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 دادإـع
 يقجامعة الزقاز–مدرس مساعد كلية الرتبية 

 إـشراف
       

  أستاذ الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية املتفرغ
          جامعة الزقازيق –كلية الرتبية 

 أستاذ متفرغ بقسم الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية
 جامعة الزقازيق –كلية الرتبية 

، ُيمثل التعليم الثانوي الفني فى مصر أحد األدوات الرئيسة لتحقيق  رقراما التنميقة اللقاملة
عامققة مامققة مققا دعامققات منعومققة التعلققيمن حيققه يسققعى رنوعيا ققت ود، رققل أنققت يعتاققر اققامرة التنميققة

المختلفققة ىلققى ىعققداد القققوة العاملققة المققامرة الططمققة لخدمققة صاققة التنميققة ا اتصققادية وا  تماعيققة 
 حقيقق  التنافسققية فققى مققدايم التعلققيم الثققانوي الفنققى  مصققر فققى  ققو  ويهققدا الاحققه ىلققى ، للدولققة

 ة فنلندا فى مجال  حقي  التنافسية  مدايم التعليم الثانوة المهنقىصارة فنلندا ما صطل  حليل صار 
والتوصقل ىلقى نتقائا ُ سقهم فقى  حقيق  ، التنافسية  مدايم التعليم الثانوي الفنى  مصر يصد وااعو 

مقققا صقققطل  حقققد ه  التنافسقققية فقققى مقققدايم التعلقققيم الثقققانوي الفنقققى  مصقققر فقققى  قققو  صاقققرة فنلنقققدا
وو ع معا ير  د دة فى ، نى  مصر لتواكب مستجدات سوق العمل خصصات التعليم الثانوة الف

 ا  ققافة ىلققى  حققد ه المنققاما الدياسققية وطيققادة الققوط  ، الخاققرة الفنلنديققة ااققول الاققط  فققى  ققو 
، وإ ققافة مققواد اصتياييققة  لماققا الاالققب مققا حريققة ا صتيققاي، النسققاى للتلققة المنققاما الفنيققة العمليققة

دامة لمعلمى مدايم التعليم الثقانوة الفنقى  مصقر فقى  قو  الخاقرة وو ع رراما  نمية مهنية مست
 . الفنلندية
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: 
ة فققى  نلقق ة لققعاومققا أمققم الميققاد ا الحيويققة الف، ُيعققد التعلققيم مققو المحققر  األساسققي للتنميققة

، يققققةوالد ن، وا  تماعيققققة، وا اتصققققادية، فققققى  ميققققع النققققواحي السياسققققيةما القققققوة الالققققرية وإعققققداد
فإنقققت  تقققتفر ويتفاعقققل مقققع التةيقققرات السقققريعة ، المجتمقققع محركقققال مقققا محركقققات الحيقققاة فقققىعتاقققاي  اوب

ولمواكاقققة مققق ا ، والتحقققو ت المختلفقققة التقققى يلقققهدما العصقققر الحقققالي ومنهقققا التو قققت نحقققو المنافسقققة
 التاوي كا  و رد ما  اوير التعليم  صفت عامة والتعليم الفنى  صفة صاصة. 

، يم الثانوي الفني فى مصر أحد األدوات الرئيسة لتحقي  رراما التنمية اللاملةوُيمثل التعل
حيققه يسققعى رنوعيا ققت ن ودعامققة مامققة مققا دعامققات منعومققة التعلققيم، رققل أنققت يعتاققر اققامرة التنميققة

المختلفققة ىلققى ىعققداد القققوة العاملققة المققامرة الططمققة لخدمققة صاققة التنميققة ا اتصققادية وا  تماعيققة 
 2014ويهدا ررناما التعليم الثانوي الفني فى الخاة اإلسترا يجية للتعليم اال الجامعى )، للدولة

، ( ىلقققى ىعقققداد فنقققي مققققامر اقققادي علقققى المنافسقققة  السققققوق المحليقققة واإلاليميقققة والعالميققققة 2030 –
 .(1) ويلاي   إيجارية فى  قدم وياى الوما

 نالتعلققققيم الثققققانوي الفنققققى ومنققققا  توققققا دواعققققى التو ققققت نحققققو دعققققم التنافسققققية فققققى منعومققققة
كمققا  نعققر ىليققت  ،م( 2030 – 2014لتربيققة والتعلققيم )لققوطاية ا ال مسققتقالي ال اسققترا يجي ال  اعتاايمققا مققدف

وادي ققت علققى الوفققا   متالاققات  ،فققى دي ققة  نافسققية ااققا  ا عمققال علققى أنققت مققو المققتحام الققرئي 
م الصققادي 2014 – 2013فسققية العققالمي ويتتكققد أمميققة بلققج  ققالر و  ىلققى  قريققر التنا(2)العمققل سقققققوق 

عققا منتققدة ا اتصققاد العققالمي، حيققه يلققير دليققل التنافسققية العققالمي ىلققى  ققتصر مصققر فققى التصققني ، 
مصققر صاققوة للققويا  لتحتققل  م، فققم  را عقق(3)دولققة  148 مققالي ىمققا  118حيققه احتلققم الماانققة ياققم 

 .(4)م 2015-2014عالمي دولة فى التقرير التنافسي ال 144ما أ مالي  119التر يب يام 
وما فم  عهر الحا قة ىلقى التو قت نحقو دعقم التنافسقية  مصقر فقى التعلقيم  لقال عقام والتعلقيم 

 إعداد الققوة العاملقة الفنيقة المديبقة فقى سقوق العمقل، و ع يق   ال كونت منوم نالثانوي الفنى  لال صاص
 .قييم التنافسية العالميا رتلاي والتجد د لد هم، والتى ُ عد ما الركائ  الرئيسة فى  

 سقتح  أ  نقق  لهقا احترامقال و ققد رال علقى مقا حقققو  مقا افق ات و عد فنلنا ما الدول التقى 
دم يق، وسمهني والعلوم التاايقية  لال صاصومجال التعليم ال، مائلة فى مجال التعليم  لال عام

، والانيقة التنعيميقة، والفلسققفة فنلنقدا مققا حيقه النلقتة التاييخيققة فقى (*)صاقرة التعلقيم المهنققيالاحقه 
، وآليققققات  حقيقققق  ، والاالققققب، والمعلققققممنققققاما الدياسققققية والمجققققا تواألمققققداا واإلداية والتمويققققل وال

التنافسية رها، وإماانية ا فادة منها فى  حقي  التنافسية  مدايم التعلقيم الثقانوة الفنقى  مصقر  مقا 
 .  تناسب مع السياق الثقافى والمجتمعى لمصر
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 – 2007على الرغم ما أ  مطما الخاة اإلسترا يجية للتعلقيم الثقانوي الفنقى فقى مصقر 
لتماققيا اللققاا  فققى مقق   المرحلققة مققا  ن ه منعومققة التعلققيم الثققانوي الفنققىىلققى  حققد سققعم 2012

مقققدة الحيقققاة والموامنقققة  تعلقققيمالمهقققايات والمعقققايا والققققديات العمليقققة والعمليقققة التقققى  ماقققنهم مقققا ال
 ، والقدصول ىلقى سقوق العمقل الحقد ه مقع  حقيق   قواط  و لامقل رقيا أنقوا  الققتعليم الثقانوي المستنيرة

حق  على أيض الوااع ومق ا مقا أرقايت ىليقت ت، ى  أ  م   األمداا لم  (5)( )العام والفني والمهني
التنفي يققة للخاققة ا سققترا يجية للتعلققيم ااققل منهققا الاققراما العد ققد مققا الدياسققات والاحققوة الرسققمية و 

 م   المعواات ما لي: ، وما2017 -2014الجامعى المرحلة التتسيسية 

لتعلككيم الثككانلف الفنككث  التنافسككية فككث مككدارس ا  حتقيككقاملشككت ا التككث  ككبار سككلبًا علككث   أواًل: 
 :مبصر ومنها

يت لموا هت المنافسة العالمية التعليم الفنى رو عت الحالي    ؤمل صريجت التتميل المرغو  ف -1
بلققج    أمدافققت    تمارققى مققع التحققديات المسققتقالية التققى  فر ققها ا  فااققات الدوليققة علققى ن

 .(6)وو ود اصوي فى صياغة أمداا التعليم الفني ، الصناعة المصرية
ليمقي و سيما التعليم الثانوي الفنى وعدم مط مة مخر ات النعقام التع، انخفاض كفا ة التعليم -2

مقا أصاقر التحقديات التقى  وا قت التعلقيم فقى مصقر و جعلقت غيقر ، مع متالاقات سقوق العمقل
، وأرققاي  قريقر التنافسقية العققالمي الصقادي فقى العققام (7)اقادي علقى المنافسققة المحليقة والعالميقة 

ىلققى أ  اققوة العمققل غيققر المتعلمققة التعلققيم المطئققم  لققال فالققه أصققر ملققالة  2013/  2012
، واعتاققر التعلققيم والتققدييب، تمويققل ونققق  اللفققا ة فيمققا  تعلقق   العمققل فققى مصققر عققد نققق  ال

 .(8)  نافسيتكعوائ  ، وا رتلاي، وا ستعداد التلنولو ي

 : (9)ضعف مشاركة القطاع الخاص من حيث -3

عدم و ود آلية  جمع ريا ممثلى القاا  الخاص والحاومة إل را  مناالات حقول ا خقاب  (أ 
ا وا سققتفادة مققا صاققرة القاققا  الخققاص فققى مقق ، سققتقال التعلققيم الفنققىالقققراي التققى  تعلقق   م

 . المجال

غيققا  الققوعى مققا ااققل أصققحا  األعمققال إلديا  أمميققة التعققاو  اللامققل رققيا المؤسسققات  (  
 . اادي على  لاية احتيا ات الصناعةالصناعية والمؤسسات التعليمية لتخريا فنى 

 اإل قققافة ىلقققى عقققدم ، مقققدايم الفنيقققة قققع  ملقققايكة القاقققا  الخقققاص فقققى مجقققال ىداية ال (ج 
و ود كيا  مؤسسي يقوم ردياسة التجاي  المختلفقة لملقايكة القاقا  الخقاص فقى  اقوير 
التعليم الفنى وعدم و ود منهجية محددة  تاعهقا القاقا  الخقاص )أصقحا  األعمقال( فقى 

 . مجال  اوير التعليم الفني
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كافيقة للدايسقيا للتقدييب ع وا  عض رقركات القاقا  الخقاص عقا  ققديم فقرص  قدييب  (د 
العملققي فقققى المصقققانع واللققركات  مقققا يماقققنهم مققا اكتسقققا  مهقققايات وصاققرات فعليقققة علقققى 

 وإكسارهم فقافة العمل واحترامت. ، أيض الوااع

ف ات لقيام  قودة  8ما ريا  6 حتوة المدايم الثانوية الفنية على أسوأ ظروا دياسية فى  -4
ى قا ة غيقر ، سقاوية غيقر صقالحة –نوافق  ماسقوية  –المديسة و لمل ) عدم التهويقة اللافيقة 

 عققدد  –لققي  علققى عطاققة مياققة مققع الةالايققة  –المقاعققد الماسققوية  –اطدحققام الفصققل  –كافيققة 
وفيما يخ  المراف  الملحقة  المدايم كمعامل العلوم يطحظ أ  منقا  اصتطفقات ، الفترات (

% مققا مققط  الثانويققة العامققة معامققل 92فاينمققا  و ققد لققدة، رققيا التعلققيم الثققانوي العققام والفنققى
 .(10) % فقة ما مط  الثانوية الفنية36.3علوم فإنها    و د ى  لدة 

