ يتطمب أف يكوف 

اإلبداع والتحميؿ والتقويـ والقدرة  الخريج قد تجاوز مرحمة الحفظ واالسػترجاع إلػى مراحػؿ
 تخاذ القرارات والتكيؼ مع المتغيراتالمشكالت وا عمى استخداـ المخزوف المعرفي لحػؿ

  :متطمبات تعميمية 
 لممناىػػج وطػػرؽ التدريػػس شػػامالً  اً يتطمب تحقيؽ التعميـ التبادلي بالمعاىد الفنية تطويػػر 

 والتقويػـ ومصػادر التعميػـ والتعمػـ، وتبنػي رؤيػة تطويريػة شػاممة لجميػع جوانػب العمميػة
 دىػػا والعمػػؿ عمػػى تحقيقيػػاالتعميميػػة، يتػػـ تحدي

 :متطمبات تشريعية وقانونية 
وفي إطار اىتماـ الدولة بالتعميـ الفني في القرف العشريف استجابة لمتحديات التي فرضتيا 
العولمة وسياسة سوؽ العمؿ الذي يتطمب توافر العديد مف الميارات في الخريجيف فقد 
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عالي وضع قانوف جديد لمتعميـ العالي في مصر أدرجت المجنة القومية لتطوير التعميـ ال
بحيث يتحوؿ مف مجرد تعميـ تمقيني إلى تعميـ يقـو عمى االبتكار واالبداع واستخداـ 

 تكنولوجيا العصر
 الفنية وقطاعات سوؽ العمؿ واإلنتاج: عاىدمتطمبات إدارية لتحقيؽ الشراكة بيف الم 

لمسياسػػات  المستمر تطويػػرالصػػالح و اإلوالبد مف تطوير المعاىد الفنية إداريا وفنيًا ويتضمػػف 
 .والفنػػي المسػػتمر والمادي اإلداريػػة ، مػػع الدعػػـ التعميمػػي التعميميػػة والبنيػػة
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Research abstract 
Title of research / problems of technical institutes in Egypt and the 

educational requirements to overcome them 

Introduction: 

Education is the most important needs of every member of society, 

The process of developing the human element has been achieved 

through education because of its important role in the development 

of human resources and the great participation in the economic 

development of all societies. 

Research problem: 

Technical education is the foundation upon which any economic 

development is based. Education in technical institutes provides 

trained manpower on the latest global technology. As a result of the 

successive economic developments of the last two decades, there has 

been need to search for educational systems to cope with these 

developments. Traditional educational systems no longer meet the 

needs of the times. Now, there is a need for modern educational 

systems that identify labor market requirements and work in 

various ways to provide them. 

Research questions: 

1- What are the most important problems of technical institutes in 

Egypt? 

2- What are the educational requirements to overcome the 

problems of technical institutes in Egypt? 

Research Aims: 

The current research aims to: 

1- Identify the most important problems of education in technical 

institutes in Egypt. 

2- Identify the educational requirements to overcome the problems 

of technical institutes in Egypt. 

Research Importance: 

The importance of research is derived from the following points: 

1- Upgrading with the output of education in technical institutes to 

meet the needs of productive institutions. 
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2- Highlighting  on the importance of the role which played by the 

institutions of the community and productive institutions in 

developing the skills of the graduates of technical institutes. 

3- This research is useful to officials and senior administrative 

leaders in the exchange of experiences between labor market 

institutions and technical institutes. 

Research Methodology: 

The current research depends on the descriptive approach because it 

suits its nature. This method is concerned with data collection, 

classification and classification according to their nature in order to 

benefit from them in reaching and interpreting the results. 

Research limits: 

Search limits are: 

Objective limits: 

The current research is limited to identifying the problems of 

education in technical institutes in Egypt and the educational 

requirements to overcome them. 

Human limits: 

The current research is limited to a sample of members of technical 

institutes in Sohag, Qena and Assiut governorates. 

Time Limits: 

Is limited to the academic year 2018/2019. 

Research terms: 

The main terms of the research are as follows:  

Technical institutes: 

Is a type of education whose curriculum includes general theoretical 

materials, technical and vocational materials, applications, practical 

training and a two-year study period. This certificate allows the 

graduate to enter the labor market or pursue higher education after 

passing certain tests. 

Requirements: 

The linguistic origin of the word requirements goes back to the last 

trivial act of "asking" and "trying to find the thing and take it" and 

"demanding" to claim a human right to you, and still claim it and 

demand it. "And" demand "is demand time after time. 

First: Problems of technical institutes in Egypt: 

There are many problems facing the technical institutes in Egypt, 

which have resulted in the lack of preparation of graduates from 



 . مشكالت المعاهد الفنية في مصر والمتطلبات التربوية للتغلب عليها

- 810 - 

those institutes above the technical medium, which requires the 

development of this type of education, in response to changes in the 

age and changes in the field of technology and in the field of the 

profession, The issues include the following: 

1- Unemployment problem of graduates of technical institutes: 

2- The problem of curriculums  in technical institutes: 

3- Problems of evaluation and assessment of technical institutes in 

Egypt: 

4- Equipment processing problems (financing of technical 

institutes): 

Second: Educational requirements to overcome the problems of 

technical institutes in Egypt: 

Requirements to overcome technical institute problems include: 

 Technological requirements (modern technology and information 

follow-up): 

Competitiveness among nations is no longer measured only by the 

possession of cheap natural resources and labor, but primarily by 

the ability to employ technology in the production of sophisticated 

goods and services. 

 Requirements for developing labor market skills (mental, self and 

social) required for students: 

Achieving synonymic education in technical institutes and meeting 

the demands of the labor market requires that the graduate has 

exceeded the stage of conservation and retrieval to the stages of 

creativity, analysis and evaluation and the ability to use knowledge 

stock to solve problems and make decisions and adapt to the 

variables 

 Educational requirements: 

Achieving synonymic education requires a comprehensive 

development for curriculum, teaching methods, assessment and 

teaching and learning resources, and adopting a comprehensive 

development vision for all aspects of the learning process, identified 

and achieved. 

 Legislative and Legal Requirements: 

In response to the challenges posed by globalization and the labor 

market policy, which requires the availability of many skills in 

graduates, the National Committee for the Development of Higher 

Education has introduced a new law for higher education in Egypt, 
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transforming it from a simple education to an innovation-based 

education, and the use of modern technology 

 Administrative requirements to achieve partnership between 

technical institutes and sectors of the labor market and production: 

The technical institutes must be developed administratively and 

technically. It includes the reform and continuous development of 

educational policies and administrative structure with continuous 

educational, material and technical support. 

 
 هقذهة: 

إف التعميـ ىو أىـ الحاجات األساسية لكؿ عضو مف أعضاء المجتمع ، وقد أصبحت 
عممية تطوير العنصر البشري تتـ مف خالؿ التعميـ لما لو مف دور ىاـ ورئيس في تطوير 

 الموارد البشرية والمشاركة بشكؿ كبير في التنمية االقتصادية لكافة المجتمعات.
ف بناء و  المجتمع المصري الحديث يتطمب االىتماـ بالبناء المعرفي لممجتمع والذي يعد ا 

 في التعميـ ةالتعميـ أىـ ركائزه، لذا مف الضروري أف نكرس الجيود الالزمة لتحقيؽ طفرة نوعي
وال يقتصر العمؿ مف أجؿ تحقيقيا عمى جيد بصفة عامة والتعميـ الفني بصفة خاصة، 

وـ عمى أسس مف الالمركزية والشراكة المجتمعية المتزايدة والتي المؤسسات الحكومية بؿ تق
مكانيات الذاتية والتنوع في موارد التعميـ وتنمية اقتصادياتو اإلتتيح االستفادة العظمى مف 

