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نظم ربط التعليم الثانوي الفني الصناعي بسوق العمل: دراسة مقارنة في كل من ألمانيا 
 االتحادية والصين الشعبية والواليات المتحدة األمريكية وإمكانية اإلفادة منها بمصر
 (1)لد. محمود أبو النور عبد الرسو 

 ملخـــص
عي بسوق العمل دراسةة دار البحث حول دراسة نظم ربط التعليم الثانوي الفني الصنا

مقارنة في كل مة  للمانيةا احاحاد ةة صالصةي  الةةعبية صالوح ةاح المتحةيك ا مالويةة صالو ةول 
إلة  صعةةص اصةور مقتةةا  لةابط التعلةةيم الثةانوي الفنةةي الصةناعي بسةةوق العمةل فةةي مصةا مةة  

رن خةة ل احسةةةتفادك مةة  خبةةةااح دصل المقارنةةةك صلتحقيةةةل حلةةل اسةةةتميا  البحةةث المةةةن   المقةةةا
 صلابص البحث المطواح التالية:

 : دصر التعليم الثانوي الفني الصناعي في سي متطلباح سوق العمل )إطار نظاي(. أوال
: صاقةةص التعلةةيم الثةةانوي الفنةةي الصةةناعي صسةةوق العمةةل بعم ورلةةة مصةةا العابيةةةك صالقةةو  ثانيــا

 صالعوامل الثقافية المؤثاك فيه. 
ــا ناعي صسةةةوق العمةةةل بعم ورلةةةة للمانيةةةا احاحاد ةةةةك صالقةةةو  : التعلةةةيم الثةةةانوي الفنةةةي الصةةة ثالثـ

 صالعوامل الثقافية المؤثاك فيه. 
ــا : التعلةةةيم الثةةةانوي الفنةةةي الصةةةناعي صسةةةوق العمةةةل بعم ورلةةةة الصةةةي  الةةةةعبيةك صالقةةةو  رابعـ

 صالعوامل الثقافية المؤثاك فيه.
يك ا مالويةةةك صالقةةو  : التعلةةيم الثةةانوي الفنةةي الصةةناعي صسةةوق العمةةل بالوح ةةاح المتحةة خامســا

 صالعوامل الثقافية المؤثاك فيه.
 : التحليل المقارن لمعافة لصجه الةبة صاحخت ف بي  مصا صاليصل الث ثة م  حيث: سادسا
 السلم التعليمي.  -1
 نةأك صاطور التعليم الثانوي الفني الصناعي صسوق العمل.  -2

 لهياف التعليم الثانوي الفني الصناعي.  -3

 ليم الثانوي الفني الصناعي. نظم ربط التع -4

 لصجه احستفادك م  خبااح اليصل الث ثة.  -5
سةةابعا: اصةةور مقتةةا  لةةابط التعلةةيم الثةةانوي الفنةةي الصةةناعي بسةةوق العمةةل فةةي مصةةا 

 م  خ ل احستفادك م  خبااح دصل المقارنة. 
 

 
 أستاذ الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية املساعد، كلية الرتبية النوعية ــ جامعة القاهرة.  (1) 
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Systems of Linking Technical Secondary Education to the Labor 

Market: a Comparative Study in the Federal Republic of 

Germany, the People's Republic of China and the United States 

of America and the Possibility of Benefiting from It in Egypt 
Dr.. Mahmoud Abu El-Nour Abd El Rasool 

 

Summary 

 The research is related to the study of the systems of linking 

technical secondary education to the labor market as a comparative 

study in Germany, China, the United States of America, and the 

development of a suggested prospective to link industrial technical 

secondary  education to the labor market in Egypt through the use of 

comparative countries' experiences. Therefore, the research depended 

on the Comparative Method and  followed the following steps: 

First: The role of industrial technical secondary education in meeting 

the requirements of the labor market (theoretical framework). 

Second: The reality of industrial technical secondary education and 

the labor market in the Arab Republic of Egypt, and the cultural 

factors and forces affecting it. 

Third: Industrial technical secondary education and the labor market 

in the Federal Republic of Germany, and the cultural factors and 

forces affecting it. 

Fourth: Industrial technical secondary education and labor market in 

the People's Republic of China, and the cultural factors and forces 

affecting it. 

Fifth: Industrial secondary education and labor market in the United 

States of America, and the cultural factors and forces affecting it. 

Sixth: Comparative analysis to identify the similarities and 

differences between Egypt and the three countries in terms of: 

1. The educational ladder. 

2 - The emergence and development of industrial technical secondary 

education and labor market. 

3 - Objectives of industrial technical secondary education. 

4 - Systems of linking industrial technical secondary education  

5. Utilizing the experiences of the three countries. 

Seventh: A suggested prospective for linking industrial technical 

secondary education to the labor market in Egypt through benefiting 

from the comparative countries' experiences. 
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في  : دراسة مقارنةنظم ربط التعليم الثانوي الفني الصناعي بسوق العمل

والواليات  ،الصين الشعبيةجمهورية و  ،أملانيا االتحاديةجمهورية  :كل من

 مصرفي وإمكانية اإلفادة منها  ،املتحدة األمريكية

  الرسول النور عبد د/ محمود أبو  
 مقدمة:  

الحالي بمقيار ما امتلكه هذه الةةيصل مةة    قاس اقي  اليصل صاطورها في العصا
 صاحجتماعيةةة ب ةةا.مسةةلولية التنميةةة احقتصةةاد ة احمةةل علةة  عااق ةةا  كفنيةةةثةةاصك بةةةالة 

صالتعلةةةيم الفنةةةي الصةةةناعي هةةةو المسةةةلول ا صل عةةة  ا صلةةةي هةةةذه المعتمعةةةاح با  ةةةيي 
عةةةةاح صالفنيةةةةي  المةةةةؤهلي  القةةةةادرل  علةةةة  النتةةةةا  فةةةةي ممتلةةةة  القطا كالمةةةةاهاك العاملةةةةة 

مسةةلولية مواج ةةةة مت يةةااح صاحةةةي اح  ال ضةة  كمةةةا  قةةص عليةةةه  كاحقتصةةاد ة صاحجتماعيةةة
ك سةةوق العمةةل التةةي اةةؤدي صبسةةاعة مذهلةةة إلةة  اختفةةاظ عةةيد مةة  الم ةة  ص  ةةور لخةةا  

  ةةةور التكةةةت ح احقتصةةةاد ة التةةةي ل ةةةبي العامةةةل الا يسةةةي في ةةةا القطةةةا  إعةةةافة إلةةة  
صتةةةاكاح متعةةةيدك  كمةةةا هةةةو قةةةومي حفةةةي ااحةةةاداح صتةةةاكاح اعةةةاص   المةةةامك ممةةةث   

 متلك ةةةةا  كنيةةةةة فا قةةةةة صمتعةةةةيدك سةةةةتوجا م ةةةةاراح فممةةةةا   ؛(1)لقةةةةاراحلعةةةةاباك العنسةةةةياح 
ل ةةبحا الع قةةة بةةي  التعلةةيم الثةةانوي الفنةةي الصةةناعي صلةةذا  كالفنيةةي  صالفنيةةي  ا صا ةةل

 .صسوق العمل ع قة د ناميوية ماابطة بالمت يااح العالمية المعا اك 

صالمماجةةةاح التةةةي  فا هةةةا هةةةذا اليةةةو  ح  ناسةةةا متطلبةةةاح ال ةةةيك  اعلةةةيم كمةةةا لن 
لةةم  وةة   المت يةةاك إحالنو  م  التعليم ستكون عاج ك عةة  الوفةةاظ بمتطلبةةاح سةةوق العمةةل 

صاسةةةةةتيعابه للمت يةةةةةااح المسةةةةةتقبلية لسةةةةةوق العمةةةةةل  كلي ةةةةةه القةةةةةيرك علةةةةة  اطةةةةةولا مسةةةةةتواه 
صجم ورلةةةةة  كنيةةةةا احاحاد ةةةةةجم ورلةةةةة للما :مثةةةةل كفالةةةةيصل المتقيمةةةةة .ذا ةةةة صل .صاطولع ةةةةا

 ؛ا نظمةةة المتنوعةةة صصععوا كانب وا لذللصالوح اح المتحيك ا مالوية  كالصي  الةعبية
صعةةعا نظةةا   كفألمانيةةا احاحاد ةةة   مةة  التعلةةيم صسةةوق العمةةل.ا نةةو هةةذه ا للةةابط بةةي  

صعةةعا  كصالصةةي  الةةةعبية ي جعةةل مةة  للمانيةةا مععةة ك اقتصةةاد ة.التعلةةيم المةة دص  الةةذ
الصةةناعية صالمؤسسةةاح الفنيةةة من ا: نظا  التعةةاصن المةةةتان بةةي  المةةيارس  كلنظمة عيك 

الةةةيصليك صنظةةةةا   الصةةةناعيةك صنظةةةا  العمةةةةص بةةةي  الميرسةةةةة صالمصةةةنصك صنظةةةا  التعةةةةاصن 
ا عةةةيك لنظمةةةة صعةةةعا ل ضةةة   كصكةةةذلل الوح ةةةاح المتحةةةيك ا مالويةةةة التةةةيرلا بةةةالتكلي .
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صالتقنيةةةك الفنيةةة لعمةةلك صنظةةا  التابيةةة لانولةةة الميرسةةة الثللةةابط من ةةا: نظةةا  التعلةةيم مةة  
لمةةةةا  .صبةةةةاام  العةةةةذ، للم نةةةةةك صبةةةةاام  التلمةةةةذك الصةةةةناعية كصنظةةةةا  المبةةةةااح الم ارلةةةةة

بالنسبة لمصاك فعل  الاغم م  امتلك ا لثاصك بةةةالة ها لةةةك إح لن ةةا اواجةةه العي ةةي مةة  
صةةناعة صالتكنولوجيةةا التةةي التحي اح الياخليةك إعافة إل  الت يااح المت ا يك في عالم ال

م  لبا ها: عي  ارابةةاا التعلةةيم الفنةةي الصةةناعي بصةةفة خا ةةة ص  كمةاكل عيك ل  اح 
اك إعةةافة إلةة  الت يةةااح فةةي هيوةةل الم ةة  ا صكيفةة  باححتياجةةاح الفعليةةة لسةةوق العمةةل كمةة  

ااسةةا  الفعةةوك بةةي  خالعةةي التعلةةيم الفنةةي الصةةناعي صمتطلبةةاح التأهيةةل إلةة    لد الةةذي
 جي ةةيك فنيةةة صالعمالةةة صاأثيااا ةةا المتعةةيدك التةةي فاعةةا مطالةةا اعليميةةة ص  كعمةةللسةةوق ال

 :دراسةةةة لص ةةةا بةةةه مةةةا  تفةةةل مةةةص اصهةةةذ .(2) عةةةا لن  وفاهةةةا التعلةةةيم الفنةةةي الصةةةناعي
صمنظمةةةةة العمةةةةل اليصليةةةةةك مةةةة  عةةةةاصرك ربةةةةط التعلةةةةيم الفنةةةةي بعةةةةالم العمةةةةلك  كاليونسةةةةوو

احتياجةةاح الطةة ، التعليميةةة صاطةةور اتفةةل مةةص كةةل  كعاصرك إ عاد بنيةةة اعليميةةة مانةةةص 
 كمثةةل: ثةةورك المعلومةةاح صاحاصةةاحح كالم ةة  صالو ةةا   فةةي عةةوظ الت يةةااح المعا ةةاك 

 .(3)صبطاقاح الو   الو يفي ل ا كصالعولمة التي غياح في هيول هذه الم  
 :  مشكلة البحث

مصةةةا فةةةي هةةةذه اإصنةةةة إلةةة  إقامةةةة العي ةةةي مةةة  المةةةةاصعاح احسةةةتثمارلة  اتعةةةه
صمةةةاص   كمةةةاص  انميةةة محةةور قنةةاك السةةول  كح الحصةةاسةةبيل المثةةال  علةة ميةك فالقو 

 كفةةةةةةيانك صمةةةةةةةاص  إقامةةةةةةة العا ةةةةةةمة العي ةةةةةةيك المليةةةةةةون استصةةةةةة   المليةةةةةةون صنصةةةةةة  
صالسةةوانك صمةةةاصعاح انميةةة سةةيناظك  كصالبنيةةة التحتيةةة كصالكبةةاري  كالطاق  :صمةاصعاح

صهةةذه المةةةاصعاح فةةي حاجةةة  .المسةةتثمال  العةةا، صا جانةةا مةةةاصعاحبالعافة إلةة  
 قةةص العةةاظ ا كبةةا علةة  التعلةةيم  صبالتةةالي ؛ب ةةا للعمةةلإلةة  فنيةةي  صفنيةةي  لصا ةةل مةةؤهلي  
صلةةةذا قامةةةا  (؛صالممةةة  سةةةنواحك الةةةث ن سةةةنواح) :الثةةةانوي الفنةةةي الصةةةناعي بنظاميةةةة

عقةةي المةةؤامااح  :صحلةةل مةة  خةة لاليصلة بعيك محاصحح لتطولا هذا النو  مةة  التعلةةيمك 
لتطةةولا التعلةةيم المطةةة السةةتااايعية  :صمن ةةا كيصاحك صصعةةص المطةةط السةةتااايعيةصالنةة 

قةةادر فنةةي مةةاها "إعةةياد  :صالتي م  لهم لهياف ا بالنسبة للتعليم الفنةةي  2030-  2014
 عابيةةةة فةةةي اقةةةي  ك صلةةةةارن ب صالقليميةةةة صالعالميةةةةالسةةةوق المحليةةةة علةةة  المنافسةةةة فةةةي 

صحلةةل بةةالقاار  كمسةةتقلة للتعلةةيم الفنةةي صالتةةيرلا ارك صمحاصلةةة إنةةةاظ ص ك (4)صرقةةي الةةوط "
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 هصعل  الاغم م  هذه المحاصحح المسةةتماك إح لنةة ك (5)  2015لسنة  1050الو اري رقم 
 اإاي:  ااضي المعال التي اما في هذا  السابقةاستقااظ اليراساح م  خ ل 

التعلةةةيم  المةةةؤامااح صالنةةةيصاح التةةةي امةةةا منةةةذ عةةةةااح السةةةني  لمعالعةةةة قضةةةا الن  -1
عةةةةةص خطةةةةةط مسةةةةةتقبلية لمواج ةةةةةة و حيةةةةةث ح ا ؛الفنةةةةةي  لةةةةةا فةةةةةي حلقةةةةةاح مفاغةةةةةة

   .(6)التحوحح العذرلة في المعتمعاح الصناعية صالمعلومااية المستماك 

قصور سياساح التمطيط للتعليم الفني الصناعيك ع  مواكبةةة متطلبةةاح المعتمةةص  -2
 (.7المصاي صعع ه ع  الوفاظ بطموحاح التنمية صسوق العمل)

فعوك كبياك بةةي  مةةا  تعلمةةه الطةة ، فةةي هةةذه المةةيارس صمتطلبةةاح الم ةة  فةةي صجود  -3
الطةةة ،ك صنقةةة  نتيعةةةة انمفةةةاى مسةةةتو  التأهيةةةل العملةةةي ل ةةةؤحظ  ؛سةةةوق العمةةةل

نتيعةةةة  ؛عنةةةي ال البيةةةة العظمةةة  مةةةن م صتةةةيو  حالةةةة مةةة  ال مبةةةاحك  كلةةةي  م  اليافعيةةةة
انية الممصصة للتعلةةيم الفنةةي لنظاك المعتمص المتينية للعمل الييصيك صعع  المي  

الصةةةةناعيك صالتحةةةةاق الطةةةة ، بةةةةه صاةةةةو لع م علةةةة  التمصصةةةةاح الممتلفةةةةة علةةةة  
لسةةاس معمةةو  درجةةاا م فةةي امتحانةةاح ن ا ةةة الحلقةةة الثانيةةة مةة  التعلةةيم ا ساسةةي 

 .(8)صلي  عل  لساس رغباا م صاستعياداا م 

عي ممـــا ســـبا عـــ ب العلتـــة بـــين التعلـــيم الثـــانوي الفنـــي الصـــنا يتضـــ و 
 مشكلة البحث في األسئلة التالية:   توسوق العمل، ولذا تبلور 

 ما دصر التعليم الثانوي الفني الصناعي في سي متطلباح سوق العمل؟ -1

جم ورلة مصا ثانوي الفني الصناعي صسوق العمل في ما صاقص التعليم ال -2
 ؟صما القو  صالعوامل الثقافية المؤثاك فيه ؟العابية

الفني الثانوي لابط بي  التعليم انيا احاحاد ة في نظم ما خباك جم ورلة للما -3
 ؟ صما القو  صالعوامل الثقافية المؤثاك في ا ؟ الصناعي صسوق العمل

 الفنيالثانوي ما خباك جم ورلة الصي  الةعبية في نظم الابط بي  التعليم  -4
 ؟ صما القو  صالعوامل الثقافية المؤثاك في ا ؟ الصناعي صسوق العمل

الثانوي الوح اح المتحيك ا مالوية في معال نظم الابط بي  التعليم ما خباك  -5
 ؟ صما القو  صالعوامل الثقافية المؤثاك في ا ؟الصناعي صسوق العملفني ال
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في نظم  جم ورلة مصا العابية صاليصل الث ثةصاحخت ف بي   ما لصجه الةبه -6
لصجه احستفادك ما ص  ؟ الصناعي صسوق العملفني الالثانوي الابط بي  التعليم 

  ؟ م  حلل

التعليم الثانوي الفني الصناعي بسوق العمل في  طالمقتا  لاب التصورما  -7
 مصا في عوظ خبااح اليصل الث ثة. 

  حدود البحث:

 حيصد البحث في اإاي:   اتمثل
 حدود موعوعية ويتضمن البحث دراسة اآلتي:   -أ

صللمانيا  كرلة مصا العابيةجم و  :النظا  التعليمي )السلم التعليمي( في كل م  -
 صالوح اح المتحيك ا مالوية.  كصالصي  الةعبية كاحاحاد ة

  : نةأك صاطور التعليم الثانوي الفني الصناعي صربطه بسوق العمل في كل م  -
 صاليصل الث ثة.  كجم ورلة مصا العابية

لهياف التعليم الثانوي الفني الصناعي في كل م  جم ورلة مصا العابية  -
 ليصل الث ثة.صا

 : نظم الابط بي  التعليم الثانوي الفني الصناعي صسوق العمل في كل م  -
 صاليصل الث ثة.  كجم ورلة مصا العابية

القو  صالعوامل الثقافية المؤثاك في نظم ربط التعليم الثانوي الفني الصناعي  -
 صاليصل الث ثة.  كجم ورلة مصا العابية :صسوق العمل في كل م 

 :ةمكانيال ودحدال  -ب

اختيةةةةار كةةةةل مةةةة  للمانيةةةةا احاحاد ةةةةة صجم ورلةةةةة الصةةةةي  الةةةةةعبية صالوح ةةةةاح  اةةةةم 
 صحلل للمباراح التالية:   كالمتحيك ا مالوية

حي الصةةةةلة ابةةةةي  لن هنةةةةان عةةةةيك  يةةةةاحصا دب كبعةةةةي مااجعةةةةة اليراسةةةةاح السةةةةابقة -1
صقةةةيرا ا علةةة   كصمماجااةةةه كعوامةةةل اةةةؤثا فةةةي التعلةةةيم الثةةةانوي الفنةةةي الصةةةناعي

 كالعوامةةةةل الع اافيةةةةة : مةةةةة احتياجةةةةاح سةةةةوق العمةةةةلك صهةةةةذه العوامةةةةل من ةةةةام 
صالي نيةةةةةك المتمثلةةةة فةةةةي دعةةةم القطاعةةةةاح  كصالسياسةةةية كاحقتصةةةةاد ةص  كصالسةةةوانية
صتةةااكته للتعلةةيم الثةةانوي الفنةةي الصةةناعي صمؤسسةةااهك صقةةي اةةم اختيةةار  كالما ةةة
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منفةةادك فةةي مسةةياك ثا هذا العوامةةل معتمعةةة لص للباص   ؛كل دصلة م  هذه اليصل
 التعليم الثانوي الفني الصناعي صمماجااه.  

ليقةةةةو  علةةةة   ؛بةةةةاص  الةةةةل التعةةةةار، كنمةةةةاح  دصليةةةةة فةةةةي احولةةةةل دفةةةةة احقتصةةةةاد -2
 احستثمار في العنصا البةاي.

 أهداف البحث:  

 البحث إل  التعاف عل  اإاي:     يف
 دصر التعليم الثانوي الفني الصناعي في سي متطلباح سوق العمل. -1

ك جم ورلة مصا العابيةثانوي الفني الصناعي صسوق العمل في اقص التعليم الص  -2
  صالقو  صالعوامل الثقافية المؤثاك فيه.

في نظم الابط بي  التعليم الثانوي الفني للمانيا احاحاد ة جم ورلة  خباك  -3
 صالقو  العوامل الثقافية المؤثاك في ا. كالصناعي صسوق العمل

ي نظم الابط بي  التعليم الثانوي الفني الصناعي صسوق فالصي  الةعبية خباك  -4
 العوامل الثقافية المؤثاك في ا.ص صالقو   كالعمل

فني التعليم الثانوي النظم ربط الوح اح المتحيك ا مالوية في معال خباك  -5
 ك صالقو  صالعوامل الثقافية المؤثاك في ا.الصناعي بسوق العمل

اليصل الث ثة في هذا لة مصا العابية ص جم ور لصجه الةبه صاحخت ف بي   -6
 ك صالقو  صالعوامل الثقافية المؤثاك في ا.المعال

صةةا مابط التعلةةيم الثةةانوي الفنةةي الصةةناعي بسةةوق العمةةل بلةة مقتةةا   اصةةورصعةةص  -7
 ك صالقو  صالعوامل الثقافية المؤثاك في ا.في عوظ خبااح اليصل الث ثة

 أهمية البحث:  

 :  البحث م  اإاي لهمية انبص
صسةةوق العمةةل مةة  صاحتياجةةاح بةةي  التعلةةيم الثةةانوي الفنةةي الصةةناعي  وك عةة الفاعةةي  -1

 لهم لسبا، مةولة البطالة.  
لهميةةةة التعلةةةيم الثةةةانوي الفنةةةي الصةةةناعي فةةةي إعةةةياد القةةةو  العاملةةةة الميربةةةة مةةة   -2

العمةةةةةال الم ةةةةةاك صالفنيةةةةةي  ا صا ةةةةةل التةةةةةي اتطلب ةةةةةا بةةةةةاام  التنميةةةةةة احقتصةةةةةةاد ة 
علةةةة   قةةةةادرالمةةةير، ا صل فالعامةةةةل المةةةاها صالفنةةةةي  صاحجتماعيةةةة فةةةةي مصةةةاك
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فةةةي  لةةةادك قةةةيرك  فعةةةالبةةةةول صالسةةة ا   كالتعامةةةل مةةةص اقنيةةةاح النتةةةا  الحي ثةةةة
 صرفص مستو  انافسيت ا.   كالمؤسسة عل  النتا 

صناعي بسةةوق العمةةل لمتمةةذي مقتا  لابط التعليم الثانوي الفني ال اصوراقي م  -3
 .  صالو اراح المعنية كليم التابية صالتعص ارك القاار في 

 مصطلحات البحث:  

  يصر البحث حول المصطلحاح اإاية:  
 ربط:النظم  -1

ّ   عةةاف النظةةا  ل ةةوي  التاايةةا صاحاسةةاق صالطالقةةةك صجمةةص نظةةا : نظةةم ا بأنةةه: ّ 
ع قةةةة بةةةي  مةةةيركي  حقتاان مةةةا فةةةي الةةةذه  بسةةةبا عنةةةي "إحةةةيان   بطلمةةةا الةةةا  كصلنظمةةةة

الطةةاق لص ا سةةاليا لص اإليةةاح " :ا فــي هــذا البحــثوتعنــي نظــم الــربط   را يــ  ك (9)مةةا"
ا لمقابلة خالعي التعليم الثةةانوي الفنةةي ححتياجةةاح سةةوق العمةةل كمةة  التي اضع ا اليصلة 

 ا.  صكيف  

 التعليم الفني:  -2

 :( بأنةةةةةه  2001المةةةةةؤاما العةةةةةا  لليونسةةةةةوو عةةةةةا  )كمةةةةةا جةةةةةاظ فةةةةةي صلقصةةةةةي بةةةةةه 
ةةةتمل علةة  دراسةةة ك  لعمليةةة التعلةةيم مصطلي تامل  ةيا إلةة  الةةل العوانةةا المتطةةورك "

ك صاكتسةةةا، م ةةةاراح عمليةةةةك صسةةةلون صقةةةيم صمعةةةارف ب ةةةاالتكنولوجيةةةا صالعلةةةو  المتعلقةةةة 
اتعلةةل بالو ةةا   فةةي ممتلةة  قطاعةةاح الحيةةاك احقتصةةاد ة صاحجتماعيةةةك صهةةو جةة ظ ح 

يةةة بالقطاعةةاح الم نيةةة صهةةو لحةةي لنةةوا  التابمةة  التعلةةيم العةةا  صالسةةبيل ل لتحةةاق  تعةة ل 
 .(01)"المستيامة

"حلةةل  :طةةا  فةةي مةةؤاما التعلةةيم الفنةةي فةةي الةةوط  العابةةيكمةةا  قصةةي بةةه كمةةا 
الم ةةاراح صالمعافةةة صإكسةةا،  كالعةةياد التابةةوي  تضةةم  النو  م  التعليم النظامي الةةذي 

جةةل يةةة فةةي مسةةتو  التعلةةيم الثةةانوي مةة  لالم نيةةة الةةذي اقةةو  بةةه مؤسسةةاح اعليميةةة نظام
 كصالصةةةةةحية كصال راعيةةةةةة كالصةةةةةناعية :ممتلةةةةة  التمصصةةةةةاحإعةةةةةياد عمةةةةةال م ةةةةةاك فةةةةةي 

حلقةةةة ص ةةةل م مةةةة بةةةي  لتكةةةون لةةةي  م القةةةيرك علةةة  النتةةةا  بحيةةةث  وونةةةون  ؛صالتعارلةةةة
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ا طةةا الفنيةةة العاليةةة الةةذ   اعةةيهم العامعةةاح صالعمةةال غيةةا الم ةةاك الةةذ   لةةم  تلقةةوا لي 
 .(11)نو  م  التعليم النظامي الفني صالم ني"

اعتمةةيح مسةةم  ن المنظماح التابولة العابية صاليصلية يك إصفي عوظ حلل  تض
التعلةةةيم الثةةةانوي الفنةةةي الم نةةةي علةةة  العةةةياد الم نةةةي الةةةذي  ةةةتم فةةةي الماحلةةةة الثانولةةةة 

لمةةا  .ب ةةذه التسةةميةالنتا  صلخذح بعض اليصل مواقص عم  ميراس صلقسا  م نيةك لص 
ليةةه التعلةةيم الثةةانوي الفنةةيك مصةةا صالسةةعود ة صبعةةض الةةيصل العابيةةة صا جنبيةةة لطلقةةوا ع

 :باإايمصا التعالف الثانوي الفني الصناعي في  صعل  هذا ا ساس  عاف

 : (21)من اآلتي ويتضمنالتعليم الثانوي الفني الصناعي:  -3

ك صحةةيده قةةانون التعلةةيم رقةةم التعليم الثانوي الفني الصناعي نظام الـثل  سـنوات -ل
( 30  المةةةةةادك )1988لسةةةةةنة  233  صالمعةةةةةيل بالقةةةةةانون رقةةةةةم 1981لسةةةةنة  139
التعليم الذي  قبل ط به م  الحا لي  علةة  تةة ادك إامةةا  اليراسةةة بماحلةةة  :بأنه

 كصفل الةاصا صالقواعي التي  صير ب ةةا قةةاار مةة  ص لةةا التعلةةيم  كالتعليم ا ساسي
صانميةةةة الملكةةةاح الفنيةةةة  كإعةةةياد فلةةةة الفنةةةي فةةي معةةةاحح الصةةةناعة :صل ةةيف إلةةة 

   لي  اليارسي .

( 38صحيداةةه المةةادك ) كلتعلــيم الثــانوي الفنــي الصــناعي نظــام الخمــ  ســنواتا -،
حا ةةلي  "التعلةةيم الةةذي  قبةةل ط بةةه مةة  ال :ا بأنةةهمةة  القةةانون المةةةار إليةةه سةةابق  
صفةةل الةةةاصا صالقواعةةي  كماحلةةة التعلةةيم ا ساسةةيعلةة  تةة ادك إامةةا  اليراسةةة فةةي 

 كالفنةةي ا صل :عةةياد فلتةةيصل ةةيف إلةة  إ  كالتي  صةةير ب ةةا قةةاار مةة  ص لةةا التعلةةيم 
 صالمير، في معاحح الصناعة.  