 املشت ا التث  تعلق بط ب مدارس التعليم الثانلف الفين :   اانيًا:
، ُيعد غيا  الاط  دليل على عدم كفقا ة النعقام التعليمقي فقى  ققديم صقدمات التعلقيم لللقاا  -1

% ما ملاة الثانوية الفنية  ةياوا عا المديسة  ساب عدم اسقتفاد هم مقا 23.9اتت وبلةم نس
 .(11) الخدمات التعليمية المقدمة

حيققققه ُيمثققققل صيققققاي التعلققققيم  ،مققققدايم التعلققققيم الثققققانوي الفنققققي  مصققققر  النعققققرة المتدنيققققة لاققققط -2
ل العقالي ، ما حيه ااول الاط  بوة التحصيصياي لت ي صياي ما نوالتدييب التقني والمه

نحققو مسققاي التعلققيم الثققانوي  فققى مسققاي التعلققيم الثققانوي العققام، و حويققل بوة التحصققيل المتققدني
 .(12)للمتقدميا للتعليم الثانوي الفني، مما  ؤدة فى النهاية ىلى  ع  المستوة العلمي الفني

 اإل قافة  ،ي ممقا يحقد مقا التعامقل مقع التقنيقة ع  التلويا الثققافي لاقط  التعلقيم الثقانوي الفنق -3
، وعققدم جيققد  للتعلققيم الفنققىالىلققى  ققع  مسققتوة صققريا مقق ا النققو  مققا التعلققيم  سققاب النعققرة غيققر 

 .(13)، وا فتقاي ىلى و ود المعلم المؤمل الل  مناما لهم مع متالاات سوق العمل  واف 

الملاطت واألطمات المتعلقة  ا نحراا األصطاي كالتدصيا و عقامي المخقديات رقيا الاقط   -4
 .(14)صاصة المدايم الثانوية الفنية فوط عا الصرا  والالاجة داصل المديسة

الفصول والويش والمعامل وصصوصال  النساة للتعليم الفنى  فى  لدم اللثافة العددية للاط  -5
ة ممقا   يسقاعد علقى التحصقيل العلمقي ينعام السقنوات القثطة، واصقر طمقا الحصقة المديسق

 كتسا  المناسب للمهايات المهنية المالوبة لسوق العمل، وعدم الجيد، كما   يساعد على ا
 .(15)ى احة الفرص اللافية للتدييب العملية 

، ممققا  ققؤدة ىلققى  خلقق  الاققراما ات ومهققا غيققر مالوبققة فققى سققوق العمققل علققيم الاققط  مهققاي  -6
يات فقى التعليمية والتديياية عا التاويات الجاييقة وا جامقات التاقوي المسقتقالية للمهقا والمهقا

العد د ما الفرص نتيجة  ظل التةيرات المتسايعة التقنية والعملية اد  فقد سوق العمل المحلية
 . (16)لوع  المرونة فى عرض اوة العمل وفى حركتها فى المجتمع فى مؤسسا ت 
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منهققا التعلققيم الثققانوي الفنققي ى  النعققرة الفاحصققة فيمققا سققا  مققا ملققاطت وعقاققات ُيعققانى 
لققققاعض الققققدول التققققى التنافسققققية  ققققت، لقققق لج يجققققب التو ققققت   حقيقققق ال فققققى سققققايل ،  مثققققل عائققققق مصققققر

 خاصققة ومققا رققيا  اسققتااعم  حقيقق  نجققاا وافقق ات مائلققة فققى مجققال التعلققيم  عامققة والتعلققيم الفنققى
 .م   الدول فنلندا

 وفى  و  م ا العرض يماا التعاير عا ملالة الدياسة فى السؤال الرئيسي التالي: 
 مقدار  التللقي    بالتنافسقية   من الخبرة الفنلندية فى تحقيق  اإلفادة  كيف يمكن

 ؟  الثانوي الفنى بمصر
 :  ساؤ ت فرعية على النحو التالي ويناث  عا م ا السؤال الرئيسي عد  

 ؟للتنافسية ا ماي النعرة ما  -1
 ؟المهنى  فنلندا أمم المطما الممي   لخارة التعليم الثانوة ما  -2

  ؟ريم التعليم الثانوة الفنى  مصوااع التنافسية فى مداما  -3

دايم التعلقققيم أمقققم النتقققائا والمقترحقققات مقققا الخاقققرة الفنلنديقققة فقققى  حقيققق  التنافسقققية  مقققمقققا  -4
 ؟الثانوة الفنى  مصر

 :فىالية حالهدف الرئيس من الدراسة اليتمثل  
 . صارة فنلندا و   التنافسية فى مدايم التعليم الثانوي الفنى  مصر فى حقي  

 ويمكن تحقيق هذا الهدف من خالل األهداف الفرعية التالية :  
واألمققققداا ، واألمميققققة، مفهققققوما مققققاي المفققققاميمى للتنافسققققية مققققا حيققققه الالتعققققرا علققققى  -1

 ومؤررات القيام.، والمتالاات
 . مدايم التعليم الثانوة المهنىالتنافسية  حقي  فى مجال  صارة فنلندا حليل  -2

 .التنافسية  مدايم التعليم الثانوي الفنى  مصر ااعيصد و  -3

التنافسققية فقى مققدايم التعلقيم الثققانوي الفنققى   حقيق   صقوي مقتققرا ُيسقهم فققىالتوصقل ىلققى  -4
 .صارة فنلندا مصر فى  و  

ومققققققو التعلققققققيم الثققققققانوي  ةاحققققققه فيققققققت الااحثقققققق  ناققققققع أمميققققققة الدياسققققققة مققققققا المجققققققال القققققق ة  -1
ي ُ سققققققهم مخر ا ققققققت فققققققى  حقيقققققق  رققققققراما التنميققققققة ا اتصققققققادية وا  تماعيققققققة الفنققققققى والقققققق 

 والتعليمية للمجتمع المصري. 
عصققر التنافسققية فققى كافققة المجققا ت مالاققال حوققاييا  فر ققت مايعققة ال  حقيقق ُ عققد دياسققة  -2

 . ، وما أفرط ت العولمة ما متةيراتاي  التلنولو ي والمعلوما يصوالت، د هالح
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فقى صارة فنلنقدا  على سة المس وليا عا التعليم الثانوي الفنى فى التعرااد  فيد م   الديا -3
 . مصرمجال  حقي  التنافسية 

ب يمانقت مقا ى، وبلج لمط متت لاايعقة الدياسقةن ى ستخدم الدياسة المنها الوصفي التحليل
و حد د  ،و فسيرما، مات و حليلهاو مع الحقائ  والمعلو ، وص  ما مو اائم وفهم العوامر التربوية

و مققع الايانققات و اوياهققا ليسققم ، واسققتنااا العطاققات رققيا كافققة العققوامر التربويققة و فسققير ريانا هققا
رققل  قق مب الاحققه الوصققفى ىلققى مققا مققو أ عققد مققا بلققج حيققه ، نهايققة الماققاا فققى الاحققه الوصققفى

حتقى  نقتعم مق   الايانقات و حلقل   توما اديال ما التفسير له   الايانات، و   لتمل عملية الاحقه
 .(17)و ستخرج منها ا ستنتا ات بات الد لة والمة ة  النساة للملالة مو و  الاحه 

معواققات  حقيقق  الدياسققة الحاليققة عل  ستقتصققر، لقق   مققدايم التعلققيم الثققانوي الفنققيفيمققا  تع
 نوات. التعليم الثانوي فطة س لاط  التنافسية

  Competitivenessالتنافسية  -1

 :فى قوامي  اللغة 
كق ا سقا قة ، ونقاف  فطنقا فقى أنف  اللق  صقاي نفيسقال، نقاف  فقى اللق ،  قالر فيقت ويغقب

،  سققا قوا فيققت و اققايوا دو  أ   لحقق  وبققايا  مققا غيققر أ   لحقق  الوققري  ققت،  نققاف  القققوم فققى كقق ا
 ."(19)،وفى التن يل الع ي  "وفى بلج فليتناف  المتنافسو  (18)ض  عوهم الوري راع
 .(20)ن عت فارية  دعو ىلى ر ل الجهد فى سايل التلات  الععما  واللحوق رهم :والتنافس

 :(21)تعريف معجم مصطلحات العلوم اإلدارية 

"  عايققر رققامل ليسققاليب التحليليققة لتقريققر أمققداا وسياسققات المؤسسققة عققا مريقق   قققديم 
اانقة المؤسسقة معلومات عا التسوي  وعمليات التقييم وبحوة العمليقات مقع ىرقاية صاصقة ىلقى مال

 . النساية فى السوق "

 :(22)تعريف المنتدى االقتصادي العالمي للتنافسية

" مقققدة اقققدية المؤسسقققات والسياسقققات ا اتصقققادية علقققى  حقيققق  نمقققو ااتصقققادي  معقققد ت 
مق ا النمقو علققى اي فقا  ىنتا يقة كافققة عناصقر اإلنتققاج  علقى أ   ر لقق ، مر فعقة فقى المققدة الاويقل

وبمققا يوققما رققدوي   حسققا مسققتوة ،  معققد ت  فققوق نعريتهققا لققدة المنافسققيا فققى السققوق العققالمي
 معيلة الموامنيا.
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 بورتر للتنافسية: porterتعريف 

 لقج  أنها ظامرة  نلت  مجرد  وصل المؤسسة ىلى اكتلاا مرائ   د قدة أكثقر فعاليقة مقا
 .(23)، حيه ياو   مقدويما  جسيد م ا ا كتلاا ميدانيال ستخدمة ما اال المنافسياالم

 : ليم الثانوي الفنى إجرائيا بأنهاويمكن تعريف التنافسية بمدارس التع
، مققققدة اققققدية المديسققققة علققققى  حقيقققق  التميقققق  رققققداصلها عققققا مريقققق  طيققققادة كفا  هققققا الداصليققققة

 سقققار األمقققر الققق ة ُيسقققاعد علقققى  ، األكقققاديمي رهقققاو حسقققيا أدائهقققا ومخر ا هقققا ومسقققتوة التعلقققيم 
 صريجيهقققا بوة  وا سقققتفادة مقققا، اامقققة رقققراكة متاادلقققة رينهمقققاىأصقققحا  األعمقققال واللقققركات علقققى 

 .مديبة أكاديميال ومهنيال العمالة ال

 

 :الدراساا العربية :واًلأ
 .(24)ة القاهرة فى ضوء متطلبات التنافسيةتسوي  برامج الدراسات اللليا بجامل -1
 ات العليقا داصقل الجامعقات المصقريةفى  قع   سقوي  رقراما الدياسق :تتمثل مشكلة الدراسة، 

 وصرو ها ما التصنيفات العالمية.
  هدا  ااي  : التعرا على آليات  سوي  رراما الدياسات العليا  الجامعة رىإلهدفت الدراسة

ا أ قل ا سقتفادة مقا اققديات وإماانيقات الجامعقة لتحسقيا الو ققع ، مققمفقاميم وماقادا التسقوي 
 . و حسيا مستوة الجودة واألدا  رهاالتنافسي لها 

 وإ را  دياسة ميدانية فى  امعة القامرة.، : المنها الوصفىواستخدمت الدراسة  

 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها  : 
 ى مسقتوة  نافسقيتها حيقه انهقا لقم  حتقل أة مركق  ا   امعة القامرة  عانى مقا  قع  فق