ة توظؼ تكنولوجيا المعمومات لالرتقاء بالتعميـ، في ظؿ يوالبد أف يواكب ذلؾ أيضا تنمية بيئ
ظيؼ العمـو والتكنولوجيا الحديثة لخدمة التنمية الشاممة وقضاياىا مجتمع معرفي قادر عمى تو 

الطالب وجودة أداء المنظومة التعميمية مف خالؿ أداء عمى التطوير المستمر ألدوات قياس 
 االعتماد.الجودة و نظاـ 

تمتـز الدولة بتشجيع التعميـ الفني والتقني والتدريب الميني وتطويره والتوسع في أنواعو 
الدستور (وفقًا لمعايير الجودة العالمية ، وبما يتناسب مع احتياجات سوؽ العمؿ  كافة

 (. 20المصري، المادة)
أف يبقى التعميـ دعامة كؿ ما في وسعيا مف أجؿ القيادة السياسية في مصر وتبذؿ 

وليذا تعطى  ، واوصوؿ بو إلى بر األماف لمنيوض بالوطف وأساساً  لألمف القومي ، ةأساسي
ويمثؿ الحد األدنى الضروري  واالىتماـ بجودتو وجودة مخرجاتو ،التعميـ الفني أىمية كبيرة 

 .لممواطف المنتج ةوالضروري ةمف القيـ والمعارؼ والخبرات الواجب
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يعيش عالمنا المعاصر فترة تحديات عظمى نتيجة لثورة المعمومات التكنولوجية التي و 
، ومع التسميـ بخطورة ىذه التحديات وتداعياتيا المختمفة في كؿ  األخيرة ةظيرت في اآلون

مف اإلرادة  يجابية التي أفرزت نوعاً ننا ال يمكف أف نغفؿ جوانبيا اإلإمياديف الحياة إال 
والتصميـ األكيد لالنطالؽ نحو التقدـ واألخذ بكؿ أسباب اإلبداع ىذا مف جانب، ومف الجانب 

ية المتميزة التي ساعدت بشكؿ كبير عمى تحقيؽ آماؿ المجتمعات خر اإلسيامات التكنولوجاال
 (.296ـ،2010، بدوى( ومعاونتيا عمى التغير واعتالء مكانتيا في الركب الحضاري

لذا فقد أصبح التعميـ ىو التحدي الرئيسي والوحيد الجتياز الفجوة العممية والمعموماتية 
ف عممية التطوير إف ةمصر العربيي جميورية وف، بيف دوؿ العالـ الثالث والدوؿ المتقدمة 

الشاممة لمتعميـ تأخذ في اعتبارىا رؤية واضحة لطبيعة التحديات والمتغيرات المحمية واإلقميمية 
في  كبيراً  والدولية في كافة المجاالت، ويشيد التعميـ حاليا إقباؿ لـ يسبؽ لو مثيؿ وتنويعاً 

مجاالتو فضال عف تزايد الوعي بأىميتو الحيوية بالنسبة لمتنمية االجتماعية التي تتركز في 
قميميا ودوليا  كيفية مالحقة التطورات والمتغيرات المتسارعو محميا وا 

 (.18،17ـ،2001)عبدالعاطي،
ـ( أف 2002وقد أكدت عديد مف الدراسات ، ومنيا دراسة )محمد عبدالحميد محمد ، 

ىدافو وفمسفتو أتوجب مراجعة تحديات ومتغيرات عديدة   -في الوقت الراىف  -ميـ يواجو التع
ومواجية التعميـ ليذه التحديات ليس ، وتنظيماتو ومناىجو وعالقتو بالمجتمع الذى يوجد فيو 
ف المؤسسات التعميمية تعانى مف أذ إالغرض منيا االقتصار فقط عمى حؿ مشكالت حاضره 

ىميا : كثرة أترتب عمى ذلؾ مجموعة مف السمبيات وقد و انعداميا أ غموض السياسات
زيادة ، و  و بناء خطةأقرار  اتخاذ أيالخوؼ مف ، و  عماؿنجاز األإ التعارض والتضارب فى
،  داريةانجاز الوظائؼ اإل ألغراضضيؽ الوقت المخصص ، و  دارة العمياعبء العمؿ عمى اإل

 ىداؼ الرئيسة والفرعية بفاعميةيؽ األعدـ تحق، و  تعدد المشاكؿ وتعقدىاو 
 (.229ـ،2002،محمد)

مما يستدعى ضرورة استشراؼ مستقبؿ التعميـ بالمعاىد الفنية لمواجو التحديات المتوقعة 
حوؿ أساليب العمؿ واإلنتاج ، وضرورة اىتماـ المعاىد الفنية بالتنمية الشاممة لجوانب 

 .((Robert,2004,83 شخصية الطالب وفؽ متطمبات العمؿ
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ولما كاف التعميـ الفنى ىو األساس في بناء األمـ في العصر الحديث ، فمف أىداؼ 
التعميـ بوجو عاـ والتعميـ بالمعاىد الفنية بوجو خاص، ىو مد قطاعي اإلنتاج والخدمات في 

ف  المجتمع بخريجيف ذوى قدرات مينية وميارات معينة تؤىميـ لمقياـ بأداء أعماؿ محددة ، وا 
مف أكثر األمور المعرضة لمجدؿ والنقاش في النظاـ التعميمي المصري ىو التعميـ الفني ككؿ، 
ىذا النوع مف التعميـ يرتبط بصورة جدلية بطبيعة النظاـ االقتصادي واالجتماعي مف جية 

 (.264ـ،2003،بدرافوبمستوى األداء في المجتمع مف جية أخرى )
لشركات متعددة الجنسيات ىما المذاف يحدثاف التغير في كما أف عولمة األسواؽ ونشوء ا

المؤسسات المينية ، والتغير في ىيكؿ العمالة في القرف الحادي  رمجاؿ العمؿ، وتغير أدوا
عمى  المعاىد الفنيةوالعشريف ، وارتفاع المستويات القياسية، والتي تتطمب أف يكوف خريجو 

 .((Parks,2006,2,3 مستوى معيف مف الميارة
والتعميـ بالمعاىد الفنية ييدؼ إلى إعداد القوة البشرية المدربة عمى مستويات مختمفة مف 
الكفاية والميارة مع ربط األىداؼ المينية واألىداؼ التربوية معًا، وذلؾ لمعمؿ في المجاالت 
الصناعية ، ورفع مستوى الكفاية اإلنتاجية، مف خالؿ اكساب الطالب القدرة عمى أداء 

 (.3ـ، 2000،وزارة التربية والتعميـ) يات الفنية حسب األصوؿ الفنية الصحيحةالعمم
عمى ضرورة تقييـ التعميـ الميني، وتغيير  (Browm, B, 2008)وقد أكدت دراسة 

الممارسات التعميمية، وتحسيف المخرجات التعميمية، وتحسيف كفاءة العامميف في المدارس 
 .((Browm,2008,236المينية، وتحسيف مستويات الميارة لدى الطالب

 إعداد الفنييف، مف خالؿ خمفية صمبة مفأىمية ( إلى (Lee M,2008كما أشارت دراسة 
   العمـو النظرية والميارات العممية ، لتمبية متطمبات التصنيع مف العمالة الفنية

Lee,2008) .) 
 األساسيوالمكوف  االستراتيجيالعنصر  بالمعاىد الفنية إلى أنورجع أىمية التعميـ تو   

كافو القطاعات وأف معظـ الدوؿ  فييحتاجيا الفنيوف  التيالكتساب الميارات والمعارؼ 
توفير  الرئيس فيألنو المصدر  التعميـ بالمعاىد الفنية فييا باىتماـ كبيريحظى  األوربية

 تكنولوجيو عممية وعممية.   أسسعمى  المدربةالعمالة الفنية 
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 :البحثهشكلة 