حلةةل  :بأنـ  ايعرف التعليم الثانوي الفني الصناعي   را ي   ،وفي عوء ما سبا
مةةيراس فةةي مصةةا الالنةةو  مةة  التعلةةيم النظةةامي الةةذي  ةةتم فةةي الماحلةةة الثانولةةة عةةم  

صلتضةةةم   كا صفةةةي دصل المقارنةةةة سةةةيتم عةةةم  مةةةيارس لص لقسةةةا  فنيةةةة لص مواقةةةص النتةةة 
 ؛صلسةةت يف امةةال  عمةةال م ةةاك )فلةةة الفنيةةي  لص الفنيةةي  ا صا ةةل( كاا صم نيةة  ا اابولةة  إعةةياد  

 للعمل في معال الصناعة.  
 : سوق العمل -4
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 صلقصي به: فام العمل الحقيقية المتاحة لمالعي هذا النو  م  التعليم.
 الدراسات السابقة:

 صلتم اناصل ا م  خ ل اإاي:   

 وتتضمن:   ،ةلدراسات العربيا ـــأوالً 

"دراسـة مقارنـة لـربط التعلـيم  :وعنوانهـا ،م(2002 ،)فاطمـة محمـد السـيد دراسة •
ــانوي  ــيالثـ ــوق  المهنـ ــي بسـ ــل فـ ــرا يل :العمـ ــا  ، سـ ــين  ،واليابـ ــة الصـ و مهوريـ
ك صهةةيفا (31) مهوريـة مصـر العربيـةفـي ومـد   مكانيـة اإلفـادة منهـا  ،الشعبية
بسةةوق فنةةي ف صفلسفة صمبادئ ربط التعليم الثةةانوي الالتعاف عل  لهيا إل اليراسة 

فةةةي معةةةال ربةةةط فةةةي مصةةةا فنةةةي العمةةةلك مةةة  خةةة ل التعةةةاف علةةة  صاقةةةص التعلةةةيم ال
 كصاليابةةةةان كإسةةةةاا يل وق العمةةةةلك صكةةةةذلل التعةةةةاف علةةةة  خبةةةةاك:بسةةةة فنةةةةي التعلةةةةيم ال
ل سةةةةتفادك مةةةة  اعةةةةار، الةةةةيصل السةةةةابل  ؛صالو ةةةةول إلةةةة  اصةةةةور مقتةةةةا  كصالصةةةةي 

النظالةةةة بةةةالتطبيلك صلن التمطةةةيط للتعلةةةيم الثةةةانوي فةةةي معةةةال ربةةةط  التةةةارك إلي ةةةا
عةةا علةة  احتياجةةاح المعتمةةص مةة  الم ةة  المطلوبةةةك صل  عةةا لن  ةةتم صفةةلفنةةي ال

بين ةةا صالتنسةةيل  ك عابي في احاصال بالةاكاح صالمصانصص ارك العمل القيا  بيصر إ
ي ص ارك العمةةل فةةي بحيةةث  ةةتم التةةيرلا ب ةةا كمةةا هةةو متبةةص فةة  ؛الفنيةةةصبةةي  المةةيارس 

 .صاليابانإساا يل 

ســـتراتيلي للتعلـــيم "التخطـــيط اإل :وعنوانهـــا ،م(2005 ،دراســـة )ســـمير الخويـــ  •
صهيفا اليراسة إل  بيان لهمية التعلةةيم الفنةةي  ك(41)" الفني وتنمية الموارد البشرية

  خةةةةة ل مةةةةةيخل التمطةةةةةيط مةةةةة  ؛صدصره فةةةةةي انميةةةةةة المةةةةةوارد البةةةةةةالة كمصةةةةةافةةةةةي 
 كلواقةةةةةةص المتةةةةةةادي للتعلةةةةةةيم الفنةةةةةةياو ةةةةةةلا اليراسةةةةةةة إلةةةةةة  ر ةةةةةةي اص  .سةةةةةةتااايعيال

قصةةةور سياسةةةاح التمطةةةيط للتعلةةةيم ص صالمةةةةو ح التةةةي احتةةةا  إلةةة  حلةةةول جذرلةةةةك 
فلةةة الفنةةي لصحاجااةةه الملحةةة  كالفني لص عةةي  مواكبت ةةا لمتطلبةةاح المعتمةةص المصةةاي 

وحةةاح عع  التعليم الفني ع  الوفةةاظ بطمص في  ل التطور التكنولوجي المعا اك 
ص عةةةع  ل كا لةةةنق  الم ةةةارك مةةة  إ ؛العمةةةلعةةةع  الكفةةةاظك النتاجيةةةة لقةةةوك ص التنميةةةةك 

 .لص عع  الدارك صالتنظيم  كا جور صالحواف 
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"تطـوير التعلـيم الفنـي نظـام الـثل   :بعنـوا  ،م(2006 ،محمد الحبيشـيدراسة ) •
هةةيفا اليراسةةة إلةة  اطةةولا التعلةةيم  ك(51)سنوات في عـوء احتيا ـات سـوق المـال

مةةة  خةةة ل صحلةةةل نظةةةا  الةةةث ن سةةةنواح فةةي عةةةوظ احتياجةةةاح سةةةوق العمةةل الفنةةي 
بالقطاعةةاح الممتلفةةة للنةةةاا احقتصةةادي اسةةتط   اراظ القيةةاداح الفنيةةة صالعاملةةة 

صاو ةةلا اليراسةةة إلةة   ص ةةناعيك صاعةةاريك صخةةيماح سةةياحية صفنيقيةةة(. ك) راعةةي
متطلبةةةةةاح  اواكةةةةةا ؛تةةةةةعا جي ةةةةةيك ص معموعةةةةة نتةةةةةا   من ةةةةةا:  عةةةةةا إدخةةةةةال لقسةةةةةا  

ج ةةة ك صا  كمعلومةةاحالص حاسةةباح ال  ةةةيانة لج ةة ك  :مثةةل كصاحتياجةةاح سةةوق العمةةل
 كإلةةةةة  معموعةةةةةة قةةةةةوا م خا ةةةةةة بالم ةةةةةاراح المتعةةةةةيدك اليراسةةةةةة صاو ةةةةةلا  الطبيةةةةةة.

صالتةةةي اتناسةةةا مةةةةص  كصالسةةةماح الةمصةةةية صالملقيةةةة الواجةةةا اوافاهةةةا فةةةي المةةةال 
رك احقتصةةةاديك صعةةةاص احتياجةةةاح سةةةوق العمةةةل فةةةي القطاعةةةاح الممتلفةةةة للنةةةةاا 

 .العمل صالنتا  صقالتيرلا العملي للط ، في موا

 ،م(2010 ل،دراســة )المــ تمر الــدولي لبنــاء المشــاركة الفعالــة أل ــحاب األعمــا •
هةةيفا اليراسةةة إلةة  عةةاى ك (61)""تطوير التعليم الفنـي والتـدريا المهنـي :بعنوا 
صكةةان مةة  لهةةم  كعةةالالمملكة المتحيك صمصةةا صبعةةض المبةةااح فةةي هةةذا المخبااح 
جةةل دعةةم مةةةاركة قطةةا  ا عمةةال صعص او ةةياح صخطةةواح اعةةاصن مةة  ل  ا:نتا ع

فنةةي في  لادك معيل التو ي  لمالعي التعليم الفنةةي صالتةةيرلا اللإلس ا   ؛المام
لهةةةم صسةةةا ل اطةةةولا  لحةةةي عةةةي فنةةةي ن التعلةةةيم الصةةةناعي صالتةةةيرلا الفةةةي مصةةةاك صل

 لعمل المحلي صالعالمي.  لباح سوق االصناعةك صلعا لن  لبي متط

" دارة  ـودة مشـروعات رأا المـال  :بعنوا  ،م(2014 ،دراسة )سميحة مخلوف •
ــدا م فــي المــدارا الثانويــة الصــناعية فــي  إلةة   صهةةيفا .(71)"محافظــة الفيــومال

التعلةةيم الثةةانوي الفنةةي  مةةيارسرك جودك مةاص  رلس المال الةةيا م فةةي دراسة صاقص إدا
و ك صطةةةةا  بعةةةةض المقتاحةةةةاح لتحقيةةةةل إدارك جةةةةودك محافظةةةةة الفيةةةة الصةةةةناعي فةةةةي 

الةةيا م المةاصعاح بفعاليةك صكان مةة  لهةةم نتا ع ةةا: لن لهةةياف مةةةاص  رلس المةةال 
% صهي نسبة ماافعةك صلك  نسبة جودك المةةةاصعاح اتحقةةل 89.11اتحقل بنسبة 

لهميةةة التعلةةيم الثةةانوي الفنةةي الصةةناعي فةةي ص % صهةةي نسةةبة عةةعيفةك 58.5بنسةةبة 
مةةةةاصعاح احقتصةةةاد ة التةةةي اسةةةاهم فةةةي التنميةةةة احقتصةةةاد ة صاحجتماعيةةةة انفيةةةذ ال
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% مةةةة  الةةةةةالحة 36.5بلةةةةب نسةةةةبة المقيةةةةي   بةةةةه مةةةة  الطةةةة ، ؛ حيةةةةث اصتمةةةة عملل
  ست ان ب ا.  صهي طاقة تبابية ح  ؛( سنة17-15) العمالة

 وتتضمن اآلتي: ،دراسات أ نبية ا ـــثانيً 

"التأهيــل لســوق  :: بعنــوا (Jaek; Swindle 1999دراســة ) ا ــن ســوندل  •
ــل  .صهةةةةيفا إلةةةة  التعةةةةاف علةةةة  لنةةةةوا  التأهيةةةةل ال  مةةةةة لسةةةةوق العمةةةةل :(81)العمــ

ن نةةو  اك صلإل  لن سوق العمل بحاجةةة ماسةةة للقةةو  العاملةةة الميربةةة اقنيةة  صاو لا 
هنةةان احةةال  صانسةةيل بةةي  ص التأهيةةل صاميةة ه هةةو مقيةةاس المفاعةةلة بةةي  العةةاملي ك 

 ا  الةةةاكاح صالمؤسسةةاح الصةةناعية الما ةةة صخصو ةة  المؤسسةةاح التعليميةةة صبةةي
صلثبتةةةا  كجةةةل الموهبةةةة(مةةة  ل تةةةاكاح التكنولوجيةةةا صتةةةعار هةةةذا التحةةةال  )الحةةةا،

الصةةةةناعية )كليةةةةاح المعتمةةةةص( لن ةةةةا قةةةةادرك علةةةة  احسةةةةتعابة المؤسسةةةةاح التعليميةةةةة 
لمةةياد  ؛الصةةناعية مةة  خةة ل اصةةميم بةةاام  ايرلبيةةة صاعليميةةة جي ةةيك ل حتياجةةاح 

صطةةةالبي  كممةةةا  حقةةةل الفا ةةةيك للعمةةةال كاالعاملةةةة الميربةةةة اقنيةةة  لعمةةةل بةةةالقو  سةةةوق ا
 .العمل صالةاكاح

ــر  • ــي ميللـ ــة )سينسـ ــوا  ،م(Cynthia Milier، 2002دراسـ ــدي  :بعنـ "التحـ
هةةيفا اليراسةةة إلةة  معافةةة  :(91)م1990األلمــاني منــذ فنــي الوالتغيــر فــي النظــام 

  1990ا لمةةةاني منةةةذ عةةةا  فنةةةي لثةةةا التحةةةي اح المطيةةةاك التةةةي صاج ةةةا التعلةةةيم ال
إلةة  التحةةول عةة  احقتصةةاد القةةا م علةة  النتةةا  ص هةةذه التحةةي اح العولمةةةك صاةةةمل 
صلعنةةةةي اقتصةةةةاد السةةةةوق  كنسةةةةبة إلةةةة  احقتصةةةةادي هنةةةةاي فةةةةورد Fordistاقتصةةةةاد 

احجتماعيك صالت يااح الي موجاافية صال عاك صمةةا كةةان ل ةةا مةة  اةةأثيا علةة  كةةل مةة  
صاو ةةلا اليراسةةة إلةة  معموعةةة مةة  النتةةا    .هةةذا النظةةا  الطةة ، صالميرسةةي  فةةي 

اةةم  لةةادك ص ك مةة  حي قبةةل لكبةةاصبسةةاعة  جي ي صحي ثفني ام استحيان م  لهم ا: 
لمقابلةةةةة  ؛لعةةةةا التوسةةةةص فةةةةي النظةةةةا  المةةةة دص ص ك فةةةةام التةةةةيرلا المتةةةةا  للةةةةةبا،

التنسةةةيل صالتعةةةاصن بةةةي  لتحسةةةي   ؛لعةةةا بةةةذل الع ةةةودص ك اححتياجةةةاح احقتصةةةاد ة
 .الةاكاظ صالمةاصعاح الاا يك لمواج ة التحي اح جميص

 :م(: بعنـــوا Chich-Jenshich et al، 2010سيشـــي  ينســـني دراســـة ) •
اليراسةةة هةةيفا  :(20)على تنمية المصدر البشـري فـي الصـينفني "تأثير التعليم ال
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البةةةاي بةةةول لساسةةي فةةي علةة  انميةةة المصةةير فنةةي ال إلةة  احليةةل اةةأثيا التعلةةيم 
ا  صاحقتصةةةاد صباسةةتميا  طالقةةةة التحليةةل الث ثةةةي بالعةةافة إلةةة  احجتمةة معةةاحح 

العيةةةةي الةةةةذي  لبةةةةي فنةةةةي المقابلةةةةة الةمصةةةةيةك صاو ةةةةلا النتةةةةا   إلةةةة  لن التعلةةةةيم ال
 عابيةةةةة علةةةة  التنميةةةةة البةةةةةالة ح سةةةةوق العمةةةةل  وةةةةون لةةةةه مةةةةادصد لكثةةةةا إاحتياجةةةةا
 .اا صاقتصاد   اجتماعي  

م(: بعنــــوا  Christiam Schmidt، 2010دراســــة ) رســــتين ســــيبكميتد  •
للشــباب يوي المســتويات المنخفضــة مــن التأهيــل فــي فنــي "التعلــيم والتــدريا ال

هةةيفا اليراسةةة إلةة  دراسةةة الت يةةا ال يولةةي ا لمةةاني صالمنافسةةة اليصليةةة  ك(12)ألمانيــا
للةةةةبا، حصي فنةةي احنمفةةاى فةةي اسةةةتعياداح بعةةض الةةةةاكاح لتقةةي م التةةةيرلا الص 

صالتو ةةةةل إلةةةة  صعةةةةص خطةةةةة تةةةةاملة لنظةةةةا   كتأهيةةةةلالمسةةةتولاح المنمفضةةةةة فةةةةي ال
انتقةةةةةا ي لتةةةةةيرلا صاعلةةةةةيم الةةةةةةبا، حصي المسةةةةةتولاح المنمفضةةةةةة مةةةةة  المةةةةةؤه حك 

: عةةةع  احاصةةةال بةةةي  المقةةةاراح ك صمن ةةةاصاو ةةلا اليراسةةةة إلةةة  معموعةةةة نتةةةا  
إموانيةةاح الةةةبا، نتيعةةة لةةنق   ؛التعليميةةة صبةةي  التم ةةي  لص التلمةةذك فةةي الةةةاكاح

لا إلةةةةة  عةةةةةاصرك عمةةةةةل ا ييةةةةةا هيولةةةةةي لتعلةةةةةيم صاةةةةةيرلا هةةةةةؤحظ صاو ةةةةة  .صقةةةةةيراا م 
 بما  تناسا مص مستولاا م المنمفضة.   ؛الةبا،

 تعليا عام على الدراسات السابقة )العربية واأل نبية(:

  تضي اإاي:   كاليراساح السابقة العابية باستقااظ
العاملةةة ي ا  ةةي الثةةانوي الفنةةي الصةةناعي فةةي إعةةيادلكةةيح علةة  لهميةةة التعلةةيم لن ةةا  -1

 قةةةص علةةة  عةةةااق م مسةةةلولية التنميةةةة  اللةةةذ   صالفنيةةةي  ا صا ةةةل المةةةيربي  الفنيةةةي مةةة  
ك صلهميةةة ربةةط هةةذا النةةو  مةة  التعلةةيم بالمتطلبةةاح صاحجتماعيةةة للمعتمةةصاحقتصاد ة 

 المتعيدك لسوق العمل.  
إلةةة  حلةةةول جذرلةةةة مةةة  قبةةةل حتةةةا  االتةةةي  المعوقةةةاحصجةةةود لصجةةةه قصةةةور صبعةةةض  -2

 م  التعليم.   الم م   هذا النو  المسلولي  عل

ركةة ح بعةةض اليراسةةاح علةة  خبةةااح كةةل مةة  إسةةاا يل صاليابةةان صالصةةي  كمةةا جةةاظ  -3
بسةةوق  الم نةةي ( فةةي معةةال ربةةط التعلةةيم الثةةانوي 2002فةةي دراسةةة )فاطمةةة السةةيي 

فةةي مصةةا امتلةة  عةة  المةةيارس الثانولةةة الفنيةةة الفنيةةة صالمةةيارس الثانولةةة العمةةلك 
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الفنيةةةة علةةة  العياد ةةةة  الحا ةةةلي بةةةالنو  ا صل الطةةة ،  الصةةةناعية حيةةةث  لتحةةةل
 صهو لي  معال البحث الحالي.  

الحاليةةةة ركةةة ح علةةة  نظةةةم ربةةةط التعلةةةيم الثةةةانوي الفنةةةي الصةةةناعي بسةةةوق اليراسةةةة  -4
 كصجم ورلةةة الصةةي  الةةةعبية كللمانيةةا احاحاد ةةة :فةةي كةةل مةة دراسة مقارنةةة  كالعمل

 ة الفادك من ا في مصا.  صإمواني كصالوح اح المتحيك ا مالوية
 السابقة األ نبية يتض  اآلتي:  وباستقراء الدراسات 

 العنصةةاعلةة  انميةةة فنةةي لسةةوق العمةةلك صاةةأثيا التعلةةيم العلةة  التأهيةةل لن ةةا لكةةيح  -1
صكةةذلل العيةةي هةةو الةةذي  لبةةي احتياجةةاح سةةوق العمةةلك فنةةي البةةةايك صلن التعلةةيم ال

مسةةةةةاهمة المؤسسةةةةةاح ص نمفضةةةةةةك حصي المسةةةةةتولاح الماحهتمةةةةةا  بتأهيةةةةةل الةةةةةةبا، 
ك الصةةناعيفنةةي فةةي امولةةل جميةةص لنظمةةة التعلةةيم الالما ةةة الصةةناعية صالةةةاكاح 

البحةةةث  كصاسةةةتفادح اليراسةةةة الحاليةةةة مةةة  اليراسةةةاح السةةةابقة فةةةي بلةةةورك مةةةةولةهةةةذا 
 صفي الطار النظاي.  

 : منهج البحث وخطوات 

نسةةةةا إح  عةةةةي ل؛ احقيةةةةل لهيافةةةةه المةةةةن   المقةةةةارن الحةةةةالي فةةةةي   سةةةةتمي  البحةةةةث
للمةةةياخل  صلكثاهةةةا تةةةموح   كصلكثاهةةةا دحلةةةة علةةة  التابيةةةة المقارنةةةة كالمنةةةاه  المسةةةتميمة

ك صقي استمي  البحةةث لكثةةا مةة  مةةيخل فةةي معالعةةة المةةةولة (22)الفاعية المستميمة فيه
 محل اليراسة عل  النحو التالي:

ي الصةةناعي : حيةةث اةةم دراسةةة نةةةأك صاطةةور التعلةةيم الثةةانوي الفنةة المــدخل التــاريخي -1
صالوح ةةاح  كصالصةةي  الةةةعبية كصللمانيةةا كمصةةا :صع قتةةه بسةةوق العمةةل فةةي كةةل مةة 

 المتحيك ا مالوية.  
 اي:  : حيث ام دراسة اإالو في المدخل -2

 صاليصل الث ثة.   كالنظا  التعليمي في مصا -ل

 صاليصل الث ثة.   كلهياف التعليم الثانوي الفني الصناعي في مصا -،

صالةةيصل  كثةةانوي الفنةةي الصةةناعي صسةةوق العمةةل فةةي مصةةانظةةم ربةةط التعلةةيم ال - 
 الث ثة.  
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القو  صالعوامل الثقافيةةة المةةؤثاك فةةي نظةةم ربةةط التعلةةيم الثةةانوي الفنةةي الصةةناعي  -د
 صاليصل الث ثة.   كصسوق العمل في مصا

صاحخةةةت ف بةةةي  مصةةةا صالةةةيصل الث ثةةةة مةةة   احليةةةل مقةةةارن ل  ةةةار لصجةةةه الةةةةبه -3
 حيث:  

 النظا  التعليمي.   -ل

 ةأك صاطور التعليم الثانوي الفني الصناعي صسوق العمل.  ن -،

 لهياف التعليم الثانوي الفني الصناعي.   - 

 نظم ربط التعليم الثانوي الفني الصناعي بسوق العمل.   -د
 يف الو ول إل  اصور مقتا  لابط التعليم الثانوي الفني الصناعي صحلل ب

 اصلؤكي علي  كااظ اليراسةجله ام إجلعلم في مصاك صهو ال يف الذي م  لبسوق ا
 المن   المقارن. 

 خطوات السير في البحث:  

 البحث صق  المطواح التالية:    سيا
 : دصر التعليم الثانوي الفني الصناعي في سي متطلباح العمل.  أوالً 
 كجم ورلةةة مصةةا العابيةةةثانوي الفني الصناعي صسوق العمةةل فةةي : صاقص التعليم الاثانيً 

 لثقافية المؤثاك فيه.  صالقو  صالعوامل ا
 كجم ورلةةة للمانيةةا احاحاد ةةةثةةانوي الفنةةي الصةةناعي صسةةوق العمةةل فةةي : التعلةةيم الاثالثًــ 

 صالقو  صالعوامل الثقافية المؤثاك فيه.  
 كجم ورلةةة الصةةي  الةةةعبيةثةةانوي الفنةةي الصةةناعي صسةةوق العمةةل فةةي : التعلةةيم الارابعًــ 

 صالقو  صالعوامل الثقافية المؤثاك فيه.  
الوح ةةاح المتحةةيك ا مالويةةة صسةةوق العمةةل فةةي  : التعليم الثانوي الفنةةي الصةةناعيامسً خا

 صالقو  صالعوامل الثقافية المؤثاك فيه.  
 
 

صالةةةيصل الث ثةةةة مةةة   كجم ورلةةةة مصةةةا العابيةةةة :: احليةةةل مقةةةارن بةةةي  كةةةل مةةة اسادســـً 
 حيث:
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 النظا  التعليمي )السلم التعليمي(. -1
 صربطه بسوق العمل.   كفني الصناعينةأك صاطور التعليم الثانوي ال -2

 لهياف التعليم الثانوي الفني الصناعي.   -3

 نظم ربط التعليم الثانوي الفني الصناعي بسوق العمل.   -4

مصةةا ي الصةةناعي بسةةوق العمةةل فةةي التصور المقتا  لابط التعليم الثانوي الفنةة ا: سابعً 
 م  خ ل احستفادك م  خبااح اليصل الث ثة.  

 اإاي:   اصلنتنصفيما  لي 
ـ ) طــار  ،دور التعلـيم الثــانوي الفنـي الصــناعي فـي ســد متطلبـات ســوق العمـل أواًل ـــ

 نظري(:

العةةةالم فةةةي السةةةنواح ا خيةةةاك العي ةةةي مةةة  المت يةةةااح صالتحةةةي اح العمليةةةة   ةةةة ي
صالتكنولوجية صاحقتصاد ة صالسياسية التي انعوسا علةة  المعتمةةص بصةةفة عامةةةك صعلةة  

صحلةةةل ل رابةةةاا الوثيةةةل بةةةي  التعلةةةيم  الصةةةناعي بصةةةفة خا ةةةة؛ الثةةةانوي الفنةةةيالتعلةةةيم 
صسةةوق العمةةلك صلةةذا  ةةأاي لهميةةة دراسةةة دصر التعلةةيم الثةةانوي  الصةةناعيالثةةانوي الفنةةي 

الفنةةةةةي الصةةةةةناعي فةةةةةي سةةةةةي متطلبةةةةةاح سةةةةةوق العمةةةةةل. صكةةةةةذلل دراسةةةةةة لهةةةةةم المت يةةةةةااح 
وي الفنةةي الصةةناعي التعليم الثةةان صانعواساا ا عل  كصالتحي ثاح التي اواجه سوق العمل

ليوةةةةون ا سةةةةاس لوعةةةةص التصةةةةور المقتةةةةا  لةةةةابط التعلةةةةيم الثةةةةانوي الفنةةةةي  ؛مصةةةةافةةةةي 
 صلتم اناصل حلل م  خ ل اإاي:   .الصناعي بسوق العمل في مصا

أهمية ودور التعليم الثانوي الفني الصناعي في سد متطلبات سوق العمل ويـتم  -1
 :(23)تناول  من خلل ما يلي

ا دصاح الا يسةةية لتحقيةةل بةةاام   لحةةيوي الفنةةي الصةةناعي هةةو إن التعلةةيم الثةةان -ل
مةة  دعامةةاح  م مةةةلتنميةةةك صدعامةةة  لنةةه  عتبةةا قةةاطاك  ؛ بةةل إالتنميةةة الةةةاملة
عاملة الماهاك ال  مةةة لميمةةة يمك حيث  سع  إل  إعياد القو  المنظومة التعل

ق خطط التنمية احقتصاد ة صاحجتماعية لليصلةك حيث  صةةا مباتةةاك فةةي سةةو 
 العمل.  
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 :معاب ةةةة البطالةةةةةك صبقةةةةاظ الصةةةةناعة صا دهارهةةةةاك ص لةةةةادك النتةةةةا  القةةةةا م علةةةة  -،
القةةادر علةة  ك صالسةةعا المناسةةا صالعةةودك العاليةةة كالتكنولوجيا الحي ثة المتقيمةةة

  اجص إل  التعليم الثانوي الفني الصناعي المتطور.  ك صهذا المنافسة

لعمالةةة إلةة  عمليةةاح كثيفةةة ا ييةةا متطلبةةاح سةةوق العمةةل مةة  عمليةةاح كثيفةةة ا - 
صاناق  الحاجة إلةة  اسةةتميا  العمالةةة الييصلةةة محةةيصدك الم ةةاراح  كالتكنولوجيا

فةةةي معةةةاحح التصةةةنيصك صا ا ةةةي الطلةةةا علةةة  اسةةةتميا  الفنيةةةي  الم ةةةاك الةةةذ   
فةةاى علةة  التعلةةيم لقةةي علةة  التكيةة  السةةالص مةةص التقنيةةاح الحي ثةةة.  القةةادرل 

اعتمةةي  عاليةةة متلكةةون م ةةاراح  كعمةةال م ةةاك الثةةانوي الفنةةي الصةةناعي امةةال  
 صالتيرلا المستما في مواقص النتا .   كعمال العقلك صإ المعافة :عل 

انةةةامي دراسةةةاح السةةةوقك صالتةةةي لدح إلةةة  معافةةةة اححتياجةةةاح الفعليةةةة لسةةةوق  -د
 العملك صم  ثم استحيان معا يا جي يك لعياد العمالة.  

التعلةةيم تمصصةةاح الموجةةودك فةةي ادك النظةةا فةةي اللهميةةة إعةة  كلتضةةي ممةةا سةةبلص 
 كمؤسسةةااه :صاحةةي ث كصمسةةتولاح الم ةةاراح المقيمةةة للطةة ، كالثانوي الفني الصةةناعي

صحلةةل  هميةةة دصر التعلةةيم  صالعمةةل فةةي مؤسسةةاح النتةةا ؛صلسةةاليا التةةيرلا  كصمناهعه
باطةةةةه الوثيةةةةل بالقةةةةيرك اراك ص الثةةةةانوي الفنةةةةي الصةةةةناعي فةةةةي سةةةةي متطلبةةةةاح سةةةةوق العمةةةةل

 التنمية في المعتمص.  ص  النتاجية

 ،العالميــــة المعا ــــرة التــــي توا ــــ  ســــوق العمــــلأهــــم المتغيــــرات والتحــــديات  -2
ويـتم تناولـ  مــن  ،مصــرالتعلـيم الثــانوي الفنـي الصـناعي فـي  وانعكاسـاتها علـى

   :خلل اآلتي
العلمةةةةةي  بالتةةةةةيفل تميةةةةة  هةةةةةذا العصةةةةةا  التحـــــديات العلميـــــة والت نولو يـــــة: -ل

علةة  نحةةو جعةةل  كالتطبيقةةاح التكنولوجيةةة المتقيمةةة ا بثةةورك فةةيصالمعافةةي مقتانةة  
ك صاااةةةا "عصةةةا العلةةةم صالتكنولوجيةةةالةةةااه  بأنةةةه "الكثيةةةال   صةةةفون العصةةةا ا

ك صاختفةةةاظ عةةةيد اخةةةا علةةة  حلةةةل   ةةةور عةةةيد مةةة  الو ةةةا   صالم ةةة  الحي ثةةةة
الثةةانوي مما استوجا عاصرك التوافل بي  مةةا  ةةتم داخةةل مةةيارس التعلةةيم  من ا؛

صلةةةذا ل ةةةبي التعلةةةيم  كي  مةةةا هةةةو قةةةا م فةةةي سةةةوق العمةةةلصبةةة  كالفنةةةي الصةةةناعي
ب عةةةةةةياد القةةةةةةو  العاملةةةةةةة الميربةةةةةةة علةةةةةة   ابةةةةةة  طال  الفنةةةةةةي الصةةةةةةناعي م  الثةةةةةةانوي 
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السةةةةمة الا يسةةةةية  ن صحلةةةةل المعتمةةةةص؛ لهةةةةياف  ميمةةةةةالتكنولوجيةةةةا المتطةةةةورك ل
لكتاصنيةةة مسةةتميمي  : لن العةةاملي   عملةةون فةةي بيلةةة إللثةةورك التكنولوجيةةةك هةةي

لبةةاام  كمبيةةواا متقيمةةة  ااعمةةل بةةالقو  الك ابا يةةةك طبقةة  كاقةةة جةةي  معةةياح دقي
ا مةةص صامةةةي  ك (42)ك صاتطلا هذه البيلةةاح عةةاملي   متلكةةون م ةةاراح متعةةيدك اجي  

مصةةةا مةةة  خطةةةط التنميةةةة فةةةي صمسةةةا اك ححتياجةةةاح  كمتطلبةةةاح سةةةوق العمةةةل
 214م عمالةةه فنيةةة مةةاهاكك اةةم إنةةةاظ المةةيارس التكنولوجيةةة بةةالقاار الةةو اري رقةة 

  مثل الميرسة التكنولوجيةةة بالعاتةةا مةة  رمضةةانك صحلةةل لعةةياد 1990لسنة 
 تمصصةةةةةاحالالبيلةةةةةة المحيطةةةةةة عةةةةةما ححتياجةةةةةاح  افنيةةةةةي   ةةةةةناعيي  صفقةةةةة  

صاكنولوجيةةا غةة ل كيميةةاظ  ةةناعيةك ص لج  ك دقيقةةةك ص لكتاصنيةك اإاية: ك اباظ إ
:  ةةةامن كالمةةةيارس الصةةةناعيةفةةةي كمةةةا اةةةم إدخةةةال امصصةةةاح جي ةةيك  صنسةةي .

المةة ف ص الطباعةةةك ص صفني ااصاحح المعةةياح الثقيلةةةك  كصكمبيواا كلكتاصنياحإ
 ةةيانة ا ج ةة ك ص العةةيد احسةةطمباحك ص  كالةةتحوم اإلةةيص الب ستيلك ص صالصينيك 
لج ةةةةة ك ص معةةةةةياح النقةةةةةلك ص لعمةةةةةال الصةةةةةا ك ص  كال نيسةةةةةة الك ابا يةةةةةةص الطبيةةةةةةك 

 .(52)المعامل صالمصاعي"
  ةةور ثةةورك المعلومةةاح صاحاصةةاحح فةةي  لد : ثــورة المعلومــات واالتصــاالت -،

مةة  الصةةعا علةة  لي دصلةةة لن اقبةةص داخةةل ل ةةبي نةةه لحياانةةا المعا ةةاك إلةة  
بةةةةةل فةةةةةاى علي ةةةةةا مةةةةة  خةةةةة ل رقمنةةةةةة  الاخةةةةةاظ صحةةةةةيها؛حةةةةةيصدهاك لص اةةةةةنعم ب

صالتصةةةولالة مةة  خةة ل تةةةبوة المعلومةةاح بعميةةص لتةةةوال ا الصةةواية صالما يةةة 
 ط   عل  ما لةةم  وةة  لعميص ا فااد ل لعة إااحة المعالعالمية صاسعة صسا 

صالةةيصل اتةةاابط بعةةيد ح بالموان احطةة   عليةةه فةةي لي  مةةانك صجعةةل ا فةةااد 
واح فضةةا ية متعةةيدك صبةةي  تةةبواح حصا له م  الوسةةا ل التةةي اتةةااص  بةةي  قنةة 

ك صغياهةةةا دصن صاةةولتا كصفةةي  بةةون كلكتاصنةةةيالنتانةةا صصسةةا ل ا مةة : بالةةي إ
التعلةةيم صانعوةة  حلةةل علةة  ك (62)ة علةة  حلةةل مةة  الةةيصلحوةةا  رقابةة سةةيطاك لص إ

الفني الصناعي مةة  عةةاصرك اسةةتعابته لعميةةص احي ااةةهك بحيةةث اقةةو  المةةيارس 
بت ييةةةا المحتةةةةو  التعليمةةةيك بمةةةا  تفةةةل صالم ةةةةاراح  الثانولةةةة الفنيةةةة الصةةةناعية

تكنولوجيةةةةةةةةا احاصةةةةةةةةاحح طلوبةةةةةةةةة فةةةةةةةةي  ةةةةةةةةل احتياجةةةةةةةةاح سةةةةةةةةوق العمةةةةةةةةل لالم
صالتاكيةةة  علةةة  إكسةةةا، الطةةة ،  ك المسةةةتماك للمنةةةاهة صالمعلومةةةاحك صالمااجعةةة 
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هةةةذا بالعةةةافة إلةةة  مةةةا صفااةةةه اكنولوجيةةةا م ةةةاراح التعلةةةيم الةةةذااي المسةةةتماكك 
 المعلوماح صاحاصال م  منافسة عالمية في معال لسواق العمل.  