 . 2014 -2013 امعة على مستوة العالم وفقا لتصني   ايم  للتعليم  400ريا أفول
  قروية  نميققة القققدية التنافسققية للجامعققة ويفقع كفققا ة األدا  المؤسسققي لهققا لتحسققيا الو ققع 

 التنافسي للجامعة. 
وء متطلبقققات تحقيققق  الققققدرة   تطقققوير سياسقققة التللقققي  الجقققامل  بمصقققر فقققى ضققق      -2

 .(25)يةالتنافس
 ايققة : فققى  ققع  آليققة  اققوير سياسققة التعلققيم الجققامعى  مصققر فققى  لتتمثللل مشللكلة الدراسللة

 .متالاات التنافسية والعالمية

 التعققرا علققى وااققع سياسققة التعلققيم الجققامعي  مصققر فققى  ققو  متالاققات هللدفت الدراسللة إلللى :
 صقققوي مقتقققرا لتاقققوير سياسقققة التعلقققيم الجقققامعي وو قققع  . حقيققق  الققققدية التنافسقققية للجامعقققات

 . ، والدياسة ردو  صاراتالمصري فى  و  متالاات القدية التنافسية
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 المنها الوصفى التحليلي  واستخدمت الدراسة 

 ىلى مجموعة ما النتائا ما أممها :  وتوصلت الدراسة 
 تلاي والتنو  أ   حقي  القدية التنافسية ياو   المنافسة فى السوق العالمية  ا ر 
  أ   ع يققق  الققققدية التنافسقققية رقققيا  امعتنقققا سقققوا يصقققاا فقققى صقققالا أمقققراا عد قققدة مقققي

 . الاط  وأصحا  األعمال واللركات والجامعات وأيوا ا اتصاد القومي

  أ  الحفقققال علقققى الققققدية التنافسقققية أصقققاا اوقققية مامقققة  ناةقققي أ   قققت ى علقققى يأم اائمقققة
  . امعة للاألولويات اإلسترا يجية ل

تلزيققز التنافسققية فققى التللققي  قبققا الجققامل  المصققري بلققى ضققوء خبققرات بلقق              -3
 .(26)الدوا األجنبية

 م تيققققاي لققققدة الاققققط  وا  ققققا  فققققى مققققداي :  ققققع  صققققير ا صتتمثللللل مشللللكلة الدراسللللة فللللى
تلنولو يقققققققا  قققققققع  المحتقققققققوة العلمقققققققى للعلقققققققوم وال  ا  قققققققافة ىلقققققققى التعلقققققققيم ااقققققققل الجقققققققامعى،
  والريا يات فى مدايسنا.

 ىلقى  حليقل أرقرط صقير  ع يق  التنافسقية فقى التعلقيم ااقل الجقامعي فقى  قو   :دفت الدراسةهو
وصققيةة  School choice عققض الققدول األ نايققة وأمققم مقق   الصققير ا صتيققاي والمديسققي " 

Stem Education فقققى الو يقققات  ومقققى  علقققيم العلقققوم والتلنولو يقققا والهندسقققة والريا قققيات
 .المتحدة األمرياية واليا ا 

 المنها المقاي   ما  تومنت ما وصق  و حليقل و فسقير ألرقرط مقا يميق  واستخدمت الدراسة :
 .صير  ع ي  التنافسية فى الخارات األ ناية

  ىلى أنت يماقا  ع يق  التنافسقية علقى المسقتوة المحلقي والعقالمي مقا صقطل  وتوصلت الدراسة
 لنولو يا والهندسة والريا يات.ا ستفادة ما صيةتي ا صتياي المديسي و عليم العلوم والت

 :الدراساا األجنبية  :ااانًي

 .(27) الوضع الراهن والتحديات التى تواجه التللي  المهنى والتدريب فى فنلندادراسة "  -1
 علققققى الانيققققة التنعيميققققة للتعلققققيم فققققى فنلنققققدا ومواققققع التعلققققيم : التعققققرا  هللللدفت الدراسللللة إلللللى

وآليققققققة اي اققققققاا صققققققريا التعلققققققيم الثققققققانوة ، و مويلقققققت، وأنواعققققققت ومجا  ققققققت، الثقققققانوة المهنققققققى  ققققققت
 . المهنى  سوق العمل

 و  ا قد تمع  جا  التعليم الثقانوة المهنقىحدة  ةير فى فقافة المج :وتوصلت الدراسة إلى أنه ،
، وعققققد نقققى الدولقققت حمقققطت  ثقيفيقققة للمجتمقققع، وبلقققج لتاااقققال الاقققط  عليقققت مقاينقققة  الما قققىا

 . ا النو  ما التعليما ممسا قات دولية عالمية لخري
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  .(28)، واألداء التصديرى دراسة " التلل  التنظيمى، االستراتيجية التنافسية -2
 التعقققرا علقققى أسقققاليب  ع يققق  التنافسقققية فقققى المنعمقققات واقققدي ها علقققى هلللدفت الدراسلللة إللللى :

 . ا ستجا ت لمتالاات السوق المتةير   سرعة فى األسواق الدولية
  105بة واستخدمت الدراسة تجرNZ 

 : يماقققا دمقققا نعريقققة القققتعلم التنعيمقققى وا سقققترا يجية التنافسقققية  وتوصللللت الدراسلللة إللللى أنللله
كمقا أكقدت الدياسقة ، لصياغة نموبج  د د ل يادة التنافسية وفاعلية األدا  التصد رة لللقركات

 والتمي .، وانخفاض التللفة، أمم استرا يجيات التنافسية مى ا رتلايأ  ما 

 

 التنافسية فث التعليم الثانلى الفنث
  Competitiveness مفهو  التنافسية -1

مقققا المصقققالحات اللقققائعة فقققى اللتا قققات  Competitivenessُيعقققد مصقققالا التنافسقققية 
، دية، وأصاا بو أممية كارة  النسقاة للسياسقة ا اتصقاوا اتصادية فى العقد ا األصرييااإلدايية 

لمسقتوة الللقي ختل  مفهوم التنافسية وفقا  صتطا المسقتوة ا اتصقادة فهنقا   نافسقية علقى اوي
، و نافسقية ومى  نافسية القاا  ا اتصادة ، و نافسية على المستوة المتوسةومى  نافسية الدولة

ة ، وبالتالي يصعب  حد قد مفهقوم واحقد دايق  للتنافسقيستوة الج ئى ومى  نافسية المنعمةعلى الم
، ولق لج فطرقد د واإلداية فقى المفهقوم ومحتويا قتنعقرال  صقتطا و هقات النعقر رقيا علمقا  ا اتصقا

 .(29)هوم متةير ود نامياى  فعل ال ما  والماا  والسياق قققما النعر للتنافسية على أنها مف
يسققاعد فققى  حد ققد  كونققت، ويغققم بلققج فتحد ققد مفهققوم التنافسققية رداققة مققو فققى غايققة األمميققة

 . (30)ناها وكيفية اياسها وبنا  مؤررا ها  وا
واااعقات متعقددة مقا  وبنا  على ما سا  فسوا  قتم  نقاول مفهقوم التنافسقية مقا  وانقب

  : أممها ما  لى
 : التنافسية على مستوى الدول أ(

 .(31)وبلج كما  لىريا الدول وف   قسيمها ىلى دول متقدمققققققققة ونامية ف التنافسية ييختل   عر 
 ةلللللدملللدول المتقلللللال : 

عهققا الريقققادة فقققى   التنافسققية لقققدة القققدول المتقدمققة  عنقققى اقققدي ها علققى الحفقققال علقققى مواى
ا سققتخدام األمثققل ، وبلققج  عققد أ  اامققم رتحقيقق  ا اتصققاد العققالمي، مققا صققطل ا رققدا  وا رتلققاي

 تاق  أمامهقا فقى  حقيق  ، ولقم نتا ية، أة أنها وصلم ىلى مستويات مر فعة ما ا لعوامل ا نتاج
 . ستدام ى  ا عتماد على ا رتلايالنمو الم
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 ةللللللاميلدول النلللال : 
حصول على حصة سواية فقى والالتنافسية لدة الدول النامية  عنى ادي ها على النمو  أما

 ىلقىوبالتقالى يماقا  حويلهقا  المجا ت التى  توفر فيها فرصة لتمويل المي ات النساية التى  مللهقا
عاقر  انقى مجموعقة مقا ، األصقرة   اإل افة ىلى ىيجاد الم يقد مقا الم ايقا التنافسقية، م ايا  نافسية

 . اإلصطحات الهيالية والسياسات ا اتصادية المناساة
 تنهقا :  Wold Economic Forum( WEFالمنتدى االقتصادى العالمي ) وُيعرفها 

ى  حقيقق  نمققو ااتصققادي  معققد ت مر فعققة فققى مققدة اققدية المؤسسققات والسياسققات ا اتصققادية علقق
علقققى أ   ر لققق  مققق ا النمقققو علقققى اي فقققا  ىنتا يقققة كافقققة عناصقققر اإلنتقققاج ، المقققدة الاويقققل لالقققد مقققا

وبمققا يوققما رققدوية  حسققا مسققتوة ،  هققا لققدة المنافسققيا فققى السققوق العالميققةار ي معققد ت  فققوق نع
 . (32)معيلة الموامنيا

فيققق كر أ  التنافسقققية  ققق   مقققا ااتصقققاد  :IMD 2003 دارةواإلالمعهلللد اللللدولي للتنميلللة أملللا   
 سقاعدما ، والتى  حدد ادية الدولة على ىيجقاد ري قة مناسقاة، المعرفة ال ة يحلل الواائع والسياسات

 .(33) وطيادة ا طدماي للعوبها، على  وليد القيمة الموققققافة المستدامة لمؤسسا ها
نتققاج ىأو الدولققة علققى  الالققد" مققى مقققدية  ريكيللةمجلللس التنافسللية الصللناعية األموُيعرفهققا  

 المققداصلوفققى الواققم نفسققت  سققما رتنميققة ، السققلع والخققدمات التققى  سققتوفى رققروا األسققواق الدوليققة
ويعاقق  مقق ا التعريققف الرسققمى يؤيققة الققدول المتقدمققة للتنافسققية  اعتاايمققا وسققيلة لتحقيقق  ، الحقيقيققة

 . (34) تى  حق  بلجيفامية الساا  والتناف  فقة فى المجا ت ال
  في القطاع التجارى (ب

يعتاققر ماياققل رققوي ر مققو أول مققا اققدم اإلمققاي النعققري لمفهققوم  نافسققية الدولققة فققى كتا ققة 
للتنافسقية علقى ت وفيقت يعتمقد رقوي ر فقى مفهومق، 1990ال ة نلرة فى عام  "المي ة التنافسية ليمم"

اتصققادية للققل عنصققر  اإل ققافة لقق لج فققإ  اإلنتا يققة والتققي  عنققى القققدية علققى طيققادة المخر ققات ا 
ُيعقققرا التنافسقققية  تنهقققا اكتلقققاا مقققرق  د قققدة أكثقققر فاعليقققة مقققا  لقققج المسقققتخدمة مقققا ااقققل  بلللورتر

 .(35)يد بلج ا كتلاا ميدانيال سادية المؤسسة على  جمدة و ، المنافسيا
 فى قطاع التعليم الفنى ج( 

سات التعليم الثانوة الفنى  تنها " ادية ُيعرا السيد أحمد عاد الةفاي المي ة التنافسية  مؤس
المؤسسة التعليميقة علقى  اايق  ا سقترا يجيات التقى  جعلهقا فقى مركق  أفوقل  النسقاة للمؤسسقات 