ىو بمثابة األساس الذي تبنى عميو أي تنمية اقتصادية ، فالتعميـ  يإف التعميـ الفن
بالمعاىد الفنية ىو الذي يوفر األيدي العاممة المدربة عمى أحدث أنماط التكنولوجيا العالمية ، 
ونتيجة لمتطورات االقتصادية المتتالية في العقديف األخيريف كانت الحاجة ممحة إلى البحث 

ىذه التطورات ، حيث أف النظـ التعميمية التقميدية لـ تعد تمبي  عف نظـ تعميمية تواكب
متطمبات العصر ، فالحاجة اآلف إلى نظـ تعميمية حديثة تقوـ عمى تحديد متطمبات سوؽ 
العمؿ وتعمؿ بشتى الطرؽ لتوفيرىا ، فمف ىنا برزت أىمية وضع أسس سميمة ليذا النوع مف 

يرات المجتمعية المستمرة ، فالتطور المستمر في عالـ التعميـ لجعمو قادرًا عمى مواجية التغ
دخاؿ أنظمة الكمبيوتر في المصانع  الصناعة والذي يحدث في كؿ لحظة مف استحداث آالت وا 
جعمت الحاجة ممحة لتطوير التعميـ الفني في جميع جوانبو مف أجؿ تحقيؽ الجودة واألداء 

ي عاممة مدربة وعمى قدر كبير مف الخبرة المتميز وتمبية كافة احتياجات سوؽ العمؿ مف أيد
 تنافس األيدي العاممة األجنبية. 

ولما كاف التعميـ بالمعاىد الفنية ىو التعميـ الذى يسيـ في إحداث التقدـ التكنولوجي عف 
طريؽ تكويف الخبرة والميارة، وتقدـ البحث العممي ، فقد كاف مف الطبيعي أف يحظى باىتماـ 

ميـ األخرى باعتباره نوعًا مف االستثمار ذي المردود أكثر مف أنواع التع
 .((Jen,2012,164الكبير

مف  ةعرفيا التاريخ، وىو أيضا آلي ةإف التعميـ أساس التقدـ والرقى وىو أساس أى حضار 
والتفرد وشرط مف شروط النيضة  ةومعيار مف معايير القو  آليات النظاـ العالمي الجديد،

 (.20،ـ1992عبد الموجود،( والتقدـ
التنمية االقتصادية مف خالؿ توفير القوى البشرية  فيبعدًا ىامًا الفنى ويمثؿ التعميـ 

سوؽ العمؿ، ولقد وجدت ثمة مالحظات فى العقديف األخيريف مف القرف العشريف مف أىميا ل
ومتطمبات سوؽ العمؿ، نظرًا لمتغيرات االقتصادية عالميًا  الفنيبيف التعميـ عالقة وثيقة وجود 

قميميًا ومحميًا، مما يقتضى ضرورة إيجاد سياسة تعميمية جديدة تتفؽ مع السياسة  وا 
صبح جزءًا مف نسيجيا الحى، ولترتبط المعرفة بتطبيقاتيا تاالقتصادية طويمة المدى، ل

 (.3ـ، 2005،غيتة) نية العمؿبيف ميارة الفكر وتق وهالتكنولوجية وليجمع خريج
في أيضا  والدوؿ التيمعظـ الدوؿ المتقدمة  فيويحظى ىذا النوع مف التعميـ بأىمية كبرى 

ييمو الحصوؿ  الصناعي والتجاري والذيور التنمية، سواء مف حكوماتيا أو مف المجتمع ط
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نوع مف التعميـ واجييا مصر مع ىذا الالتي تالمشكمة الرئيسة ، و عمى عمالة متعممة ومدربة
بكافة تخصصاتيا  المعاىد الفنية  يلخريج المصريينظرىا المجتمع  التيالنظرة المتدنية  ىي

تجعؿ  ىي التي، وىذه النظرة  المدارس الفنية أيضا عمى خريجيوأشكاليا، وينطبؽ ىذا 
لب أو لعدـ حصوؿ الطا نظراً  غير مشجع إال اضطراراً بالمعاىد الفنية اإلقباؿ عمى االلتحاؽ 
 بالجامعات. يؤىمو لاللتحاؽ  الذيالطالبة عمى المجموع 

وىناؾ العديد مف الدراسات العربية واألجنبية التي تفيد بأف مصر ليست وحدىا التي تعاني 
 حيث توصمتمف وجود فجوة بيف التعميـ في المعاىد الفنية ، والصناعة وسوؽ العمؿ ،  

استمرار الفجوة بيف مستوى مخرجات  إلى (35ـ، 2006،خميسموسى خميس )  دراسة
النظاـ التعميمي والتدريبي وبيف احتياجات سوؽ العمؿ وعدـ استخداـ التعميـ "الوسائط 
المعرفية والمعموماتية وتقنيات المعمومات" لنقؿ معارفيا في التعميـ كالحاسبات اآللية وشبكات 

دماجيا في المحتوى المعمومات وغيرىا وعدـ إدخاؿ تقنيات االتصاؿ والمعمومات  ومعارفيا وا 
 المعرفي لمتعميـ وتحديد المناسب منيا في ضوء احتياجات المجتمع ومتطمبات سوؽ العمؿ.

( إلى أف تطوير المعاىد الفنية ال يتأتى مف (Browm,B,2002وقد توصمت دراسة 
يا خالؿ اعتناقيا لفمسفة جديدة تعتمد عمى متطمبات سوؽ العمؿ بقدر وجوب ممارسة طالب

لمتدريبات المينية  داخؿ مواقع العمؿ واإلنتاج الفعمية إلكسابيـ ميارات العمؿ األساسية بما 
مكانية االنتقاؿ مف مينة ألخرى  يتيح ليـ سيولة الحصوؿ عمى فرص عمؿ مناسبة وا 

Browm,2002) ).  
إلى وجود بعض التخمؼ في المناىج Lewis,M( Lewis, 2008)دراسة  وقد أشارت

وتقميدية التخصصات عف التطورات المعرفية الحديثة، وضعؼ الترابط بيف محتوى  الدراسية
مقررات التدريب العممي ، ومتطمبات العمؿ بالمصانع والمؤسسات الصناعية ، وقمو التدريبات 

 العممية عمى الماكينات واألجيزة، وعدـ اتاحة الفرصة لإلتقاف الميني والتدريب الجيد.
إلى أف ىناؾ عدـ توازف بيف العرض  Indermit,S and Stephen,Pوتوصمت دراسة

مف مخرجات المعاىد الفنية والطمب عميو ، وأنيا أقؿ بالنسبة لمعمؿ بالقطاع 
 .(Indermit)  and Stephen , 2009الخاص
تطوير  عممية االستثمار مف خالؿ وتتـ االىتماـ بالتعميـ الفني استثمار لممستقبؿ، دويع

التعميـ ب إزداد االىتماـ، وفي اآلونة األخيرة واضحةالتعميـ الفني ضمف استراتيجيات وسياسات 
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، والتي تتطمب التطورات التكنولوجيةالفني استجابة لمضرورات الحتمية التي تفرضيا 
 تخصصات غير نمطية لمواجية متطمبات سوؽ العمؿ في عصر العولمة.