ل ةةبحا العةةودك مف ةةو  العصةةا فةةي : اللــودة الشــاملة والتنافســية العالميــة - 
 ةةةة يه العةةةالم مةةة  مت يةةةااح  نتيعةةةة لمةةةا ؛كافةةةة ل نيسةةةيةالعلةةةو  احجتماعيةةةة صا
ثةةةةةورك احاصةةةةةاحح صالمعلومةةةةةاحك صالعولمةةةةةةك  :اتمثةةةةةل فةةةةةي كسةةةةةالعة صمت حقةةةةةة

عةةةةة  بعةةةةةض  فضةةةةة   هةةةةةذا صغياهةةةةةا مةةةةة  المت يةةةةةااحك  كصالتكةةةةت ح احقتصةةةةةاد ة
صالتعلةةيم  بصةةفة عامةةة احافاقيةةاح اليصليةةة التةةي لثةةاح بةةةول كبيةةا علةة  التعلةةيم 

 فقةةي ا ةةةك مثةةل: اافاقيةةة العةةاحك صغياهةةا؛لصةةناعي بصةةفة خالفنةةي االثةةانوي 
صمعا ياهةةةةاك  كصالعةةةةودك  كسةةةةاعيح علةةةة  انتةةةةةار مف ةةةةو  الموا ةةةةفاح القياسةةةةية

صرغبةةةةةة الةةةةةيصل صمؤسسةةةةةاا ا التعليميةةةةةة صتةةةةةاكاا ا  كبالعةةةةةافة إلةةةةة  التنافسةةةةةية
 كفةةةةي  لةةةةادك معةةةةيحح النتةةةةا  حي العةةةةودك صالموا ةةةةفاح القياسةةةةيةالصةةةةناعية 

التعلةةةيم  المقةةةا  ا صل علةةة  كفةةةاظك صجةةةودك الفنيةةةي  خالعةةةي صالتةةةي اعتمةةةي فةةةي
لتلبيةةةةة  ؛ا ساسةةةةية ال  مةةةةةالفنةةةةي الصةةةةناعيك صاسةةةةليح م بالم ةةةةاراح  الثةةةةانوي 

علةة  معموعةةة مةة   ISO 9000متطلباح سوق العملك صتةةمل نظةةا  العةةودك 
: (72)المعةةةةا يا العالميةةةةة  ي مؤسسةةةةة  ةةةةناعية لص خيميةةةةة ممثلةةةةة فةةةةي اإاةةةةي

جةةةةودك ص ك جةةةودك المعلمةةةي ص ك جةةةودك هيوةةةل البةةةاام  التعليميةةةةص ك جةةةودك الطالةةةا
ك جةةودك الفصةةول صالةةورع صالمعامةةلص ك جةةودك الكتةةا اليراسةةيةص ك طةةاق التةةيرل 

جةةةةةةودك ص ك جةةةةةةودك التةةةةةةةالعاح صاللةةةةةةوا ي صالقةةةةةةااراحص ك جةةةةةةودك الدارك الميرسةةةةةةيةص 
جةةةودك فةةةي العنا ةةةا السةةةابقة صفةةةل المعةةةا يا  اإحا حةةةيثص  .التمولةةةل صالمةةةةاركة

الثةةةانوي خالعةةةي التعلةةةيم لن صهةةةو  ك تااةةةا علي ةةةا جةةةودك مماجةةةاح ؛العالميةةةة
علةة   صلي ةةه القةةيرك صالكفةةاظك  كالفنةةي الصةةناعي  ةةت ظ  صاحتياجةةاح سةةوق العمةةل

القةةيرك علةة   وإحا كةةان مف ةةو  القةةيرك التنافسةةية هةة ص ك المت يةةااح العالميةةة ك  ا اسةة م
فةةةي مواج ةةة القةةةو  المضةةةادك فةةةي ا سةةةواقك صالتةةةي اقلةةةل مةةة  نصةةةيا الةةةةاكة 

الفنةةي الصةةناعي الثةةانوي افةةاى علةة  التعلةةيم  صهةةي كالسوق المحلةةي صالعةةالمي
اكةةون قةةادرك علةة  المنافسةةة فةةي سةةوق العمةةل  كإعياد كوادر فنية ماهاك صميربةةة

صاسةةةةليح م بالمعافةةةةة المتقيمةةةةة صالقةةةةيراح  كاجيةةةةي   اإعةةةةياد   إعةةةةيادهم مةةةة  خةةةة ل 
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لتكنولوجيةةا الحي ثةةة فةةي العقليةةة المبيعةةة صالمبتكةةاكك صالقةةادرك علةة  التعامةةل مةةص ا
 خطوا النتا  الممتلفة.  

مةة  لهةةم احافاقيةةاح  G.A.T.Tللتعةةارك  العالميةةةاعي احافاقية  اتفاتية اللات: -د
فةةةي القةةةان العةةةةال ك صالتةةةي  ادح مةةة  التحةةةي اح التةةةي  واج  ةةةا التةةةي صقعةةةا 

بةةاح المتعةةيدك معظةةم معةةالم المتطل حالفنةةي الصةةناعيك صغيةةا الثةةانوي التعلةةيم 
فةةي الموا ةةفاح القياسةةية مةة  ا يةةااح لمةةا لحيثتةةه  انظةةا   لسوق العمةةل؛ للتأهيل

صقةةي  .معةةا يا العةةودك فةةي تةةت  المعةةاححص  كللعي ةةي مةة  المنتعةةاح الصةةناعية
  1993دصلةةة عةةا   117عةةيد الةةيصل التةةي صقعةةا علةة  احافاقيةةة إلةة  ص ةةل 

لسةةنة  72صصقعا مصا عل  هذه احافاقية بعي  يصر القاار العم ةةوري رقةةم 
 هي: ص  كمبادئ ةصعما اافاقية العاح خمس ك(82)5199

ــدأ الشــــفافية: - إلةةةةة  القيةةةةةود الكميةةةةةة لحما ةةةةةة بمعنةةةةة  حظةةةةةا احلتعةةةةةاظ  مبــ
الصةةةةناعة الوطنيةةةةةك صإنمةةةةا  موةةةة  احعتمةةةةاد علةةةة  التعالفةةةةة العماكيةةةةة إحا 

 اقتضا الضاصرك حلل.  

صهو  عنةةي لن بنةةود احافاقيةةة صمنظمةةة العةةاح  :مبدأ المفاوعات التلارية -
 طار التفاصعي المناسا لتنفيذ ا حوا  لص اسولة المنا عاح.  هي ال

بمعنةة  مةةني الةةيصل الناميةةة ع قةةاح : مبــدأ المعاملــة التلاريــة التفضــيلية -
 صحلل مااعاك لظاصف ا. ؛مص اليصل المتقيمةاعارلة افضيلية 

صلعنةةةةي احالةةةةا التعةةةةارك اليصليةةةةة مةةةة  خةةةة ل مفاصعةةةةاح  مبـــدأ التبادليـــة: -
 و  عل  لساس التبادلية.  اق كمتعيدك ا طااف

هةةذا صاضةةص العةةاح احةةي اح لمةةا  الصةةناعة  ،مبدأ الدولة األولى بالرعاية -
 :إلةة  افي مصاك اتمثل في قوك المنافسة مص ممتلةة  دصل العةةالمك اسةةتناد

قواعةةي التةةي اقةةو  علي ةةا صمااعااه للةاصا صال كصرخ  سعاه  كجودك المنت 
انافسةةةية عالميةةةة ص  احةةةي  ي صبالتةةةالي صعةةةص المنةةةت  المصةةةاي فةةة  احافاقيةةةة؛

احاحاد ا صرصبةةيك صمعموعةةة الكومنولةةثك  :مثل كاقودها اكت ح عم قة
ممةةةا اسةةةتل    ؛(92)تكةةةت حالمةةة  صغيةةةا حلةةةل  كصاكتةةةل جنةةةو، تةةةاق اسةةةيا
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فةةاظ لةةة ل الو يفةةة فةةي انتقةةاظ صاختيةةار ا ك  الفنيةةة اطبيةةل معةةا يا العةةيارك 
 في موان العمل.  

اخةةةةا  تعلةةةةل بعنصةةةةا  ااجةةةةه مصةةةةا احةةةةي   او : الشــــركات متعــــددة اللنســــيات -ه
لحةةةةةةيصد القوميةةةةةةةك لص اليصليةةةةةةةك لص االةةةةةةةاكاح متعةةةةةةيدك العنسةةةةةةياحك لص عةةةةةةاباك 

علةة  اسةةيطا ص  كا ا فةةي لكثةةا مةة  بلةةياهةةي تةةاكاح امةةارس نةةةاطص الوطنيةةةك 
علةة  منافةةذ كةةذلل صالمةةيماحك صاسةةيطا عيك صحياح إنتاجية للعي ي م  السةةلص 
؛ لص التةةةي  وةةةون في ةةةااسةةةتثما مباتةةةاك التو لةةةص فةةةي كثيةةةا مةةة  البلةةةيانك التةةةي 

صاسةةةع   . نتمةةةون إلةةة  عةةةيك جنسةةةياحصفةةةي إدارا ةةةا المسةةةاهمون فةةةي رلسةةةمال ا 
ك مةةة  خةةة ل اسةةةتميا  صسةةةا ل كبةةةا عا ةةةي ربحةةةي   هةةةذه الةةةةاكاح إلةةة  احقيةةةل ل

اكنولوجيةةة حي ثةةة فةةي معةةال النتةةا ك صهةةي احقةةل حلةةل مةة  خةة ل اعتمادهةةا 
  ثةةةم  عةةةا علةةة  التعلةةةيم الثةةةانوي عاملةةةة فنيةةةة مةةةاهاك صميربةةةة صمةةة  ل ةةةييعلةةة  

صقةةةةي اسةةةتطاعا الةةةةةاكاح متعةةةيدك العنسةةةةياح لن الفنةةةي الصةةةةناعي اوفياهةةةاك 
 .(30)احين صفاك في معال التيرلا لمواج ة احتياجاح سوق العمل العالمية

إلةة  ا عيد مةة  الةةيصل المنتميةةة ج اافيةة  اافاق صهي اعني  :الت تلت االتتصادية -ص
فيمةةا بين ةةا علةة  إقامةةة تةةول مةة  لتةةوال رابةةاا إقليم اقتصةةادي معةةي  علةة  اح

صاحسةةي  مسةةتولاح المعيةةةة مةة   كلتوسيص دا ةةاك السةةوق  ؛التكت ح احقتصاد ة
صقةةي لخةةذح الكثيةةا مةة   المنيمعةةة.خةة ل اطبيةةل اليةةاح احالةةا احقتصةةاد اح 

الةةةيصل مبةةةادئ التكةةةت ح احقتصةةةاد ة اليصليةةةةك مثةةةل: اكتةةةل السةةةوق ا صرصبيةةةة 
التعةةاصن اإسةةيوي ثةةم منتةةي  جنو، تاق اسةةيا "الكوميسةةا" ثم اكتل المةتاكةك 

ثةةةم سةةةوق )ماكوسةةةور(  كتةةةا(السةةةوق ا مالويةةةة الةةةةمالية )الناف (ك ثةةةم الباسةةةفيل)
ممةةا  ؛تةةول لسةةواق مةةةتاكةاليصليةةة ا مالويةةة العنوبيةةةك صقةةي لخةةذح التكةةت ح 

صلقةةةةي  .(31)ا تةةةةبه صاحةةةةيك كةةةةل اكتةةةةل سةةةةوق   فةةةةيجعةةةةل لسةةةةواق الةةةةيصل ا عضةةةةاظ 
التقي  احقتصادي السالصك  اهاك الت يا السةةالص فةةي بنيةةة الم ةة   احا هذا 

صطبيعت ةةةاك حيةةةث اختفةةةا بعةةةض الم ةةة  فةةةي حةةةي    ةةةاح لخةةةا ك صلةةةم اعةةةي 
الم ةةة  اليةةةو  اتطلةةةا الع ةةةي العضةةةلي صالقةةةوك العسةةةمية فقةةةطك صإنمةةةا ل ةةةبحا 

 كصفةةي  ةةل هةةذه التكةةت ح  تضةةي .اتطلةةا دقةةة التفكيةةا صالم ةةارك بيرجةةة عاليةةة
مي ك العةةودك فةةي النتةةا  هةةو الةةذي سةةيتحوم فةةي السةةوقك صبةةذلل لن م   متلل 
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 تضي دصر التعليم الثانوي الفني الصةةناعي الةةذي  ةةؤثا فةةي إنتاجيةةة الفةةاد مةة  
   خ ل المبااح صالقيراح التي  وتسب ا ا فااد.

 مهورية مصر ثانوي الفني الصناعي وسوق العمل في واتع التعليم ال ا ــثانيً 
 : (32)صله م  خ ل اإايصلتم اناالعربية. 

 :النظام التعليمي المصري  -1

  تكون السلم التعليمي المصاي م  ث ن مااحل رسمية.
 ويشمل: ،التعليم األساسي ـــ المرحلة األولى -أ

 صميك اليراسة ب ا سا سنواح.   كالميرسة احبتيا ية •

 صميك اليراسة ب ا ث ن سنواح.   كالميرسة العياد ة •

صاقبل الااسةةبي  فةةي ن ا ةةة الماحلةةة  كالفنيةميرسة العياد ة هذا بالعافة إل  ال
 احبتيا ية.  

 وتشمل:   ،التعليم الثانوي  ـــ المرحلة الثانية -ب
صلقةةود إلةة  التعلةةيم  كصمةةيك اليراسةةة بةةه ثةة ن سةةنواح كالتعلةةيم الثةةانوي العةةا   •

 العامعي صالعالي.  

ناعيةك إلةةةة : مةةةةيارس ثانولةةةةة فنيةةةةة ) ةةةة  صلنقسةةةةم  كالتعلةةةةيم الثةةةةانوي الفنةةةةي •
مةةيارس ثانولةةة فنيةةة ص  .اعارلةةة( مةةيك اليراسةةة ب ةةا ثةة ن سةةنواحص راعيةةةك ص 
اعارلةةةةة( مةةةةيك اليراسةةةةة ب ةةةةا خمةةةة  سةةةةنواحك هةةةةذا ص  ك راعيةةةةةك ص ) ةةةةناعية

 ةةةناعية اقبةةةل الطةةة ، الحا ةةةلي  فنيةةةة بالعةةةافة إلةةة  مةةةيارس ثانولةةةة 
 عل  العياد ة الم نية.  

 علتت  بسوق العمل:  و  ،نشأة وتطور التعليم الثانوي الفني الصناعي -2

 مةةةي   كا مةةة  اليرجةةةة الثانيةةةةمصةةةا اعليمةةة   عتبةةةا التعلةةةيم الفنةةةي منةةةذ نةةةةأاه فةةةي 
جمةةص الكثيةةا مةة  المتمصصةةي  لاح ا قل موانةةة اجتماعيةةة. هةةذاك صلا م  لبناظ الفط ب  

 لمةةه  عةةود إلةة  عصةةا قةةيماظ المصةةالي ؛فةةي اةةارلت التابيةةة صالتعلةةيم الفنةةي إلةة  لن اار 
لعةةةياد  ؛صميرسةةةة الحفةةةا علةةة  الحعةةةا كلمعبةةةي لعةةةياد الك نةةةةحيةةةث صجةةةيح ميرسةةةة ا

  .(33)التماثيل انعي 
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حيةةث  ؛صعبا العصور الممتلفةةة اةةم اعلةةيم الم ةة  بةةةول عةةا  مةة  خةة ل التةةوارن
كانةةا ا سةةاك المسةةلولة عةة  العةةياد الكلةةي للفةةاد عبةةا ا  منةةة الممتلفةةةك صمةةص   ةةور 

ي ث فةةي ع ةةي "محمةةي علةةي" صاعتمةةاده الصةةناعاح الحي ثةةة ص  ةةور النظةةا  التعليمةةي الحةة 
م إنةةةاظ لصل ميرسةةة صالنمط الفانسي خا ةةة فةةي التعلةةيم؛ اةة عل  النمط ا صرصبي عامة 

 ه  صهةةي الميرسةةة ا صليةةة الااقيةةةك ثةةم لنةةةلا ميرسةةة الم نيسةةمان1816لل نيسةةة عةةا  
ل بفةةاص  العةةيم الممتلفةةةك صالعمةة  ك  ببةةوحق لعةةياد الم نيسةةي  لاتةة ال العامةةة1834

مصةةةةا نعليةةةة  منةةةةذ احةةةةت ل م إح لن ال ؛إنةةةةةاظ المةةةةيارس الفنيةةةةة الصةةةةناعية م اةةةةوال ثةةةة 
نةةه القضةةاظ علةة  التعلةةيم الفنةةيك إح ل ا م  خ ل  عملوا عل  إععاف ا اقتصاد   1882

إنةاظ ص ارك المعارف العموميةةة لقيمةةا اسةةص مةةيارس فةةي ك صمص مص بيا ة القان العةال 
 .(43)الحافيي  ال  مي  للعمل في ماافل اليصلةعوا م المي الاح لتمال  العمال ص 

  ص ةةيرح معموعةةة 1952صاستما الوعص بي  مي صج ر حت  بعي ثورك  وليةةو 
م  القةةواني   ةةأاي فةةي مقةةيمت ا معانيةةة التعلةةيمك صاكةةافؤ الفةةامك صاطةةولا التعلةةيم الفنةةي 

ا  تعلمةةوه ص لادك النفاق عليهك ثم كانا لصل محاصلة لتحقيةةل التةةوا ن بةةي  مةة  كالصناعي
-59/1960الطةةةة ، صبةةةةي  احتياجةةةةاح سةةةةوق العمةةةةل مةةةةص المطةةةةة الممسةةةةية ا صلةةةة  

امةةةا ص  كصعمةةةل التقةةةي ااح لسةةةوق العمةةةل كحصةةةا اححتياجةةةاح : ك حيةةةث اةةةم 64/1965
بالفعل اقي ااح صععا صعل  لساس ا خطة للتنمية عل  المسةةتو  القةةوميك ثةةم جةةاظح 

ي الصةةناعي صغيةةاهك حيةةث كانةةا   بتةةأثا سةةيى علةة  التعلةةيم الفنةة 1967 ونيةةو  5نكسةةة 
 .(53)لتحالا ا رىكافة الع ود  حيث صج ا ؛هذه الماحلة قاسية عل  مصا كل ا

 :بةةةأن التعلةةيم الفنةةي بأنواعةةه الممتلفةةة 75   ير القانون رقم 1970صفي عا  
اعاري( صبمقتضاه لنةلا المةةيارس الثانولةةة الفنيةةة نظةةا  الممةة  ك ص  ناعيك ص ) راعي

ل ميرسةةةة ثانولةةةة ميوانيويةةةة نظةةةا  الممةةة  سةةةنواح باحتةةةتاان مةةةص سةةةنواحك صكانةةةا لص 
صكةةةةان ال ةةةةيف مةةةة  هةةةةذه المةةةةيارس إعةةةةياد فنةةةةي لصل صمةةةةير، فةةةةي  كمنظمةةةةة اليونسةةةةوو

 .(63)صالميماح كصالتعارك  كصال راعة كالصناعة :معاحح

ل ةة   التعلةةيم فةةي مااحلةةه صبممتلةة   139 ةةير القةةانون    1981صفةةي عةةا  
التعلةةةيم الفنةةةي الصةةةناعي ك صسياسةةةة القبةةةول فةةةي صلهةةةياف كفةفلسةةة  :صتةةةمل كافةةةةك لنواعةةةه

  اةةةم اةةةةويل معلةةة  نةةةوعي للتعلةةةيم الفنةةةي قبةةةل 1987صكةةةذلل نظةةةم التقةةةولمك صفةةةي عةةةا  
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 مةةت  بةةاقتاا  ا سةة   ك نبثةةل مةة  المعلةة  ا علةة  للتعلةةيم قبةةل العةةامعي كالعةةامعي
اححتياجةةاح  ال  مةةة لتطةةولا خطةةط صبةةاام  التعلةةيم الفنةةي بأنواعةةه الممتلفةةة فةةي عةةوظ

صالموانيةةةةاح صالموا ةةةةفاح المطلوبةةةةة لعميةةةةص التمصصةةةةاحك صدراسةةةةة مت يةةةةااح سةةةةوق 
العمةةةل الةةةةياخلي صمةةةي  اراباطةةةةه بمطةةةةط التنميةةةة صانعواسةةةةاا ا علةةة  متطلبةةةةاح التعلةةةةيم 

ص ارك التابيةةة  :  صقعةةا اافاقيةةاح بةةي 1989صفي الحادي صالعةال  مةة  د سةةمبا  .الفني
عةةةةم  مةةةةةاص  اطةةةةولا المةةةةيارس  التنميةةةةة الفالقةةةةيك صبنةةةةل ص ةةةةنيصق النقةةةةي كصالتعلةةةةيم 

ولةةةةةة ثةةةةةم اتةةةةةابص إنةةةةةةاظ المةةةةةيارس الثان كالثانولةةةةةة الصةةةةةناعية صاحهتمةةةةةا  بةةةةةالتعليم الفنةةةةةي
ح(ك صالعةةيصل التةةالي  وعةةي إجمةةالي الممةة  سةةنواص  الصةةناعية )نظةةا  الةةث ن سةةنواحك

العةةةا  التعلةةةيم الثةةةانوي الفنةةةي الصةةةناعي  ك صالميرسةةةي  فةةةيفصةةةولالص  كمةةةيارسال :عةةةيادل 
 .(73)2014/2015العامعي 

 (1جيصل )
 عياد ميارس صفصول صط ، صميرسي  التعليم الثانوي الفني الصناعيل 

 الميرسون  الط ، فصول ميارس الماحلة
 95954 809093 24043 966 جملة الثانوي الفني الصناعي

عةةةةةياد المةةةةةيارس الثانولةةةةةة الفنيةةةةةة الصةةةةةناعية ممةةةةةا سةةةةةبلك لن إجمةةةةةالي ل   تضةةةةةي
مو عةةةةةة علةةةةة   كميرسةةةةةة 966صالممةةةةة  سةةةةةنواح  ةةةةةةمل  كالةةةةةث ن سةةةةةنواح : ةةةةةابنظامي

صغيةةةا  كصمعظةةةم خالعةةةي هةةةذه المةةةيارس  عةةةانون مةةة  البطالةةةة كمحافظةةةاح العم ورلةةةة
قةةةةةةادرل  علةةةةةة  التكيةةةةةة  صالةةةةةةت ا  مةةةةةةص التطةةةةةةوراح الصةةةةةةناعية الحي ثةةةةةةة فةةةةةةي ال يوةةةةةةل 

 .(83)الو يفي
 أهداف التعليم الثانوي الفني ويتم تناول  من خلل:   -3

 : (93)اف التعليم الثانوي الفني بصفة عامةأهد -ل

لسةةنة  233  صالمعةةيل بالقةةانون رقةةم 1981لسةةنة  139حةةيد قةةانون التعلةةيم رقةةم 
( الما ةةةة بةةةالتعليم الثةةةانوي الفنةةةي نظةةةا  الةةةث ن سةةةنواح بأنةةةه 30  فةةةي المةةةادك )1988
يم " قبةةل ط بةةه مةة  الحا ةةلي  علةة  تةة ادك إامةةا  اليراسةةة بماحلةةة التعلةة  الةةذي: التعلةةيم 

 كصالتعةةارك  كصال راعةةة كالصةةناعة :صل ةةيف إلةة  إعةةياد فلةةة الفنةةي فةةي معةةاحح كا ساسةةي
( 38صحةةةةيدح المةةةةادك ) ميةةةةة الملكةةةةاح الفنيةةةةة لةةةةي  اليارسةةةةي ".صان كصالمةةةةيماح كصالدارك 
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"الفنةةي ا صل صالمةةير،"  :إعةةياد فلتةةي الما ةةة بنظةةا  الممةة  سةةنواح بأنةةه   ةةيف إلةة 
صالمةةةيماحك ثةةةم حةةةيدح المطةةةة  كصالدارك  كصالتعةةةارك  كصال راعةةةة كالصةةةناعة :فةةةي معةةةاحح

  ال ةةيف العةةا  للتعلةةيم الثةةانوي الفنةةي 2014/2030السةةتااايعية للتعلةةيم قبةةل العةةامعي 
 :السةةةوق ك قةةةادر علةةة  المنافسةةةة فةةةي إعةةةياد فنةةةي مةةةاها "  سةةةع  إلةةة : بأنةةةهفةةةي مصةةةا 

 .  " عابية في اقي  صرقي الوط ك صلةارن ب صالعالمية كصالقليمية كالمحلية
 :  (40)وتتضمن ،األهداف الخا ة بالتعليم الثانوي الفني الصناعي -،

 ربط التعليم الصناعي بمطط التنمية.   •
ــدهما املةةةةة الفنيةةةةة الميربةةةةة علةةةة  مسةةةةتولي كإعةةةةياد القةةةةو  الع • علةةةة   :أحــ

المسةةتو  الفنةةي بالنسةةبة للمةةيارس الثانولةةة الفنيةةة الصةةناعية )نظةةا  الةةث ن 
صل لص مةةير، بالنسةةبة للمةةيارس الفنيةةة فنةةي ل :والمســتو  اآلخــر .سةةنواح(

 الصناعية المتقيمة )نظا  المم  سنواح(.  

 صا مانة فيه.   كصالخ م كقيم إاقان العمل :إعياد طالا  يرن •

اؤهلةةه لمتابعةةة التطةةور فةةي  كإعةةياد طالةةا  متلةةل لساسةةياح علميةةة صثقافيةةة •
 صاحراقاظ بمستواه احجتماعي.   كمعال م نته

 وسوق العمل في مصر:وي الفني الصناعي نظام التعليم الثان -4

 صلتم اناصله م  خ ل اإاي:   
 ةةةتم قبةةةول طةةة ، المةةةيارس الثانولةةةة الفنيةةةة الصةةةناعية  :أســـلوب تبـــول الطـــلب -ل

لمعمةةةو  درجةةةاح  ابنوعي ةةةا نظةةةا  الةةةث ن سةةةنواحك صنظةةةا  الممةةة  سةةةنواح صفقةةة  
دصن  إامةةةا  ماحلةةةة التعلةةةيم ا ساسةةةي )العةةةيادي(تةةة ادك الطةةة ، فةةةي امتحةةةان 

 مااعاك لاغبت م عني او لع م عل  التمصصاح الممتلفة.  

 اآلتي:  يتم من خلل  ،بالنسبة لتدريا وتقييم الطلب -ب

 ع  مواقص النتا  الحقيقية.   ا تم التيرلا العملي في صرع الميرسة بعيي  

ح اضةةاف درجةةاح العانةةا العملةةي إلةة  درجةةاح المعمةةو  الكلةةي للطالةةا  •
ممةةا  ععةةل الطالةةا  ؛الثانولةةة الفنيةةة الصةةناعية فةةي تةة ادك دبلةةو  المةةيارس
بةةي لن  تكامةةل مةةص  رغةةم لن العانةةا العملةةي ح هك سقطه م  دا ةةاك اهتمامةة 

 العانا المعافي.  