و تحققق   لققج الميقق ة مققا صققطل ا سققتةطل األمثققل ل ماانيققات ، األصققرة العاملققة فققى نفقق  النلققاا
 .(36)علوما ية والموايد الفنية والمادية والمالية والتنعيمية والم
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مققا مفهققوم التنافسققية علققى مسققتوة الدولققة والقاققا   دياسققةا سققااال مققع مققا  قققدم واسققتفادة ال
مقدة  ىمق  تنها إجرائيا فيماا  عريف التنافسية فى التعليم الثانوة الفنى والفنى التجايي والجامعي

، و حسيا ا  ها الداصليةما صطل طيادة كف ادية المديسة الثانوية الفنية على  حقي  التمي  رداصلها
ة التعلققققيم يفققققع مسققققتو عققققا مريقققق  أدا  مخر ا هققققا لتلققققو  اققققادية علققققى التنققققاف  فققققى سققققوق العمققققل 

ت فققى ىاامققة علققى  نققاف  أصققحا  اإلعمققال واللققركا ُيلققجع، األمققر القق ة األكققاديمي والمهنققي رهققا
حتيا ات السوق والاي ة ، وا ستفادة ما العمالة المديية مهنيال وأكاديميا وف  ارراكة متاادلة رينهما

 .الداصلية لد ها
  ةـــــات التنافسيـــــنظري -2

  Michaele Porterالنظرية التنافسية لمايكل بورتر  -1
اققدم ماياققل رققوي ر نعريققة فققى التنافسققية فققى كتا ققة اللققهير" الميقق ة التنافسققية القوميققة ليمققم" 

The competitive advantage of notiors أ رامقا رقوي ر علقى  عقا مريق  عقدة دياسقات
  محددات مامةالمي ة التنافسية  تحدد   وصل فيها ىلى نتيجة مفادما أ اللثير ما الدول المتقدمة 

 .(37)اللال التالي فى  يماا  و يحها
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 حمدداا ماسة امليزة التنافسية لبلر ر (1شتل رقم )
 رتر تتمثل فى النقاط التالية:يتضح من الشكل السابق أن محددات الماسة للتنافسية لبو 

    strategy structure and rivalryىسترا يجية المنعمة و ميالها و مايعتها المناصية:  -1

Firm 

  Demand conditions  ظروا الالب: -2

 ظروف 
 الطلب

 

 

 علامل
 اإلنتاج

 

إسرتا يجية املنظلمة 
وهيتلها وطبيعتها 
 املنافسة هلا

 الصناعاا املر بطة
 واملدعمة
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  Factor Condions  : عوامل ا نتاج -3

  Related and Supporting Industriesالصناعات المر ااة و المدعمة:  -4

 :شرح مختصر لتلك المحدداتيما يلى وف
 وإسترا يجيتها  ،ويلمل م ا المحدد أمداا المنعمة :ىسترا يجية المنعمة وميالها ومايعتها

واإلداية رهققا وبنيهققا و الهياققل التنعيمققي المققنعم وا رتلققاي واألدا  المميقق  ، ومققرق التنعققيم
 . لمنعمة  نافسيتهال ال ة ُيحق 

 فى السقوق المحليقة   دة نمو مالالب وظروفت و  ظروا الالب ويلمل م ا المحدد مايعة
 . ومدة  وافقت مع السوق العالمية مما يسهم فى  حقي  التنافسية

  عوامل اإلنتاج : مى المدصطت الورويية الططمة لتحقي  التنافسقية وفقي العمالقة المقامرة
 .  يةالمديبة والانية التحتية المادية واإلدايية والمعلوما ية والعلمية والتلنولو 

  الصققناعات المر ااققة والمدعمققة : كو ققود مققويد ا محليققيا  تمتعققو  رثقققل كمنافسققيا علققى
أو عنقققدما  تقققوفر صقققناعات مدعمقققة لنلقققامات القققدولى المختلفقققة  تسقققم ، المسقققتوة العقققالمي

 .  التنافسية على المستوي الدولى

 Five Forces) 1980أو قققا ماياقققل رقققوي ر فقققى نمقققوبج الققققوة الخمققق  عقققام  كمقققا

Model) فى:الخم  اوة الهيالية   تمثلو داصل الصناعة  ميال الصناعة يحدد حالة المنافسة 
 . التهد د ما ايل المنافسو  الجدد -1

 . الصرا  ريا المنعمة والمنافسيا الحالتيا -2

  هد د الخدمات أو المنتجات الاد لة.  -3

 اوة المستفيد ا التفاو ية.  -4

 اوة المويد ا التفاو ية.  -5

وو ققققع لهققققا الخمقققق    حقيقققق  التنافسققققية ردياسققققة القققققوة الهياليققققة و ققققتماا المؤسسققققة مققققا
ياقو   وبالتقالى، والتهد قدات رينهقا وبقيا المنافسقيا الجقدد استرا يجية  نفي  عا مريق  ىداية الصقرا 

 كما ، كار ما منافسيهاأ حقي  ايمة ااتصادية  أفول وادية علىلللركة مي ة  نافسية 
ية أصقاحم أكثقر داقة  معادلتهقا  القيمقة الموقافة وبلقج ي ر أ  فلرة المي ة التنافسقرو   كر 

و نققتا القيمققة الموققافة مققا األدا  ،    القيمققة الموققافة  ؤكققد فققرص الاقققا  فققى السققوق للمنافسققة
 . (38)العالمي والمي ة ا اتصادية 

 : أهمية التنافسية-3

 : (39)يمكن توضيح األهمية فى النقاط التالية 
 تار أحد العوامل التى  ستحه القدية علي اإلردا . يع ال التناف  المو ة ىيجاري (أ 
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 .   ويد المتعلم  خارات أار  ىلى الدافع العملي ما أة وسيلة  عليمية أصرة  (  

و لجيع التحد ه فى كل وحدات المديسة ،  اوير ري ة العمل المديسى فى  ميع وحدا ت (ج 
لنولو يققققة أو الثانويققققة الفنيققققة عققققا مريقققق   وظيقققق  كافققققة المسققققتجدات العصققققرية سققققوا  الت

 .(40) فى ا عداد والتدييب المعلوما ية
   لاققققى ايمققققة للعمققققطىيجققققاد و ققققوفير أمميققققة التنافسققققية فققققى  وفققققى القاققققا  التجققققاية  توققققا

، كمقا أنهقا  حقق  ا سقمعة وصقوية المؤسسقة فقى أبمقانهم، و دعم و حسقاحتيا ا هم و وما و ئهم
المقدمققة ىلققى العمققط  مققع ىماانيققة التميقق  المنافسققيا فققى السققلع والخققدمات  دالتميق  ا سققترا يجي عنقق

 . (41) فى الموايد واللفا ات وا سترا يجيات المنتهجة فى ظل ري ة رد دة التنافسية
 .(42)ما يلى  إلى تحقيق أيضا   وتهدف الميزة التنافسية

 فرص  سويقية  د دة : مثل رركة   وفيرMotorola ل ما اام  ارتلاي الها   المحمولأو  فهى  . 
  مجققال  نققاف   د ققد كققدصول سققوق  د ققدة أو التعامققل مققع نوعيققة  د ققدة مققا العمققط  أو دصققول

 . ة  د دة ما المنتجات والخدماتنوعي

 يمداا التى  ريد المؤسسة رلوغها لويا يؤية مستقالية  د دة ل. 
فققى  اققوير ري ققة فتتوققا أمميققة التنافسققية مللدارس التعللليم الثللانوي الفنللي  وبققالتااي  علققى

يسقة و وظيق  المسقتجدات فقى سقوق العمققل عقا مريق   لقجيع اللقراكة مقع مؤسسققات العمقل  المد
وياقققو  لديقققة مقققا ، مالقققب ياقققو  اقققادي علقققى المنافسقققة فقققى سقققوق العمقققل القاقققا  الخقققاص إلعقققداد

 الخاققرات والمهققايات العلميققة والعمليققة التققى  ؤملققت للعمققل  سققهولة سققوا  محليققا أو عالميققال نعققرال لمققا
 مقا التقنيقاتما مقو  د قد  لللعملية أفنا  الدياسة فى موااع اإلنتاج المسا رة  ما  ديياات تققققققلقا  

 . تاويةالحد ثة والم
 : ةــــالتنافسيواع ــــنأ -4

 :(43)تميز الكثير من األدبيات بين عدة أنواع من التنافسية وهى على النحو التالي  
 اا مققا  صققد ر السققلع ىلققى  نافسققية التللفققة أو السققعر فالالققد بوة التلققالي  األيصقق   ققتم

 . مثل الصيا األسواق الخاي ية  صوية أفول ويدصل منا أفر سعر الصرا
 عوامقققل غيقققر التنافسقققية غيقققر السقققعرية  اعتاقققاي أ  حقققدود التنافسقققية معرفقققة  العد قققد مقققا ال

 . الثقافية وغير السعرية

 فالالققد بو يققةنوعيققة والمطئمققة عنصققر ا رتلاي التنافسققية النوعيققة، و لققمل  اإل ققافة ىلققى ال ،
، واألكثقققر مطئمقققة للمسقققتهلج وحيقققه المؤسسقققات ات الماتلقققرة وبات النوعيقققة الجيقققدةالمنتجققق

، للي  تماا ما  صقد ر سقلعة حتقى ولقو كانقم صدية بات السمعة الحسنة في السوق الم
 . مثل اليا ا  وسويسرا أعلي سعرال ما سلع منافسة
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  تقانقتل النوعيقة فقى صقناعات عاليقة المقا صقط نعمقاتحيه  تنقاف  الم. التقنيةالتنافسية 
 . مثل الو يات المتحدة األمرياية

 ة ــــل التنافسيــــمراح -5

 .  مر  تيبع مراحل منها أ/ مرحلة التقديم 
 .  / مرحلة التاني    
 . ج/ مرحلة التقليد    
 . د/ مرحلة الوروية    

 :(44) ما المراحل السا قة للل مرحلةمختصر  وفيما  لي ررا
 : مرحلة التقديم (أ

عرا عندما المي ة التنافسية مقع مقروي الق ما انتلقايال أكثقر فقتكثر حيقه يعق ة بلقج ىلقى  ُ و 
ولتدعيم  و قيا المراحقل المق كوية نسقتدل ، القاول ال ي  حعى  ت ما اال عدد مت ا د ما ال بائا

مقم فقى الادايقة رتركيق  اا عندماة للها   النقال وفرعها المعتمد فى الج ائر ط على بلج  لركة  ا
امتمامها على  روية استخدام الها   النقال  عريفقا منهقا علقى أ  رقركتها  تميق   ققدية المسقتهلج 

 . على ا ستفادة ما صدمة ا  صال  صوية  يدة أ نما  وا د المستهلج للخدمة
 : مرحلة التبني( ب

داية  ركي  المنافسيا عليها ،  اعتااي را نتلايو عرا المي ة منا استقراي نسايا ما حيه  
ة نجقققد أنهقققا ط ، وإبا أسققققانا نفققق  المثقققال للقققركة  قققاقليقققدما()الاحقققه عقققا نققققاا  تميققق  المؤسسقققة لت

 . اها ا ستقراي اال ظهوي منافسيهاعرفم استقرايا وانتلايال ساحقا اكس
 : مرحلة التقليد (ج

سقققيا اقققاموا رتقليقققد ميققق ة لقققو  المنافلرقققي ال فلقققي ال ىلقققى الركقققود  ت ترا قققع حجقققم الميققق ة و تجققق 
ل المق كوي فقإ  مق   المرحلقة  مثقل اوإبا ي عنا لنف  المث، المؤسسة وبالتالي  را ع اساقيتها عليهم

) مققوبيل  ونجمققة ( الخاصققتيا  ققالهوا    مثققلفققى الج ائر  لجققاطة ردايققة ظهققوي اللققركات المنافسققة 
 . لنقالةالنقالة وصدمة التةاية الماثفة لط صا ت الها   عار الهوا   ا

 :مرحلة الضرورة (د
و ت ى منا  روية  حسيا المي ة الحالية و اويرما  لال سريع أو ىنلا  مي ة  د دة علقى 

 . أس   ختل   مامال عا أس  المي ة الحالية
 أسس بناء التنافسية:

تتحقلق التنافسللية فلى متسسللات التعلليم الثللانوى الفنللى ملن خللالل اربل  أسللس أساسللية 
 :(45)التالية تتمثل فى النقاط 
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  الكفللاءةEfficience تجسققد فققى ا سققتةطل األمثققل للمققوايد المتاحققة مققا مققوايد  لققرية  :
وماديققققة و حويلهققققا ىلققققى مخر ققققات  تمثققققل فققققى صققققدمات  قققققدمها المؤسسققققة التعليميققققة ىلققققى 

 المستفيد ا ما مط  ومعلميا وإدايييا وعمال.