 :البحثسؤاال 

 مشكالت المعاىد الفنية في مصر ؟ما أىـ  .3
 ما المتطمبات التربوية لمتغمب عمى مشكالت المعاىد الفنية في مصر؟ .4

 :البحثهذفا 

 :ييدؼ البحث الحالي إلى
 التعرؼ عمى أىـ مشكالت التعميـ بالمعاىد الفنية في مصر. .3
 .المتطمبات التربوية لمتغمب عمى مشكالت المعاىد الفنية في مصرالتعرؼ عمى  .4

 :البحثأهوية 

  أىمية البحث مف النقاط اآلتية: شتؽت
 االرتقاء بمخرجات التعميـ بالمعاىد الفنية بحيث تمبي احتياجات المؤسسات االنتاجية. .4
إلقاء الضوء عمى أىمية الدور الذى تقوـ بو مؤسسات المجتمع والمؤسسات االنتاجية  .5

 في تنمية ميارات خريجي المعاىد الفنية.
ث المسئوليف والقيادات اإلدارية العميا في مجاؿ تبادؿ الخبرات بيف يفيد ىذا البح .6

 مؤسسات سوؽ العمؿ والمعاىد الفنية.
 :البحثهنهج 

 جمعبيعتمد البحث الحالي عمى المنيج الوصفي لمناسبتو لطبيعتو حيث ييتـ ىذا المنيج 
الوصوؿ إلى النتائج  البيانات وتصنيفيا وتبويبيا حسب طبيعتيا مف أجؿ االستفادة منيا في

وتفسيرىا، والتقصي حوؿ الظواىر المجتمعية والتربوية  كما ىي قائمة في الحاضر ووصفيا 
 وتشخيصيا وتحميميا وتفسيرىا ، ويتمثؿ استخداـ ىذا المنيج في ىذا البحث فيما يمي:

  جمع الدراسات ذات الصمة بالبحث وتحميميا لإلفادة منيا في وصؼ وتحميؿ واقع
التعميـ بالمعاىد الفنية في مصر، وكذلؾ العالقة بيف التعميـ بالمعاىد الفنية  مشكالت

 ومؤسسات سوؽ العمؿ.
 .عداد اإلطار النظري لمبحث  االطالع عمى األدب التربوي وا 
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 :   البحثحذود 

 تتمثؿ حدود البحث فيما يمي:
 :حدود موضوعية 

يقتصر البحث الحالي عمى التعرؼ عمى مشكالت التعميـ بالمعاىد الفنية في مصر والمتطمبات 
 ييا.لمتغمب عمالتربوية 

 :حدود بشرية 
 اتيقتصر البحث الحالي عمى عينة مف أعضاء ىيئة التدريس بالمعاىد الفنية بمحافظ

 سوىاج وقنا وأسيوط.
 :حدود زمنية 

 .2018/2019تقتصر عمى العاـ الدراسي 
 :البحثهصطلحات 

 فيما يمى:  البحثتتمثؿ أىـ مصطمحات 
 المعاىد الفنية:

ىو نوع مف التعميـ تتضمف خطتو الدراسية مواد نظرية عامة ومواد فنية ومينية وتطبيقات 
بسوؽ  وتدريب عممي ومدة الدراسة عاميف دراسييف وىذه الشيادة تتيح لمخريج اإللتحاؽ

 (.24ـ، 2005،الشافعي(العمؿ أو مواصمة التعميـ العالي بعد اجتياز اختبارات معينة 
ىي مؤسسات تقدـ نوع مف التعميـ الميني لمطالب الذيف تقع عمييـ مسئولية التشغيؿ 
والصيانة واالنتاج في القطاعات االنتاجية والخدمية ، وىي تقدـ برامج تعميمية لمدة عاميف 

يجي المدارس الثانوية العامة والفنية بيدؼ تمبية االحتياجات المحمية لممجتمع دراسييف لخر 
كما أنيا تعطي الفرصة لمطالب عند االنتياء مف العاميف الدراسييف لاللتحاؽ بالكميات 

 (.20ـ، 1985الجامعية )عبدالوىاب،
، "لتعميـ العاليا"تعميمية تابعة لوزارة  اتىي مؤسسويمكف تعريؼ المعاىد الفنية إجرائيًا: 

التقنييف الذيف يعمموف كحمقة وصؿ بيف الميندسيف المصمميف والعماؿ  فئة تختص بإعداد
   فنية.الفنييف المنفذيف في الصناعة، وتقدـ برامج مينية في تخصصات 
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 المتطمبات:
طمب" و"بمعنى "يرجع األصؿ المغوي لكممة المتطمبات إلى الفعؿ الثالثي الماضي المجرد 

محاولة وجداف الشيء وأخذه" و"المطالبة" أف تطالب إنساًنا بحؽ لؾ عنده، وال تزاؿ تتقاضاه 
  وتطالبو بذلؾ.. "و"تطمبو" أي حاوؿ إيجاده وأخذه... "و"التطمب" ىو الطمب مرة بعد أخرى

 (.98ـ، 1993،ابف منظور)
الذي يشترط  ىو الشئ Requirement فأشار إلي أف المتطمب Longman أما معجـ

 .((Longman,2003,116 توافره أو يحتاج إليو، أو ىو شرط مطموب وضروري
أما معجـ " أكسفورد " فأشار إلي أف المتطمب ىو " شئ يستمـز وجػوده أو شرط يجب 

 (.(Barber,2008,1225  توافره واإلذعاف لو"
بشرية أو  ماديةسواء كانت جميع اإلمكانات  :إجرائًيا التربويةمتطمبات الوليذا يقصد ب

 .المطموبة لتحقيؽ األىداؼ المنشودة مف المعاىد الفنية
 أواًل: مشكالت المعاىد الفنية في مصر:

ىناؾ عديدًا مف المشكالت التي تواجو المعاىد الفنية في مصر، األمر الذي ترتب عميو 
مما يتطمب تطوير ىذا القصور في إعداد الخريجيف مف تمؾ المعاىد الفنية فوؽ المتوسطة، 

النوع مف التعميـ، استجابة لمتغيرات العصر ولمتغيرات التي تطرأ في ميداف التكنولوجيا، وفي 
 ميداف المينة، ومف ىذه المشكالت ما يمي:

 مشكمة بطالة خريجي المعاىد الفنية: (5
 التي التحديات فطبيعة التنافس، عمى والقدرة اإلنتاجية لتحسيف ضروري الفني التعميـإف 

 عف وضرورة البحث التنافس شدة مف شيده وما األخيرة، العقود في العالمي االقتصاد بيا مر
 في والمتسارعة لممواطف المتغيرة باالحتياجات والوفاء والخدمات السمع إلنتاج جديدة أفكار
 المؤشر المجاالت ىو ىذه في جديدة أفكار طرح في واإلبداع االبتكار جعؿ العولمة عصر

سميـ ) العالمية المستجدات مع التكيؼ عمى وقدرتو آخر، عمى مجتمع تفوؽ بو يقاس يالذ
 (.261ـ، 2005،وآخروف
 لتزويد البشرية المطموبة القوى إعداد في رئيس دور لو الفني التعميـ فإف ثـ ومف
 الموارد إف تنمية حيث الالزمة، والميارة العاممة بالقوى المختمفة والخدمات اإلنتاج قطاعات
 فالتنمية والتقدـ المختمفة، المجتمعات في التنمية لعممية األساسية القاعدة ىي البشرية
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العالقة  تتضح وبذلؾ المؤىمة، البشرية الكفاءات إلى شيء كؿ قبؿ يحتاجاف االقتصادي
سواعدىا  عمى تقوـ بشرية قوى بدوف تنمية توجد ال إذ والتنمية، الفني التعميـ بيف الوطيدة
 مدروسة فمسفية ودراسات برامج بدوف بشرية قوى توجد ال كما مجتمعيا، تطوير عممية

 (.79ـ، 1993، الرياش)مجتمعيا حاجات يناسب بما ُوتِعدىا بعناية فائقة تدربيا
تتجو الدولة إلي تطوير ىذا النوع مف التعميـ، حرصًا منيا عمي مواكبة التغيرات 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعممية التي يشيدىا العالـ، والتي أسيـ في إحداثيا العديد 
مف التغيرات التي اجتاحت العالـ وغيرت العديد مف المفاىيـ والمصطمحات، والمتمثمة في 

عممي والتكنولوجي، والتقدـ في وسائؿ االتصاؿ واإلعالـ، وتطور نظـ اإلنتاج، التطور ال
 عمي طبيعة الميف وسوؽ العمؿ.  -بدورىا -والخدمات، والتكتالت االقتصادية، والتي انعكست