  ميرسةةي العملةةي فةةي صرع الميرسةةة صمةة   ةةتم إجةةااظ امتحةةان العملةةي لمةةا •
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 دصن صجود خبااظ م  رجال الصناعة.  
 .(41)ن تبه منعيمةفام العمل بعي التما  اكاد اكو بالنسبة ل •

 معوتات ربط التعليم الثانوي الفني الصناعي بسوق العمل:   -5

صلدبيةةةاح التعلةةةيم الثةةةانوي الفنةةةي  كاليراسةةةاح السةةةابقة احطةةة   علةةة مةةة  خةةة ل 
ااضي صجود العي ي م  المعوقاح التي احةةي مةة  ربةةط التعلةةيم الثةةانوي الفنةةي  ؛الصناعي

 :(42)من اص  كالصناعي بسوق العمل في مصا
ــتثماريةمع -ل  ،وتـــات خا ـــة بالتشـــريعات الحا مـــة إلتامـــة المشـــروعات االسـ

صالجةةااظاح الاصاينيةةة المعقةةيك التةةي : القةةواني ك ممثلةةة فةةيصهةةي )سوق العمةةل( 
  تعةةةاى ل ةةةا راغبةةةي إقامةةةة المةةةةاصعاح النتاجيةةةة المتوسةةةطة صالصةةة ياك مةةة 

 جل الموافقاح صالتااخي .  أ
ا ية الواتعيــة عــن احتيا ــات المعلومــات والبيانــات اإلحصــ بمعوتــات خا ــة  -،

 كصالفنيةةةةةي  ا صا ةةةةةل كالفنيةةةةةي  :)سةةةةةوق العمةةةةةل( مةةةةة الم سســـــات الصـــــناعية 
حتةةةةة   تسةةةةةن  للمةةةةةيارس  ؛صمسةةةةةتو  الم ةةةةةاراح الفنيةةةةةة المطلوبةةةةةة لكةةةةةل م نةةةةةة

 صالموا فاح لتنفيذ حلل.   كصصعص المقاراح كالتمطيط

وي معوتــات خا ــة بتعــدد  هــات األ ــراف علــى  دارة وتنظــيم التعلــيم الثــان - 
د مسةةتو  ك حيث اتعيد الةةو اراح صالع ةةاح المسةةلولة عةة  إعةةياالفني الصناعي

المةةيارس الثانولةةة الفنيةةة الصةةناعية نظةةا  الةةث ن الفني لص العامةةل المةةاها فةةي 
اد مسةةةتو  الفنةةةي ا صل لص المةةةير، فةةةةي صالمسةةةلولة كةةةذلل عةةة  إعةةةةي كسةةةنواح

القةةااراح إ ةةيار  ممةةا  ةةؤدي إلةة  عةةي  صحةةيك  المةةيارس نظةةا  الممةة  سةةنواح؛
المةةيارس القا مةةة دصن فةةي صبالتةةالي فةةتي امصصةةاح جي ةةيك  صالتمبط الداري؛

 صدصن الاجو  للو ارك.   كدراسة ححتياجاح سوق العمل

: عةةع  وتتمثــل فــي ،معوتــات مرتبطــة بالتأهيــل العلمــي والمهنــي للطــلب -د
قةةةةيرك الطةةةة ، علةةةة  اكتسةةةةا، الم ةةةةاراح الفنيةةةةة صاسةةةةتيعاب اك صحلةةةةل لضةةةةع  

هةةةةةذه مةةةةةي  فةةةةةي ، المقبةةةةةولي ك صعةةةةةع  المسةةةةةتو  العةةةةةا  للمعلمسةةةةتو  الطةةةةة 
ن معظم ةةم مةة  حةةاملي مةةؤه ح غيةةا اابولةةة لتةةيرل  المقةةاراح ؛  المةةيارس

 النظالةك لص مؤه ح متوسطة لص فوق المتوسطة لتيرل  المقاراح العملية.  
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ااكيةة  هةةذه المةةيارس فةةي  :وتتمثــل فــي ،معوتــات مرتبطــة بالتــدريا العملــي -ه
 ل العوانةةا العمليةةةك صلاجةةص حلةةل إلةة :صإهما كلعوانا المعافيةالتيرل  عل  ا

 ؛النق  في التحي ي ل حتياجاح التيرلبيةةةك صعةةع  التمطةةيط العيةةي للتةةيرلا
صبالتالي عع  في لج ةة ك صمعةةياح التةةيرلاك  كنتيعة لقصور موا ناح التيرلا

إحعةةةةةا  القطةةةةةا  المةةةةةام صالمؤسسةةةةةاح ص قلةةةةةة صجةةةةةود المامةةةةةاحك إعةةةةةافة إلةةةةة  
لوجةةود عةةع  فةةي الع قةةة بةةي   ة عةة  اةةيرلا طةة ، المةةيارس ب ةةا؛تاجيةة الن

 هذه الميارس صهذه المؤسساح.  
المـ ثرة فــي نظـم ربــط التعلـيم الثــانوي الفنـي الصــناعي الثقافيــة القـو  والعوامـل  -6

 بسوق العمل ويتم تناولها من خلل اآلتي:  
القيةةا اقةةص مصةةا فةةي الةةاك  الةةةمالي الةةةاقي مةة  قةةارك لف العوامــل اللغرافيــة: -ل

ومتا لةة صمسةةاحت ا اقتةةا، مةة  المليةةون كي كبحيصد سياسية اقتا، م  احسةةتقامة
اقص فةةي قلةةا العةةالم القةةي م )اسةةيا صلفالقيةةا صلصرصبةةا(ك صهةةي نقطةةة التقةةاظ ص  كمابص

البحةةال  ا حمةةا صالمتوسةةط. صاضةةم لهةةم ممةةا مةةا ي اعةةاري عةةالمي هةةو قنةةاك 
السةةوان صهةةو ن ةةا  السةةول ك كمةةا  وجةةي ب ةةا تةةالان مةةا ي  تعمةةص حولةةه معظةةم 

النيةةلك صاعتبةةا لراعةةي الةةوادي صالةةيلتا مةة  لغنةة  ا راعةةي ال راعيةةة مةة  حيةةث 
% صمصةةةا بلةةةي  راعةةةي 96.5المصةةةوبةك صاصةةةل نسةةةبة الصةةةحاري ب ةةةا نحةةةو 

ا بلي اعاري بحوم موقع ةةا الع اافةةيك صبةةيلح فةةي انةةو  دخل ةةا قي مك صهي ل ض  
 ك هةةذا صانتةةةا 1952القةةومي صاحهتمةةا  بالقطةةا  الصةةناعي بعةةي ثةةورك  وليةةو 

 966المةةةةيارس الثانولةةةةة الفنيةةةةة الصةةةةناعية بعميةةةةص محافظاا ةةةةا صلبلةةةةب عةةةةيدها 
 . (34)ميرسة مو عي  عل  مستو  محافظاح العم ورلة

مةةا لةةم اسةةت ل  اكبيةةا   ا: امثل ال لادك السوانية في مصا احي   العوامل السكانية -،
 91ن ا حةةوالي حيث  بلب عةةيد سةةوا قوك ليفص ععلة النتا  صالتنمية؛ كمصير

م  ةةةةي  نسةةةةمة  8مليةةةةون نسةةةةمة بالةةةةياخل ص 83مليةةةةون نسةةةةمةك مةةةةن م حةةةةوالي 
% 57% مةةةة  جملةةةةة السةةةةوان مقابةةةةل 43صلةةةةةول سةةةةوان الحضةةةةا  كبالمةةةةار 

كسوان في الالفك صنوه الحصاظ السواني إل  لن المعتمةةص المصةةاي  عتبةةا 
نسةةةبة ا بثلةةةث السةةةوان اقالبةةة   اعامةةة  14اك حيةةةث اةةةةول الفلةةةة العمالةةةة حتةةة  فتيةةة  
ك صهؤحظ الةةةبا، إحا لحسةة  اسةةت  ل قةةيراا م صم ةةاراا م فةةي التعلةةيم (44)31%
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ك صالفنةةي الصةةناعي بصةةفة خا ةةة الثانوي الفني بأنواعه الممتلفة بصفة عامةةة
 ن حلل  ؤدي إل  التنمية احقتصاد ة صاحجتماعية لليصلة.  ف 

  الصةةادر 2014اقالةةا التنميةةة البةةةالة : حسةةبما صرد فةةي العوامل االتتصادية - 
ةة عةة  بانةةام  ا مةةم المتحةةيك النمةةا ي لن مصةةا احتةةل الماابةةة   اعالميةة  112الة

فةةي مصةةا بةةي  الةةةبا، هةةو ا علةة  دصلةةةك صلن معةةيل البطالةةة  160مةة  بةةي  
% صلتةةةار التقالةةةا إلةةة  لن 30حيةةةث  صةةةل إلةةة   ؛  2012خةةة ل عةةةا   اعابيةةة  

لل قلةةة جةةودك الةةنظم التعلةةيم صالتةةيرلاك صاحسةةتعياد التكنولةةوجي صاحبتكةةارك صكةةذ
صعةةي  البيةةة التعلةةيم ححتياجةةاح سةةوق  كالتعليميةةةك صانمفةةاى مسةةتو  المةةال 

هذا صااسم ا داظ احقتصةةادي فةةي  .لهم العوامل التي لدح إل  البطالة ؛العمل
العقةةةي ا خيةةةا مةةة  القةةةان الماعةةةي بتبنةةةي اليصلةةةة لسياسةةةاح اقتصةةةاد ة اااةةةا 

ممةةا  ي   الةةياخلي صالمةةارجي؛اضةةمم حعةةم الةة علي ةةا  لةةادك معةةيل التضةةممك ص 
اسةةبا فةةي عةةع  الممصصةةاح الماليةةة لقطةةا  التعلةةيم بصةةفة عامةةة صالتعلةةيم 
الفني الصناعي بصفة خا ةةةك ص  ةةور مةةةو ح حيولةةة علةة  رلسةة ا مةةةولة 

حيةةةث ارافعةةةا معةةةيحا ا فةةةي مصةةةا خةةة ل الابةةةص الثالةةةث مةةة  عةةةا   ؛البطالةةةة
خةةة ل الابةةةص % 12.4% مةةة  قةةةوك العمةةةلك مقابةةةل 13.6لتصةةةل إلةةة     2013

 ك هةةذا صحاكةةة احقتصةةاد العةةالمي انتقلةةا خةة ل الفتةةاك 2012ا خيا م  عا  
ا خيةةةاك مةةة  احقتصةةةاد كثيةةة  احسةةةتميا  لةةةالس المةةةال البةةةةايك إلةةة  اقتصةةةاد 
 قةةةو  علةةة  المعافةةةة لتحقيةةةل التنةةةاف  صالقةةةيرك علةةة  الت ييةةةاك صهةةةذا احقتصةةةاد 

اكيةةة ك ا ساسةةةية للتنميةةةةك باعتبارهةةةا ال ؛ عتمةةةي علةةة  إنتةةةا  صاسةةةتميا  المعافةةةة
صلتسةةةةةم هةةةةةذا احقتصةةةةةةاد بسةةةةةاعة معةةةةةيل احبتكةةةةةةار صبتنةةةةةو  صعمةةةةةل المعةةةةةةارف 

حاكةةة التفةةاع ح صاليةةاح التعةةاصن بةةي  القطةةاعي  العةةا   ةصالم ةةاراح صبي نامويةة 
صاحسةةتعابة ل ةةذا التحةةول  تطلةةا لن  وةةون نظةةا  التعلةةيم الثةةانوي  (54)صالمةةام

لاح الماافعةةة مةة  الم ةةاراح ال  مةةة للمسةةتو  االفني الصناعي المصةةاي مصةةير  
للقةةو  العاملةةة إعةةافة إلةة  اع لةة  مبةةيل التعلةةيم مةةي  الحيةةاكك صحلةةل مةة  خةة ل 

صكةةةةةذلل صعةةةةةص موا ةةةةةفاح  كاسةةةةتميا  اليةةةةةة لا ةةةةةي احتياجةةةةةاح سةةةةةوق العمةةةةةل
 للم اراح المطلوبة للم  .  
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حالةةةةةة مةةةةة   ا ةةةةةة ي النظةةةةةا  السياسةةةةةي المصةةةةةاي حاليةةةةة   العوامـــــل السياســـــية: -د
 ونيةةةه  30سةةةبي نتيعةةةة اكتمةةةال بنةةةاظ مؤسسةةةاح اليصلةةةة بعةةةي ثةةةورك احسةةةتقاار الن

  صمةة  ا مةةور التةةي  عةةا علةة  ا حةة ا، السياسةةية احهتمةةا  ب ةةا فةةي 2013
سةةتااايعياح صالممارسةةاح الياعمةةة هةةي القضةةا ا التعليميةةة صاقتةةاا  الباامع ةةا 

للتعليم م  منطلل لن التعليم قضية لم  قوميك صكةةان مةة  لهةةم مةةا لتةةار إليةةه 
( 20  اضةةةمنه لسةةةا مةةةواد ا ةةةتم بةةةالتعليمك صاختصةةةا المةةةادك )2014سةةةتور د

بةةالتعليم الفنةةيك صحلةةل لحاجةةة هةةذا النةةو  مةة  التعلةةيم للتطةةولا العةةذري فةةي كةةل 
لركانةةه صقةةي نصةةا المةةادك علةة  لن التةة   اليصلةةة بتةةةعيص التعلةةيم الفنةةي صالتقنةةي 

معةةةا يا العةةةودك ل اصفقةةة   صالتةةةيرلا الم نةةةي صاطةةةولاهك صالتوسةةةص فةةةي لنواعةةةه كافةةةة  
 . (64)صبما  تناسا مص احتياجاح سوق العمل كالعالمية

اتمثةةل لهةةم مصةةادر القةةيم فةةي المعتمةةص المصةةاي فةةي الةةي    العوامــل الدينيــة: -ه
ي   بةةةي انتي :  صلةةةةول القاعةةةيك الثقافيةةةة صمنظومةةةة القةةةيمك صالةةةةعا المصةةةاي  ةةة 

انك صالةةي   بةةه معظةةم السةةو صلةةي   ةكلليصلس مي صهو الي   الاسمي الي   ال
صاحتةةةةاا  ا عمةةةةال الييصلةةةةة  كصالةةةةي انتي   حثةةةةا ا فةةةةااد علةةةة  العمةةةةل المسةةةةيحي.
 صإاقان ا.

ــً  ـ اثالثـ ــ ــيم  ــ ــانوي التعلـ ــي الالثـ ــي فنـ ــل فـ ــوق العمـ ــناعي وسـ ــا الصـ ــة ألمانيـ  مهوريـ
 صلتم اناصله م  خ ل اإاي:   ،االتحادية

   األلماني: نظام التعليم -1

إل  جانا  (74) ثة مستولاح رسمية تكون السلم التعليمي ا لماني م  ث
 كصفصول ما قبل الميرسة كالمستو  الذي  سبل الميرسة احبتيا ية )رلاى ا طفال(

 سنواح.  5سنواح إل   3ك م  اقص خار  نظا  التعليم الاسميهي ص 
ــة -ل  9إلةةة   6بةةةل الت ميةةةذ مةةة  سةةة  قا :التعلـــيم االبتـــدا ي والمـــدارا االبتدا يـ

صهةةةةيف ا إكسةةةةا، الت ميةةةةذ  كصمعانيةةةةة ك يةةةةة إل اميةةةةةصالميرسةةةةة احبتيا كسةةةةنواح
 الم اراح ا ساسية.  

 المرحلة الثانوية وتنقسم  لى مستويين:   -ب

صاتضةةةم   كسةةةنة 15إلةةة   10اقبةةةل الت ميةةةذ مةةة  سةةة  : الثانويـــة األولـــى •
ا لو  )مةةةيارس النحةةةو(ك صالمةةةيارس المتوسةةةطةك صالمةةةيارس نةةة مةةةيارس العم
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 الثانولة العامة صالحي ثة.  

سةةنة صاةةةمل  19إلةة  سةة   16اقبةةل الت ميةةذ مةة  سةة   الثانيــة: الثانويــة •
( مةةةةةةةةيارس 13-11مةةةةةةةةيارس العمنةةةةةةةةا لو  )مةةةةةةةةيارس النحةةةةةةةةو الصةةةةةةةةفوف 

 ميارس النظا  الم دص .  ص ميارس فنية كل الوقاك ص العمنا لو  الما ةك 

العامعةةاحك صالعامعةةاح البوليتكنكيةةةك التعلةةيم الفنةةي  :ويشــمل ،التعلــيم العــالي - 
 التكنولوجية.   المستماك صالميارس

 الصناعي وعلتت  بسوق العمل:  فني الالثانوي وتطور التعليم نشأة  -2

إلةةة  العصةةةور الوسةةةطي نتيعةةةة الصةةةناعي فةةةي للمانيةةةا فنةةةي التعلةةةيم الاعةةود نةةةةأك 
صمنةةذ  مةة   كصع قةةاح الم ةة  بةةي  المةةيربي  صالمتةةيربي  كلوجود نقاباح الصنا  صالتعةةار
 كنظا  التعليمي ا لمةةاني راسةةت صقةةوي اعي في الالصنفني طولل صالطالل إل  التعليم ال
 اا صثيقةة  صالةةذي  ةةاابط اراباطةة   كالمعةةاصف بالنظةةا  المةة دص فنةةي م  خ ل نظا  التةةيرلا ال

بموا ةةفاح الم نةةة لص الحافةةة التةةي احةةيدها غةةاف الحةةاف الصةةناعية منةةذ ن ا ةةة القةةان 
 .(84)التاسص عةا

لمةةيارس ا حةةي  امانيةةا امتةةياد  الصةةناعية فةةي لل الفنيةةةصكةةان إنةةةاظ الميرسةةة  هةةذا
فةةي سةة  الماحلةةة لمعموعةةة ا طفةةال  اا موا لةة  اقةةي  اعليمةة  فةةي البيا ةةة  اصالتي كانةةا لساسةة  

يرس فةةةي الميرسةةةة  كاحبتيا يةةة مةةاابط بنةةةو  العمةةةل لص نةةةو  المبةةةاك لص نةةةو   الفنيةةةةصمةةةا  ةةة 
ن هنةةان الم ارك التي  وتسةةب ا الطالةةا لص التلميةةذ فةةي ماكةة  التةةيرلاك صهةةذا  ةةيل علةة  ل

 .(94)الماابط بسوق العمل صالتعليم  العييع قة اارلمية بي  ا داظ 

الممنوحةةة ل ةةا احمتيا اح بعض م  خ ل  م م ا اا نقاباح الصنا  دصر  بصقي لع
الصةةناعي الحةةي ث مةةص حالةةة فنةةي في ايرلا المتيربي ك ثم كانا بيا ة اةةارلت التعلةةيم ال

اةةةم  ك ثةةةم 1869/1870بةةةيلح منةةةذ عةةةا  تةةةي التعةةةارك فةةةي ماحلةةةة التصةةةنيص المتسةةةار  صال
  مةةص 1908-1897لحما ة الحاف صالصةةناعاح فةةي الفتةةاك مةة   ؛ ياغة لوا ي قانونية

التةةيرلا الم نةةي. فةةي صال يلةةاح احعتبارلةةة  سةةااذك إعةةادك إنةةةاظ غةةاف للحةةاف الييصلةةة 
جميةةص ا طفةةال مةة  سةة  التعليم الجباريك صالذي  ساي علةة  نظا  ل ا  طبق  1920عا  
سةةةنواح دراسةةةيةك ثةةةم اجبةةةاصا علةةة  إجةةةااظ اعةةةار، للعةةةا   9سةةةنة لمةةةيك  15إلةةة  سةةة   6

  خضةةعا 1945-1933صفي الفتاك م  عةةا   كالعاتا ليوون بمثابة عا  إعياد للم نة
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صاقلةةي  سةةلطاح الوح ةةاح اعليميةةة نا لةةة   ةةاح فةةي ماك لةةة الداركك للمانيةةا لسياسةةاح 
صفمةةا  كصعةةي  الثقةةة ب ةةم  كااهيةةة ا جانةةاعلةة  ك ظعلةة  النظةةا  التعليمةةيك صاابيةةة الةةنم

علةةةة  المةةةةةيارس ممةةةةا انعوةةةةة   ؛ا لمةةةةاني بأنفسةةةةة مك صبةةةةأن م لفضةةةةةل ا جنةةةةاس ظالةةةةنم
  حلةةةل إلةةة  دالسياسةةةية حاح الةةةوحظ الكامةةةل للحةةة ، النةةةا يك صلص ةةةب ت ا با  يلوجيةةةة 

صبالتةةالي اححتيةةا  إلةة  عمةةال م ةةاك الةة   ل ةةذه الصةةناعة  ؛احهتمةةا  بالتصةةنيص العسةةواي 
إلةة  لربةةص منةةاطل لمالويةةةك الحلفاظ للمانيا م صبعي الحا، العالمية الثانية قسك يانت اص 

اةةةةم اقسةةةةيم للمانيةةةةا إلةةةة  جم ورلةةةةة للمانيةةةةا احاحاد ةةةةة ص ك صبالطانيةةةةة صفانسةةةةيةك صسةةةةوفيتية
حتل ةةةةا الوح ةةةةاح المتحةةةةيك ا مالويةةةةة صبالطانيةةةةا صفانسةةةةاك اال ابيةةةةة صعا ةةةةمت ا "بةةةةون" ص 

احةةاد السةةوفيتيك صعا ةةمت ا "بةةالي " حتل ةةا احااطيةةة الةةةاقية صلة للمانيةةا الي مقصجم ورلةة 
فةةي نفةة  العةةا  حصةةلا للمانيةةا ص ك 1955للمانيا ال ابية علةة  سةةيادا ا عةةا   حصلاثم 

التعلةةةيم بمةةةا الةةةةاقية علةةة  اسةةةتق ل اك صلكةةة  بقيةةةا ب ةةةا بعةةةض القةةةواح الاصسةةةية صاةةةأثا 
اف حوومةةةةاح الوح ةةةةاح ففةةةةي للمانيةةةةا ال ابيةةةةة الالسةةةةمالية خضةةةةص التعلةةةةيم لتةةةةا  .حةةةةين

ةةة 6صالتعلةةةيم إجبةةةاري مةةة  ومةةةة الفييراليةةةة و)المقاطعةةةاح( بالتعةةةاصن مةةةص الح سةةةنة صح  18ةةة
لمةةا للمانيةةا الةةةاقية احتةةتااكية فمضةةص التعلةةيم للاقابةةة الحووميةةة الصةةارمة  اوجةةي لميةةة.

سةةةنة صا ميةةةةة  15-6مةةة  حيةةةث ماك لةةةة الداركك صالتعلةةةةيم معةةةاني صإجبةةةاري مةةةة  سةةة  
احةةا   صاةةم اوحيةةي للمانيةةا 1990ا حتةة  عةةا  ص لا ا مور اما ايرلعي  اك منعيمة ل ض  

ال ابيةةة سةةواظ  فةةي صاختيةةار النظةةا  التعليمةةي  لمانيةةا  كمسم  جم ورلة للمانيا احاحاد ةةة
 .(50)سياسااه لص إداراه

 : مهورية ألمانيا االتحاديةالصناعي في فني الالثانوي أهداف التعليم  -3

 : (51)اإاياحقيل اني إل    يف التعليم ا لم 
 مص سوق العمل.  ات ظ  الفنية الماهاكك إعياد العمالة  -ل

 مساعيك الط ، عل  التعلم الذااي.   -،

 للط ،.  الفنية انمية القيراح الةمصية  - 

 عمةةص بةةي  التعلةةيم العةةا   ام دصجةة   ا صلي الط ، بباام  دراسية امنح م مةةؤه    -د
 .  الفنيصالتعليم 

 بالتعليم العا .  فني مساصاك التعليم ال -ه
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 .  لقا،جل العمل مص احت ل موانة اجتماعية قانونية م  لإعياد الط ،  -ص

عامةةة اتفةةل مةةص مواهبةةه صالم ةةاراح فنيةةة ممةةا  عطةةي الفةةاد قةةيرك  ؛الفنيةةةال ولةةة  - 
صالقةةةةيرك الواسةةةةعة  كلي  تميةةةة  بمعافةةةةة كيفيةةةةة ا داظ كالمطلوبةةةةة لم ةةةةا  محةةةةيدك 
 المتكاملة عل  ا داظ.  

 فنيةةةةمةةة  خةةة ل اةةةأهيل م فةةةي ميرسةةةة فنةةةي طةةة ، لموا ةةةلة التعلةةةيم الإعةةةياد ال - 
 ليحصل عل  ت ادك اكون ميخل للعامعة.   ؛بيصا  كامل

حيث   يف إل  الوساطة في حةةاحح احنتقةةال  كالحي م  البطالة بي  الةبا، -ا
 م  الميرسة إل  سوق العمل.  

 التطوراح التكنولوجية المتسارعة. مةم ظ -ي

م نةةةة معتةةاف ب ةةا فةةي سةةةوق  350الحيةةاك مةة  بةةي   الةةيخول فةةي م نةةة مةةةي  -ن
 العمل ا لماني.  

 :الصناعي وسوق العملفني الالثانوي نظم الربط بين التعليم   -4

 كابط التعلةةيم الثةةانوي الفنةةي الصةةناعي بسةةوق العمةةللةة نظةةا  لهةةم فيما  لي  نتناصل
المةة دص  : صهةةو النظةةا  النمط األول كصهو  تكون م  نمطي نظام التعليم المزدوج صهو 

Dual system  فةةي  صالعمةةلصالةةذي  ةة اص  بةةي  التعلةةيم فةةي المةةيارس الثانولةةة الفنيةةةك
مةة  معظةةم الةةةاكاح صالمؤسسةةاح لةةبعض الوقةةاك صهةةذا الةةنمط هةةو المةةة ور صالمقبةةول 

بالعمةةةةل قبةةةةةل ل لتحةةةةةاق لعطا ةةةةه الفا ةةةةةة للت ميةةةةذ  انظةةةةةا  الت ميةةةةذ صلصليةةةةةاظ ا مةةةةور؛ 
علةةة  اعتبةةةار لن ةةةم  عملةةةون لةةةبعض الوقةةةا فةةةي  كم امةةةالع م مةةة  هةةةذا النةةةو  مةةة  التعلةةةي

المؤسساح الصناعية صالةاكاح لثناظ رحلت م التعليميةك صهذا النظا  مطبةةل فةةي معظةةم 
 تعلةةيم الثةةانوي الفنةةي.ك صلعتبةةاه معظةةم ا لمةةان الطالةةل الصةةحيي للا لمانيةةةالمقاطعةةاح 

 .س الثانولة الفنيةصهو الذي  نتظم فيه الت ميذ طوال الوقا في ميار : والنمط الثاني

 :(52)من خلل اآلتيالنمط األول ويمكن تناول 
لفنيةةة الصةةناعية نظةةا  االثانولةةة لكي  لتحةةل الطالةةا بالمةةيارس  نظم تبول الطلب: -ل

صعنةةي قبولةةه  كلصح  بي لن  تقي  الطالا لو يفة في سوق العمةةل  ف  ؛التعليم الم دص 
لتةةةاركي اقةةةل هةةةذه المةةةيك سةةةنة  3.5-3مةةة   اةةةهالعمةةةل ميمةةةص  ةةةاحا  ا وقةةةص عقةةةي  

احلتحةةةةاق للثانولةةةةة العامةةةةةك صلموةةةة  للطالةةةةا ا كةةةةاد مي المؤهةةةةل مةةةةيارس التعلةةةةيم 
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فةةةي بقيةةةة ا  ةةةا  فةةةي صاليراسةةةة  كل ةةةا  فةةةي ا سةةةبو  3بالمصةةةنص لص المؤسسةةةة لمةةةيك 
علةة  عمةةل لص لمةةا مةة  فةةةل مةة  الت ميةةذ فةةي الحصةةول  لتعلةةيم المةة دص .مةةيارس ا

بةةةيصا   الثانولةةةة الصةةةناعيةلتحةةةاق بالمةةةيارس الفنيةةةة   فيموةةةن م احالطةةة ، المتسةةةابي
صلةةةةتم مااعةةةةاك سةةةةنواحك  3-2ك صهةةةةي مةةةةيارس اعمةةةةل بنظةةةةا  المقةةةةاراح لمةةةةيك كامةةةةل

الصةةةناعية الفنيةةةة التمصصةةةاح  اسةةةتعياداح الطةةة ، عنةةةي اةةةو لع م علةةة رغبةةةاح ص 
 .الممتلفة صفي عوظ حاجة سوق العمل

نفسةة م لةةي  ل ةةحا، لن الط ، هم الذ    قومةةون بتسةةولل ل ك تضي مما سبل
لمصةةةارلف  ؛ حصةةةل الطالةةةا علةةة  مقابةةةل مةةةادي  ةةة يا  يالتم ةةة صفةةةي فتةةةاك  كالعمةةةل

 مثةةل صالتعلةةيم المةة دص  ك يفص بواسةةطة  ةةاحا العمةةل كعةة ظ مةة  العقةةي ةة الحيةةاك اليوميةةة 
اظ ة صالةةةاكاح صالمؤسسةةاح ا هليةةة لعبةة التميةة  فةةي المبةةاك ا لمانيةةة حيةةث اتحمةةل اليصلةة 

مةةا  عةةي الةةةبا،  ام نةةة رسةةمية صكثيةةا   380علةة  لكثةةا مةة  التمولةةلك صلتةةير، الطةة ، 
 في الةاكة التي ايربوا ب ا.   عم   
مـــن الناحيـــة اإلداريـــة وخطـــط الدراســـة والمنـــاهج، والقـــوانين واللـــوا   الخا ـــة  -،

ــيم المــزدوج،  ــى الطــلب، واألطــراف المســئولة عــن التعل ــدريا واإل ــراف عل بالت
 :(35) تم اناصل ا م  خ ل اإاي:  ،واللهات المستفيدة، وموا فات الخريج

ــة: • ــة اإلداري الصةةناعي صالتةةيرلا  الفنةةيالمسةةلولية فةةي إدارك التعلةةيم  مــن الناحي
صهيوةةةةل الةةةةةاكاظ  كصمسةةةةتو  الوح ةةةةاحالمسةةةةتو  احاحةةةةاديك  :مقسةةةةمة مةةةةا بةةةةي 

صالتكامةةل  ي بةةالتوا  العماليةةة صالنقابةةاح  كصجمعيةةاح لربةةا، العمةةل كاحجتمةةاعيي 
  لة. ماك ع  ال  ابعيي  

ا لمتطلبةةاح الم ةة  فتتحيد ابع   من ناحية الخطط الدراسية والمناهج التعليمية: •
صاتميةة  هةةذه المطةةط بوجةةود مةةواد عامةةةك  كالتي سيمارس ا المتير، بعي اماجةةه

الةةةذي  ةةةةول مةةةا العملةةةي إلةةة  التةةةيرلا إعةةةافة  كم نيةةةةك صمةةةواد اختيارلةةةةصمةةةواد 
عةةةةةي  اةةةةةياخل ا مةةةةة  % مةةةةة  السةةةةةاعاح الكليةةةةةة لليراسةةةةةةك صمنعةةةةة  65 قةةةةةا، مةةةةة  
سةةلول عةة  المطةةط صالمنةةاه  فةة ن ص لةةا التعلةةيم المحلةةي هةةو الم كالتمصصةةاح

 كاحاحةةاداح :لمةةا التعلةةيم فةةي المصةةانص صالةةورع النتاجيةةة فمسةةلولية اليراسةةية.
كمةةا لن ةةا المسةةلولة عةة  احمتحةةان الن ةةا ي بعةةي  كصال ةةاف الصةةناعية صالتعارلةةة



 جملة الرتبية املقارنة والدولية                                                  2015اكتوبر  –العدد الثالث 

 34 

فةة ن احمتحانةةاح فةةي جميةةص ااحةةاد ل صلةةذل ؛النظةةا  الثنةةا يالسةةنواح الةةث ن فةةي 
صعةةص المنةةاه  صاطولاهةةا مةة  خةة ل لعنةةة صلةةتم  كللمانيةةا امضةةص لمعيةةار صاحةةي

لتطةةولا المنةةاه  اضةةم ممثلةةي  مةة  كةةل المتعةةاصني  صالقةةا مي  علةة  لمةةا التعلةةيم 
 الثنا ي.  

  اةةم إنةةةاظ رابطةةة اللعنةةة 1974منذ عةةا  : القوانين واللوا   الخا ة بالتدريا •
صالتةةةي اضةةةم ممثلةةةي  مةةة  الحوومةةةة الفييراليةةةةك  ك  مصةةةلحة العمةةةلالقا مةةةة علةةة 

صقةةةي صافقةةةا علةةة   ك صااحةةةاد التعةةةارلي .المةةةو في  الفيةةةيراليي ص حوومةةةة الوح ةةةةك ص 
صاعتمةةةاد ك (45)لمعةةةا يا من ةةةا اصفقةةة  فنةةةي المةةةاابط بةةةالتعليم الفنةةةي قةةةاار التةةةيرلا ال

ااص  دصرك اتةةة ك ص  ةةةابلتحولةةةل التةةةيرلا الفنيةةةة مةةةالي كبيةةةا مةةة  جانةةةا المؤسسةةةة 
اطةةةةةولا القةةةةةيرك علةةةةة  المسةةةةةلولية ص ك التةةةةةيرلا بةةةةةي  سةةةةةنتي  إلةةةةة  ثةةةةة ن سةةةةةنواح

عةةمان ص ك علةة  نحةةو ح ةةل صمناسةةاالفنيةةة الةمصية لتطبيل المعافة صالموهبة 
   ةةير قةةانون جي ةةي 2004بالةةل لفةةي ص  .راقةةي صمتقةةي  فنةةي اسةةتماارلة اةةيرلا 

امةةةل التقةةةي  ل افةةةة بةةةيصا  كالفنيةةةة   تةةةيي للمةةةالعي  مةةة  الميرسةةةة فنةةةي للتةةةيرلا ال
العمةةةال الم ةةةاكك مسةةةاصلة لتلةةةل التةةةي امةةةني احمتحانةةةاح للحصةةةول علةةة  تةةة ادك 

 الحصةةول نةةه  عةةا علةة  الطةة ، لصح  ك صهةةذا  ةةةاا للمالعةةي النظةةا  المةة دص 
صلعةةا  كمةةص اقةةي م مةةا  ثبةةا حلةةل كعل  بعض المبةةاك العمليةةة فةةي موةةان العمةةل

سةةةابص صالعةةةةال  مةةة  فةةةي الص  .ا صا احمتحانةةةاح موعةةةو  اليراسةةةتةةة علةةي م لن  ع
البالمةةان الفيةةيرالي علةة  قيةةا  الحوومةةة بتعةةي ل قةةانون  صافةةل  2005 نةةا ا عةةا  
 لةةةادك عةةةيد : (55)بحيةةث  تضةةةم  ا هةةةياف اإايةةة   1969لعةةةا  فنةةةي التةةيرلا ال

المنافسةةة اليصليةةة عةةمان ك ص الطةة ، الةةذ    تلقةةون التةةيرلا فةةي النظةةا  المةة دص 
ك فةةام التةةيرلاالمسةةلولية القليميةةة اعةةاه اةةوافا احراقاظ بك ص م  خ ل التيرلا

احسةةةي  الفتةةةةاك احنتقاليةةةةة بةةةي  الةةةةنظم الفاعيةةةةة لنظةةةا  التعلةةةةيم صالتةةةةيرلا الفنةةةةي ص 
الحووميةةةةة صدصراح العةةةةياد الفنيةةةةة صالنظةةةةا  المةةةة دص  بمةةةةا فةةةةي حلةةةةل المةةةةيارس 

 الم ني.  
 اةةتم عمليةةة التةةااف علةة  الطةة ، مةة  خةة ل اإاةةي: اإل راف علـى الطـلب: •

د مةاف عل  الط ، م  المؤسسةةة التعليميةةة  قةةو  ب لةةارك دصرلةةة للطةة ، و جص 
تم صقةةةة  اةةةةأد ت م للتةةةةيرلباح العمليةةةةة  ةةةة لثنةةةةاظ اةةةةيرلب م العملةةةةي ليتأكةةةةي مةةةة  لن 
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ص لالةةةةةةاصا ا كاد ميةةةةةةك صهنةةةةةان مةةةةةةاف اخةةةةةا مةةةةة  بةةةةةي  العةةةةةاملي  بالةةةةةةاكة 
دصرلةةة  صلقو  بافص اقةةارلا كالمناسافني توفا في م التمص  النص مم   المص

لحةةل للةةةاكة احطةة   علةة  لداظ ص ك عةة  لداظ الطةة ، إلةة  المؤسسةةة التعليميةةة
 الطالا في المؤسسة.  