  الجودةQuality : صقدمات  جقودة عاليقة ومميق ة أة اقدية المؤسسقة التعليميقة علقى  ققديم
 . ما المنافسيا المو ود ا فى سوق العمل

  التحديث واالبداعInnovation.أة  قديم منتجات  د دة : 

  االسللللتجابة للمسللللتفيدResponsiveness  أة اققققدية المؤسسققققة التعليميققققة علققققى  لايققققة:
 احتيا ات المستفيد  اريقة سريعة ومر ية.

اققة متداصلققة ومتلققا اة رققيا األسقق  السققا قة لانققا  منققا  عط أ  اسققتقرا  مققا سققا   توققا 
مثل اللفا ة والجقودة حيه  ُ ، لمؤسسات التعليم الفنىفى النهاية لتحقي  التنافسية  لاملالتنافسية  ت

وا سقققتخدام األمثققققل للمقققوايد المتاحققققة مقققع دي ققققة عاليققققة مقققا الجققققودة وا رتلقققاي والسققققرعة والمرونققققة 
و وققما لهققا النجققاا ؤسسققة ات السققوق  عققدال مامققال فققى  قققدم الموالتجد ققد المسققتمر وا سققتجا ة لحا قق
 والتاوير والمنافسة المحلية والدولية

 مؤشرات قياس التنافسية  -6

دة اققدية المنعمققة  مقق القققدية التنافسققية التنعيميققة  قققام أ  Pamela Methewsيللذكر   
سقما لهقا  المحافعقة علقى على  حقي  أمقدافها كمقا  تحقدد  اصتيقاي المنعمقة إلسقترا يجية  نافسقية  

ممقا  قنعا  ا رتلقاي داصقل المنعمقة  وُ مانها ما  حقي  مستويات عاليقة مقا، ماانتها فى السوق 
و لقافؤ فقرص العمقل واي فقا  معقدل ا لتق ام والر قا القوظيفي ، وصفقض التللفقة، تا ودة المنقعلى 

 .(46)األفراد والوحدات والثقة  النف  و حسيا ا ستفادة ما الموايد والترا ة والتلا ج ريا 
 ومنها: وفى مدارس التعليم الثانوى الفنى فتقاس التنافسية من خالل المتشرات التالية

 .ادية مدايم التعليم الثانوة فى رنا  يؤية وإسترا يجية وا حة للتعليم الثانوة الفنى  مصر 

 لتخصصاتيبيا على أحدة المعدات وا خريجيا مد اية متالاات واحتيا ات سوق العمل ل. 

 .رنا  رراكة حقيقية ريا مدايم التعليم الثانوة الفنى وأصحا  المصانع واللراكات 

 . وفير رراما  عليمية اوية متواطنة ريا التحصيل العلمى والعملى معا على حد سوا  

 ا رتلاي واإلردا   الناحية العلمية والعملية . 

 فنققى ودوي  الحقيقققى فققى التنميققة ا اتصققادية النعققرة المجتمعيققة  تمميققة  وا ققد التعلققيم الثققانوة ال
 اللاملة للدولة.
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معايير ومتشرات لقياس تنافسية متسسلات  (رت دراسة )السيد احمد عبد الغفاروقد اقت
 :(47)التعليم الثانوى الفنى تتضح فى الجدول التالى 

 املعايري اجملال

 وجلد رؤية صادقة ومعلنة   رؤية ورسالة املبسسة

 ضحة لتحقيق رؤية املبسسة  لافر رسالة وا 

 الشراكة اجملتمعية
  الشراكاا االستثمارية 

  األوقاف 

 لافر شراكة فعالة بني املبسسة واألسرة واجملتمع احمللث  

 البحث العلمث

 حجم اإلنفاق 

  بناء قاعدة معللماا حقيقية داخل املبسسة 

   متطلباا البحث العلمث 

   علامل النهلض بالبحث العلمث 

 لتعلمالتعليم وا

  جلدة الط ب 

  جلدة أداء املعلم 

  جلدة الربامج التدريبية 

  جلدة  تنلللجيا املعللماا 

   جلدة املبنث املدرسث 

 جلدة طرائق التدريس 

   التتاب املدرسث 

 املعمل املدرسث 

 االعتماد األكادميث
 اعتماد مبسسث عام 

  اعتماد الربنامج العلمث 

   االعتماد املهنث 

 امللارد

  البشرية 

 ادية امل 

  مصادر املعللماا 

 اخلدماا املساندة 

 البنية التحتية

 املرافق 

  التقنية 

 نشر املعرفة 

 التحسني والتطلير املستمر 

 بناء جمتمع املعرفة

 البحث والتطلير 

  التعليم 

   التعليم اإللترتونث 

  البنية التحتية املنية علث  تنلللجيا املعللماا 

 القيادة املدرسية الفعالة

 مة للتعلم بيئة داع 

  لافر مساا وخصائص للقيادة  

 املدرسة الفاعلة 

 لافر مناخ مدرسث داعم للتغيري الرتبلى  
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 توا ما الجدول السار  أ  منا  مؤرقرات عد قدة لقيقام  نافسقية التعلقيم الثقانوة الفنقى 
يقرة المتة ومنها يؤية المديسة الوا حة والهادفة ىلى اعقداد الاقط  لمسقا رة متالاقات سقوق العمقل

، والقيقققادة المديسقققية الفعالقققة الداعمقققة للقققتعلم والققققادية علقققى التليققق  مقققع الوقققةوا ونقققق  المقققوايد، 
 قققربة الجانقققب  ومرائققق   قققديي  التقققى، واللتقققا  المديسقققى،  اإل قققافة ىلقققى  قققودة المانقققى المديسقققى

 .النعرة  العملى

المهنققي  فنلنققدا العد ققد مققا التةيققرات والتحققديات فققي العقققود الما ققية  الثققانوة  رققهد التعلققيم
ومنهققا النعققرة المجتمعيققة المتدنيققة للتعلققيم المهنققي و ققع  اعققداد الاققط  لسققوق العمققل والققة ىااققال 

قيققة ل يققادة  نافسققية حقي يكققائ الاققط  علققى التقققديم فققي التعلققيم المهنققي ولقق لج  انققم الدولققة أيبققع 
التعليم المهني في فنلنقدا ونجحقم فقي  حقيقهقا و ر لق  ا ناطاقات الحقيقيقة ل يقادة  نافسقية التعلقيم 

 :(48)المهني في فنلندا في ا  ي
 .وممنهجة  ايا التعليم الثانوي المهني وعالم العمل ا حةرنا  عطاات اوية وو  -1
العد قد مقا  Minstry of education and cultureنعمقم وطاية التربيقة والتعلقيم والثقافقة  -2

الحمقققطت مقققع  عقققض اللقققركا  ا  تمقققاعييا والمجتمقققع الخقققاي ي فقققي  حسقققيا صقققوية التعلقققيم 
 .المهني في فنلندا

 The annualعققد مسقا قات المهقايات مثقل ) مسقا قة المهقايات الومنيقة الفنلنديقة الثانويقة  -3

finish national skills competition  قة( مثققل مسققا Taitaja  ومققي أكاققر حققدة
ألقق  متنققاف  ومققي مسققا قة سققنوية  عقق ط  500 ققاييخي فققي التعلققيم المهنققي  وققم أكثققر مققا 

ا صال التعليم المهني رر قال األعمقال والمجتمقع ل يقادة وعقي الاقط   قالتعليم المهنقي ودوية 
 :(49)في  ع ي  العطاات الدولية والمحلية و وم المسا قات المجا ت التالية

 100ل  لنولو يا السيايات والنقل مجا vehicle technology and transport 
  200 لنولو يا المعلومات وا  صا ت Information and communication 

  الخدماتservices 300 

   الاناBuilding 400 

  600صدمات ا تماعية industrial services 

 500صدمات  قديم الاعام catering services  

لتقوفر لاقط  التعلقيم المهنقي الفرصقة لمواصقلة  1990 امعات العلوم التاايقية عقام  ىنلا  -4
 التعليم العالي.
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أ قققق  ىلققققى مققققا سققققا  منققققا  مجموعققققة مققققا ا ليققققات التققققى حققققققم التنافسققققية فققققى التعلققققيم 
وبنققققققا  معققققققا ير القاققققققول والتقيققققققيم  لققققققال مققققققنعم ، الثققققققانوة المهنققققققى  تمثققققققل فققققققى و ققققققوا الهققققققدا

والتو يققققققة والنصققققققا وا يرققققققاد مققققققع الحريققققققة فققققققى ا صتيققققققاي ، مجققققققا توالتنققققققو  فققققققى ال، وصققققققحيا
 :وغيرما ما العوامل  توا فى ا  ى

حيققه نصققم الققوطاية وطاية التربيققة والتعلققيم  المهنىللىوضللوح الهللدف مللن التعللليم الثللانوي 
على  حد د مقدا وا قا للتعلقيم الثقانوي  سقعى ىلقى  حقيققت  قن  علقى  2014والثقافة في فنلندا 

 اإل قافة ىلقى  العمقلمعرفة والمهايات المهنية التقي  ماقا الاقط  مقا ا نتققال ىلقى عقالم  وفير ال
و حسققيا مهققايات اققوة العمققل لتحسققيا التققدييب  Life long learningدعقم التعلققيم مققدة الحيققاة 

 والتناف   قوة في سوق العمل.
ح علللللى أسللللاس صللللحي ُتبنللللىمعللللايير القبللللول فللللي التعللللليم الثللللانوي المهنللللي بفنلنللللدا 

 :(50)وذلك من خالل
  في مرحلة التعليم األساسي في فنلندا وبالتالي فالنو      و د اصتاايات ومنية للتطمي

الرئيسي لتقييم التطمي  فقي فنلنقدا مقو ) التقيقيم المسقتمر( صقطل فتقرة الدياسقة والهقدا 
كقل المستمر مو  و يت التطمي  ومساعد هم فقي عمليقة القتعلم حيقه  تلققى  تقييمما ال

مالب  قرير  مرة كل سنة دياسية على األال  جمقع فقي نهايقة الصق  التاسقع  قت ريقا  
المققواد الدياسققية و و يهققات الاققط  نحققو الدياسققات  فققىرققدي ات ومسققتويات الاققط  

 المهنية أو العامة.
  الاقط  الق  ا أ مقوا مرحلقة التعلقيم اإلل امقي رنجقاا مؤملقو  للتعلقيم والتقدييب فقي المرحلققة