 التوافؽ ضعؼ خالؿ مف تتضح المعاىد الفنية، التي لخريجي الييكمية البطالة ومشكمة
 ونوعية وطبيعة خالليا مف إعداد الخريجيف تـ التي والتدريبية ميةالتعمي البرامج محتوى بيف

 مف تعتبر العمؿ سوؽ في والميف المختمفة لموظائؼ التوجيو عممية تحتاجيا التي الميارات
 العمؿ سوؽ واحتياجات التعميـ بيف مخرجات العالقة في خمؿ وجود عمى الميمة المؤشرات
 المطموب التوافؽ لتحقيؽ العالقة ىذه وتحسيف طبيعة تطوير ضرورة عميو يترتب مما الفعمية،

 ضوء في خاصة العمؿ سوؽ في لموظائؼ المختمفة األداء وطبيعة الميارات محتوى بيف
 العممي  والتكنولوجي. والتطور الصناعي التوسع برامج

 التعميـ ربط أىمية عمى( 2011دراسة ) أحمد حسني عبدالغني الشرشابي وقد أكدت 
 (.6ـ، 2011،الشرشابي) الماىرة الفنية العمالة مف مصر في العمؿ سوؽ باحتياجات الفني

 مشكمة المناىج بالمعاىد الفنية:  (6
إف المناىج التعميمية ىي األداة التي يمكف مف خالليا صقؿ وتنمية قدرات المتعمميف،  

المجتمع واحتياجات سوؽ  اتفيجب أف توضع بصورة منيجية عممية مقننة قائمة عمى حاج
العمؿ، ومراعية لقدرات المتعمميف، متناسبة مع التطورات العممية والتكنولوجية المتسارعة 

 ومواكبة ليا، خالية مف الحشو الكمي الذي ال جدوى منو.
وىذه القضية محؿ اىتماـ الكثير مف الباحثيف وىي قضية كبيرة وتستحؽ ذلؾ االىتماـ، 

لخبرات اليادفة والتي يكتسب مف خالليا المتعمـ المعمومات والمعارؼ، فالمنيج ىو مجموعة ا
 .ويبنى المنيج حسب قدرات الطالب عمى تمثؿ المعمومات، نمو المتعمـ ، اىتماماتو وحاجاتو
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ويعرؼ المنيج الدراسي بأنو: جميع الخبرات التي يكتسبيا الطالب بتوجيو مف 
 (.212ـ،  2009، بدراف(المعمميف
 :Canavan,2007,291))عديد مف المشكالت بمناىج التعميـ بالمعاىد الفنية منياوىناؾ ال

مناىج جامدة ال تتعدي كونيا مجموعة مف المواد والمقررات الدراسية،  وعدـ قدرتيا  .1
عمى تنمية االبتكار واإلبداع وحؿ المشكالت، كما أنيا تفتقر إلى الوضوح والتحديد في 

 مادة .  األىداؼ العامة عمى مستوى كؿ
تفتقد المناىج إلى الربط والتكامؿ بيف المواد وبعضيا البعض، كما أف ىذه المناىج ال  .2

 تعد خريجييا لمحياة العممية والمواطنة الصالحة.
ال تترجـ األىداؼ إلى مقومات سموكية وال تحمميا إلى أساليب النشاط التي تمارس فييا  .3

ب لتكويف العادات السموكية التي تتفؽ مع لتحدد أنواع الخبرات المطموب إكسابيا لمطال
 أىداؼ ىذه المرحمة .

غمبة الطابع النظري واألكاديمي عمى مناىج التعميـ ونمطيتو ، ويرجع ذلؾ لغياب المنيج  .4
 الفكري في التعميـ.

كما أف المناىج بصورتيا الحالية ضعيفة في إكساب الطالب لميارات البحث العممي 
العتمادىا بالدرجة األولى عمى الحفظ والتمقيف وتركيزىا عمى الجانب النظري والتعميـ الذاتي، 

دوف التطبيقي، مما يشجع الطالب عمى الحفظ إلى جانب ضعؼ االرتباط بيف موضوعات 
 (.75ـ، 2001،سميماف) المقرر ذاتو

ت ىذا باإلضافة إلى عدـ تقديـ الدعـ المناسب لممنيج الدراسي مف قبؿ الييئات والمؤسسا
المساندة لدور المعاىد الفنية مثؿ اإلعالـ، ونقص باقي عناصر المنيج والمتمثمة في الوسائؿ 

ة والتجارب المعممية والزيارات الميدانية، وعدـ قدرة المنيج بعناصره المختمفة عمى ينالمع
منيج التكيؼ مع مجمؿ المتغيرات المحمية والعالمية والمعرفية والعممية والمجتمعية، وتنفيذ ال

 (.185،  184،عمي) أال يكوف بنفس مستوى إعداده وتطويره
لذلؾ فقد أوصى تقرير المجمس القومي لمتعميـ والبحث العممي بضرورة إعادة النظر في 

المجالس )فمسفة وأىداؼ بناء البرامج والمناىج التعميمية عمى أف يتضمف بناؤىا مراعاة اآلتي
 :(35، 34ـ، 2013ـ/2012،القومية المتخصصة 
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 االىتماـ بتييئة الفرص أماـ الطالب لمتفاعؿ مع البيئة .  .1
توجيو التالميذ نحو المشاركة المجتمعية حتى يتعاظـ دور المعاىد الفنية  في خدمة  .2

 المجتمع المحمي.
 :مشكالت التقويـ واالمتحانات بالمعاىد الفنية بمصر (7

األخرى خالؿ العقود القميمة شيد مجاؿ التقويـ شأنو شأف مجاالت المعرفة التربوية 
الماضية عددًا مف المستجدات أو المستحدثات بيدؼ التطوير والتحديث، ومف أىـ 

ؿ التكنولوجيا في الحياة بكافة مناحييا ومختمؼ جوانبيا، ولعؿ مف أبرز غالمستحدثات تغم
ات وقياس تطبيقات التكنولوجيا في مجاؿ التعميـ والتعمـ عامة وفي مجاؿ التقويـ واالمتحان

 التحصيؿ الدراسي خاصة ما يعرؼ في الوقت الحالي ببنوؾ األسئمة.
يعد التقويـ أحد المداخؿ الميمة إلصالح التعميـ ، كما يعد أحد المداخؿ الميمة لتحقيؽ و 

الجودة الشاممة لمعممية التربوية ، ففي ضوء نتائجو يمكف تحديد موقع العممية التربوية عمى 
كـ عمى مدى فاعميتيا ، وتبرز مواطف القوة والضعؼ في األداء ، كما خطط اإلنجاز ، والح

يساعد في الحصوؿ عمى تغذية راجعة تمكف مف وضع أفكار ومشروعات تطويرية توفر بيئة 
 (.150ـ، 2009،محمد) تعميمية تقدـ تعميما متطورا يناسب متطمبات الحياة وسوؽ العمؿ

ألىمية ألنيا تركز عمى كيفية الوصوؿ إلى والمياـ التي يكمؼ بيا الطالب غاية في ا
المعارؼ واستخداميا بداًل مف تمقينيا بسيولة، فالتعمـ األصيؿ يقوـ عمى حؿ مشكالت واقعية، 
كما وضحت أيضًا نظرية جاردنر لمذكاءات المتعددة، وىي إحدى النظريات التي يعتمد عمييا 

التدريس والتفاعؿ بيف المعمـ والطالب مف التعمـ الواقعي الحقيقي، ذلؾ ألنيا تعتبر أف عممية 
أجؿ إحداث التغيير المطموب لمطالب، يجب أف تعتمد عمى تقديـ أنماط جديدة تقوـ عمى 
إشباع احتياجات الطالب، بحيث يكوف الفصؿ الدراسي عالـ حقيقي لمتالميذ خالؿ اليوـ 