التعليميةةةةة تةةةةةارن المؤسسةةةةاح ا: التعلــــيم المــــزدوجاألطــــراف المســــئولة عــــن  •
علةة  صالتةةااف  كالحوومية صالةةةاكاظ احجتمةةاعيي  فةةي إعةةياد صاطةةولا المنةةاه 

صعةةص اللةةوا ي صالمبةةادئ تم م  خ ل اإاةةي: صل كصمني المؤهل للطالا كانفيذها
فةةي مااقبةةة جةةودك اةةةارن اليصلةةة ك ص في النظةةا  المةة دص فني التوجي ية للتيرلا ال

صاسةةةةعيل  كاقةةةةو  ال ةةةةاف بتقةةةةي م المةةةةةورك للةةةةةاكاحك ص الةةةةةاكاحالتةةةةيرلا فةةةةي 
ك صالتصةةةةي ل علةةةة  الكفةةةةاظك الفنيةةةةة للمةةةةيربي  كصإجةةةةااظ احمتحانةةةةاح كالمتةةةةيربي 
لمةةا  المؤسسةةة  بموجا عقي بينه صبي  الع ةةة المسةةتفييك مسةةلوحالطالا صلعتبا 

 لن  لت   بالعمل لي  ا بعي اماجه.  ص  كالتي اعاقيح معه عل  ايرلبه

ــتفيدة: • صالتةةة   بتعيةةةي  الطالةةةا  كاتمثةةةل فةةةي المصةةةانص صالةةةةاكاح اللهـــة المسـ
كمو ةة  لةةه كامةةل الحقةةوق بعةةي إكمالةةه للتعلةةيم الثنةةا ي صاماجةةه مةة  المؤسسةةة 

 مية الحوومية.  التعلي
 وتتمثل في اآلتي:  موا فات الخريج  -ج

مةةا اافةةل   ةةتم احي ةةي الم ةةاراح المطلةةو، اعلم ةةا مةة  خةة ل: من ناحية ال يب •
 ن.  عليه الةاكاظ احجتماعيو 

 التعلةةةيم المةةة دص عةةةياد المطلوبةةةة للم ةةة  فةةةي :  ةةةتم احي ةةةي ا ناحيـــة ال ـــم مـــن •
صالوح ةةةةاح  كحةةةةاداحا :صبالتعةةةةاصن الوثيةةةةل بةةةةي  كصغيةةةةاه حسةةةةا حاجةةةةة السةةةةوق 

 صنقاباح العمال.   كصااحاداح لربا، العمل
الصــناعي فنـي الالثــانوي ربــط التعلـيم نظـم المـ ثرة فــي الثقافيــة القـو  والعوامـل  -5

   :بسوق العمل

 صلمو  اناصل ا م  خ ل اإاي:
 :يها تةةةماح  حةةة ك  ااقالبةةة  بةةةا ص اقةةةص للمانيةةةا فةةةي صسةةةط قةةةارك لصر : العوامـــل اللغرافيـــة -ل

ك  طاليةةةاك صإالنمسةةةا :حةةةيها جنوبةةةاك صبحةةةا الةةةةمال. صاصالةةةينمارن كالبحةةةا البلطةةةي
ابلةةب مسةةاحت ا  ك صهولنةةيا.صفانسا كبلعيوا :اصغاب   .ا بولنياصلحيها تاق   صسولساا.
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اليصلةةة ا كثةةا صاعتبةةا  نسةةمة. 81.751.602لبلةةب عةةيد سةةوان ا ص  2كةةم 357.21
 كمةةةين ا كبةةةال بةةةالي  اعةةةيص بةةةيك ص صكثافةةةة بالسةةةوان فةةةي دصل احاحةةةاد ا صر  اعةةةيد  

 كاا ااحاد ةة  صانقسم للمانيا إل  ستة عةا إقليمةة   كصمقاها السياسي كصهي العا مة
إلةةةة  للمانيةةةةا انقسةةةةما  بسةةةةياداه صحوومتةةةةه المحليةةةةة الما ةةةةة.  تمتةةةةص كةةةةل من ةةةةا

ك (65)  1990صللمانيةةةا ال ابيةةةةك صلعيةةةي اوحيةةةيها عةةةةا   كقسةةةمي : للمانيةةةا الةةةةاقية
ة سةة ولة التعامةةل التعةةاري مةةص دصل احاحةةاد احاحاد ةة هةةذا الموقةةص لاةةا   لمانيةةا ص 

قةةةةوي القةةةةا م علةةةة  الصةةةةناعة الا صربةةةةيك صجميةةةةص دصل العةةةةالمك حيةةةةث اقتصةةةةادها 
 .الصناعيفني مما لاا  فام عمل كثياك لقطا  التعليم ال المتمي ك؛

نسةةمة صهةةي  81.79.30 بلةةب عةةيد سةةوان للمانيةةا احاحاد ةةة  العوامــل الســكانية: -،
بالسةةوان فةةي دصل احاحةةاد ا صرصبةةيك صلعمةةل  صكثافةةة   اد  اعتبا اليصلةةة ا كثةةا عةةي
 كصاتنةةو  الصةةناعاح ب ةةا صالنتةةا  الحافةةي. كالصةةناعة :نصةة  عةةيد سةةوان ا فةةي

ص ةةةناعة  ةةةناعة اوليةةةي الطاقةةةةك ص ةةةناعة اإحح ال راعيةةةة صال نيسةةةيةك  :مثةةةل
صاةةةةةت ا المنتعةةةةاح الصةةةةناعية  ك صغياهةةةةا مةةةة  الصةةةةناعاح.الةةةةورقك صالسةةةةياراح

بةةالعودك العاليةةةك صلعبةةا القةةو  العاملةةة الميربةةة التةةي لخاج ةةا النظةةا  ا لمانيةةة 
فةةي احقيةةل  اكبيةةا   االتعليمي الصناعي قبل الحا، العالميةةة إلةة  عةةالم العمةةل دصر  

النمةةو خةة ل عةةيك عقةةود بعةةي المةةاا، احقتصةةادي التةةي اعاعةةا لةةه اليصلةةة بعةةي 
 الحا، العالمية ا صل  صالثانية.  

 3ال ابةةي صالةةةاقي فةةي  اطال بةةة بعةةي لن اوحةةيح للمانيةةا  :العوامــل االتتصــادية - 
 ك اسةةةةةتطاعا اةةةةةةويل حوومةةةةةة منيمعةةةةةة عبةةةةةاح عةةةةة  اأ يةةةةةيها 1990لكتةةةةةوبا 

  ةة   براح غيا مسةةبوقة اتعلةةل انت  عنه قا احقتصاديك ل احاد احجتماعي 
 الع ظبةةة البنةةةاظ احقتصةةةادي للعةةة ظ الةةةةاقيك صل ةةةبحا للمانيةةةا احاحاد ةةةة اسةةةاهم 

% مةةة  لعبةةةاظ موا نةةةة 20بةةةي حيةةةث اتحمةةةل ص انيةةةة احاحةةةاد ا صر ا كبةةةا فةةةي مي  
كمةةا احتةةل الماكةة  الاابةةص كبا اقتصةةاد داخلةةهك لف ي  احبة احاحاد ا صرصبيك 

ا ساسةةي  السةةباصلاجةةص  كصالصةةي  كصاليابةةان كا مالويةةةالوح ةةاح  :بعةةي اعالميةة  
ابةةةون ف ةةةم   ؛ة الةةةةعا ا لمةةةانيطبيعةةة  إلةةة  صراظ الن ةةةوى احقتصةةةادي  لمانيةةةا

 عةةاف ح بل كل تى في الموان لمةة   كنه ح تيظ مستحيل في الوجودعل  ل
"رلفةةو" فةةي الباصفيسةةور صهةةذا مةةا لتةةار  كاليأس صالقنوا ح في نفسه صح فةةي لمتةةه
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صعةة   Lere levement del'alemagne(75)كتابةةة باسةةم الن ضةةة ا لمانيةةة 
ن احقتصةةةاد القةةةوي الصةةةناعي فمةةة  البةةةي  ي لفنةةةي بةةةالتعليم الع قةةةة احقتصةةةاد 

 لبي احتياجةةاح  كعوامل عي يك  أاي في مقيمت ا نظا  اعليمي قوي   عتمي عل 
 احقتصاد الممتلفة.  

ــية: -د ــل السياسـ قةةةا م علةةة   ينظةةةا  سياسةةةي د مقااطةةةي حقيقةةة فةةةي صاتمثةةةل  العوامـ
صالعميةةةص فةةةي حلةةةل سةةةواظك  كسةةةيادك القةةةانون الكةةةل فيةةةه لةةةه حقةةةوق صعليةةةه صاجبةةةاح

حيةةث  مضةةص المةةال صالتعةةارك  كلةة  مبةةيل السةةوق الحةةا ااكةة  عصنظةةا  اقتصةةادي 
 صالو ا   للعاى صالطلا.  

مليةةةون نسةةةمة فةةةي للمانيةةةا احاحاد ةةةة الي انةةةة  52:  تبةةةص حةةةوالي الدينيــة لالعوامــ  -ه
 كثةةةةم البةةةةوح ي  صالي ةةةةودللي انةةةةة السةةةة ميةك المسةةةةيحيةك صحةةةةوالي لربعةةةةة م  ةةةةي  

  صالةةذي 1969ذ دسةةتور صلضةةم  اليسةةتور ا لمةةاني حالةةة الةةي   صالعقيةةيكك صمنةة 
ثةةةم اعتبةةةا التابيةةةة الي نيةةةة مةةةن    كالع قةةةة بةةةي  اليصلةةةة صالكنيسةةةةجةةةاظ بانفصةةةال 

القطا  العا  فيما عيا الميارس غيا الطا فية م  حل الوالي   في اقالةةا اقةةي م 
التابيةةةة الي نيةةةة   سةةةتعاى   ةةةيرسا مةةة  ح اعلةةةيم د نةةةي  طفةةةال م ل  حك صعمومةةة  

الصةةناعي فنةةي الالثةةانوي صعةة  ع قةةة الةةي   بةةالتعليم ك (85)عن ةةا بمةةادك ا خةة ق
الةةةي   موجةةةود فةةةي لفعةةةال النةةةاس صلظ ةةةا فةةةي درجةةةة اليقةةةة العاليةةةة جةةةودك فنعةةةي 

 المنت  )إاقان العمل(.  
   :الصناعي وسوق العمل في  مهورية الصين الشعبيةفني الالثانوي التعليم  ـــارابعً 

 صلتم اناصل ا م  خ ل اإاي:  
  مهورية الصين الشعبية:  يمي في النظام التعل -1

 .  (95) نقسم السلم التعليمي في جم ورلة الصي  الةعبية إل  المااحل التالية
 وتنقسم  لى تسمين:   ،مرحلة ما تبل التعليم االبتدا ي -أ

صلقةةةةو  ب نةةةةةةا  ا النقابةةةةةاح العامةةةةةة لص  كدصر رعا ةةةةة ا طفةةةةةال )الحضةةةةةانة( •
التابعةةة لحوومةةاح الوح ةةاحك  صاةةةاف علي ةةا ال يلةةاح احجتماعيةةة كا فةةااد

صهةةي غيةةا متةةوفاك فةةي معظةةم منةةاطل الصةةي ك صإنمةةا فةةي المنةةاطل التةةي 
 اكثا في ا ا م اح العام ح.  
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( 7-4 ةةا ا طفةةال مةة  سةة  ) قبةةل بصهةةي ماحلةةة  كمرحلة رياض األطفـال •
علةةيم مةةا قبةةل احبتةةيا ي تصل ةةيف ال .صغيا معانية كصهي غيا إل امية كسنة

اك صاجتماعيةة   ااك صعقليةة  جسةةمي   :تما  بول جوانا الطفةةلإل  احهفي الصي  
مةة  خةة ل  كاكما  ؤكي عل  ربط الطفل الص يا بالعمل المميةة  اجتماعيةة  

صلةةةةذهبون للمصةةةةانص  صالاصعةةةةةكفةةةةي انظيةةةة  الحةةةةيا ل العامةةةةة  مةةةةةاركته
 غةةةةةاس مفةةةةةاهيم احتةةةةةتااكيةك مثةةةةةل: التعةةةةةاصنكبالعةةةةةافة إلةةةةة  اك لسةةةةةبوعي  

مف ةةو   :مثةةل كمفةةاهيم هةةذا فضةة   عةة  اعميةةل ك رصحسةة  الحةةواالمناقةةةةك ص 
صغياهةةا  كحةةا التضةةام ك ص حةةا العلةةم ك ص حةةا العمةةلالحا اعةةاه ا تةةياظ: 

 م  ا تياظ م  خ ل ا نةطة الممتلفة.  
منةةذ قيةةا  جم ورلةةة الصةةي  الةةةعبية  ( سـنة:12-7مرحلة التعليم االبتـدا ي ) -،

( بصةةةفة 3-3-6  لةةةم  حةةةين لي ا ييةةةا جةةةوهاي فةةةي نظةةةا  التعلةةةيم )1949
لمطةةوا الفا ةةلة فةةي السةةلم ن السةةلطاح لةةم اةةيقل فةةي احي ةةي ا؛ صحلةةل  عامةةة

 فـــي الفتـــرة األولـــى :صانقسةةةم الماحلةةةة احبتيا يةةةة إلةةة  قسةةةمي  كهةةةذا التعليمةةةي.
ــة احبتيا يةةة المتوسةةطة. صمةةيا ا لربةةص سةةنواح صاعةةاف بالماحلةةة ــرة الثاني  والفت

  جعلةةا 1952صفةةي عةةا   كصمةةيا ا سةةنتان اعةةاف بالماحلةةة احبتيا يةةة الااقيةةة
الحوومة الثورلة ميك التعليم احبتيا ي خم  سةةنواح فةةي المةةين صلربةةص سةةنواح 

صاةةةةاف عليةةةه  كصرفةةةص سةةة  القبةةةول إلةةة  سةةةبص سةةةنواح كفةةةي المنةةةاطل الالفيةةةة
فةةةعار رصاد عوانةةا الالسلطاح المحليةك صل يف إل  انمية الطفةةل مةة  جميةةص 

عملـ ،  فـي سـت ، وحسـنحسـن فـي درا :صهةةي كالةةةبا، خمسةةة لتةةياظ حسةةنة
   في  سم ، وحسن في تف يره، وحسن في ملهوده. وحسن

 مرحلة التعليم الثانوي وينقسم  لى مرحلتين: -ج
صانت ةةي بامتحةةان  كصميا ا ث ن سنواح :)الدنيا( المرحلة الثانوي األولى •

 ل لتحاق بالسنة الاابعة.  

ــا( • ــرة )العلي ــة األخي ــة الثانوي خيةةاك ثةة ن صمةةيا ا فةةي السةةنواح ا  :المرحل
المةةيارس حلة الثانولة ا نوا  التاليةةة مةة  المةةيارس: ا صاتضم  الم كسنواح

 صهةةةي الفنيةةةةالمةةةيارس ص  .اعةةةي ط ب ةةةا للتعلةةةيم العةةةامعي ك صهةةةيا كاد ميةةةة
صالمعلمةةةاح للعمةةةل مةةةيارس دصر المعلمةةةي  ص  .اعةةةي ط ب ةةةا لسةةةوق العمةةةل
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 ي ثانولةةةةةة متمصصةةةةةة فقةةةةةطمعاهةةةةة ك ص كميرسةةةةةي  فةةةةةي الماحلةةةةةة احبتيا يةةةةةة
صا لمانيةةةك صاليابانيةةة صبيرجةةة لقةةل لل ةةاح  صالفانسةةيةك بالل اح: النعلي لةك
 .  ا خا  مثل العابية

 .  التابية صالتعليم صاةاف عليه ص ارك  مرحلة التعليم العالي، -د
 مهوريــة الصــين الشــعبية فــي الصــناعي فنــي الالثــانوي نشــأة وتطــور التعلــيم  -2

   وعلتة بسوق العمل:

بمف ومةةةه الحةةةي ث فةةةي الصةةةي  إلةةة  عةةةا  الصةةةناعي فنةةةي الااجةةةص نةةةةأك التعلةةةيم 
 ك  1920حيث لنةلا لصل ميرسة  ناعية في مقاطعة "فةةوجي " ثةةم فةةي عةةا    1866

القةةةواني  الما ةةةة بالمةةةيارس  :صمن ةةةا كالتةةةةالعاح صالقةةةواني  المتعلقةةةة بةةةالتعليم  ةةةيرح ص 
 الصةةةةي جم ورلةةةةة  اأسةةةةي صمةةةةص  .  1933-  1913الصةةةةناعية فةةةةي الفتةةةةاك مةةةة   الفنيةةةةة

 .(60)م  اليستور االصناعي صالتيرلا ج ظ  فني   ل بي التعليم ال1949الةعبية عا  

فةةي الكثيةةا مةة   االصةةناعي  طةةور مةة  نفسةةه معتمةةي  فنةةي ال الثةةانوي  صبةةيل التعلةةيم 
ثةةورك جم ورلةةة الصةةي  صبعةةي صاحتياجةةاح سةةوق العمةةلك  كخباااه عل  النموح  السوفيتي

صمعةةه اةةم إعةةادك هيولةةة المةةةيارس  كاحقتصةةادلتةةأميم الةةةعبية اامةةذح المطةةواح ا صلةة  
 كبةةةاقتاان التعلةةةيم بالعمةةةل المنةةةت ثةةةم قةةةاار "ماصاسةةةي اونةةةب" الصةةةناعية صاع ل هةةةاك الفنيةةةة 

م  ةةيصر التةةةالعاح التةةي اةةن  علةة  مةةةاركة ثةة  كيصةةبي لهةةم مبةةادئ التابيةةة صالتعلةةيم ل
يارس التةةي صالتيرلاك صالتعا م بي  المصانص صالمةة  ةفي اقي م الم   الصناعيالصناعة 
ك صمنةةذ عةةا  "اعليمةةاح حةةول العمةةل التابةةوي "اسةةو  بعنةةوان مصحلةةل مةة  خةة ل اةةي اهاك 
 ؛صاحسةةةةي  صاطةةةةولا مسةةةةتمااتعةةةةاى لعمليةةةةة عةةةةبط صاقةةةةولم الفنيةةةةة   صالتابيةةةةة 1950

الثانولةةة الصةةناعية فةةتم إنةةةاظ احف المةةيارس  كلمواج ةةة احتياجةةاح التنميةةة احقتصةةاد ة
صبعةةةي اطبيةةةل سياسةةةة ال ةةة   صاحنفتةةةا  عةةةا  ك المتمصصةةةك صمةةةيارس العمةةةال الم ةةةا 

عةةياد كبيةةاك مةة  اد ة صاحجتماعيةةة فةةي حاجةةة ماسةةة    ل ةةبحا التنميةةة احقتصةة 1978
حةةي الاكةةا   الصةةناعي لفنةةي الفنيي  صالعمالة صالتقنيي ك صبالتالي ل بي اطولا التعلةةيم ال

 :(61)صحلل م  خ ل اإاي كا ساسية لإل    التعليمي
  ناعية.  فنية إل  ميارس ثانولة لص العامة ارس الثانولة العاد ة احولل المي -ل
 في بعض الميارس الثانولة العامة.  فني إقامة فصول للتيرلا ال -،
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حح الصةةةناعية علةةة  إقامةةةة مةةةيارس لص فصةةةول ااةةةةعيص ممتلةةة  الم ةةة  صالمعةةة  - 
 للتيرلا عل  الم  .

لةةل بةةالم   لص الثانولةةة العامةةة لص العاد ةةة لةةيرصس اتع المةةيارساضةةمي  منةةاه   -د
مثلةةةا فتةةةاك اقةةةي     1996-1985صفةةةي الفتةةةاك مةةة  ك مةةةا  سةةةم  بالتابيةةةة الم نيةةةة

 كسةةالص فةةي الصةةي  ص ةةاحب ا  لةةادك فةةي الةةاصابط بةةي  الصةةناعة صالتعلةةيم الم نةةي
صلعنةةة  ك  بمةةةاركة اللعنةةة الماك لةةة للحةة ، الةةةيوعي1986صعقةةي مةةؤاما عةةا  

فنةةةةةي لعمةةةةةل بعنةةةةةوان "التعلةةةةةيم الصص ارك احقتصةةةةةاد صا كالتابيةةةةةة الوطنيةةةةةة للتمطةةةةةيط
التكامةةل بةةي  ص اع لةة  اةةيرل  الم ةةاراح العمليةةةك ك صكةةان مةة  لهةةم نتا عةةه "صالعمل

إنةةةاظ المؤسسةةاح الصةةناعية للمةةيارس الصةةناعية ص النتةةا  الصةةناعي صالتعلةةيمك 
  1996صسةةميا الفتةةاك مةة   الصةةناعي.فنةةي نوعيةةة التعلةةيم الاحسةةي  ص صإداراا ةةاك 

فكانةةةا  ؛ص لةةةادك الةةةاصابط مةةةص الصةةةناعة كال ةةة    بماحلةةةة اكثيةةة  2004 –
 .(62)الصناعيفني بمثابة قوك دفص لم لي م  ال    للتعليم ال

 الصناعي في  مهورية الصين الشعبية:الثانوي فني أهداف التعليم ال -3

 :(36)الصناعي في جم ورلة الصي  الةعبية إل  اإايفني   يف التعليم ال
ب ةةةةيف احقيةةةةل التقةةةةي  صالاقةةةةي للةةةةةعا  ؛ناعياحقيةةةةل التقةةةةي  فةةةةي المعةةةةال الصةةةة  -ل

علةة  حةةل مةةةو اه مةة  خةة ل اسةةتميا  المعافةةة الصةةيني مةةص اةةةعيص الطةة ، 
 التي اكتسب ا م  الميرسة م  خ ل اوثيل التاابط مص المؤسساح الصناعية.  

للتعلةةةةيم  افالصةةةةي  اقةةةةي  نظامةةةة   ا بالعمةةةةل المنةةةةت ؛ماابطةةةة  فنةةةةي لن  وةةةون التعلةةةةيم ال -،
صناعي  تميةة  ب بعةةاده الث ثةةة لص مةةا  سةةم  الميرسةةة حاح الةةنظم الفني الثانوي ال

المةةيماح ص التعلةةيمك  :الث ثة حيث  تم في ا العمص صبصورك متفاصاةةة صمتكاملةةة بةةي 
 الفنيةك صالنتا .  

 :  باإايامال  نوعية م  الط ، اتمي   - 

حيةةث  ةةتم اصةةني  عمال ةةا بمقيةةاس  ؛بالعمةةل اا مباتةةا  لن اكون ماابطة اراباط   •
ا بةةةةالحاف ا صثيقةةةة  وعةةةةوعي  عةةةةاف باسةةةةم مسةةةةتو  الم ةةةةاركك صلةةةةاابط اراباطةةةة  م

صلةةتم مةة  خةة ل اطبيقةةاح  ا ةةيك موج ةةة لمسةةتو  محةةيد لحافةةة  كصم ةةارك لدا  ةةا
 معينة في ميارس التعليم الم ني.
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لتةةيرلب م  اام يةةي   كفنةةيا صلي خالع ا بالمعلوماح العامةةة فةةي مةةيارس التعلةةيم ال •
 ؛فنةةةةةيلص العةةةةةودك لمةةةةةيارس التعلةةةةةيم ال كفنةةةةةيالفةةةةةي مااكةةةةة  التةةةةةيرلا  مسةةةةةتقب   

جةةةةل اموةةةةي  بمسةةةةتو  م ةةةةارك معةةةةي . صمةةةة  للتمصيصةةةة م للحةةةةاف المسةةةةتعيك 
الصةةةةناعي مةةةة  مسةةةةا اك اعةةةةي ل ال ياكةةةةل احقتصةةةةاد ة صانميةةةةة فنةةةةي التعلةةةةيم ال
 ؛الصةةةناعيفنةةةي قامةةةا اليصلةةةة بتعةةةي ل صإ ةةة   صاطةةةولا التعلةةةيم ال كالتمولةةةل

واح ا خيةةةةةاك صبةةةةةالتاكي  علةةةةة  احقيةةةةةل ا خةةةةة ل السةةةةةنباعتبةةةةةار التةةةةةة يل هةةةةةيف  
حتةةاج م التصةةنيص الحةةي ث ص ةةناعة   اللةةذ  فةةاظ إعةةياد ا ك  ا هةةياف التاليةةة: 

فةةي صلإلسةةاا  اةةيرلا القةةو  العاملةةة المتنقلةةة إلةة  المةةين صالبلةةيان ك المةةيماح
فةةي المحافظةةاح الفقيةةاك غةةا، فنةةي للتةةيرلا ال اماكةة    186حلةةل لنةةةأح اليصلةةة 

 الب د.  
 وسوق العمل: ،الصناعيفني الالثانوي بين التعليم نظم الربط  -4

الصةةناعية صسةةوق الفنيةةة  المةةيارس الثانولةةةفيما  لي نتنةةاصل لهةةم نظةةم الةةابط بةةي  
الصةةناعية صالمؤسسةةة الصةةناعية الفنيةةة نظا  التعاصن المةتان بي  الميرسةةة ك (46)العمل

The Mutual Cooperation Between Enterprise and School 

system نظا  العمص بي  الميرسة صالمصةةنص كthe combined school factory 

system نظةةا  التعةةاصن الةةيصلي كthe international cooperation system ك
 .  the training by order systemنظا  التيرلا بالتكالي  

البحةةةث عةة  تةةةالل ميرسةةةي بة فةةي النظةةةا  ا صل يإدارك المؤسسةةةة الصةةةناعاقةةو   -ل
الفنيةةةة الصةةةناعية المتمصصةةة التةةةي اقةةةي  التةةةيرلباح الفنيةةةة مةةةيارس الص  كمناسةةا

احسةةةي  عمليةةةاح النتةةةا  الصةةةناعي  ب ةةةيف ؛بتمصةةة  المؤسسةةةةحاح الصةةةلة 
حلةةةل تةةةاكة "صلوةةة  سةةةانعاد صمةةة  لمثلةةةه ك التةةةي ا ةةةتم ب ةةةا المؤسسةةةةللمةةةةارلص 

 Wuxi Guolian Groupتةةاكاح صهةةي عةةم  معموعةةة  كجوليةةان" للطاقةةة

ptyltd  صقةةةي اصةةةميم صاصةةةنيص بطالةةةاح ال وااةةة  المحمولةةةةك فةةةي المتمصصةةةة
معلمةةةةي  صطةةةة ، حصي قةةةةيراح عاليةةةةة للعمةةةةل بالتةةةةيرلا ب ةةةةاك اختةةةةارح الةةةةةاكة 

وان  ةةةة  250.000يفص مبلةةةب بةةةة صقامةةةا الةةةةةاكة مةةة  خةةةة ل اافةةةاق مةةةةص الميرسةةةة 
صاو لةةص  كصالماافةةل ال  مةةة لةةورع اصةةنيص الميرسةةة كالمعةةياح :لتمولةةل اكةةالي 
صالنتةةةةةا  صالتكنولوجيةةةةةا للميرسةةةةةة مةةةةة  خةةةةة ل للةةةةةةاكة  صالتسةةةةةولل كم ةةةةةا  الدارك 
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المحمولةةة بعةةي فتةةااح لمةةون إنتةةا  ال وااةة  صرتةة ا. صقةةي اسةةتطا  الطةة ، صالمع
صالمصةةنص(  كصفةةي النظةةا  الثةةاني )العمةةص بةةي  الميرسةةة .مةة  التةةيرلا صالممارسةةة

 مةةا؛مص خبةةااح مصةةنص  خباا ا الما ة لتعمل معتمعةالفنية استمي  الميارس 
التةةةةيرل ك صالنتةةةةا  الصةةةةناعي الةةةةذي  لبةةةةي  :لبيةةةةة احتياجةةةةاح كةةةةل مةةةة ب ةةةةيف ا

مةة  صحلةةل  ؛المعلمةةي يك صلعةةود هةةذا النظةةا  بةةالنفص علةة  احتياجاح السوق المحل
بالعةةافة  كاحسةةي  محتةةو  المنةةاه  اليراسةةيةعمليةةةك ص إكسةةاب م خبةةااح خةة ل 

فةةي ة الفنيةة إل  البية احتياجةةاح سةةوق العمةةل المحلةةيك صمةة  لمثلةةة حلةةل الميرسةةة 
صبالنسةةةةةبة للنظةةةةةا  ك ها نةةةةةان Halan" صمقاطعةةةةةة Jiangsuمقاطعةةةةةة "جيان سةةةةةو 

الصةةةناعية إلةة  احسةةةي  الفنيةةة ا ةةيف الميرسةةةة الثالةةث )نظةةةا  التعةةاصن الةةةيصلي( 
لخا  متقيمة في  ةةناعة معينةةة  نوعية التعليم في ا م  خ ل التعاصن مص دصل

إلةةةة  احقتصةةةةاد ك صاقةةةةي  المةةةةيماح ةجةةةةل احسةةةةتفادك مةةةة  التعةةةةار، اليصليةةةة مةةةة  ل
( صهةةي بوةةي فةةي للنقةةل صاحاصةةاحح )الفنيةةة المحلةةيك صمةة  لمثلةةة حلةةل الميرسةةة 

  1994ففةةي عةةا  ا صل  التي لقاما رصابط مص مؤسساح اعليمية في المار ك 
ممةةا سةةاعي حلةةل  لصةةناعة السةةياراح؛لواةةا اليابانيةةة و اافقةةا الميرسةةة مةةص تةةاكة ا

صمةةواد التةةيرل ك  كصالمعةةياح كيراسةةيةصالمنةةاه  ال كالفنيةةةالم ةةاراح  :علةة  اطةةولا
 كصلمالويةةةةةة كنعلي لةةةةةةرسةةةةةة اافاقيةةةةةاح مةةةةةص تةةةةةاكاح: للمانيةةةةةةك صإثةةةةةم لنةةةةةةلا المي

ا لقةةو  ع قةةة مةةص تةةاكة بوةةي  لتصةةليي سةة فةةي معةةال السةةياراحك صلسصهولني ةةة 
صقةةةي سةةةاعيح الةةةةاكة الميرسةةةة فةةةي إقامةةةة ماكةةة   ةةةيانة صإ ةةة   السةةةياراحك 

ص )نظةةا  التةةيرلا بةةالتكلي ( اقةةو  الميرسةةة مةة  صالنظةةا  الاابةة  .السةةياراح الحي ثةةة
خةة ل إدارا ةةا باختيةةار تةةالل للتعةةاصن مع ةةا مةة  خةة ل المؤسسةةاح الصةةناعية 

صلةةةتم حلةةةل بتوقيةةةص اافةةةاق صحلةةةل لتةةةوفيا مةةةوارد اةةةيرلا الطةةة ، مةةة   كصالةةةةاكاح
صالمعةةةةةياح ال  مةةةةةة تةةةةةاكاح التمولةةةةةل اةةةةةوفا المؤسسةةةةةاح الصةةةةةناعيةك ص  خةةةةة ل:

الميرسةةةة بتةةةوفيا المعلمةةةي  المتمصصةةةي  صلةةةتم صعةةةص لممارسةةةة العمةةةلك صاقةةةو  
اةةةةةارن ص ك بةةةةاام  ايرلبيةةةةة للطةةةة ، صاطةةةةولا المنةةةةاه  لتلبيةةةةة لهةةةةياف المةةةةةاص 

الميرسةةة فةةةي اطةةةولا التكنولوجيةةا صالمنتعةةةاح فةةةي عةةوظ موا ةةةفاح العةةةودك مةةةص 
 اقي م الميماح احستةارلة.  