ة ما التعليم الثانوي العام أو المهني ويتعمد اصتياي الاالب علي أسقام دي ا قت فقي الثاني
واد  توما معا ير ، رهادة التعليم األساسي في المواد الدياسية المر ااة  المجال المهني

ة أصرة وك لج لفاالعمل وعوامل مم ةا صتياي المستخدمة ما اال المؤسسات المهنية صار 
 ا ستعداد.اصتاايات القاول و 

  عتمد متالاات المؤمطت الومنية على منها نتائا التعليم ول لج فإ  التعاو  الوفي  مع 
عققالم األعمققال أمققر  ققرويي ويققتم  اققوير المققؤمطت المهنيققة  التعققاو  مققع عققالم األعمققال 
والجهات المهنية األساسية األصقرة ويقتم بلقج لوقما  دعقم المقؤمطت لعمليقة  حقول مرنقة 

سوق العمل  اإل افة ىلى التنمية المهنية و ةيير المهنة  اإل افة  حتيا ات  وفعالة ىلى
عالم األعمال وبالتالي فإ  عملية اعداد التعليم والتدييب المهني والمؤمطت المهنيقة  تصق  

احتيا ققات األفققراد والفققرص فققي الحسققا ات  ع يقق  مهققايات الققتعلم مققدة الحيققاة فوققط عققا 
 .(51)المتاحة أمامهم إلكمال المؤمطت  اريقة مرنة  طئم ظروفهم الخاصة
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أنت يعاي للاالب أحقية استلمال التعلقيم العقالي  المهني في فنلنداالثانوى يتميز التعليم 
 Polytechnic bachelor's degreesفي العلقوم التاايقيقة والحصقول علقى دي قة الااقالوييوم 

( Doctroal degrees )لمدة ما عام ىلى عام ونص   ليها دي ة الدكتوياة 
(52). 

مقققا العوامققل األساسقققية التقققى  سقققاعد الاققط  علقققى اصتيقققاي المجقققا ت  التوجيللله واإلرشلللاد
ا خقاب اقرايات صقحيحة ومطئمقة فيمقا و ،  ققديم أفوقل أدا  مماقا فقي دياسقتهمو ، المناساة لققديا هم 

 .(53)والمهنية تعل   حيا هم الدياسية 
 :(54)فى ا  ىالمهني  الثانوة في مدايم التعليم  و توا أممية التو ية واإليراد

 م الدعم الفني للاط  في دياستهم قدي. 
 مساعدة الاط  في التخاية للمساي الوظيفي وإيجاد فرص عمل. 

 ىمداد الاط   معلومات كافية عا نعام الدياسة ومعلومات وممي ات العمل.  

 لملقققوية فقققي المنهقققاج الدياسقققية األساسقققية الومنيقققة المعتمقققدة مقققا المجلققق  القققومني  ققققديم ا
 . الفنلندي للتعليم

  لقي الدعم في حالة حدوة ملاكل متعلقة  الدياسة عند الاط  . 

  1.5 ميع رراما الدياسة المهنية للاط   لمل credit منها  و يت وإيراد. 

حيقه  لقمل فمقاني مجقا ت   فنلنقدا الثقانوي المهنقي مقدايم التعلقيم مجلاالت الدراسلة  التنوع فى
مقققنهم العلقققوم اإلنسقققانية والتعلقققيم والثقافقققة والعلقققوم ا  تماعيقققة واألعمقققال التجاييقققة واإلدياة والعلقققوم الاايعيقققة 
و لنولو يا ا  صا ت والنققل والمقوايد الاايعيقة والاي قة والخدمقة ا  تماعيقة والصقحة والريا قة والسقياحة 

والخققققدمات المحليققققة.  ققققتم  وصققققي   لققققج المجققققا ت  وصققققي  دايقققق  يلققققمل أسققققاليب التققققديي  والماققققاعم 
وساعات التديي  والعمل في كتا  يلمل مائة صفحة وأكثر فقي كقل مجقال مقا المجقا ت السقا قة  تقاا 

 .(55)للاط  دياستها واصتياي األنسب لد هم متاا على المواع
علقى أسقام اللفقا ة حيقه أ  المقؤمطت القائمقة علقى يققام  التقييم في التعليم الثانوي المهنلي  

أنقت  تقيا ىماانيقة مطحعقة كفقا ات المهقايات  الاط  حيهاللفا ة  قدم مريقة مرنة لتحسيا أدا  
، المهنية للفرد  ةض النعر عا اكتسارها ما صطل صارة العمل أو الدياسات أو أي أنلقاة أصقرة 

دويا فققي  خاققية  لققج المققؤمطت القائمققة علققى اللفققا ة   لعققب ممثلققو عققالم األعمققال والحيققاة المهنيققة
الدياسات المهنية في التعليم الثانوي المهني  راعقي احتيا قات أ  و اايقها و قييمها  اإل افة ىلى 

 ققتم ىعققداد صاققة دياسققة فرديققة للققل مالققب  عتمققد علققى مؤمط ققت القائمققة علققى  الفققرد وظروفققت حيققه
ة صارا  فقي واساا هم في امتحا  اللفا ة والتي  تم  قييمها ريقوم المررحو   إظهاي مهاي و اللفا ة 

التدييب وممثليا ما المؤسسات  ناا ىلى  نب مع المررحيا أنفسهم ومنا  فطة مسقتويات مقا 
 المؤمطت القائمة على اللفا ة:

  )المؤمطت المهنية )فنيupper secondary voctional qualifaivation 
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 ية ) فنققققققي أعلققققققى مهققققققاية ( المققققققؤمطت المهنيققققققة اإل ققققققافFurther voctional 

qualification 

  )  المقؤمطت المهنيقة المتخصصقة ) فنقي مقامر متخصقSpecialist vocational 

qualification  

التقييم في التعليم الثانوي المهني ماني علي أسام اللفا ة  لال  وبالتالى ُيماا القول أ 
ومققدة ى قانققت عمليققا للمهنققة ، Through competence based on Exminationيئيسققي 

 اإل ققققافة ىلققققى  قيققققيم ىفاققققات المهققققايات المهنيققققة ، وفقققق  ميولققققت واديا ققققت والمجققققال القققق ي  ققققم اصتيققققاي 
Vocational skills Demonstration  حتقققى  ثاقققم الاقققط  المهقققايات التقققي  علمومقققا فقققي

ا صتاقققاي مقققدة نجقققاا ا مققق  ُيققققيمالعمقققل أو كفقققروض علميقققة و  فقققى موااقققعا صتاقققايات المنعمقققة ىمقققا 
 .(56)الاط  في  حقي  اللفا ة المالوبة في سوق العمل  حووي المعلميا وممثلي العمل

داصققل  يتميللز نظللات التعللليم المهنللي فللي فنلنللدا أنلله يكسلل  الطللالب خبللرة عمللل حقيقيللة
 credits ( one credit equal 40 hours 20   قل عا  on the job learningاللركات 

of studies  اإل قافة ىلقى دياسقة محتقوة نعقري  خصصقي يجمقع رقيا اللةقة األم الفنلنديقة ولةقة 
والصحة والفنقو   ومنية فانية والريا ات والفي يا  والليميا  والدياسات ا  تماعية والتربية الادنية

 .(57)والثقافة
يتميللز التأهيللل المهنللي فللي فنلنللدا بتخصللير عللدد مللواد دراسللية أ بللر للجانلل  المهنللي 

مققنهم  credits 120مقا  Voctional qualficationحيققه  تلقو  المققؤمطت المهنيقة  عمللىلا
90 credit  مققواد مهنيققةvoctional subject  20و credit  مققواد عامققةgenral core 

subjects  سنوات.  3 ستةرق 
في المناما الدياسقية  ( ( work related with learning التعليم المرتبط بالعمل دمج

صقطل فتقرات القتعلم فقي أمقاكا عملهقم  real work تم  حفي  الاط  لتعلم العمل الحقيققي  حيه
واكتسقققا  ا سقققتقطلية فقققي العمقققل وا خقققاب الماقققادية وأصقققاحوا أكثقققر فققققة  تنفسقققهم وأكثقققر اقققدية علقققى 

 الحقد األدنقى لمقدة مق ا، التعاو  والعمل رروا الفري   اإل افة ىلى اكتسقا  مهقايات التقيقيم الق ا ي
 credit 120سقنوات  3في ميلقة المؤمقل المهنقي األولقى لمقدة  credit 20أرهر  6الارناما مو 

ومققو ررنققاما  علققيم عملققي للاققط  فققي أمققاكا العمققل الحقيقيققة و  يلققترا الققتعلم العملققي عقققدا رققيا 
صققاحب العمققل والاالققب و   ققدفع للاققط  لمهققامهم التققي أ مومققا صققطل فتققرة ررنققاما الققتعلم العملققي 

فنققا  العمققل وفققي  عققض الحققا ت  ققدفع مقققدموا التعلققيم ألصققحا  العمققل  عويوققات صققةيرة مقارققل أ
 التو يهات المعااة للاط .

لسقققب الاالقققب معقققايا ومهقققايات نعقققام التعلقققيم المهنقققي الفنلنقققدي يُ أمقققا عقققا سقققوق العمقققل ف
م السقنوات واقد أولق، ت للتنقاف  والعمقل فقي السقوق الخقاي يملقعلمية وعملية و علم مقدة الحيقاة  ؤ 
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فقق كرت اإلحصققائيات ، األصيققرة فققي فنلنققدا امتمامققا كايققرا  نتقققال الاققط  لسققوق العمققل أو الجامعققة
% مققا الاققط  القق  ا أ مققوا التعلققيم الثققانوي المهنققي وانتقلققوا ىلققى 72نسققاة  2013الفنلنديققة لعققام 

وا % مقققا الاقققط  كقققان12سقققوق العمقققل و قققدوا فرصقققة عمقققل ااقققل مقققروي سقققنة  عقققد  خقققر هم رينمقققا 
% كانوا ىما ملةوليا فقي الجقيأ أو 9و ، Full time students% كانوا مط  7 و، عامليا

 statistics) 2013كما بكرت ىحصائيات فنلندا لعقام ، صدمات عسارية أو يبات من ل متقاعدة

Finland 2013 )  أ  منا   حسقا فقي  وظيق  الخقريجيا وبكقرت اإلحصقائيات أيوقا أ  أعلقى
 .(58)% عامليا6ي مجال الصحة رينهم فقة معد ت للتوظي  ف

 توا مما سا  أ  فنلندا مرت  ملاطت ملارهة للو ع الحالى فى مصر ومنها النعرة 
و قع  ا ااقال و التتميققل والتقدييب للاققط  ومقا فقم عققدم اقدي هم علققى ، المتدنيقة للتعلقيم المهنققى

وعققة مققا ا ليققات السققا قة ومققا مقق ا المنالقق  رققدأت فنلنققدا رو ققع مجم، التنققاف  فققى سققوق العمققل
مانتها ما التناف  العالمى لتصاا أاوة نعام  عليمى فى العقالم مقا صقطل منعومقة متلاملقة مقا 

 . والتدييب والمعلم والاالب واإلداية والتمويل وغيرما المنها الدياسى

التحديات التى تتثر سلبا عللى تحقيلق انوى الفنى بمصر مجموعة من يواجه التعليم الث
يعتمققد حيللث  معللايير القبللول وااللتحللا  ومنهللا التنافسللية بمللدارس التعللليم الثللانوى الفنللى بمصللر