المعمومات، ىو بناء الدراسي، فالدور الرئيسي لعضو ىيئة التدريس باإلضافة إلى تقديـ 
الشخصية المتكاممة في جميع جوانبيا، لذلؾ فعممية التقييـ يجب أف تيتـ ليس فقط بما 
اكتسبو الطالب مف معارؼ متخصصة، بؿ أيضًا بالقدر الذي تـ بو تشكيؿ وبناء شخصية 
متكاممة لمطالب، وثقتيـ بأنفسيـ، وتطوير الميؿ لحب االستطالع لدييـ، وقدرتيـ عمى 

كير التأممي والتحميمي والناقد واإلبداعي، واكتساب الميارات االجتماعية الخاصة بالتواصؿ التف
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والتفاعؿ االجتماعي، والقيـ االيجابية مثؿ :احتراـ الممكية العامة وحب العمؿ في فريؽ، 
 (.3ـ، 2009،محمد) وتقدير قيمة البحث العممي

التقويـ الشفوية والعممية وتعتمد كما أنو منذ أعواـ ليست قميمة ونحف نستخدـ طرؽ 
عممية إعطاء الدرجات لتقويـ المادة الشفوية عمى مجموعة مف المعايير ألف معايير أداء 

 (.90-73ـ، 2005،عبد الرحمف) الطالب عامة قد تـ تحديدىا بوضوح
ولذلؾ يعد عنصر التقويـ مف أىـ عناصر المنظومة التعميمية، إذ أنو في ضوء نتائجو 

ديد موقع العممية التربوية عمى خط اإلنجاز، وتبرز مواطف القوة والضعؼ في األداء، يمكف تح
كما يساعد في الحصوؿ عمى تغذية راجعة تمكف مف وضع أفكار ومشروعات تطويرية توفر 

 بيئة تعميمية تقدـ تعميمًا متطورًا يناسب متطمبات الحياة وسوؽ العمؿ.
 مويؿ المعاىد الفنية (: مشكالت التجييز بالمعدات الالزمة ) ت (8

ال يمكف تحقيؽ العائد مف التعميـ بالمعاىد الفنية بدوف تدريب متخصص، وال يستقيـ التدريب 
بغير معدات وأدوات وتجييزات كفيمة بإعطاء الجانب العممي حقو في العممية التعميمية ككؿ، 

 ويتطمب اإلمداد بالمعدات والتجييزات تموياًل كافيًا.
 :(51ـ، 1996،عبد اهلل ( لتمويؿ التعميـ الفني وىىوىناؾ مصادر 

  .مخصصات اإلنفاؽ العاـ مف الموازنة الحكومية 
  تبرعات القطاع الخاص وقطاع األعماؿ، باإلضافة إلى تبني المتفوقيف وتحمؿ أعباء

الشركات ذات الصمة، وتحمؿ  تعميميـ مقابؿ التزاميـ بالعمؿ لعدد معيف مف السنوات فى
 شطر مف تكمفة األبحاث والتطوير.

 .الرسـو أو المصروفات الدراسية 
 عمى كميات التعميـ العالي تقع ضغوط والمعاىد الفنية تابعة لوزارة التعميـ العالي، وىناؾ

 ومف النمو؛ ىذا مع بما يتناسب التمويؿ زيادة دوف الطالب قيد في النمو استوعبت التي
 تعاني تقدميا درجة ميما بمغت العالـ دوؿ مف دولة أي في العالي التعميـ أنظمة أف المعروؼ

 مف تختمؼ ولكنيا العممية التعميمية، مستوى عمى تؤثر التي والمشكالت الصعوبات مف العديد
 ىذا تواجو التي المشكالت أصعب مف العالي التعميـ عمى اإلنفاؽ أخرى، ويعد إلى دولة

 واسع جدؿ ىناؾ إف إذ الراىنة، االقتصادية الظروؼ ظؿ في لمجدؿ خاصة إثارة وأكثرىا القطاع
إنشاء  في والتوسع المجانية، بترشيد منادياً  التمويؿ قضية يعالج الموضوع، فالبعض ىذا حوؿ
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 والقطاع الحكومة بيف في اإلنفاؽ المشترؾ بالتمويؿ ينادي اآلخر والبعض الخاصة، الجامعات
 التعميـ بمؤسسات اللتحاؽ الطالب ومحددة واضحة معايير وجود أىمية عمى ؤكدوي الخاص،

 مف الكثير التي تواجو الميمة القضايا مف العالي التعميـ تمويؿ قضية تعد ىنا العالي، ومف
 (.75ـ، 2012،بمتاجي) منيا كؿ في االقتصادي النمو مستويات اختالؼ برغـ العالـ، دوؿ
يتطمب التعميـ بالمعاىد الفنية في أي مكاف مف العالـ موارد مالية عالية حتى تحقؽ و 

أىدافيا بكفاءة واقتدار، وىذه المتطمبات المالية تتزايد سنة بعد أخرى حتى تتمكف المؤسسة 
التعميمية مف تطوير برامجيا وخططيا وأبحاثيا، وتواجو الكثير مف الدوؿ صعوبات عديدة في 

ارد المالية الالزمة وذلؾ بسبب ضخامة االستثمارات المالية التي يتطمبيا التعميـ توفير المو 
العالي، وتظير المشكمة بشكؿ أكثر وضوحًا في الدوؿ النامية التي اعتمدت بشكؿ أساسي 

 عمي الموارد المالية الحكومية لتمويؿ التعميـ العالي.
ي عمى التعميـ خاصة خالؿ فترة وعمى الرغـ مف الزيادة الممحوظة في اإلنفاؽ الحكوم

التسعينات فإف ىذه الزيادات تظؿ قاصرة عف مواجية أزمات التعميـ، ففي الوقت الذي كاف 
ارتفع ليصؿ ـ  1991/ ـ1990مميار جنيو مصري عاـ  4.6اإلنفاؽ الحكومي ال يتجاوز 

مميار جنيو مصري عاـ  24.7ثـ إلى ـ  2004/ـ2003مميار عاـ  22.2إلى 
 ـ2010 /ـ2009مميار جنيو مصري عاـ  40إلي أف وصؿ إلي حوالي  ـ2005/ـ2004

Biltagy,2010,48)) ، إال أف ىذه الزيادة لـ تكف كافية لمواجية متطمبات إصالح التعميـ
وظمت عاجزة عف إحداث أي إصالح حقيقي، ومف ثـ تدىورت الكفاءة الداخمية والخارجية 

وجود عجز في أعداد الجامعات والمعاىد العميا مما لمتعميـ وتمثمت في عدة مؤشرات منيا: 
أدى إلى ارتفاع كثافة الطالب بالجامعات الحالية، إلى جانب تحيز توزيع الخدمات التعميمية 
ضد مناطؽ ومحافظات معينة، كما تدىورت الكفاءة الخارجية لقطاع التعميـ متمثمة في عدـ 

 (.78ـ، 2012،بمتاجي) ب عمييـالمواءمة بيف عرض خريجي التعميـ العالي والطم
 ثانيًا: المتطمبات التربوية لمتغمب عمى مشكالت المعاىد الفنية في مصر:

 المعاىد الفنية ما يمي: لمتغمب عمى مشكالتومف المتطمبات الالزمة 
 :)متطمبات تكنولوجية )المتابعة العصرية لمتكنولوجيا والمعمومات 

اس فقط مف خالؿ امتالؾ الموارد الطبيعية واأليدي لـ تعد القدرة التنافسية بيف الدوؿ تق
العاممة الرخيصة، ولكف بالدرجة األولى بالقدرة عمى توظيؼ التكنولوجيا في إنتاج سمع 
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وخدمات متطورة، ووجود ىياكؿ تنظيمية متكاممة، وأيدي عاممة مدربة وعمماء متخصصيف 
لتكنولوجي لزيادة كفاءة العممية ليـ القدرة عمى اإلبداع واالبتكار في استخداـ التطور ا

اإلنتاجية، وبالتالي تعظيـ القدرات التنافسية والتسويقية لفتح األسواؽ وغزوىا وتنمية األسواؽ 
 المحمية.