 اآلتي:  ب السابا اإل ارة  ليهااألنظمة تتميز  -ب
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ا بالصةةةةةناعة ا صثيقةةةةة    اليراسةةةةةية صطةةةةةاق التةةةةةيرل  اراباطةةةةة  ارابةةةةةاا المنةةةةةاه •
 صبما  لبي احتياجاح سوق العمل.   كصاحقتصاد

مةةةةةةةص  ةية صالةةةةةةةةاكاح المتعاصنةةةةةةة الصةةةةةةةناععمةةةةةةةل المةةةةةةةالعي  بالمؤسسةةةةةةةاح  •
 الميارس.

الصةةةناعية الفنيةةةة المةةةيارس اكاح مةةةص اعةةةاصن المؤسسةةةاح الصةةةناعية صالةةةة  •
ة صالم ةةةةاراح ي مسةةةةتو  المعافةةةة  ةةةة احيص  كخطةةةةط اةةةةيرلافةةةةي صعةةةةص سةةةةاعي 

الواجةةةا مااعاا ةةةا فةةةي الفنيةةةة صكةةةذلل ا خةةة ق  كالعمةةةل المطلوبةةةة لسةةةوق 
 العمل.  

مةةص تةةاكاح صمؤسسةةاح  ةةناعية دصليةةة  قةةيرك المةةيارس علةة  إقامةةة رصابةةط •
فةةي  اسةةاعيل مواسةةا ماليةةة يةة حقاإكسةةا، الطةة ، خبةةااح ص  فةةيسةةاعي ا

 التنمية احقتصاد ة لليصلة.  

 ةةو  ميرسةةة فةةي ا مةةا  صمصةةنص فةةي ا الت ذ ةةة المااةةيك مةة  خةة ل مفياةةوف •
 المل .  

ااكيةةة  المةةةيارس لنةةةةطت ا صاهتماماا ةةةا علةةة  البيةةةة احتياجةةةاح احقتصةةةاد  •
 صسوق العمل.  

 عل  المنافسة الياخلية صالمارجية.   قادرل  ك امال  عمال م ا  •
الصــناعي فنـي الالثــانوي ربــط التعلـيم نظـم المـ ثرة فــي  الثقافيــة القـو  والعوامـل -5

 :بسوق العمل

 مو  اناصل ا م  خ ل اإاي:  صل
الةةةاقي مةة  قةةارك العةة ظ  فةةياقةةص جم ورلةةة الصةةي  الةةةعبية  العوامــل اللغرافيــة: -ل

يها رصسةةةيا السةةةوفيتية حةةة اص  كال ةةةادياسةةةيا صعلةةة  السةةةاحل ال ابةةةي مةةة  المحةةةيط 
صرصسةةيا صالعم ورلةةة المن وليةةة الةةةةعبية  كصكورلةةا الةةةمالية مةة  الةةةمال الةةةةاقي

صرصمةةا مةة  العنةةو،ك صابلةةب مسةةاحت ا  كنةةو، ال ابةةيمةة  الةةةمالك صال نةةي مةة  الع
 .المساحةصهي بذلل ثالث دصل العالم م  حيث ك 2كم 9.597.000

 لكبةةامليةةار نسةةمة صهةةي  1.338:  تعاص  عيد سةةوان الصةةي  العوامل السكانية -،
م ةةةا الحةةة ، الةةةةيوعي وصلح ك ةةةمت ا بوةةةي اصعحيةةةث السةةةوانك  دصل العةةالم مةةة 

جبةةةال صعةةةاك صهضةةةا،  % مةةة  مسةةةاحت ا80 لن صعلةةة  الةةةاغم مةةة  .(56)الصةةةيني
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 156إح اصةةل عةةيدها إلةةة   ؛انةةو  المعةةادن صكثاا ةةةا إلةةة متنوعةةة إح لن ةةا لدح 
قةةوك  لكبةةاالصةةي  صاعةةي  كهةةذا .(66)امثةةل ركيةة ك  ةةناعية صاقتصةةاد ةهةةي ص  كانوعةة  

الصةةةي  اسةةةتطاعا ص خمةةة  سةةةوان العةةةالمك صا قةةةير بحةةةوالي  كعمةةةل فةةةي التةةةارلت
نتاجيةةةةةةك صسةةةةةاعي علةةةةة  حلةةةةةل حةةةةةا   طاقةةةةة إاحولةةةةل الكةةةةةم العةةةةةيدي ال ا ةةةةةل إلةةةةة 

صلةةةةا  الةةةةبعض لن العمالةةةةة الاخيصةةةةة هةةةةي السةةةةبا  ك  الةةةةةي ي للعمةةةةلالصةةةةينيي
 .(76)للقيرك التنافسية للمنتعاح الصينية يالا يس

اقتصةةاد عةةالمي بعةةي  لكبةةا عةةي احقتصةةاد الصةةيني ثةةاني : العوامــل االتتصــادية - 
اد اليابةةةةةان فةةةةةي عةةةةةا  اقتصةةةةةاد الوح ةةةةةاح المتحةةةةةيك ا مالويةةةةةةك صقةةةةةي سةةةةةبل اقتصةةةةة 

منةةذ قيةةا  العم ورلةةة  اسةةالع  ا ا اقتصةةاد   صقةةي تةة يح الصةةي  نمةةو   كهةةذا .  2010
صلةةذكا  .(86)بعةةي اطبيةةل سياسةةة ال ةة   صاحنفتةةا  اصخصو ةة  ك  1949عةةا  

 لرادحفقةةةةةي  كب ةةةةةا ادخلةةةةةا منظمةةةةة التعةةةةةارك العالميةةةةة لتكةةةةةون عضةةةةو  لن الصةةةةي  
ك بينمةةا  لةةا الصةةي  متمسةةوة علةة  لسةةاس لن ةةا دصلةةة متقيمةةةالمنظمةةة قبول ةةا 

بأن ةةةا اةةةيخل المنظمةةةة علةةة  لن ةةةا دصلةةةة ناميةةةة حتةةة  احصةةةل علةةة  احمتيةةةا اح 
احقتصةةةاد ة  الةةةيصل لكبةةةال ةةةبحا مةةة   .(96)الصةةةينيصبال ةةةاار صالعفةةةاظاحك 

 صغ ح منتعاا ا جميص دصل العالم بأرخ  ا سعار.   كفي العالم 

جمعةةا مةةة الةةب دك فقةةي حا ةةا القيةةادك السياسةةية علةة  خي العوامــل السياســية: -د
رى الواقةةةص احةةةا غطةةةاظ اتةةةتااكي فةةةي البنيةةةة بةةةي  التطبيةةةل الالسةةةمالي علةةة  ل

 اا   ةةيف لععةةل الصةةي  عم قةة  العلولة صبي  حوومة ماك لة قولةةة املةةل مةةةاصع  
ا تةةةةعص الةةةةةاكاح متعةةةةيدك اسةةةةتثمارل   اثةةةةم صفةةةةاح مناخةةةة   ك(70)اا صسياسةةةةي  اقتصةةةةاد   

هةةةذه انتع ةةا   ا% مةة   ةةةادراا60لةةة  ل سةةةتثمار ب ةةا حتةةة  ص ةةل إالعنسةةياح 
الةاكاح لقاما العي ي مةة  المةةةاصعاح صهذه  (71)خالصة لص مةتاكة الةاكاح
ا كثيةةاك للعمةةل ممةةا لاةةا  فا ةة   الكبيةةا للصةةناعة؛اعيح علةة  احنتةةةار التةةي سةة 

مما انعوةة  علةة  اهتمةةا  الصةةي  بالتوسةةص فةةي التعلةةيم  ؛صالو ا   للعمال الم اك 
 .(72) العالمي سوق الصربطه ب كالصناعيفني ال

 :مةة ا تم القياداح صالسلطاح في جم ورلةةة الصةةي  بةةا خ ق  :الدينيةالعوامل  -ه
فةةي صغاسةة ا  كصحةةا للعمةةل كاقةةانالص  كتعاصن الص  كخ مالص  كصيقالص  كمانةا 

عةةعيفة   ع قةةة الصةةينيي صعلةة  الةةاغم مةة  لن .الفنيةةةنفةةوس طةة ، المةةيارس 
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مةةة  % 10نةةةه ح   لةةةي عةةة  يا إلةةة  لالاسةةةمية اةةةة فالحصةةةا ياح  مةةةص ا د ةةةان؛
 :صهةةي كمليةةون نسةةمة  ةةي نون بالعقا ةةي الا يسةةية 100جملةةة السةةوان لي حةةوالي 

جانةةةا الكونفوتيوسةةةية عقيةةةيك  السةةة  ك إلةةة ص المسةةةيحيةك ص الطاصلةةةةك ص البوح ةةةةك 
صكل ةةا صافةةيك مةة  خةةار  الصةةي  فيمةةا عةةيا "الطاصلةةة" هةةي الوحيةةيك حاح  كخا ةةة

لةةةاغم مةةةة  لن معظةةةةم د ةةةانت م صعقا ةةةةيهم صعةةةةعية صعلةةةة  ا .(37)المنةةةةأ الصةةةةيني
امثةةل سةةلوكياح النةةاس الحياايةةة المعاتةةة كحةةام  كصلكن م جعلوهةةا منةةاه  حيةةاك 

 المواط  الصيني عل  العمل صالع ي صالسعي صاحجت اد.  
ـ اخامســـً  الواليـــات المتحـــدة الصـــناعي وســـوق العمـــل فـــي فنـــي الالثـــانوي التعلـــيم  ــــ

 :األمريكية
 ل اإاي:  صلتم اناصله م  خ 

 النظام التعليمي في الواليات المتحدة األمريكية:   -1

 إلةة كةةل طفةةل فةةي الوح ةةاح المتحةةيك ا مالويةةة ليصةةل  لمةةا  ا  عي الطالةةل مفتوحةة  
الثامنة صحتةة  الثامنةةة عةةةا علةة   لصة سم  س  الساد  بيل الجباري التعليم ف كالعامعة

فةةي هةةذه المااحةةل اليراسةةية  صنسةةتطيص لن نعمةةل كصالوحةةياح المحليةةةاخةةت ف الوح ةةاح 
 : (47)ا اي
: صاضةةةم دصر الحضةةانة مةةة  سةةة  الثانيةةةة وريــاض األطفــالمرحلــة الحضــانة  -ل

 لنمةةو المتكامةةل للطفةةل صانميةةة تمصةةيتهصحتةة  الاابعةةة: صا ةةيف إلةة  احقيةةل ا
ا طفةةةال فتبةةةيل مةةة  سةةة  الاابعةةةة إلةةة  سةةةة  صلمةةةا رلةةةاى  .بعوانب ةةةا الممتلفةةةة

 النظا  التعليمي.  السابعةك صرلاى ا طفال ج ظ م  
ي القةةةواني  بةةةي  الوح ةةةاح إح لن مةةةص صجةةةود احخةةةت ف فةةة : المرحلــة االبتدا يــة -،

مةة  عمةةا سةةا سةةنواح لص سةةبص سةةنواح ا صمعانيةة  ا غلةةا التعلةةيم  وةةون إل اميةة  ل 
العامةةة احبتيا يةةة هةةي إلةة  سةة  السادسةةة عةةةا لص السةةابعة عةةةاك صالمةةيارس 

ل  اخت ف معتقةةياا م صل ةةول م ميارس مةتاكة  لتحل ب ا جميص ا طفال ع
 صثاصاا م.  

ــة: -  ــة الثانويـ صلطلةةةل علي ةةةا مةةةيارس الماحلةةةة الثانولةةةةك صهةةةي مةةةيارس  المرحلـ
متنوعةةة مةة  التنظةةيم  معانيةةة عامةةة لامةةالويي ك صاأخةةذ هةةذه الماحلةةة لتةةواح  
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ف نةةان المةةيارس حاح ا ربةةص سةةنواح التةةي  سةةبق ا ثمةةاني سةةنواح فةةي الماحلةةة 
ارس حاح السةةا سةةنواح صالتةةي  سةةبق ا سةةا سةةنواح فةةي السةةابقةك صهنةةان المةةي

 صانقسم الماحلة الثانولة إل  قسمي :  ك الماحلة السابقة

ــدنيا • ــة الـ صمةةةيا ا ثةةة ن سةةةنواحك صهةةةذه اعةةةي لليراسةةةاح  كالمدرســـة الثانويـ
 صهي الةا عة.  الفنية 

ــا • ــة العليـ ــة الثانويـ صمةةةيا ا ثةةة ن سةةةنواحك صاعةةةي هةةةذه المةةةيارس  كالمدرسـ
   .ةللكلياح العامعي

التعليمية في الوح اح المتحيك ا مالويةةة ح انعةة ل عةة  هذا صل حظ لن العملية 
صالتطةةولا فةةي ممتلةة  القطاعةةاحك صلعنةةي حلةةل لن لكةةل غياهةةا مةة  عمليةةاح ال ةة   

لص مؤسسةةةة مةةة  مؤسسةةةاح اليصلةةةة دصر محةةيد فةةةي إطةةةار مةةة  التفاعةةةل صالتكامةةةل قطةةا  
ا هةةةياف الماجةةةوكك علةةة  ا طةةةااف صالتنسةةةيل مةةةص المؤسسةةةاح التعليميةةةةك حتةةة  احقةةةل 

نةةه ح  موةة  إ ةة   عليةةه العميةةص هةةو ل تفةةل  اعامةة   مبةةيل  ن هنةةان كافةك حيث إ المعنية
بةةةي لن  ةةةيرن  ك فةةة كافةةةة التعلةةةيمك دصن لن  ةةةةارن فةةةي الةةةل العمليةةةة لعضةةةاظ المعتمةةةص

 .(57)العميص مسلوليت م اعاه الل القضية العوهالة
الواليــات المتحــدة األمريكيــة وعلتتــ  فــي  الصــناعيفنــي نشـأة وتطــور التعلــيم ال -2

   :بسوق العمل

الوح ةةةاح المتحةةةيك ا مالويةةةة فةةةي ن ا ةةةة القةةةان التاسةةةص عةةةاف التعلةةةيم الفنةةةي فةةةي 
جةةه التعلةةيم الفنةةي   ص  1906عةةا  ففةةي  ربطةةه بمتطلبةةاح الةةب د احقتصةةاد ة.عةةةاك صاةةم 

عاح قانونيةةة    ةةيرح عةةيك اةةةال1907صفةةي عةةا   لميمة احقتصاد القومي ا مالوةةي.
 إنةةةةاظاةةةم التوسةةةص فةةةي  لثاهةةةاعةةة  الكةةةونعاس ا مالوةةةي لتنظةةةيم التعلةةةيم الفنةةةيك صعلةةة  

 ك 1910خا ة لةةذلل عةةا  الصناعي بموجا إستااايعية فني الميارس التعليم الثانوي 
هذا صقي مةةا التعلةةيم  .باهتما  الااساظ عل  ما التارلتفني الالتعليم الثانوي  حظيصقي 
 –  1982سةةةنة فةةةي الفتةةةاك مةةة   12-10مةةة  تةةةاك انحطةةةاا دامةةةا الصةةةناعي بففنةةةي ال

 .(67)   سبا، من ا1994
عةةةيها عةةة  ب  صالعمالةةةة ص مناسةةةبة باامعةةةه ححتياجةةةاح الطةةة ، صالمعتمةةةص عةةةي   -ل

 مواقص العمل صالنتا .  
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يةةةةةة نعةةةةةيها عةةةةة  الو يفةةةةةة صخيمةةةةةة المعتمةةةةةص اإب  ص  كتةةةةةولية المنةةةةةاه  اليراسةةةةةية -،
 صالمستقبلية.  

 ؛الصناعي صالعةة صف عةة  احلتحةةاق بةةهفني التقبل التعليم ايني النظاك إل  مس - 
كةةل حلةةل ك  ةةذا النةةو  مةة  التعلةةيم لحيةةث الحسةةاس الط بةةي بأنةةه ح مسةةتقبل 

  صهةةو مةةا 1994قةةانون مةة  الميرسةةة إلةة  العمةةل عةةا  صغياه لد  إل   ةةيصر 
 The school Toإلةة  فةةام العمةةل مبةةادرك مةة  الميرسةةة با  سةةم  ل ضةة  

work opportunities Aet  فةةةي فنةةةي لدح إلةةة  ربةةةط التعلةةةيم الالةةةذي
 ؛مةة  خةة ل معموعةةة مةة  اإليةةاح كالوح ةةاح المتحةةيك ا مالويةةة بسةةوق العمةةل

في احلتحاق بباام  اعلم اعاي فةةي موةةان  لعميص الط ، متساصلةالفام صال
العمةةل صالميرسةةةك صحلةةل عةة  طالةةل حلقةةاح ص ةةل بةةي  التعلةةيم الثةةانوي الفنةةي 

ا  سةةة ل انتقةةال الطةةة ، انتقاليةة  ا التةةةالص نظامةةة  هةةةذا صجةةي صلصل ةةحا، العمةةةلك 
اختيةةةةار بةةةةي  الميرسةةةةة صموةةةةان العمةةةةل الحقيقةةةةيك صلقةةةةو  النظةةةةا  علةةةة  لسةةةةاس 

التةةي ا للمسةةتولاح صفقةة   اللتمصةة   ؤهلةةون فيةةه م ارلةة   الساسةةي   معةةاح  الت ميةةذ 
كةةةذلل  ةةةوفا هةةةذا القةةةانون عمليةةةة ك  قاهةةةا المعلةةة  الةةةوطني لمسةةةتولاح الم ةةةارك 

مةةص اوجيةةه الةةيعوك  إعةةافيالط ، في العثور علةة  ص يفةةة لص اةةيرلا  متابعة
، الطةةة  سةةةتطيص  اا لبنةةةاظ نظةةةا   م ةةةي طالقةةة  معةةة  للمعتمعةةةاح المحليةةةة للعمةةةل 

لص إلةةةةة  م لةةةةةي مةةةةة  التعلةةةةةيم مةةةةة  الميرسةةةةةة إلةةةةة  ص يفةةةةةة لصلةةةةة  جيةةةةةيك اباعةةةةةه ا
 صالتيرلا.  

 مريكية:  الواليات المتحدة األالصناعي في فني الالثانوي أهداف التعليم  -3

صحلةةل بحوةةم التو لةةص  ؛اتعةةيد ا هةةياف التابولةةة صاتنةةو  داخةةل المعتمةةص ا مالوةةي
هةةذه ا هةةياف مةة  طبيعةةة صفلسةةفة المعتمةةصك صفةةي  ةةل هةةذه الفلسةةفة  قاليم ةةاك صاةةةتل 

اطةةورح ا هةةياف  ؛التعلةةيم مةة  خةة ل التةةيرلا صالمبةةاك  لهميةةةعلةة   لكةةيحالتةةي القوميةةة 
صل ةةيف  كهةةذا يةةا.جةةل الت يوح اح المتحيك ا مالوية م  لال العامة للنظا  التعليمي في

 الصةةةناعي مةةة  خةةة ل مةةةا اقيمةةةه بةةةاام  صمنةةةاه  التعلةةةيم الثةةةانوي فنةةةي ال التعلةةةيم الثةةةانوي 
 .(77)الصناعي إل  اإايفني ال
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صاأهيةةةل الكةةةوادر البةةةةالة الفنيةةةة الميربةةةة علةةة  الم ةةةاراح الفنيةةةة الصةةةناعية  إعةةةياد -ل
  ا   صالم   الصناعية.  الممتلفة للعمل في إحي  الو 

صالم ةةةةةاراح الفنيةةةةةة النظالةةةةةة  كصالمبةةةةةااح كصالثقافةةةةةة كا صلةةةةةي الطةةةةة ، بالمعلومةةةةةاح -،
 الصناعي.  فني الالتي اؤهل م ليوونوا فنيي  م اك في معاحح العمل  كصالعملية

التةةي امصةة  في ةةا صحلةةل مةة  خةة ل الم نة ايرلا الط ، عل  إاقان م اراح  - 
 اح.  التيرلا في المصانص صالةاك

 بي  الط ، صحا صاحتاا  العمل الذي  قومون به.  غاس رص  التعاصن  -د

صالةةةوحظ  كصالنتةةةا  كصحةةةا العمةةةل كانميةةةة رص  الةةةوحظ للةةةوط  فةةةي نفةةةوس الطةةة ، -ه
 للةاكاح صالمصانص التي  تيربون في ا.  

ةغةةةاس القةةةةيم احسةةةتثمارلة  -ص ةح احسةةةةت  كية  ةةةةةة الطةةة ، مةةةة  خةةةة ل فةةةةي نفةةةةوس  ةةةةة
صإقامةةةةة المةةةةةاصعاح النتاجيةةةةة  كفةةةةاا  فةةةةي عمةةةةل إنتةةةةا  مفيةةةةيلصقةةةةاح الاسةةةةتثمار 
 الص ياك.  

حسةةةةةتميا  الوسةةةةةا ل صا دصاح  ؛صالقةةةةةيراح ال  مةةةةةةالم ةةةةةاراح إكسةةةةةا، الطةةةةة ،  - 
 المعينة عل  النتا  صالعمل صالتصنيص بطاق علمية سليمة صامنة. 

كةةي ة التةةي اةةؤهل م لم  الكفاظك صالم اراح الفنيالو ول بالط ،  عل  مستو   - 
 عنا ا القو  العاملة الناجحة في المعتمص ا مالوي.   وونوا م  لحي

 الصناعي وسوق العمل:فني الالثانوي نظام الربط بين التعليم  -4

صسةةوق الصةةناعي فنةةي الالثةةانوي الةةابط بةةي  التعلةةيم  نظةةم نتنةةاصل فيمةةا  لةةي لهةةم 
الفنيةةة م  التابيةةة بةةااص ك نظا  التعليم م  الميرسةةة الثانولةةة إلةة  العمةةل: صاتضم  كالعمل
بةةاام  التلمةةذك التعاصنيةةة ص ك بةةاام  العةةذ، للم نةةةص ك بةةاام  المبةةااح الم ارلةةةص ك صالتقنيةةة

   ك صنتناصل ا فيما  لي:الصناعية
ســنة  12-10الصــناعي بفتــرة تــدني اســتمرت مــن فنــي النتيلــة لمــرور التعلــيم  -ل

اجةةاح عةةي  مناسةةبة باامعةةه ححتيك (87)م ألسـباب منهـا1994 –م 1982من عـام 
عةةيه عةة  مواقةةص العمةةل صالنتةةا ك صعةة صف الطةة ، عةة  بص  كالطةة ، صسةةوق العمةةل

لد  حلةةل إلةة   ةةيصر قةةانون  ل ةةذا النةةو  مةة  التعلةةيمك نه ح مستقبل  ؛احلتحاق به
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بسةةوق العمةةل فنةةي صالةةذي لد  بةةيصره إلةة  ربةةط التعلةةيم ال كمةة  الميرسةةة إلةة  العمةةل
  من ا: كم  خ ل معموعة م  اإلياح

اإليةةة قامةةا علةة   :(للعمــلالمدرســة الثانويــة التعلــيم مــن )ظــام األول فــي الن •
طةةةيط صالمصةةةانص فةةةي ام كالةةةةاكاح :ممثلةةةة فةةةي كمةةة  الع ةةةاحمةةةةاركة العي ةةةي 

المةةةيارسك مةة  خةةة ل إرسةةةال  صمةة صانفيةةذ صاقةةةولم بةةاام  صلنةةةةطة هةةذا المةةةةاص  
خبةةااظ فةةي الم ةة  إلةة  المةةيارس كمتحةةيثي  للطةة ، عةة  خبةةااا م الو يفيةةة فةةي 

صلقومةةون بعةةاصى امثيليةةة الم ةة ك صكمةةوج ي  للبةةاام  التةةي اقةةيم ا الميرسةةةك 
للط ،ك اوعي ل م طاق ممارسةةة الم ةة ك صلتكةةون هةةذا النظةةا  مةة  العنا ةةا 

   التالية: ا ساسية

 هصلةةتم مةة  خ لةة  School Based Learningالتعلةةيم القةةا م علةة  الميرسةةة  -
 حةةيدها سةةوق العمةةلك  ي  التعلةةيم صالتةةيرلا داخةةل الفصةةل اليراسةةي صفةةل مقةةا

صإرتةةةاد الطةةة ،ك  كتكةةةةاف ميةةةول معينةةةةصبةةةاام  اس كالم ةةة صبةةةاام  اوعيةةةة 
افني صاختيار المسار ال  .م  الص  الحادي عةا للط ، بيظ 

صلةةتم مةة  خةة ل  Work – Based learningالتعلةةيم المبنةةي علةة  العمةةل  -
 ةةةاراح التةةيرلا مصةةةمم لمقابلةةةة م االتةةيرلا الةةةو يفي فةةةي موقةةص العمةةةلك صهةةةذ

صصفةةةل مقةةةا ي  ال يلةةةة الو يفيةةةة لمقةةةا ي   كمبنيةةةة علةةة  احتياجةةةاح الصةةةناعة
 .الم اراح

ــاني )برنـــامج التربيـــة   • ــام الثـ صهةةةو مةةة  البةةةاام   :والتقنيـــة(الفنيـــة وفـــي النظـ
صالتقنيةةة الفنيةةة ب عةةياد الكةةوادر  ك صلعنةة الواسةةعة احنتةةةار فةةي الوح ةةاح المتحةةيك 
بالعانةةا العانةةا ا كةةاد مي لليراسةةة بةةط في المعاحح الممتلفةك صل يف إلةة  ر 

ن  وونةةةوا لعضةةةاظ فةةةي م ةةة ك صربةةةط التعلةةةيم ك صلؤهةةةل الةةةةبا،  صالتقنةةةيفنةةةي ال
ة ا كةةةةةاد مي بةةةةةالم   الممتلفةةةةةة فةةةةةي سةةةةةوق العمةةةةةلك صربةةةةةط الكيانةةةةةاح التعليميةةةةة 

صلثبتةةةةةا اليراسةةةةةاح لن الطةةةةة ،  بالكيانةةةةةاح احقتصةةةةةاد ة الموجةةةةةود فةةةةةي البيلةةةةةة.
في دراست مك هذا صلقةةو  الكثيةةا مةة  لكثا دافعية للتقي  البانام  الملتحقي  ب ذا 

صالتقنيةةة الفنيةةة اقي م اححتياجةةاح  :هذا البانام  م  خ لرجال ا عمال بيعم 
التي  حتاجون ا في المستقبلك صلقةةو  البانةةام  بتحقيةةل الةةل اححتياجةةاحك علةة  

ة التعليميةةةةة ب مةةةةةياد المؤسسةةةةةاح  ا لبةةةةةانيل المثةةةةةالك اقةةةةةو  تةةةةةاكاح اصةةةةةنيص بسةةةةة 
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صلعافةةون كيةة   كلتةةير، علي ةةا هةةؤحظ الطةة ،ص  كبالماكينةةاح صالمعةةياح الحي ثةةة
مةةةةة  خةةةةة ل اقةةةةةي م قا مةةةةةة بالم ةةةةةاراح  ؛صكيةةةةة   سةةةةةتميمون ا ك تعةةةةةاملون مع ةةةةةا

 .المطلوبة

ــة( • ــرامج الخبــرات المهاري خةةيماح هةةذا البةةاام  لقةةي  ص  :وفــي النظــام الثالــث )ب
 وةةون الطلةةا احةةا متابعةةة  اتعلل بم اراح العمل مص الميارس الثانولةةةك صفي ةةا

لسةةةابيصك الةةةاكة  ةةاحبة البانةةام  طةةةوال العةةا  ثةةم ممارسةةة الم نةةةة لمةةيك سةةتة 
 .(97)مص الةاكاح ةعياد الميارس المتعاصنصنعي البانام  في  لادك ل 

ــع: • ــام الرابـــ ــي النظـــ  Career Magnetبةةةةةاام  العةةةةةذ، للم نةةةةةة  وفـــ

programmers  الم ةةةة صلكاد ميةةةةة Career Academies مثابةةةةة صهمةةةةا ب
ميارس لص باام  عم  مةةيارس حاح منةةاه  موج ةةه لعةةياد الت ميةةذ لصةةناعة 

ميي  صالم نيةةي  فةةي عمليةةة صلتم حلل بالتعاصن مةةا بةةي  الميرسةةي  ا كةةاد  كمعينة
علةة  مسةةتو  الفنيةةة التكاملك صلعتمي لسلو، التكامل للموعةةوعاح ا كاد ميةةة ص 

 Operative apprenticeshipصالنظا  المام  التلمذك التعاصنيةةة ك المقاراح
 (80)ا لما  ليصهو عبارك ع  تول للتيرلا في موان العمل صلتم صفق  

 صااحةةةاداح العمةةةال صكليةةةاح المعتمةةةص بتقةةةي م اعلةةةيم اكليةةة  ل ةةةحا، ا عمةةةال  -
ك فةةي التعلةةيم  ي رسمي امثل فيه الميمةةة القا مةةة علةة  العمةةل المبةةااظ ا ساسةةي

ك لفتةةاك محةةيدك مةة  الوقةةا علةة  العمةةل لةةي   ةةاحا العمةةللوافةةل الطالةةا ص 
ك  ةةةاحا العمةةةل ص يفةةةة دا مةةةة للمتةةةير، بعةةةي إكمةةةال التةةةيرلا بنعةةةا لةةةوفا ص 

نتيعةةة افتقةةار لنةةةلا التعابةةة صقةةي . (81)اعابةةة مي نةةة اولسةةاصمةة  لمثلةةة حلةةل 
سةةةعا تةةةاكة هيلتةةةي  ا سةةةاسصعلةةة  هةةةذا  كالعمةةةال إلةةة  الم ةةةاراح ا ساسةةةية

اضةةم فةةي غيةةا ربحيةةة فصةةلة في البنةةاظ صالتةةةييي ب نةةةاظ هيلةةة منالمتمصصة 
المصةةلحة الا يسةةية ممثلةةي  مةة  تةةاكاح  ةةناعية صل ةةحا، معلةة  إدارا ةةا 

صقةةةةيموا المةةةةيارس العامةةةةةك صماكةةةة  اولسةةةةا التكنولةةةةوجيك  :مثةةةةل كفةةةةي المي نةةةةة
صاعتمةةي البانةةام  علةة   ك2000باسةةم حافيةةة  فا للتلمذك الصةةناعية عةةا بانامع  

داخةةل  اتةةملا اةةيرلب   كنواحلربص سةة  لميك العمل داخل المصانص بصورك ر يسية 
كانةةةا نظالةةةةك صاةةةم مةةةني الطةةة ، مقابةةةل المصةةةانص باسةةةتثناظ السةةةنة ا صلةةة  
فةةةي السةةةنة  ا ومةةة   220امتةةةيح اليراسةةة إلةةة  ص مةةادي مةةة  ل ةةةحا، المصةةةانصك 
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هةةةذا ك اك كمةةةا امتةةةي اليةةةو  اليراسةةةي إلةةة  السةةةاعة المامسةةةة ومةةة   175مةةة   بةةةيح  
يةةة العاد ةةة لص الطبيعيةةة بةةالمقاراح بالعافة إل  اراباا المنةةاه  الفنيةةة صالعلم

إلةة   ةةناعاح لخةةا  صتةةاكاح صنتيعة لنعا  هذه التعابة امتةةيح ك التطبيقية
 باسم تاكاظ الم نة.   خيالةلخا  احا مسم  مؤسسة 

 :  تيباآل تتميز األنظمة السابا اإل ارة  ليها -ب
ح ححتياجةةةاا م الفعليةةةة صالم ةةةارا امناسةةةب   اهةةةذه ا نظمةةةة للطةةة ، اعليمةةة  اةةةؤم   •

 المتوافقة مص مقا ي  العمل.  
 الصناعة.  عل  مقا ي  احيدها  صالمبني كالتاخي  بم اصلة الم نة •

صلل ةةي الحةةواج  القا مةةة بةةي  وجةةه عةةا  صالعمةةلك ب ةةابط بةةي  التعلةةيم الثةةانوي   •
صبي  المعافة صالعمةةلك صالنظالةةة صالتطبيةةلك ك صالم اري النةاا العقلي صالييصي 

   صالعمل ا كاد مي صالم ني.