ااول و وطيع الاقط  علقى المسقاييا الثقانوي العقام األكقاديمي والثقانوي الفنقي علقى أسقام مجمقو  
لتطميقق  فققى اللققهادة اإلعداديققةن  حيققه  و ققت بوي الققدي ات العليققا الحاصققل عليهققا ا الققدي ات فقققة

ىلقققى التعلقققيم الثقققانوي العقققام وبوي القققدي ات القققدنيا ىلقققى التعلقققيم الثقققانوي الفنقققي ومنقققا  عهقققر ملقققالة 
 .(59) )الثنائية الةير متلاف ة  ربويال وا تماعيال وعدم  لافؤ الفرص ريا المساييا(

مقا  ديسقت التلميق  مقا فقافقة مهنيقة ومجقا ت عمليقة  يا افة ىلى أنقت    و قد صقلة رق اإل
ممققا  ققدل علققى أ  الصققلة رققيا ، فققى التعلققيم األساسققي وبققيا معققا ير القاققول  ققالتعليم الثققانوي الفنققى

المرحلتيا التعليم األساسي والتعليم الثانوي الفنى  لاد  لو  منعدمة، حيه  م  وطيع التطمي  على 
فنيقة وفققال لقدي ا هم فقى امتحقا  نهايقة مرحلقة التعلقيم األساسقي دو  أ  المدايم الثانويقة العامقة وال

 ؤص  فى ا عتااي المجا ت العملية ألنها ليسم ررمال للقاول  التعليم الفني ومي ما  هة أصقري 
 .(60)   دصل فى المجمو  الللي للدي ات فى م ا ا متحا 

نققى مققا سققنوات الدياسققة ثققانوة الفوبعققد أ   نتهققى مققط  كققط المسققاييا الثققانوة العققام وال
،  ققؤدي المسققاي األول عققادة ىلققى الجامعققة رينمققا  نتهققي المسققاي الفنققي فققى العققادة عنققد وا متحانققات

% ياقو  70مستوي التعليم الثانوي الفنقي، وللقا مقا  قنجا فقي الحصقول علقى دي قات أكثقر مقا 
 اإل قققافة ىلقققى النعقققرة ، يقققةمقققؤمطل لطلتحقققاق  قققالتعليم العقققالي فقققى ناقققاق كليقققات محقققددة ومعامقققد فن
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ا  تماعيقة المتدنيقة  جقا  التعلقيم الفنقي ومقا علق  فقى األبمقا   تنقت المسقاي الق ي يوقار الاالقب 
 .(61) صتياي  عندما يعج  عا اصتياي المساي األول

ومن تحديات تحقيق التنافسية بلالتعليم الثلانوى الفنلى ثلالو سلنوات تحلدى تخصصلات 
 :(62)التعليم الفني

تخصصقققات المو قققودة فقققى التعلقققيم الفنقققي حاليقققال  التقليديقققة وعقققدم مواكاتهقققا للتاقققوي  تسقققم ال
التلنولو ي والمهني، مما  ساب فى طيادة نساة الااالة ريا صريجي التعليم الفني فى الواقم الق ي 
 قل فيت نساتها ريا غير المتعلميا حيه   يد الالب عليهم فى المجا ت التى    تالب مهايات 

ي مهايي مر فع مثل أعمال الانا  و جقاية التج ئقة والحقرا التقليديقة، وللقا مق ا ا  جقا  بات مستو 
 تةيققققر  سققققرعة حيققققه رققققدأت الصققققناعة المصققققرية فققققى مواكاققققة التةيققققرات التلنولو يققققة ممققققا  تالققققب 

  خصصات  د دة واستخدام مهايات حد ثة.
ا نقق  حقيققي فقي أما عا الويش والمعامل والوسائل التعليمية فاعض المدايم  عاني م

المعدات و جهي ات المعامل سوا  كمال أو كيفال، ومنا  مدايم أصري  تقوافر رهقا أحقدة التجهيق ات 
وللنها    ستخدم  افا ة ألساا   تراوا ما ريا الخلية ما استخدامها مما اد  تساب فى  عايلها 

أو عققدم  ققوفر مي انيققات  ومجققاطاة المسقق ول أو عققدم  ققوافر ااققع غيققاي أو الخامققات الططمققة للتلققةيل
 اإل افة ىلى عدم و ود معياي  فصيلي محدد للمها الفنيقة وصااهقا التعليميقة فقى كقل ، للصيانة

التخصصققات، فققالتعليم والتققدييب الفنققي للاققط  والمتققديبيا   يحققدة اي اامققال  متالاققات ووا اققات 
 .(63)كل مهنة  عينها، وإنما  تم التدييب  لال عام

ع الاققط  علققى التخصصققات فققى مققدايم الثققانوي الفنققي   يسققير علققى كمققا أ  آليققة  وطيقق
أسقق  علميققة وفنيققة كمققا مققو متعققايا عليققت فققى الققاطد المتقدمققة، ىنمققا  و ققت الاققط   مصققر ىلققى 
األاسقققام والتخصصقققات المختلفقققة علقققى أسقققام المجمقققو  الللقققي لقققدي ات الاالقققب فقققى رقققهادة ى مقققام 

ألعلي فى المجمو  على  عقض التخصصقات المتميق ة التعليم األساسي، حيه  تم  وطيع الاط  ا
التققى  حققددما ىداية المديسققة وبققااي الاققط   ققتم  ققوطيعهم علققى التخصصققات األصققري دو  مراعققاة 

 .(64)لميول ويغاات الاط  
 أما فيما يخر بعائق المناهج الدراسية:

اما  قققالرغم مقققا الاقققد  فقققى  اقققوير  عقققض المنقققاما الدياسقققية ى  أنقققت ماطالقققم  عقققض المنققق
حيققققه    تققققيا ، وأسقققاليب التققققديي   تصقققق   قققالجمود والقصققققوي عققققا مسققققا رة ا  جامقققات الحد ثققققة

للاالققب فرصققة ا رتلققاي واإلرققدا  أو  انققى رققداصلهم القققدية علققى الماققادية الفرديققة والتنققاف  اللققريف 
ى ققافة ىلققى القصققوي فققى  وصققي  المهققا و حد ققد المهققايات و نميتهققا والتققدييب ، والعمققل فققى فريقق 

 .(65)ى التعلم ال ا ى و نمية المهايات ماقا لمتةيرات سوق العمل عل
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 وعققدم مسققا رة  جد ققدات ، و ققود ملققاكل فنيققة و قنيققة و قققادم معرفققى فققى المنققاما الدياسققية
 .(66)وإممال الجانب العملى ، سوق العمل مع التركي  على اللتب النعرية المقرية

 حيققه مققاطال ، ية فققى التعلققيم الفنققى ققع  الققروا ة مققا حيققه المحتققوة رققيا المققواد الدياسقق
 نعم ويو ت حاليا فى مواد دياسية  قليدية منفصلة عا  عوها الاعض  المدايم الثانوية 
الفنية فمثط  ديم مواد المعدات والمقا ي  والرسم الصناعى والخامات والفح  والتحليل 

وقها الققاعض ال صرفقى فقى التعلقيم الثققانوة الفنقى الصقناعى فقطة سققنوات منفصقلة عقا  ع
علقققى القققرغم مقققا و قققود اي اقققاا فعلقققى رقققيا مققق   المقققواد وبعوقققها فقققى الوااقققع الفعلقققى داصقققل 

 . (67)المؤسسات اإلنتا ية
يوققاا ىلققى مققا سققا  عققدد آصققر مققا اإلرققااليات التققي  حققد مققا اققدية التعلققيم الفنققي علققى 

 :(68)التاوي والتناف  ومنها
 و  احتيا ات المتدي .  غيا  التخاية والتنفي  لعمليات التعليم والتدييب فى  
 .انخفاض القدية على  حقي   لافؤ الفرص ريا المتعلميا 

 .اصوي المعلومات والمهايات والخارات الجد دة حول التدييب 

 .انخفاض ادية المتعلميا على  حمل مس ولية التعليم وا خاب القرايات 

 .قديم رراما  ديياية فنية ومهنية    لاي احتيا ات المتديبيا  

 اديات المتديبيا ومهايا هم فى ا ستجا ة لمتالاات سوق العمل. ع   

ومللن التحللديات التللى تقللف عائقللا أيضللا تجللاس تحقيللق التنافسللية بللالتعليم الثللانوى الفنللى 
 معلم مدارس التعليم الثانوي الفني: هو ثالو سنوات

لققم آصققر و ققود فصققل رققد د رققيا معلققم المققواد النعريققة وبققيا المعلققم الفنققي النعققري وبققيا مع
ومو المعلم العملي، وما المطحظ أ  ما أمم أساا  ملالة الفصل اللد د رقيا الجوانقب النعريقة 
والجوانب العملية مو النعام المستخدم حاليال فى  تميل وإعداد ف تيا مقا المعلمقيا )معلقم النعقري، 

ري والعملقققي ومعلقققم العملقققي( وعقققدم و قققود مقققا يسقققمي  قققالمعلم اللقققامل، والققق ي  نفققق  الجقققانايا النعققق
 .(69)للتدييب الفني معال داصل اإلماي المديسي

 اإل افة ىلى استخدام معلم التعليم الثقانوي الفنقي ىلقى مقرق  قديي   قليديقة رقائعة ومقي  
الاقققرق اإللقائيقققة "المحا قققرة" أمقققا أرقققاال  خاقققية و نفيققق  التقققديي  الحد ثقققة للمعلقققم فليسقققم متقققوافرة 

م الثانوة الفني، ول لج فقوية  تميل ف قة المعلمقيا المقديبيا  اللال ال ي  تناسب مع أممية التعلي
 المدايم الفنية المصرية و تميلهم  سقتخدام مقرق التقديي  الحد ثقة و قديياهم علقى كيفيقة  نفيق ما 
داصققل الفصققول والمعامققل  عققد مققا احققدي األمنيققات الهامققة والعا لققة ومالققب سققريع ويكيقق ة مامققة، 

 .(70)الفني  اوير منعومة التعليم الثانوة 
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أضللف إلللى مللا سللبق فللمن مركللز المعلومللات ودعللم اتخللاذ القللرار التللاب  لمجلللس الللو راء 
بمصر حلدد مجموعلة ملن المعوقلات الماليلة )التمويلل( وكلذلك ضلعف مشلاركة القطلاع الخلاص 

 :(71)على النحو التالي
  ي الفنقي ىلقى  ع  مي انية التعليم الثانوي الفني، حيه رلةم نساة اإلنفاق على التعليم الثقانو

، مققع األصقق  فققى 2012/2013% عققام 14ى مققالي اإلنفققاق علققى التعلققيم ااققل الجققامعي نحققو 
ا عتااي اي فقا   للفقة الوحقدة فقى مقدايم التعلقيم الثقانوي الفنقي نعقرال لمقا يحتا قت الاالقب فقى 
التعلقققيم الثقققانوي الفنقققي مقققا التقققدييب علقققى ا  ت والمعقققدات  اإل قققافة ىلقققى التجهيققق ات التقققى 

 الاها ويش التدييب العملي. ت
  عققدم التوافقق  رققيا مخر ققات العمليققة التعليميققة واحتيا ققات سققوق العمققل: عققدم مط مققة مسققتوي

الخريجيا  حتيا ات سوق العمل، وانتلاي الااالة ريا صريجيت، حيه رلر معدل الااالة ريا 
% 15.1متوسة % رينما رلر ريا صريجي التعليم فوق ال17.6صريجي التعليم الفني المتوسة 

 .2012وبلج فى عام 

  :ضعف مشاركة القطاع الخاص من حيث 
  عدم و ود آلية  جمع ريا ممثلي القاا  الخاص والحاومة إل را  مناالات حول ا خاب القرايات