كما أف تطوير القاعدة التكنولوجية ال بد وأف ينشأ عنيا تغيير في فنوف وأساليب اإلنتاج 
وتقديـ الخدمات، وىو ما يتطمب بالطبع خمؽ كوادر فنية وتنظيمية عمى مستوى مف الكفاءة 

 ذاتيةالواإلدراؾ لكيفية التعامؿ مع اآلالت والمعدات واألجيزة الحديثة واستيعابيا وبناء القدرات 
 (.219، 218ـ، 2006،الحداد) اً محمي

ويعد استخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ الجديدة في المعاىد الفنية تجربة مجتمعية 
 -15في البمداف النامية، أكثر منو في البمداف المتقدمة، فكثير مف الدارسيف فيما بيف سف ) 

قتناء ىذا الجياز، ويمجئوف إلى سنة( ال يمتمكوف حاسوبًا بؿ وليس لدييـ المقدرة عمى ا 24
المدرسة أو األصدقاء أو قاعات النت الستخداـ ىذا الجياز، وتتفاوت عممية الوصوؿ إلى 

 -عمى سبيؿ المثاؿ -ىذه الخدمات في المؤسسات التعميمية مف بمد إلى آخر. ففي تشيمى
ومف  -األفريقية%، بينما تكشؼ بيانات البمداف 75تبمغ نسبة المدارس المرتبطة باإلنترنت 

البنؾ ) % مف المدارس ىي التي تغطييا ىذه الخدمة1أف أقؿ مف  -بينيا مصر
 (.201ـ، 2007،الدولي

كما أدت التغيرات التكنولوجية في العمؿ إلى استحداث ضغوط عمى العامميف مف أجؿ 
الشركات اكتساب قدر أكبر مف الميارات، وىذا ما دفع بالمؤسسات التعميمية والمعاىد الفنية و 

منظمة العمؿ ) إلى إعادة النظر في نوعية الميارات المقدمة سواء لمدارسيف أو العامميف بيا
 (28ـ، 2004،الدولية

  تنمية ميارات سوؽ العمؿ )العقمية والذاتية واالجتماعية( المطموبة متطمبات
 لمطالب:  

العمؿ يتطمب أف يكوف إف تحقيؽ التعميـ التبادلي بالمعاىد الفنية وتمبية متطمبات سوؽ 
اإلبداع والتحميؿ والتقويـ والقدرة عمى  الخريج قد تجاوز مرحمة الحفظ واالسػترجاع إلػى مراحػؿ

المشكالت واتخاذ القرارات والتكيؼ مع المتغيرات، وأف تنقؿ  استخداـ المخزوف المعرفي لحػؿ
يج إلى داخؿ أروقة المعاىد لمخر  المعاىد الفنية االتجاىات الحديثة في ميداف العمؿ المتوقػع
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 ال أف تعػيش المعاىد داخؿ قوقعة وأبراج عاجية فيتخرج الطالب بميارات يضػطر القطػاع
 .الخاص إلى تعديميا وتجديدىا وصقميا

ال أف يزيد ، العاـ  وكذلؾ البد أف يطور الطالب خالؿ مسيرتو في المعيد تنميػة الضػمير
محوره الخاص لمصمحتو والبحث عف  عمؿ يدور فػيمف نماء الضمير الخاص الذي يجعؿ ال

يتخمص خالليا مف أداء العمؿ بالفعالية والكفاءة المطموبة،  مميزات يحصؿ عمييػا وفػرص
وربطيا  العاـ تتـ بالتركيز عمى الجوانب الوجدانية في تعمـ المعارؼ والميػارات وتنمية الضمير

 (.27ـ، 2017،العتيبي)  بتعاليـ الديف والقيـ االجتماعية واإلنسانية
التي  الفني منيا مؤسسات التعميـو وفي ظؿ التغيرات التي تطرأ عمى المؤسسات المختمفة 

نتج عنيا تعرض بيئاتيا لبعض التحديات التي دعت إلى ضرورة تحسيف ىذه المؤسسات 
وتحقيؽ الجودة داخميا عف طريؽ إشباع حاجات العمالء والتركيز عمى عممية التحسيف 
المستمر وتحسيف جودة المخرجات التعميمية وقد ارتبط مفيـو الجودة بالطريقة التي يعمؿ بيا 

ف ومدى مساىمتيـ في تحقيؽ معايير الجودة التي يراىا العمالء، كما تزايدت األفراد العاممو
 محاوالت ىذه المؤسسات بيدؼ إحداث نوع مف التوازف بيف التوجيات المختمفة لجودة التعميـ

 (.455ـ،2005، حسيف ،عبد العزيز)
 :(354، 353ـ ،2011)فيمي ، سالمو ،ومف بيف اآلليات التي تسيـ في تحقيقيا ما يمي

o  ساسيو وميارات التعمـ بيدؼ عمى الخبرات األ ألعضاء ىيئة التدريسالتدريب المستمر
 ليـ. يداء المينرفع كفاءة األ

o فراد ىذه أتأسيس كتمو مف المتميزيف فى التدريس والتوجيو والتدريب لالنطالؽ ب
 لنشر ثقافة التغيير التربوى و قيادة زمالئيـ نحو أىداؼ التطور. ؤسسةالم

o داخؿ النظاـ التعميمى ليتولى قيادة عمميات التغيير التربوى ياء العمود الفقرى القيادبن. 
خالؿ األنشطة  ، وذلػؾ مػفوالرؤساء  والبد أف يطور الطالب ميارة التعامؿ مع الزمالء

أدبيات شؤوف العامميف تشير إلى  فأحيػث  ة ،الالصفية حتى يتعود عمى بيئة العمػؿ القػادم
ال يعود إلى نقص المعارؼ والميارات والخبرات  في العمؿ في كثير مف األحيافأف الفشؿ 

تمؾ الميارات والخبرات والمعارؼ في بيئة العمؿ والتعامؿ مع  ولكف إلى كيفية توظيؼ
 .اآلخريف
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  :متطمبات تعميمية 
 ؽ التدريػػسلممناىػػج وطػػر شػػامالً  اً يتطمب تحقيؽ التعميـ التبادلي بالمعاىد الفنية تطويػػر 

 والتقويػـ ومصػادر التعميػـ والتعمػـ، وتبنػي رؤيػة تطويريػة شػاممة لجميػع جوانػب العمميػة
مػف خالؿ عمػؿ مؤسسػاتي يقػوـ عمػى  التعميميػػة، يتػػـ تحديدىػػا والعمػػؿ عمػػى تحقيقيػػا

المعمميػػف وطػػرؽ التدريػػس والمناىػػج و  المعنػػي بشػػموليتو ىيكؿ التعميػػـ ومجاالتػػو التخطيػط
 الصفيةوالتقويػػـ التربػػوي، ثػػـ اإلدارة  والمبانػػي والتجييػػزات واألنشػػطة التربويػػة والتقنيػػات
تمػػؾ الرؤيػػة التطويريػػة إعػػادة تأىيػػؿ  يأتػػي عمػػى رأس خطػػوات العمػػؿ عمػػى تحقيػػؽ عمػػى أف

، وجعػػؿ حضورىػػـ برامػػج التدريػػب الزامي، ساتذة العمػػؿ مػػف األىػػـ عمػػى رأس  وتدريػػب مػػف
الختيػار ذوي  –واالختبػارات  يتـ األخػذ بمبػدأ المفاضمػة مػف خالؿ المقابالت أساتذةوعند طمب 