 اوفيا عمل لعميص المالعي .   •

 كا عمةةةةال : قةةةو  علةةةة  مةةةةاركة محليةةةةة بةةةي  ج ةةةةاح عي ةةةيك اضةةةةم قطاعةةةاح •
صهنةةان سةةعي دا ةةم للتعي ةةي  .صغياها كصالحوومة كصالعمال كصالتعليم  كصالصناعة

فةةي سةةوق فةةي منةةاه  التعلةةيم الفنةةي فةةي عةةوظ المت يةةااح المتعةةيدك صالسةةالعة 
صالقا مةةة علةة  لنظمةةة التعلةةيم المتعةةيدكك م  خ ل الماصنة الكبياك فةةي العملك 

 ماك لة في الدارك م  امطيط صانفيذ صمتابعة.   ال 
الصــناعي فنـي الالثــانوي ربــط التعلـيم  نظـم المـ ثرة فــيالثقافيــة القـو  والعوامـل  -5

 :(82)بسوق العمل 

 صلتم اناصل ا م  خ ل اإاي:
العةة ظ ا صسةةط مةة  قةةارك  اقص الوح اح المتحةةيك ا مالويةةة فةةي: العوامل اللغرافية -ل

صمةة  المحةةيط اك صحتةة  الموسةةيل جنوبةة   صامتةةي مةة  كنةةيا تةةماح  لمالوةةا الةةةماليةك 
 2مليةةون كةةم  9.5اك صابلةةب مسةةاحت ا صحت  المحيط ال ةةادي غابةة  اك ا طلسي تاق  
% م  مساحة العالمك صهةةذه المسةةاحة الةاسةةعة المتااميةةة ا طةةااف 7لي حوالي 

 .اني  ا بي تنو  في ا المناخ انوع  

مليةةةةةون نسةةةةةمةك اتصةةةةةير  324.366 بلةةةةةب عةةةةةيد سةةةةةوان ا  :العوامـــــل الســـــكانية -،
ن ةةا امثةةل القةةو  العظمةة   مالوية الموانة ا صلةة  مةة  حيةةث إالوح اح المتحيك ا
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النةةةةةةةاا بالعةةةةةةافة إلةةةةةة  ال راعةةةةةة فةةةةةةي لعمةةةةةل السةةةةةةوان ص ا صلةةةةة  فةةةةةةي العةةةةةةالمك 
 لكبةةايك صاعةةي دصلة في العالم مةة  حيةةث النتةةا  الصةةناع لكباصاعي  كالصناعي

صالصةةناعاح ا خةةا ك صلةةذا  كصال  ل صالنسةةي  كالسياراح :دصل العالم في  ناعة
 صاابطه بسوق العمل.   كالصناعيفني بالتعليم الا تم 

  ةةاابط البنةةاظ احقتصةةادي فةةي الوح ةةاح المتحةةيك ا مالويةةة: العوامــل االتتصــادية - 
اد صحالتةةةةه صمقيراةةةةه ك التةةةةي اةةةةؤم  بةةةةالفالالسةةةةماليةبةةةةالفكاك  كمةةةةا فةةةةي دصل لصربةةةةا

فاليصلةةة فةةي  ةةل  ؛فةةي البنةةاظ احقتصةةاديك لةةذا جةةاظ  ةةي  هةةذه الفكةةاك صإموانااةةه
دا مةةةةا  تةةةةان حلةةةةل ص  كح اتةةةةيخل فةةةةي تةةةةلون المعةةةةام ح احقتصةةةةاد ةالالسةةةةمالية 

 وفـيمشـروعاتها بنفسـها،   دارةلألفراد والهيئـات والم سسـات والشـركات فـي 
مةةةةةة الوح ةةةةةاح الممتلفةةةةةة القطةةةةةا  اةةةةةةعص الحوومةةةةةة الفييراليةةةةةة صحوو عةةةةةوظ حلةةةةةل 

المةةةةام إلةةةة  احسةةةةتثمار فةةةةي التعلةةةةيمك صهةةةةذا  ةةةةؤدي إلةةةة  التنةةةةو  فةةةةي المةةةةيارس 
لةةةةيم احلتحةةةةاق بنةةةةو  التعبالتنةةةةو   سةةةةمي للطةةةة ، هةةةةذا ص  كصلنةةةةةطت ا صمعاحا ةةةةا

فنةةةي لةةةذا فالع قةةةة بةةةي  التعلةةةيم عامةةةة صالتعلةةةيم الالمناسةةةا لقيرااةةةه صاسةةةتعيادااه؛ 
 العمل صطييك قا مة عل  العاى صالطلا.  الصناعي بصفة خا ة صسوق 

ــل  -د ــيةالعوامـ مةةة  حيةةةث القةةةااراح للعامةةةل السياسةةةي لثةةةاه علةةة  التعلةةةيم : السياسـ
ا حينمةةا اعةةاى التعلةةيم ا مالوةةي حنتقةةاداح صالتةةةالعاح صقةةي   ةةا هةةذا صاعةةح  

 ك صكذلل  ةةيصر 1957ا  ع لفتااح ممتلفةك كما حين في  يمة سبوانفي 
القانونيةةة لةةابط اقةةو  الحوومةةة ب  ةةيار التةةةالعاح هةةذا ص مةةة فةةي خطةةاك اقالةةا ل

 الصناعي بصفة خا ة بسوق العمل.  فني التعليم بصفة عامة صالتعليم ال

مةة  ا جنةةاس الم ةةاجاك المعتمةةص ا مالوةةي  تكةةون مةة  خلةةيط  :الدينيــةالعوامــل  -ه
ا للحالةةةة بةةةا صبصةةةفة خا ةةةة مةةة  بالطانيةةةا طلبةةة  ص جةةةاظح بصةةةورك عامةةةة مةةة  لصر 

لن العميةةص  ؤمنةةون فةةي لعمةةاق م لن يةةةك صرغةةم هةةذا الملةةيط إح السياسةةية لص الي ن
ا علةة  لةةذا كةةان ل امةة  م  الوح اح المتحيك  توق  عل  قيراح الةعا صم ارااهك ل

الفاد في هةةذا المعتمةةص لن  ةةتعلم لي م نةةة مةة  الم ةة  اتناسةةا صميولةةه صم ارااةةه 
حالةةة الي انةةة ص  كلتعةةيد الثقافةةاح اصنظةةا   لن  ةارن في بنةةاظ المعتمةةص.حت   مو  

في هذا المعتمص ل ةةبي التاكيةة  علةة  التعلةةيم بمثابةةة البواقةةة التةةي انصةة ا في ةةا 
 كصلنواعةةه كلةة  مااحةةل التعلةةيم تفتم ؛ تميةة  بةةالتنو جميةةص الثقافةةاحك صلةةذا فةةالتعليم 
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 هالصةةناعي صربطةة فنةةي مةة  صح ةةة إلةة  لخةةا ك صا ةةتم الوح ةةاح بةةالتعليم الصمياةةه 
 لسابقة التارك إلي ا.  بسوق العمل م  خ ل ا نظمة ا

ـاسادسً  التحليـل المقـار  بـين كـل مـن  مهوريـة مصـر العربيـة و مهوريـة ألمانيــا  ـــ
 االتحادية و مهورية الصين الشعبية والواليات المتحدة األمريكية:  

لما ام استعااعةةه عةة  صاقةةص التعلةةيم الثةةانوي الفنةةي الصةةناعي صسةةوق العمةةل  اصفق  
للمانيةةةا احاحاد ةةةة صجم ورلةةةة الصةةةي  الةةةةعبية ة فةةةي مصةةةا صخبةةةااح كةةةل مةةة  جم ورلةةة 

صالوح اح المتحيك ا مالوية في معال ربط هةةذا النةةو  مةة  التعلةةيم بسةةوق العمةةل  تضةةي 
 ا اي:  

 من حيث النظام التعليمي )السلم التعليمي(:   -1
حيــث يت ــو  اتةةةابه مصةةا صالةةيصل الث ثةةة إلةة  حةةي مةةا فةةي النظةةا  التعليمةةيك  -ل

 :صاةةةمل كالماحلةةة ا صلةة  .مةة  ثةة ن مااحةةل رسةةمية ي السـلم التعليمـي المصــر 
 كسةةةا سةةةنواح لتعلةةةيم احبتةةةيا ي مةةةيك اليراسةةةة بةةةه)ا :صلةةةةمل كالتعلةةةيم ا ساسةةةي

التعلةةةةيم الثةةةةانوي الفنةةةةي  كصالتعلةةةةيم العةةةةيادي صمةةةةيك اليراسةةةةة بةةةةه ثةةةة ن سةةةةنواح(
اعارلةةةةة(ك صمةةةةيارس ص  ناعيةك ةةةة ص  ) راعيةةةةةك :إلةةةة  مةةةةيارس ثةةةةانوي فنيةةةةةصلنقسةةةةم 
صاقبةةةل الحا ةةةلي  علةةة  العياد ةةةة الم نيةةةةك صماحلةةةة  كنيةةةة  ةةةناعيةثانولةةةة م 

مةة  ثةة ن  تكةةون  فــي  مهوريــة ألمانيــا االتحاديــةو ك التعلةةيم العةةامعي صالعةةالي
الماحلةةةة الثانولةةةة ص الماحلةةةة احبتيا يةةةة صهةةةي إل اميةةةة معانيةةةةك  ؛مسةةةتولاح رسةةةمية

صماحلةةة وي الثةةاني( التعلةةيم الثةةانالثةةانوي ا صلك ص )التعلةةيم  :صانقسم إلةة  مسةةتولي 
مةة   في  مهوريـة الصـين الشـعبية  تكون السلم التعليمةةيبينما  .التعليم العالي

صلنقسةةةم إلةةة   كصماحلةةةة التعلةةةيم الثةةةانوي  كسةةةنة( 12-7الماحلةةةة احبتيا يةةةة مةةة  )
سةةةةنواح( صالثانولةةةةة العليةةةةا صمةةةةيا ا ثةةةة ن  3)الثانولةةةةة الةةةةينيا صمةةةةيا ا  :مةةةةاحلتي 

 تكةةون  وفي الواليـات المتحـدة األمريكيـة .العالي صماحلة التعليم اك سنواح ل ض  
صرلةةاى ا طفةةال صهةةي جةة ظ مةة  النظةةا   كالسةةلم التعليمةةي مةة  ماحلةةة الحضةةانة
صالماحلةةةةة الثانولةةةةة صانقسةةةةم إلةةةة  الميرسةةةةة التعلةةةةيم الاسةةةةمي الماحلةةةةة احبتيا يةةةةةك 
   ك صماحلة التعليم العالي.الثانولة الينيا صالميرسة الثانولة العليا

 الصناعي وعلتت  بسوق العمل:فني الالثانوي نشأة وتطور التعليم من حيث  -2
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امتلةة  مصةةا صالةةيصل الث ثةةة مةة  حيةةث نةةةأك صاطةةور التعلةةيم الثةةانوي الفنةةي  -ل
فـــي حيةةةث  عةةةي التعلةةةيم الفنةةةي الصةةةناعي  الصةةةناعي صع قتةةةه بسةةةوق العمةةةلك

 مةةي  الطةة ، مةة  لبنةةاظ الفلةةاح  كمنةةذ نةةةأاه اعلةةيم مةة  اليرجةةة الثانيةةة مصــر
  مةةا 1952قةةل موانةةة اجتماعيةةةك صاسةةتما الوعةةص إلةة  مةةا بعةةي ثةةورك  وليةةو ا 

نعلي ي صالحاص، التي خاعت ا مصةةا نتيعة ل ستعمار ال بي  المي صالع ر
إلةةة  لن  ةةةيرح عةةةيك قةةةواني  لتطةةةولاه  1973ك 1967 ك1948منةةةذ ا عةةةوا  

 يةة صغيا قةةادرل  علةة  التك ك ال معظم خالعيه  عانون م  البطالة صلكنه ما
منةةذ إنةةةا ه  اللمهورية األلمانيـةفةةي  بينما مص التطوراح الصناعية الحي ثة.

 .ا سبا، صراظ ما  طلةةل عليةةه )المععةة ك احقتصةةاد ة ا لمانيةةة( صهو  عي لحي
نتيعةةة لوجةةود  ؛الصةةناعي إلةة  العصةةور الوسةةط فنةةي صاعةةود نةةةأك التعلةةيم ال

نةةةةأك التعلةةةيم  اجةةةص  الصـــين الشـــعبيةصكةةةذلل فةةةي  .نقابةةةاح الصةةةنا  صالتعةةةار
  صمنةةةذ إنةةةةا ه صلةةةاابط 1866الصةةةناعي بمف ومةةةة الحةةةي ث إلةةة  عةةةا  فنةةةي ال

منةةذ إنةةةاظ  الواليـات المتحـدة األمريكيـةصكةةذلل فةةي  .باحتياجاح سوق العمل
التعلةةةيم الفنةةةي فةةةي ن ا ةةةة القةةةان التاسةةةص عةةةةا صاةةةم ربطةةةة بمتطلبةةةاح الةةةب د 

احقتصةةاد القةةومي    صجةةه التعلةةيم الفنةةي لميمةةة1906احقتصةةاد ة. ففةةي عةةا  
 ا مالوي.  

 الصناعي:  فني من حيث أهداف التعليم ال -3
صالةةةةيصل الث ثةةةةة  كاافقةةةةا لهةةةةياف التعلةةةةيم الثةةةةانوي الفنةةةةي الصةةةةناعي فةةةةي مصةةةةا -ل

إلةة  إعةةياد فلةةة العامةةل  مصــرحيةةث   ةةيف التعلةةيم الثةةانوي الفنةةي فةةي  ؛ا خةةا  
لصةةناعة كمةةا للعمةةل فةةي معةةاحح ا ؛الماها لص الفنةةي لص الفنةةي ا صل لص المةةير،

ياد فنةةي مةةاها قةةادر علةة  المنافسةةة صل ةةيف إلةة  إعةة  كحةةيده قةةانون اطةةولا التعلةةيم 
 عابيةةةةة فةةةةي اقةةةةي  صرقةةةةي صلةةةةةارن ب  كالسةةةةوق المحليةةةةة صالقليميةةةةة صالعالميةةةةةفةةةةي 

 .2014/2030لتعلةةيم قبةةل العةةامعي لكمةةا حيداةةه المطةةة السةةتااايعية  الةةوط .
إعةةةياد  ألمانيـــا االتحاديـــةفةةةي  الصةةةناعيفنةةةي اللهةةةم لهةةةياف التعلةةةيم صكةةةذلل  عةةةي 

المةةاهاك التةةي اةةت ظ  مةةص سةةوق العمةةلك صكةةذلل مةة  لهةةم لهةةياف التعلةةةيم العمالةةة 
لن  وةةةون خةةةال  هةةةذا النةةةو  مةةة  التعلةةةيم الصـــين الشـــعبية فـــي الصةةةناعي فنةةةي ال

حيةةث  ةةتم اصةةني  العمةةال بمقيةةاس موعةةوعي  ؛بالعمةةل اا مباتةةا  اراباطةة   اماابطةة  
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وفــــي  كا بةةةةالحاف صم ةةةةارك لدا  ةةةةاا صثيقةةةة  اراباطةةةة    عةةةةاف بمسةةةةتو  الم ةةةةارك صلةةةةاابط
صانوع ةةا بحوةةم طبيعةةة صفلسةةفة رغةةم اعةةيد ا هةةياف الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

إح لن م  لهم لهياف التعليم الثانوي الفني الصةةناعي إعةةياد  ؛المعتمص ا مالوي
 لعمةةللصاأهيل الكوادر البةالة الفنية الميربة علةة  الم ةةاراح الصةةناعية الممتلفةةة 

 في إحي  الو ا   صالم   الصناعية.  
 الصناعي وسوق العمل:  فني ال الثانوي من حيث نظم الربط بين التعليم  -4

مصةةا الصناعي صسوق العمل فةةي فني الالثانوي امتل  نظم الابط بي  التعليم 
 المؤثاك في التعليم.  الثقافية حسا القو  صالعوامل  كاليصل الث ثةص 

ــر -ل يم الثةةةانوي الفنةةةي الصةةةناعي محةةةل اليراسةةةة مةةة  عةةةيك  عةةةاني التعلةةة  ففـــي مصـ
من ةةةا: معوقةةةاح خا ةةةة بالتةةةةالعاح الحاكمةةةة لقامةةةة المةةةةاصعاحك  كمعوقةةةاح

صمعوقاح متعلقة بنق  المعلوماح صالبيانةةاح الحصةةا ية عةة  احتياجةةاح سةةوق 
ج ةةاح تعةةيد صمعوقةةاح خا ةةة ب .صمستو  الم اراح المطلوبة لكل م نة كالعمل
صانظةةيم هةةذه النةةو  مةة  التعلةةيمك صمعوقةةاح ماابطةةة بالتأهيةةل  تااف علةة  إدارك ال

صلةةةذلل  ؛العلمةةي صالم نةةةي للطةة ،ك صكةةةذلل معوقةةاح ماابطةةةة بالتةةيرلا العملةةةي
الع قةةةة بةةةي  التعلةةةيم الثةةةانوي الفنةةةي صسةةةوق العمةةةل صانتةةةةار فةةةي عةةةع  هنةةةان 

 ص.م  قبل المعتم النظاك المتينية ل ذا التعليم بالتالي ص  كهالبطالة بي  خالعي

حةةوالي   عمةةلصهةةي إحةةي  الةةيصل الصةةناعية الكبةةا ك االتحادية ألمانيا  فيبينما  -،
منتعاا ةةةةةا صاةةةةةةت ا  كصالنتةةةةةا  الحافةةةةةي ةنصةةةةة  عةةةةةيد سةةةةةوان ا فةةةةةي الصةةةةةناع

حيةةث  التمي  إل  نظةةا  التعلةةيم المةة دص ؛صلاجص حلل  كالصناعية بالعودك العالية
قون ذ    سةةةو   هةةم الةة ن الطةة ، صلم نةةةك  380 تةةير، الطةة ، علةة  لكثةةا مةة  
صفي فتاك التم ي   حصةةل الطةة ، علةة  مقابةةل  كلنفس م لي  ل حا، ا عمال

لمصةةارلف الحيةةاك اليوميةةة مةة   ةةةاحا العمةةلك صنظةةا  التعلةةيم المةة دص  اتمثةةةل 
احي ةةةي الم ةةةاراح التةةةي  تعلم ةةةا الطةةة ، مةةة   فةةةي مماجااةةةه مةةة  حيةةةث الكيةةة  

 ةةةتم مةةة  حيةةةث الكةةةم خةةة ل مةةةا اةةةم احافةةةاق عليةةةه مةةة  الةةةةاكاظ احجتمةةةاعيي ك ص 
عةةةةةياد المطلوبةةةةةة للم ةةةةة  فةةةةةي النظةةةةا  الثنةةةةةا ي حسةةةةةا حاجةةةةةة السةةةةةوق احي ةةةةي ا 

 صنقاباح العمال.   كصااحاداح لربا، العمل كصالوح اح كاحاحاد :صبالتعاصن بي 
الثةةانوي متنوعةةة لةةابط التعلةةيم اوجي عةةيك لنظمةةة   مهورية الصين الشعبيةصفي  - 
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نظةةا  التعةةاصن المةةةتان بةةي  الميرسةةة : فةةي ممثلةةة بسوق العمل الصناعيفني ال
ي هةةةذا النظةةةا  ابحةةةث المؤسسةةةاح صفةةة  ةكالصةةةناعية صالمؤسسةةةة الصةةةناعيالفنيةةةة 

نظةةا  العمةةص بةةي  ص  ميرسةةي لتنفيةةذ متطلباا ةةا مةة  الم ةة .الصةةناعية عةة  تةةالل 
صنظةةةةا  التعةةةةاصن الةةةةيصلي حيةةةةث اقةةةةو   .الميرسةةةةة صالمصةةةةنص فةةةةي موةةةةان المصةةةةنص

صنظةةا  التةةيرلا التكليةة ك  لص مصانص دصليةةة.باصابط مص تاكاح الفنية الميارس 
التنةةو   لبةةي رغبةةاح الطةة ، حيةةث  ةةتم اختيةةار الم ةة  صفةةل اسةةتعياداا مك صهةةذا 

 احتياجاح سوق العمل.   اصلبي  ل ض  

عةةيك لنظمةةة للةةابط من ةةا: نظةةا   ا وجةةي ل ضةة   الواليــات المتحــدة األمريكيــةصفةةي  -د
علةة  مةةةاركة المؤسسةةاح  التعلةةيم مةة  الميرسةةة الثانولةةة إلةة  العمةةل حيةةث  عتمةةي

الصةةةناعية فةةةي امطةةةيط صانفيةةةذ بةةةاام  صلنةةةةطة المةةةةاص  مةةةص المةةةيارس الثانولةةةة 
صالتقنية صهو مةة  البةةاام  صاسةةعة احنتةةةار الفنية صنظا  التابية  الصناعية.الفنية 

صنظةةا  بةةةاام  المبةةةااح  فةةةي المعةةاحح الممتلفةةةة.الفنيةةةة صلعنةةي ب عةةةياد الكةةوادر 
صنظةةةةةةا  بةةةةةةاام  التلمةةةةةةذك التعاصنيةةةةةةة  كالعةةةةةةذ، للم نةةةةةةةصنظةةةةةةا  بةةةةةةاام   كالم ارلةةةةةةة

 الصناعية.  

لةةيم الثةةانوي الفنةةي لن التعهةةذا صلاجةةص احخةةت ف بةةي  مصةةا صالةةيصل الث ثةةة إلةة  
م  جم ورلة للمانيا احاحاد ةةة صجم ورلةةة الصةةي  الةةةعبية صالوح ةةاح  الصناعي في كل

 المتحيك ا مالوية  تمي  بعيك ممي اح من ا: 
 بحاجاح سوق العمل.   امباتا   ااح التعليم صالتيرلا الفني اراباط  اراباا مؤسس -1
البةةةاام  التيرلبيةةةة هةةةي الاغبةةةة المنطلقةةةة مةةة  الحاجةةةاح إلةةة  دصافةةةص المةةةةاركة فةةةي  -2

 التأهيل لم ارك فنية.  

البةةاام  التيرلبيةةة فني بحيث  تةةيي للمةةواط  المةةةاركة فةةي ماصنة التعليم صالتيرلا ال -3
علةة  احسةةتعابة السةةالعة لمت يةةااح  إعةةافة إلةة  قيراةةهك ا للوقةةا الةةذي  ناسةةبهصفقةة  

 الطلا عل  الم اراح الفنية في سوق العمل.  

التعلةةيم صالتةةيرلا الفنةةي صالتقنةةي  قةةي  خيمااةةه مقابةةل لجةةور اةةيفص مةة  قبةةل الع ةةاح  -4
 المستفييك سواظ كانوا لفااد لص تاكاح لص مؤسساح.  

لفنةةي ب بةةاح ماليةةة اصةةل اةةةارن الحوومةةاح فةةي دعةةم مؤسسةةاح التعلةةيم صالتةةيرلا ا -5
 % م  الموا نة السنولة.  50إل  
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اقةةةي  الةةةةةاكاح التسةةة ي ح ال  مةةةةة لتنفيةةةذ البةةةةاام  التعليميةةةة فةةةةي مواقةةةص إنتاج ةةةةا  -6
 النمطي.  

ا يف مؤسساح التيرلا صالتعليم الفني إل  إ عاد موارد امولةةل نفقاا ةةا صخلةةل بيلةةة  -7
طةةةي لكسةةةا، المتةةةيربي  قبةةةل عمةةةل لتنفيةةةذ البةةةاام  التيرلبيةةةة مماثلةةةة لإلنتةةةا  النم

 ممارسة الم ارك الفنية للعمل في حقل العمل.  

 سةةاهم القطةةا  المةةام فةةي امولةةل التعلةةيم صالتةةيرلا الفنةةي بال بةةاح صالمسةةاعياح  -8
الماليةةة لص الماد ةةة مثةةل ا ج ةة ك صالمعةةياح للتقنيةةاح الحي ثةةة لص دفةةص لجةةور اةةيرلا 

 الميربي  ل لادك اأهيل م.  

لتعلةةيم صالتةةيرلا الفنةةي ا فةةي العمةةل لص داخةةل مؤسسةةاح ا ةةتم إمةة   انفذ بةةاام  التةةيرلا -9
  ما. لص كلي

 لنفقاا ةةا صخلةةلا ةةيف مؤسسةةاح التةةيرلا صالتعلةةيم الفنةةي إلةة  إ عةةاد مةةوارد امولةةل  -10
لكسةةا، المتةةيربي   ؛نتةةا  النمطةةيإلبيلةةة عمةةل لتنفيةةذ البةةاام  التيرلبيةةة مماثلةةة ل
 عمل.  قبل ممارسة الم ارك الفنية للعمل في حقل ال

ثانوي الفنـي الصـناعي وسـوق العمـل فـي مقترح للربط بين التعليم ال تصور ـــ اسابعً 
 :في عوء ظروف الملتمع مهورية مصر العربية 

 اكامل خبااح الميارس الثانولةةة الفنيةةة الصةةناعية لساسعل   التصورلقو  هذا ص 
 ناعية(. صالمؤسسةةةاح الصةةة  كبةةةي  المةةةيارس التكامةةةلمةةص خبةةةااح المؤسسةةةاح الصةةةناعية )

 المقتا  م  خ ل اإاي:   التصورلتم اناصل ص 
 وهي:   ،التصورمنطلقات  -1
لفلةةةة مةةة  مصةةةا فةةةي هةةةذه اإصنةةةة التنميةةةة احقتصةةةاد ة صاحجتماعيةةةة فةةةي حاجةةةة  -ل

مةة   ؛المةةيربي  علةة  الم ةة  الحي ثةةةالفنيةةي  صالفنيةةي  ا صا ةةل مةة  العمةةال الم ةةاك 
 صاحجتماعية.  جل المةاركة في المةاصعاح القومية احقتصاد ة ل

مواكبة المت يااح صالتحي اح العالميةةة المعا ةةاك التةةي اواجةةه سةةوق العمةةل صالتةةي  -،
ص  ةةةةور م ةةةة  صص ةةةةا    كاااةةةةا علي ةةةةا اختفةةةةاظ العي ةةةةي مةةةة  الم ةةةة  صالو ةةةةا  

 .  احتا  إل  عمال صفنيي  حصي قيراح فنية فا قة صمتعيدك باستماار كحي ثة

 
 :  التصورأهداف  -2
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 اإاي:  المقتا  إل   التصور  يف 
 بمتطلباح سوق العمل.   امباتا   ااراباا التعليم الثانوي الفني الصناعي اراباط   -ل

إعياد صاأهيل الطةة ، علةة  الم ةةاراح الفنيةةة الصةةناعية الممتلفةةة للعمةةل ب حةةي   -،
 الم   المطلوبة بسوق العمل.  

ا  عمةةص بةةي  التعلةةيم العةةا  م دصجةة   ا صلةةي الطةة ، ببةةاام  دراسةةية امةةنح م مةةؤه    - 
 الصناعي.  الثانوي تعليم الفني صال

 التطوراح التكنولوجية المتسارعة.   مةم ظ -د

 بي  الةبا،.  الحي م  البطالة  -ه

بةةي  المؤسسةةاح صالةةةاكاح الصةةناعية صالتعلةةيم الثةةانوي الفنةةي صالصةةناعي  اكامةةل -ص
 .  صالتو ي  صاوفيا معياح صلج  ك التيرلا كم  خ ل اليعم المالي

 :  التصورآليات تنفيذ   -3
الحصةةةول علةةة  تةةة ادك إامةةةا  ويراعـــي الشـــروة اآلتيـــة:  ،تبـــول الطـــلبنظـــم   -أ

فةةي مةةادك المعةةال الصةةناعي  امتميةة   الطالةةا لن  وةةون ص ماحلةةة التعلةةيم ا ساسةةي. 
ا لساسةةي   امقةةار  هةةذه المةةادك صلن اصةةبي  كالتةةي اةة يرس فةةي ماحلةةة التعلةةيم ا ساسةةي

م في ةةا صلقةةي   كصالعلةةو   كصالالاعةةياح كصا جنبيةةة كالل ةةة العابيةةةكباقي المةةوادك مثةةل: 
اختيةةةةةةار مااعةةةةةاك ميةةةةةةول صرغبةةةةةاح صاسةةةةةةتعياداح الطةةةةة ، فةةةةةةي ص ك اا صعمليةةةةةة  نظالةةةةة  

مةةةةةةةاركة المؤسسةةةةةةاح ص ك الفنيةةةةةةة الصةةةةةةناعية الميرسةةةةةةة الثانولةةةةةةةالتمصةةةةةة  فةةةةةةي 
امطةةيط صانفيةةذ صاقةةولم صامولةةل ص  كاختيةةار قبةةول الطةة ،الصناعية صالةاكاح في 

صم  ثم العمةةل ب ةةاك  الصناعيةالفنية ة الباام  صالتمصصاح مص الميارس الثانول
قا مةةة بةةالم   صالتمصصةةاح المطلوبةةة الصعص المؤسساح الصناعية صالةاكاح ص 
ك (سةةوق العمةةل)  ةةااحتياجااالم ةةاراح المطلوبةةة لكةةل م نةةة لص امصةة  حسةةا ص 

 صعص نظا  لمني الة اداح صرخ  م اصلة الم نة.  
ك الصةةةةةناعةك ص تابيةةةةةة صالتعلةةةةةيم صالةةةةةو اراح المعنيةةةةةة )الاقةةةةةو  ص ارك القةةةةةو  العاملةةةةةة  -،

 3بنظاميةةةه )بعقةةةي اافاقيةةةاح بةةةي  المةةةيارس الثانولةةةة الفنيةةةة الصةةةناعية ( التعةةةارك ص 
فةةةي  صالمؤسسةةةاح الصةةةناعية )المصةةةانصك صالةةةةاكاح( كةةةلسةةةنواح(  5سةةةنواحك 

 :  ايفي ا اإ  ااع مصانص صتاكاح مصالة لص لجنبية ص  كمعال امصصه
ا بحيةةث  توافةةل مةةص المصةةنص إعادك النظا في هيول الميرسة صامصصاا  •
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 لص الةاكة المتعاقيك.  
 :فةةيمةةص المةةيارس الثانولةةة الفنيةةة الصةةناعية اتعةةاصن المؤسسةةة الصةةناعية  •

 كصعةةص المطةةط اليراسةةيةص  كصاو لع م عل  التمصصاح كاختيار الط ،
 .  صمني الة اداح صرخ  م اصلة الم نة كالتقولم ص  كصالتيرلباح العملية

 ة باحستةاراح صالتنسيل مص الطافي .  اةارن النقاباح العمالي •

صالع ظ ا كبةةا مةة  التمولةةل  كولل هذا النظا  ماساهم الحوومة بنسبة في ا •
 الصناعية صالةاكاح التي استفيي م  المال .  عل  المؤسساح 

مسةةلولة عةة  ميرسةةة ثانولةةة سة الصناعية )مصنص لص تةةاكة( اكون المؤس •
فةةي  م العمةةال صالفنيةةون الطةة ، هةة  ةةناعية لص عةةيك مةةيارس صلوةةون فنيةةة 

 .  بموجا العقي المبا  بي  الميرسة صالمؤسسة الصناعية المستقبل

مةةةةة  المؤسسةةةةةة  امناسةةةةةب   اماد ةةةةة    تقاعةةةةة  الطالةةةةةا لثنةةةةةاظ اليراسةةةةةة مقةةةةةاب    •
 الصناعية المتعاقيك مص الميرسة.