 .بيػػف المتقدميػػف لشػػغؿ وظائػػؼ المعمميػػف الكفػاءة والقػدرة مػف
الذاتػػي،  ميػػة الطالػػب مػػف مراحمػػو األولػػى عمػػى التعمػػـالتعمي وينبغي أف تعّػود العمميػة

فػػي المناىػػج الدراسػػية وفػػي أسػػاليب التقييػػـ،  وتخرجػػو مػػف بوتقػػة الحفػػظ والتكػػرار الممحػػوظ
ارات واالسػػتقصاء فػػي المسػػ عمػػى االىتمػػاـ بميػػارات التفكيػػر والتسػػاؤؿ والبحػػث وتربيػػو

الطالػب  تركػػز فػػي مناىجيػػا عمػػى الكيػػؼ ال الكػػـ الػػذي يشػػتت اإلنسػػانية والعمميػػة، وأف
العصػر، ومحققػا لألىػداؼ التنمويػة  بحيػث يكػوف ىػذا الكيػؼ متوافقػا مػع متطمبػات

والمينيػػة  ات الوظيفيػةبالنفػع عمػى الفػرد وعمػى الدولػة، وتتيػح الخيػار  واالقتصاديػة التػي تعػود
 .المناسػػبة

التدريػػس قبػػؿ وأثنػػاء الخدمػػة بصػػورة متكاممػػة  أعضػػاء ىيئػػة كما يتطمب إعػػداد وتطويػػر
تطويػر المناىػج لػف يحقػؽ  عمػى المعػارؼ والميػارات واالتجاىػات والقيػـ، حيػث إف تشػػتمؿ

( والػذي تقػوـ أعضاء ىيئة التدريسمميػة التعميميػة )فػي الع فائػدة دوف تطوير العنصػر الياـ
إعطائػو الحقػوؽ  الحػرص عمػى العالي العمميػة برمتيػا، والػذي عمػى وزارة التعميػـ عميػو ىػذه

وتطويػر مػف ىػـ فػي الميػداف اآلف بمػا يتوافػؽ مػع  والتقديػر المسػتحقيف، وأف يتػـ تدريػب
ال يكػوف ىنػاؾ ىػدر مػف  الرؤيػة القادمػة ومػع المناىػج المعاصػرة حتػىومػع أىػداؼ  العصػر

منيػا  والتطويػػر مجػػرد إجػػراءات ورقيػػة وشػػكمية ال يسػػتفيد نػوع آخػر وتصبػح عمميػة التدريػب
 (.25ـ، 2007،العبيػػدي) وال ينعكػس أثرىػا عمػى المتعمػـ عضو ىيئة التدريس
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  قانونية:متطمبات تشريعية و 
وفي إطار اىتماـ الدولة بالتعميـ الفني في القرف العشريف استجابة لمتحديات التي فرضتيا 
العولمة وسياسة سوؽ العمؿ الذي يتطمب توافر العديد مف الميارات في الخريجيف فقد أدرجت 

تحوؿ المجنة القومية لتطوير التعميـ العالي وضع قانوف جديد لمتعميـ العالي في مصر بحيث ي
مف مجرد تعميـ تمقيني إلى تعميـ يقوـ عمى االبتكار واالبداع واستخداـ تكنولوجيا العصر مع 
تطبيؽ خطة دراسية ومناىج عممية متطورة بيذه المعاىد في جميع التخصصات ، وقد تضمف 
المؤتمر القومي لتطوير المعاىد الفنية تطوير البرامج الدراسية ، والمباني والتجييزات لرفع 

 (.50ـ، 2000كفاءة الخريجيف بيذه المعاىد في جميع التخصصات )وزارة التعميـ العالي،
 (.8-6ـ،2006)وزارة التعميـ العالي،:ومف بيف اآلليات التي تسيـ في تحقيقيا ما يمي

o .اعتماد الموائح الداخمية لممعاىد الفنية 
o فردلكؿ  سندوضع تعميمات ادارية تحدد الواجبات التي ت 
o  لجاف فنية لمتنسيؽ بيف المعاىد.تشكيؿ 
o .وضع السياسة العامة لمتعميـ والتدريب بالمعاىد الفنية في ضوء احتياجات المجتمع 
o .تحديد قواعد القبوؿ بالمعاىد الفنية ، والعدد المقترح لمقبوؿ كؿ عاـ 
o .تدبير مصادر تمويؿ المعاىد لتحقيؽ أىدافيا 
o ف خريجي المعاىد الفنية.تمبية احتياجات قطاعات الدولة المختمفة م 
 الفنية وقطاعات سوؽ العمؿ  عاىدمتطمبات إدارية لتحقيؽ الشراكة بيف الم

 واإلنتاج:
الشراكة بيف التعميـ وسوؽ العمؿ الشغؿ الشاغؿ لمتخذي القرارات في  صبحتلقد أ

المؤسسات التعميمية واإلنتاجية والخدمية عمى حد سواء، الستيعاب أكبر عدد مف الراغبيف 
، بسبب تزايد أعداد خريجي التعميـ العاـ مف ناحية، مناسبة في الحصوؿ عمى فرصة عمؿ 

 مؿ لفتح أبوابيا أماـ ىذه األعداد مف ناحية أخرى.والضغوط المتزايدة عمى أسواؽ الع
والبد مف االستعانة بالخريطة االستثمارية لمعرفة االستثمار في الصناعة والزراعة 
والسياحة والعمراف والطاقة، بحيث يكوف افتتاح المعاىد والمراكز التدريبية وتحديد أنواعيا 

يير االحتياجات التدريبية المستنبطة مف وأعدادىا ومستوياتيا وتوزيعيا الجغرافي وفؽ معا
( قصور ـ1993 )أحمد، حناف إسماعيؿ أحمد مجاالت العمؿ في المنطقة، فقد أكدت دراسة
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الترابط بيف المعاىد الفنية وبيئاتيا، وقمة التجييزات المادية والنقص في القدرات البشرية كميًا 
 وكيفيًا.
إعفاءات ضريبية لمشركات والمنشآت التي تقدـ تقديـ ضرورة  السيد محمد السيدويرى  

برامج تدريبية لمدارسيف، لتفادي األوضاع االقتصادية الصعبة التي تتعرض ليا سواء األزمات 
تسييرىا، في ظؿ الظروؼ ىا و المالية الدولية أو المحمية، ومساعدة الشركات عمى تدبير أمور 

نجاح واستمرار ىذه الشركات، ومنح   عمىالصعبة التي يعايشيا المجتمع والتي تؤثر سمبًا 
قروض بمعدؿ فائدة منخفض ليا لكي تقدـ لطالب المعاىد الفنية تدريبا يتجاوب مع سوؽ 

 (211،ـ2009العمؿ بيا)السيد ،
 المستمر تطويػػرالصػػالح و اإلوالبد مف تطوير المعاىد الفنية إداريا وفنيًا ويتضمػػف 

والفنػػي المسػػتمر،  والمادي اإلداريػػة ، مػػع الدعػػـ التعميمػػي ةلمسياسػػات التعميميػػة والبنيػػ
بحيػػث يتػػـ  وتفعيػػؿ المحاسػػبية والحوكمػػة فػػي المعاىد الفنية لجميػػع عناصػػرىا ومخرجاتيا،

 ، وسػد الفجوة بيف األسػرة ومؤسسػات تحريػػر التعميػػـ بالمعاىد الفنية مػػف البيروقراطيػػة
الوقػت الراىػف مػف وجػود  يتطمبوبالمعاىد الفنية وفػؽ مػا  التعميـ لكي يسػير المدني ػعالمجتم

 ومتمكػف مػف االنتقػاؿ مف التكنولوجيا الحديثة قػادر عمػى التعامػؿ مػع الجديػد جيػؿ واع  
 .لسػػنوات تحضيريػػة ترمػػـ القصػػور السػػابؽ بسالسػة بيػف السنوات، دوف الحاجػة
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