الصةةةةناعية إلةةةة  صحةةةةياح إنتةةةةا  اابعةةةةة الفنيةةةةة احولةةةةل المةةةةيارس الثانولةةةةة  •
 .  سلولةالم للمصنص لص الةاكة

 هذا التصور يتي  المميزات اآلتية:   -ج
حصةةةول المةةةال  علةةة  تةةة ادك إامةةةا  الميرسةةةة الثانولةةةة الفنيةةةة الصةةةناعية  •

 معةةةةةي فنةةةةةي لص الممةةةةة  سةةةةةنواح فةةةةةي امصةةةةة  نظةةةةةا  الةةةةةث ن سةةةةةنواح 
   صبمستو  م ارك معي .

بم اصلةةةةة الم نةةةةة فةةةةي المصةةةةنص لص الةةةةةاكة التةةةةابص للميرسةةةةة لص لي تةةةة ادك  •
 خل لص خار  مصا.  لص تاكة لخا  دامصنص 

 تاكة(. كالعمل في المؤسسة الصناعية المتعاقيك مص الميرسة )مصنص •

عل  المنافسة في ا سواق المحلية  اإكسا، المال  م اراح اععله قادر   •
 لص اليصلية. 

 
 
 

 : اتمثل بعض المعوقاح فيما  لي:  المقترح التصورمعوتات تنفيذ  -4
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عمةةل مثةةل الصةةعوباح التةةي معوقاح خا ة بالتةالعاح الحاكمة لسوق ال •
 رصاينيةةة تعاى ل ةةا راغبةةي إقامةةة المةةةاصعاح احسةةتثمارلة مةة  إجةةااظاح 

 خا ة بالموافقاح صالتااخي .
نقةةة  المعلومةةةاح صالبيانةةةاح الحصةةةا ية الواقعيةةةة عةةة  احتياجةةةاح سةةةوق  •

العمل م  العمال صالفنيةةي  صالم ةةاراح المطلوبةةة للم ةة  الحاليةةة صالتوقعةةاح 
 ادك من ا في التمطيط صفتي التمصصاح العي يك.  المستقبلية ل ستف

 تااف عل  إدارك صانظيم التعليم الثانوي الفني الصناعي.  اعيد ج اح ال •

 الفنية صاستيعاب ا. كالم اراح اكتسا،عع  قيرك الط ، عل   •

 صإهمال العانا العملي.   كاحهتما  في التيرلا عل  العانا المعافي •
 وتتمثل في اآلتي:   ،نفيذمعوتات التموا هة لمقترحات  -5

 ؛صإقامةةةة المةةةةاصعاح كإ ةةةيار اةةةةالعاح اعمةةةل علةةة  جةةةذ، المسةةةتثمال  •
 صحلل للقضاظ عل  البطالة.   كحستيعا، خالعي التعليم الفني

ص ارك التابيةةةة العامةةةة للمعلومةةةاح صالحاسةةةا اإلةةةي فةةةي افعيةةةل دصر الدارك  •
بالمعلومةةةاح لت صلةةةي ممططةةةي التعلةةةيم الثةةةانوي الفنةةةي الصةةةناعي  ؛صالتعلةةةيم 

صالحصةةةةا ياح ال  مةةةةة عةةةة  سةةةةوق العمةةةةل صالم ةةةة  الحي ثةةةةة صالم ةةةةةاراح 
 المطلوبة صإعياد المطلوبي .  

للقيةةا   كافةةة عودك إنةاظ ص ارك التعليم الفني صالتةةيرلا مةةص اةةوفيا المقومةةاح •
 بم ام ا. 

صمةةةي   كاراح صمعةةةا يا للقبةةةول اكةةةة  عةةة  قةةةيراح الطةةة ،بةةة صعةةةص اخت •
 م   المتوفاك.  استعياداا م للتمصصاح صال

 صعص خطط للتيرلا اوا ن بي  العانا المعافي صالعانا العملي.   •
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 : المرا ع والهوامش
العودك الةةةاملة فةةي المؤسسةةاح التعليميةةة بةةي  رالةةة مةةا السعيي احمي محمي:  لتاف -1

 ك2008ك دار العامعةةةةةة العي ةةةةةيكك السةةةةةونيرلةك بعةةةةةي الحياثةةةةةة صالاالةةةةةة السةةةةة مية
 .79 ة

محمةةي: "اليةةاح الةةابط بةةي  التعلةةيم الثةةانوي الصةةناعي صاحتياجةةاح  يعبي الحميةة محمي  -2
سوق العمل بالمين الصناعية العي يك في عوظ خبااح بعض الةةيصلك دراسةةة حالةةة 

ك 24ك جامعةةةة ال قةةةا للك  معلةةةة كليةةةة التابيةةةةعلةةة  مي نةةةة العاتةةةا مةةة  رمضةةةانك 
 .  229ك م2002

3- UNESCO and LLO "Tehcnical and vocational Education and 

Training for the twenty – first" Paris 2002.  

  2014قبةةل العةةامعي المطةةة السةةتااايعية للتعلةةيم  . . ك ص ارك التابيةةة صالتعلةةيم:  -4
 .  99-97 ك م م2014القاهاكك التعليم المةاص  القومي لمصاك ك   2030 –

 كموةةةار 18   2/5/2015بتةةةارلت  1050قةةةاار رقةةةم  . . ك ر اسةةةة العم ورلةةةة:  -5
 .  2015ما و  2ك 58 ةسن

لحمةةي سةةيي خليةةلك إبةةااهيم عبةةاس ال هيةةاي: الميرسةةة للعمةةل: نمةةوح  لتطةةولا التعلةةيم  -6
ةك جامعةةة معلة كليةةة التابيةةةالفني في مصاك  ك 2001ك  نةةا ا 1ك  17لسةةيواك محةة

 .5م

المولةةا: التمطةةيط احسةةتااايعي للتعلةةيم الفنةةي صانميةةة المةةوارد  ،عبةةي الوهةةاسةةميا  -7
"ك كليةةة التعلةةيم الفنةةي صالتةةيرلا الواقةةص صالمسةةتقبلما العلمةةي العاتةةا "البةةةالةك المةةؤا

 .28ك م2005ما و  11-10التابيةك جامعة طنطاك 

إدارك جةةودك مةةةاصعاح رلس المةةال الةةيا م بالمةةيارس الثانولةةة سميحة علةة  مملةةوف:  -8
 159 ك كليةةةة التابيةةةة جامعةةةة ا  هةةةاك معلةةةة التابيةةةةالصةةةناعية بمحافظةةةة الفيةةةو ك 

  .  2014يو لالقاهاكك  و ك 54حة

 .323ك م2003ك المععم الوجي الل ة العابية:  ص . . ك معم -9

 
 

فيليةةةةا هيةةةةو : لمةةةةاحا   عةةةةي الو ةةةةول إلةةةة  التةةةةيرلا صالتعلةةةةيم الفنةةةةي صالم نةةةةةي  -10
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معلةةة فصةةلية للتابيةةة المقارنةةةك موتةةا التابيةةة ك معلة مسةةتقبلياحللمعتمص عاصرلاك 
 .434ك م2005اليصليك جيني ك 

صعةةص خطةةة عابيةةة لتطةةولا التعلةةيم الفنةةي صالم نةةي فةةي قةةان:  والسةةا علةةي لبةة  -11
ك 2012ك المنظمة العابية للتابية صالعلو  صالثقافةك اةةون  عوظ احاعاهاح العالمية

 .334م

  صالمعةةيل بالقةةانون 1981لسةةنة  139القةةانون  . . ك ص ارك التابيةةة صالتعلةةيم:  -12
 .  (38-30  الماداي  )1988لسنة  233

بسةةوق  الم نةةيلةةابط التعلةةيم الثةةانوي ي علةةي: دراسةةة مقارنةةة فاطمة محمةةي السةةي -13
صاليابةةان صجم ورلةةة الصةةي  الةةةعبية صمةةي  إموانيةةة الفةةادك من ةةا العمل في إسةةاا يل 

ك المؤسسةةةةةة لعابيةةةةةة 6ك  2عك معلةةةةةة عةةةةةالم التابيةةةةةةبعم ورلةةةةةة مصةةةةةا العابيةةةةةةك 
-17م م   2002ل ستةاراح العلمية صانمية الموارد البةالةك القةةاهاكك مةةارس 

77  . 

للتعلةةةيم الفنةةةي صانميةةةة المولةةةا: التمطةةةيط احسةةةتااايعي  ،عبةةةي الوهةةةاسةةةميا  -14
 المواردك ماجص سابل.  

اطةةولا التعلةةيم الفنةةي نظةةا  الةةث ن سةةنواح فةةي عةةوظ : محمةةي حسةة  الحبةةةي -15
الماكةة  القةةومي للبحةةون التابولةةة صالتنميةةةك ك احتياجاح سوق العملك دراسةةة مييانيةةة

  .  2006القاهاكك 

فنةةي التعلةةيم الفنةةي صالتةةيرلا ال اطةةولاد ا صربةةي صالحوومةةة المصةةالة: احاحةةا -16
 .  2010ك فباا ا مارسك القاهاكك 12ك س18  كالنةاك الة الة للمةاص 

سةةةميحة علةةة  مملةةةوف: إدارك جةةةودك مةةةةاصعاح رلس المةةةال الةةةيا م بالمةةةيارس  -17
 الثانولة الصناعية بمحافظة الفيو ك ماجص سابل.  

18- Swlndle, J: Industry community colleges alliesin the war 

for talent Community College Journal No6, 1999. pp 16-19. 

19- Cynthia Milier Idriss: Challenger and Change in the 

German Vocational system since 1990. Vol 28 No4 London 

Oxford Review of Education 2002. P475. 

 

  

20- Chich – Jen, shich etal "the impact of vocational 
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Education On Human Resource Development in china. The 

international Journal of organizational innovation china 2010. 

p289.  

21- Christion, Schmiat: Vocational Education and Training 

(VBT) for Youth low levels of qualification in Germany 

Education & Training Vol52, Lssue.5. London Routledge 

2010. p381.  

التابيةةة المقارنةةة ا لفيةةة الثالثةةة اح ةةيصلوجيا صالتابيةةة عبود صاخاصن:  يعبي ال ن -22
 .15ك م2000ك دار الفكا العابيك القاهاك 1ك اصالنظا  العالمي العي ي

 راجص في حلل إل :   -23

القطةةا  دراسةةة احليليةةة لمحفةة اح صمعوقةةاح الةةةااكة بةةي   صحيةةي  وسةة  محمةةود: -
العةةا  صالمةةام لتطةةولا التعلةةيم الفنةةيك المةةؤاما صالمعةةاى الفنةةي التقنةةي الثةةانيك 
سةةةوق العمةةةل صالتعلةةةيم الفنةةةي صالتةةةيرلا الم نةةةي تةةةااكة مةةة  اجةةةل التطةةةولا ص ارك 

 .  60ك م2007فباا ا  5-4ك القاهاكك التابية صالتعليم 
 المطةةةةةة السةةةةةتااايعية للتعلةةةةةيم قبةةةةةل العةةةةةامعيابيةةةةةة صالتعلةةةةةيم:  . . ك ص ارك الت -

 .77 ك ماجص سابلك م2014/2030

رالةةةة جي ةةةيك للتعلةةةيم الفنةةةي صالتةةةيرلا  . . ك المعةةةال  القوميةةةة المتمصصةةةةك  -
 .83ك م2002ك القاهاكك 29ك اليصرك في القان الحادي صالعةال 

ك م ةةاراح التفكيةةا يةاحي اح العولمةةة صالدارك السةةتااايعاحمي سيي مصطف :  -24
 .  17ك م2008ك الموتبة ا كاد ميةك القاهاكك احستااايعي

اقةةولم طةة ، الميرسةةة الثانولةةة الفنيةةة )الواقةةص صلسةةاليا جي ةةان كمةةال محمةةي:  -25
 .58ك م2009ك الموتبة المصالة للنةا صالتو لصك المنصورك التطولا(

يار مطةةةةةابص الةةةةة ك دراسةةةةةاح فةةةةةي ل ةةةةةول التابيةةةةةةعلةةةةةي خليةةةةةلك هةةةةةاني بةةةةةول :  -26
 .71ك م2004ال نيسيةك القاهاك 

ا تةةةةاان للنةةةةةا ك إدارك النتةةةةا  صالعمليةةةةاح صالتكنولوجيةةةةافالةةةةي راغةةةةا النعةةةةار:  -27
 .123ك م2000صالتو لص القاهاكك 

ك 152 كتةةا، ا هةةاا  احقتصةةاديك ك مصةةا صالعةةاح وسةة  بطةةاس غةةالي:  -28
 .  21ك م2006مطابص ا هاا ك القاهاكك 

لتعلةةةةيم الثةةةةانوي لعةةةةالم العمةةةةل دراسةةةةة ا يلةةةةة طةةةة ، اسةةةةعيي جميةةةةل سةةةةليمان:  -29
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الماكةة  القةةومي للبحةةون التابولةةة ك استكةةةافية فةةي عةةوظ بعةةض المبةةااح ا جنبيةةة
 .3ك م2007صالتنميةك القاهاكك 

دصر الةةةةاكاح متعةةةيدك العنسةةةياح فةةةي التنميةةةة دراسةةةة رعةةةا هةةة ل الععةةةو :  -30
مبا ك سةةبت240ك كتةةا، ا هةةاا  احقتصةةاديك  لةةيصر الةةةاكاح ا سةةيولة فةةي مصةةا

 .27ك م2007

31- Christopher. M. Lucareili: "Developing competencies 

and capabilities through Human capital Development 2004.  

 http://www.lib-umi-com/dissaration1/2/2016 

 http://www.Mar.wik.pedia.org/wiki 1/2/2016  للمانيا 
 . . : ص ارك التابيةةةةة صالتعلةةةةيمك المطةةةةة السةةةةتااايعية للتعلةةةةيم قبةةةةل العةةةةامعي  -32

 .32ك ماجص سابلك م2030-2014التعليم مةاص  مصا القومي 

ك موتبةةةةة   المف ةةةةو  صالواقةةةةصالتابيةةةةة الصةةةةناعية بةةةةيلبةةةةو بوةةةةا عابةةةةي   بةةةةيصي:  -33
 .30 ك م1991احنعلو المصالةك القاهاكك 

عةةةةي  ك الحةةةةاف صالصةةةناعاح فةةةةي ع ةةةي محمةةةةي علةةةي ةةة   لحمةةةةي هالةةةيي:  -34
 .  198ك م2003لليراساح صالبحون النسانية صاحجتماعيةك القاهاكك 

التعلةةةيم الفنةةةي صاكةةةافؤ الفةةةام التعليميةةةةك دراسةةةة  حيةةة  الةةةي  :  م عبةةةي المةةةنع -35
ك كليةةة الواقةةص صالمسةةتقبل –التعليم الفني صالتيرلا لمؤاما العلمي العاتاك احليليةك ا

 .  243ك م2005ما و  11-10التابيةك جامعة طنطاك 

ك العالةةيك الاسةةميةالتعلةةيم الفنةةيك  بةةةأن  1971لسنة  75 . . : قانون رقم  -36
  .  10/9/1970ك القاهاكك 37 

إحصةةاظاح التعلةةيم للمعلومةةاحك  . . ك ص ارك التابيةةة صالتعلةةيمك الدارك العامةةة  -37
 .    2014/2015مااحل إجماليةك  –

احليةةةةةةل خصةةةةةةا   صمت يةةةةةةااح السةةةةةةوق  . . ك مع ةةةةةةي التمطةةةةةةيط القةةةةةةومي:  -38
ك سلسةةةةلة قضةةةةا ا المصةةةةاي صسةةةةوق المةةةةيماح التعلةةةةيم صسةةةةوق المةةةةيماح السةةةةياحية(

 .80ك م2010لسنة  222التمطيط صالتنمية رقم 

 
  

 راجص في حلل إل :   -39

http://www.lib-umi-com/dissaration1/2/2016
http://www.mar.wik.pedia.org/wiki%201/2/2016%20ألمانيا
http://www.mar.wik.pedia.org/wiki%201/2/2016%20ألمانيا
http://www.mar.wik.pedia.org/wiki%201/2/2016%20ألمانيا
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صالمعةةيل بالقةةانون  1981لسنة  139القانون رقم ية صالتعليم:  . . ك ص ارك التاب -
 ك ماجص سابل.  1988لسنة  233

المطةةةةةة السةةةةةتااايعية للتعلةةةةةيم قبةةةةةل العةةةةةامعي  . . ك ص ارك التابيةةةةةة صالتعلةةةةةيم:  -
 ك ماجص سابل.  2014/2030

سةةةميحة علةةة  مملةةةوف: إدارك جةةةودك مةةةةاصعاح رلس المةةةال الةةةيا م بالمةةةيارس  -40
 .163محافظة الفيو ك ماجص سابلك مبالثانولة الصناعية 

المواظمةةةةةة الم نيةةةةةة لمالعةةةةةي التعلةةةةةيم الفنةةةةةي : لعبةةةةةي العليةةةةة دسةةةةةوقي حسةةةةةي   -41
 229ك سلسةةلة قضةةا ا التمطةةيط صالتنميةةة رقةةم الصناعي فةةي مصةةا )دراسةةة مييانيةةة(
 .  98ك م2015مع ي التمطيط القومي/ القاهاكك  وليو 

 راجص في حلل إل :   -42

ربةةةةط التعلةةةةيم ض الةةةةيصل المتقيمةةةةة فةةةةي معةةةةال خالةةةي قةةةةيري إبةةةةااهيم: خبةةةةااح بعةةةة  -
الصناعي بمطالا النتةةا  صإموانيةةة الفةةادك من ةةا فةةي جم ورلةةة مصةةا العابيةةةك 

ك المؤسسةةةةةة العابيةةةةةة ل ستةةةةةةاراح العلميةةةةةة 28ك  10ك سمعلةةةةةة عةةةةةالم التابيةةةةةة
 .  15ك م2009صانمية الموارد البةالةك القاهاكك ما وك 

م التعلةةيم صالتةةيرلا المةة دص  بةةالتعليم اقةةولمحمي معةةيي عبةةاس محمةةي لبةةو النعةةا:  -
ك الماكةة  القةةومي (كةةول-الثانوي الفنةةي فةةي مصةةا )دراسةةة حالةةة مةةةاص  مبةةارن 

 .30ك م2004للبحون التابولة صالتنميةك القاهاك 

التطبيقيةةةةةون  حةةةةةذرصن مةةةةة  ا ا ةةةةةي اسةةةةةتيااد الفنيةةةةةي  : النقابةةةةةة العامةةةةةة للتطبيقيةةةةةي  -
 .3ك القاهاكك م2015سمبا د ك 112ك  32ك سمعلة التطبيقيي ا جاناك 

 راجص في حلل: -43

ةتمصةةةةية مصةةةةا: دراسةةةةة فةةةةي عبقالةةةةة الموةةةةانجمةةةةال حمةةةةيان:  - ك عةةةةالم 2ك محةةةة
 .  754 ك م1981الكتاك القاهاكك 

 –إحصةةاظاح التعلةةيم  . . ك ص ارك التابيةةة صالتعلةةيمك الدارك العامةةة للمعلومةةاح:  -
 .  2014/2015مااحل إجمالية 

الكتةةةا، الحصةةةا يك العامةةةة صالحصةةةاظك الع ةةةا  الماكةةة ي للتعبلةةةة  . . ك  -44
 .39ك القاهاكك م2015

المطةةةةة السةةةةتااايعية للتعلةةةةيم قبةةةةل العةةةةامعي  . . ك ص ارك التابيةةةةة صالتعلةةةةيم:  -45
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 .16ك ماجص سابلك م2014/2030

ك المةةادك 2014 نةةا ا  18 ك  2014دسةةتور جم ورلةةة مصةةا العابيةةة  . . :  -46
 .11(ك م20)

ك دار المسةةياك 2اك صالتعلةةيم فةةي العةةالم  نظةةم التابيةةةحسةةي  فةةا :   عبي اللطيةة  -47
 .  498 ك م2010للنةا صالتو لصك عمانك 

فةةةي خضةةةم التنةةةاف  العةةةالمي علةةة  لفضةةةل تةةةفيبان صجانيةةةا تةةةا ان: مةةةارا   -48
فاانكفةةةةورح دار ااجمةةةةة لحمةةةةي مةةةةاها  ةةةةنيصقك ك العقةةةةول فةةةةي حقةةةةا ل عةةةة  للمانيةةةةا

ك 2010و سوسةةةةةةيتي  بالتعةةةةةةاصن مةةةةةةص ص ارك المارجيةةةةةةة ا لمانيةةةةةةة فةةةةةةي بةةةةةةالي ك  ونيةةةةةة 
 .  119م

49- Michaela Brockmann, et al "Knowledge skills 

compertence: European Divergences in vocational education 

and training (VET) The English, German and Dutch Case 

Vol, 34, No5. London and Now York October 2012, p556. 

50- Linda Clarke and Christopher winch: Vocational 

Education International Approaches Development and 

systems London and New York Rout ledge 2010 P52. 

51- Christopher winch: Ryle on knowing how and the 

possibility of vocational Education Journal of Applied 

Philosophy Vol20, No 1 UK London. 2009 P99. 

اقةةولم التعلةةيم صالتةةيرلا المةة دص  بةةالتعليم الثةةانوي الفنةةي فةةي بيةةومي:  عبةةي ه -52
للبحةةةون التابولةةةة الماكةةة  القةةةومي ك كةةةول –صةةةاك دراسةةةة حالةةةة لمةةةةاص  مبةةةارن م

 .  44ك م2004صالتنميةك القاهاكك 

فةةي فنةةي خطةةة عابيةةة لتطةةولا التعلةةيم الفنةةي صالصعةةص قةةان:  السةةا علةةي لبةةو -53
المنظمةةة العابيةةة للتابيةةة صالعلةةو  صالثقافةةةك اةةون ك ك العالميةةةعةةوظ احاعاهةةاح مةةص 

 .108ك م1202

ااعاهةةاح حي ثةةة فةةي التعلةةيم التقنةةي صاطبيقاا ةةا عيسةة  بةة  حسةة  ا نصةةاري:  -54
-17ك الفتةةاك استةااف مسةةتقبل التعلةةيم عل  اليصل العابيةك المؤاما العابي ا صلك 

  .  181-180 ك م م2008ةا نك تا  الةيتك مصا 2005ابالل  21

 

معاهةةةي: إ ةةة   التعلةةةيم  اعبةةةي المطلةةة  لتةةةافمحمةةةي كامةةةلك  ،عبةةةي الوهةةةا -55
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الثانوي الفني فةةي عةةوظ معةةا يا العةةودك "دراسةةة مييانيةةة"ك المةةؤاما العلمةةي العاتةةاك 
كليةةةة التابيةةةةك جامعةةةة طنطةةةاك مةةةا و ك الواقةةةص صالمسةةةتقبل –التعلةةةيم الفنةةةي صالتةةةيرلا 

 .135ك م2005

56- http://www.May.wikpedia.org/wik1/2/2016 للمانيا  
مةةةواط  قةةةو  ل قتصةةةاد فةةةي سةةةوق عةةةالمي فةةةي بيتاهيت لةةةا صجاراةةةة  لصرح:  -57

ك ااجمةةةةة احمةةةةي مةةةةاها  ةةةةنيصقك فاانكفةةةةورحك دار سوسةةةةيتي  حقةةةةا ل عةةةة  للمانيةةةةا
 .86-85م ك م2010بالتعاصن مص ص ارك المارجية ا لمانية ببالي ك 

ك دار خبةةةااح عالميةةةة –اعلةةةيم المتفةةةوقي  نظةةةا  : يعبةةةي ال ةةةادلميةةةاك رمضةةةان  -58
 .  203ك 202ك م م2011الوفاظ لينيا الطباعة صالنةاك السونيرلةك 

http://www.enoe.org/general/china/education/3/2016  

59- China Education and Research Network Education 

Management and Administration systems in china  

http://www.edu.com/201452/5/72/8shtml.2016.  

60- Lilanqing: Education for 13 Bilionon 10 years of 

education reform and development ministry of education 

china 2004, p.405.  

61- Josie Miko et al: Linking vocational Education Training 

with industry in Australia and china. Australia. National 

center for vocational Education Research 2005 P3. 

62- http://www.edu.en/introducation4vacationalEdcuationinc

hina1/2/2016p.1  

بسةةوق العمةةل  الم نةةيدراسة مقارنة لابط التعليم الثةةانوي فاطمة محمي السيي:  -63
يةةةةة الفةةةةادك من ةةةةا فةةةةي إسةةةةاا يل صاليابةةةةان صجم ورلةةةةة الصةةةةي  الةةةةةعبية صمةةةةي  إموان

 .54-53ك ماجص سابلك م مبعم ورلة مصا العابية

64- Joise Miko et.al: Linking vocational Education training 

with industry in Australia and china. Op. cit. 38-42. 

عبيةةةا فاحةةةاح: اعابةةةة الصةةةي  فةةةي اةةةوطي  التكنولوجيةةةا صدصرهةةةا فةةةي عملقةةةة  -65
إدارك ل مةةة المعلومةةاح فةةي عةةوظ احةةي اح ي عةةةاك الصةةي  المةةؤاما السةةنوي الحةةاد

 .  137ك م3/2016-2 كلية التعاركك جامعة عي  تم ك العولمة

66- http://www.ar.wkipedia.org/wik20/3/2016  الصي 
ك 2009 ك  نةةا امعلةةة الصةةي  اليةةو  اةواةةةي رن: مةةاحا فعةةل دنةةب تةةياصبينبك  -67

http://www.may.wikpedia.org/wik1/2/2016
http://www.enoe.org/general/china/education/3/2016
http://www.edu.com/201452/5/72/8shtml.2016
http://www.edu.en/introducation4vacationalEdcuationinchina1/2/2016p.1
http://www.edu.en/introducation4vacationalEdcuationinchina1/2/2016p.1
http://www.ar.wkipedia.org/wik20/3/2016
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 .49م

68- http://www.ar.wikipedia.arg/wik.2/3/2016 الصي  الةعبية 
 .  12 ك م2002ك دار المعارفك القاهاك رحلة إل  الصي رجا البنا:  -69

معلةةةة الصةةةي  رالةةةة بالمانيةةةة للع قةةةاح المصةةةالة الصةةةينيةك محمةةةود لبا ةةةة:  -70
 .  22ك م2010عيد ابالل  كاليو  

ك عةةيد  وليةةو معلةةة الصةةي  اليةةو  الوجةةه اإخةةا مةةاك لخةةا ك : إسةةماعيلحسةةي   -71
 .83ك م2009

ك دار موتبةةة "التعلةةيم صالتنميةةة "دراسةةة فةةي النمةةوح  الصةةينينبيةةل سةةعي خليةةل:  -72
 .192 ك م2005السااظ للطبص صالنةا صالتو لصك طنطاك 

دار ك يةةاك معتمةةص الصةةي "فكةةا صح سةةفا الصةةي  "رحلةةة فةةيحسةةي  إسةةماعيل:  -73
 .  11 ك م2008النةا بالل اح ا جنبيةك بوي ك 

 راجص في حلل إل :   -74

http://www.sacm.org/Arabiesacm/education20/3/2016  نظا  التعلةةيم
 بأمالوا 

http://www.uobobylon.edu.iq/uobcd.ges/lecture.aspx?fid=11

&lcid20/3/2016  نظا  التعليم في الوح اح المتحيك ا مالوية 
75- Richerd M.C Adams: Lessons from abroad how other 

countries Education their children? New York techonomic 

Co.inc.2003 p71 

خبااح بعض اليصل المتقيمة فةةي معةةال ربةةط التعلةةيم الصةةناعي خالي إبااهيم:  -76
ك 10سك معلةةةة عةةةالم التابيةةةةبمطالةةةا النتةةةا  صإموانيةةةة الفةةةادك من ةةةا فةةةي  . . ك 

 .  188 ك م2009ك المؤسسة العلمية لتنمية الموارد البةالةك القاهاكك ما و 28 

خليةةةةل: دراسةةةةة احليليةةةةة مقارنةةةةة للتعلةةةةيم الثةةةةانوي الصةةةةناعي نظةةةةا  نبيةةةةل سةةةةعي  -77
الةةث ن سةةنواح فةةي كةةل مةة  الوح ةةاح المتحةةيك ا مالويةةة صاليابةةان صإموانيةةة الفةةادك 

ك معلة اصةةيرها العمعيةةة المصةةالة للتابيةةة المقارنةةة صالدارك التابيةمن ا في مصاك 
 .36ك م2003ك د سمبا 10ك  6التعليميةك س

78- -Brown. B: Student organization Edited by ERIC 

clearing house on adult career and vocational Education 

Colanbus oH ED467238 2002 PP1-2. 

http://www.ar.wikipedia.arg/wik.2/3/2016
http://www.sacm.org/Arabiesacm/education20/3/2016
http://www.uobobylon.edu.iq/uobcd.ges/lecture.aspx?fid=11&lcid20/3/2016
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التابيةةةة صالتعلةةةيم فةةةي الةةةوط  العابةةةي علةةة  السةةةنبل:  عبةةةي هبةةة    عبةةةي الع لةةة  -79
 .25ن م2004دار المالتك الالاىك ك مةارف القان الحادي صالعةال 

اهيم السيي العوللي: اصور مقتا  لبناظ مةاركة رجال ا عمال في التعلةةيم إبا  -80
ك معلةةة مسةةتقبل التابيةةة العابيةةةالمصةةاي فةةي عةةوظ خبةةااح بعةةض الةةيصل ا جنبيةةةك 

 .  221-220م ك م2009ك  وليو 59ك  16محة

سةةةةميحة علةةةة  محمةةةةي مملةةةةوف: التعلةةةةيم الثةةةةانوي الفنةةةةي الصةةةةناعي صاحقيةةةةل  -81
ك المؤسسةةةةةة العابيةةةةةة 30ك  10ك سعةةةةةالم التابيةةةةةة معلةةةةةةمتطلبةةةةةاح سةةةةةوق العمةةةةةلك 
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 .168-167م

82- http://www.ar.wikipedia.org/wiki20/3/2016  الوح ةةاح المتحةةيك
. ا مالوية  
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