 التى  تعل   مستقال التعليم الفني، وا ستفادة ما صارة القاا  الخاص فى م ا المجال.
  األعمققال إلديا  أمميققة التعققاو  اللامققل رققيا المؤسسققات  غيققا  الققوعي مققا ااققل  عققض أصققحا

 .الصناعية والمؤسسات التعليمية لتخريا فني اادي على  لاية احتيا ات الصناعة
  قققع  ملقققايكة القاقققا  الخقققاص فقققى مجقققال  ىداية المقققدايم الفنيقققة  اإل قققافة ىلقققى عقققدم 

خقاص فقى  اقوير و ود كيا  مؤسسي يققوم ردياسقة التجقاي  المختلفقة لملقايكة القاقا  ال
التعليم الفني وعدم و ود منهجيقة محقددة  تاعهقا القاقا  الخقاص )أصقحا  األعمقال( فقى 

 مجال  اوير التعليم الفني.
  عق وا  عققض رقركات القاققا  الخقاص عققا  ققديم فققرص  قدييب كافيققة للدايسقيا للتققدييب

اكتسقا  العملي فى المصانع واللركات والقااعات ا اتصادية المختلفة ممقا يماقنهم مقا 
 ..الخ.. مهايات وصارات فعلية على أيض الوااع، واكسارهم فقافة العمل واحترامت

  عقققدم  وافققق  المنقققاما ومقققرق التقققديي  مقققع التلنولو يقققا الحد ثقققة،  اإل قققافة ىلقققى أ  أعقققداد
المقاوليا في  عض التخصصات   ياو  رنا  على دياسة متعمققة لسقوق العمقل للتعقرا 

 لمستقالية ما صريجي التعليم الفني.على احتيا ا ت الحالية وا
الطال  فى مدارس التعليم الثانوي الفني بمصر ثالو سنوات فيمثل أهلم علائق  أما عن

 . لتحقيق التنافسية من وجهة نظر الدراسة الحالية وفيما يلى توضيح لذلك
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 عيققدال عققا التعمققيم اللاسققا ياققو  مالققب التعلققيم الفنققي مققا أصققحا  المجققاميع المنخفوققة 
.. مقق ا ىلقى  انققب أ  مالقب التعلققيم الفنقي لديققت فققرص . لنسقاة لمجققاميع المقاقوليا  الثققانوي العقام ا

. . محققدودة فققى اصتيققاي مجققال التخصقق  الفنققي حتققي داصققل منعومققة التعلققيم الفنققي التققى ااققل رهققا
 و رققد مققا اإلرققاية منققا ىلققي أنققت  و ققد أعققداد اليققة مققا القق  ا  لتحقققو   ققالتعليم الفنققي مققا الحاصققليا

والتى  عقود ىلقى  –أو يغاات أوليا  أمويمم  –على مجاميع مر فعة نسايال وبلج فى  و  يغاا هم 
الرغاققة فققى ا نتهققا  مققا التمققديم والققتعلم فققى أاصققر مققدة ممانققة ) عققد التعلققيم األساسققي اإلل امققي( 

عقام  للاحه عا عمل أو  ساب عدم القدية على اإلنفقاق علقى التعلقيم فتقرة مويلقة فقى  علقيم فقانوي 
 .(72) ليت  عليم عام/  امعي
 :(73)ومن الناحية االجتماعية

فاالب التعليم الثقانوي الفنقي  نتمقي فقى غالقب األحقوال ىلقى رقريحة ا تماعيقة  تقراوا رقيا 
اللقققريحة العليقققا ومقققا الااققققة الفقيقققرة وبقققيا اللقققريحة القققدنيا مقققا الااققققة المتوسقققاة، واللثيقققرو  مقققا 

ليا، وما المس وليا فى التعليم وغير التعليم، يمتدحو  ويتمنو  و ها  الااقة الوساي والااقة الع
. وبلققج علققى . . وللققا لةيققر أرنققائهم، رققل ألرنققا  ا صققريا. التعلققيم الفنققي ويلققجعو  ا لتحققاق  ققت

 ايا  –صاصة  عد ظامرة اي فا  المجاميع فى الثانوية العامة  –الرغم ما أنت فى  عض الحا ت 
كانقققم أفوقققل مقققا صريجقققي  –نعقققام الخمققق  سقققنوات  –علقققيم الفنقققي أ  فقققرص التحقققاق صريجقققي الت

الثانويقققة العامقققة فقققى ا لتحقققاق  قققالتعليم الجقققامعي، كمقققا وأ   عقققض صريجقققي التعليمقققي الفنقققي رققققوا 
 مريقهم رنجاا سوا  فى ااا  األعمال أو ااا  الوظائ  الحاومية الرفيعة.

 :(74)وفيما يخر تعليم طال  التعليم الثانوي الفني 
التعلققيم الفنققي يجققري  عليمققت مققا صققطل منققاما    تواكققب فققى  عوققها مققع المتالاققات مالققب 

العالمية للعمالة الفنية المعاصرة حيقه  عوقها مختلق  وبعوقها آ قل للسققوا فقى  قو  التققدم الحقادة 
منقا  معرفيال و لنولو يا  تممية التعليم الفني القائم علقى  عقدد المهقايات والمرونقة العقليقة،  قد ر  اإلرقاية

.. علقى سقايل المثقال فقإ  مقا يخق  مالقب التعلقيم الثقانوي الفنقي . ىلى  دني ا متمام  التدييب العملقي
(  نيهقا فقى كقل مقا التعلقيم التجقايي 16(  نيهقا فقى التعلقيم الصقناعي )32فى المواد الخام ما ايمتقت )

 لدياسي.( وللنها ماطالم غير كافية فى العام ا50ال ياعي طادت مؤصرال لتصل ىلى )
وعلى الرغم ما أ  كثافة الفصول فى التعليم الفني ليسم عالية مقاينة  الثانوي العقام ى  
أ  عدم  دية الاالب فى الدياسة وحا  ت النفسقية  اإل قافة ىلقي عقدم اقدية  عقض المعلمقيا علقى 
 قققاة النعقققام داصقققل الحصقققة أو الفتقققرة الدياسقققية مقققا أسقققاا   قققع  التحصقققيل األصقققيل معرفيقققال 

. وبلققج علققى الققرغم مققا اي فققا  نسققب النجققاا فققى ا متحانققات وا صتاققايات ومققا ناحيققة . هاييققال وم
أصري فإنت ما الصعب التعمقيم المالقب  قت   قع  المنقاما مقو السقاب الوحيقد فقى اي فقا  نسقاة 

بلققج أ  السققاب األكاققر واألععققم مققو  ققسلة أو  ققي  مسققاحة ، الااالققة رققيا صريجققي التعلققيم الفنققي
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ا للعمل، و ساي  ال يادة الساانية وعلوائية األعمقال التقى يققوم رهقا  عقض الخقريجيا الفرص المتا
 عيقدال عقا ىعقدادمم المهنقي )ىكسقارهم المهقاية المهنيقة المناسقاة  حتيا قات سقوق العمقل( والهقرو  

عمقل  –ىلى أعمال ماملية مثل العمل  المقامي ومنادي السيايات وحايسي مناطل وأفقراد أمقا رقل 
.. مقق ا . والعمالققة  قاليوم فققى المواسقم ال ياعيققة – الخدمققة فقى المنققاطل  –صاصققة الفتيقات  -القاعض

 اإل ققافة ىلققى انفتققاا سققوق العمققل للعمالققة األ نايققة فققى مصققر وحققرا  سققوق العمققل فققى الققداصل 
 والخايج فى  و  عولمة  امحة و نافسية والحا ة ىلى عمال متعددة المهايات كثيفة المعرفة.

  مالققب التعلققيم الفنققي علققى أ ققدي معلمققيا يققت و  مققا اللليققة علققى المديسققة  تلقققي ويتققدي 
ماارققرة دو  مققروي  خاققرة حقيقيققة أو ممايسققة   ئيققة للمهنققة التققى يقققوم رتدييسققها أو التققدييب عليهققا 
ومققا فققم فققإ  مققرق التققديي  فققى مععمهققا مجققردة و افققة ووصققفية وبعيققدة عققا وااققع العمققل المهنققي 

مقواد المسقماة  الثقافيقة طامقدو  فقى العمقل  مقدايم التعلقيم الفنقي لوقع  الفعلقي كمقا وأ  معلمقي ال
الحواف  مع اإلحسام  صعوبة التعامل مع الاط  وأوليا  أمويمم والة امتمقام القوطاية رهقم مقاينقة 

  تارانهم فى التعليم الثانوي العام.

مققا  انققب المسقق وليا عققا  سققيعل التعلققيم الفنققي علققى مققر السققنيا مققو األ ققدي  ا متمققام
التعليم والااحثيا، رل وما الورويي حلد الجهقود لملقايكة  ميقع ماققات المجتمقع للنهقوض  قت، 

الثققانوة الفنققي ليققتماا مققا الوفققا   احتيا ققات سققوق  فققط  نميققة حقيقيققة دو  امتمققام فعققال  ققالتعليم
مققو الواققوا علققى وأولققى صاققوات التاققوير ، العمققل التققى أصققاحم  تاققوي  لققال مت ا ققد ومتسققاي 

لتعلققيم الثققانوة الفنققى فققطة التحققديات والمعواققات التققى  ققؤفر سققلاا علققى  حقيقق  التنافسققية  مققدايم ا
، ومحاولة و ع  صويات مقترحقة لحلهقا والتقليقل مقا آفرمقا لنقتماا مقا ىعقداد صقريا  علقيم سنوات

ة الدياسقققة فقققى فقققانوة فنقققى فقققطة سقققنوات اقققاديعلى المنافسقققة المحليقققة والعالميقققة، ومققق ا مقققا ستو قققح
 . الفصل األصير منها

ومقرويا  قالخارة الفنلنديقة فقى مجقال ،  عقد العقرض السقار  لطمقاي النعقرة للتنافسقية :نتائج البحلث
ووااققع التنافسققية  مققدايم التعلققيم ،  حقيقق  التنافسققية  مققدايم التعلققيم الثققانوة المهنققى

 . ى النتائا التاليةالثانوة الفنى  مصر صلصم الدياسة فى الاحه ىل
     ما أفراد المجتمع الفنلندي كايرال لقى نعام التعليم الثانوي المهني  فنلندا احتراما وااو  و قد را

 ما صطلوبلج التعليم المهني في المجتمع وماانة  تحسيا صويةحمطت  ثقيفية لعا مري  
مسقا قات دوليقة عالميقة عقيم  ا  افة ىلى  ن، اإلعطم واللتب والمجطت وا  تماعاتوسائل 
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  ققوائ  ايمققةومققنحهم ، لقيققام مهققايات مققط  التعلققيم الثققانوي المهنققي Taitataسققمى مسققا قة  ُ 
 .ُ لجع مط  التعليم الثانوة المهنى على التناف  محليال وعالميال 

 لتع يقق   الططمققة ىلققي   ويققد الاققط   المعرفققة والمهققايات فنلنققدا   هققدا التعلققيم الثققانوي المهنققي
 القدية التنافسية لد هم في ري ة دولية.

  ُا نتققال ا مقا للاقط  ىلقي عقالم العمقل  اإل ققافة  فنلنقدا ماقا نعقام التعلقيم الثقانوي المهنقي ي
فقي  حسقيا التقدييب والققدية  فعالقةىلي دعقم واكتسقا  مهقايات القتعلم مقدة الحيقاة  اعتاقاي  أداة 

 . على التناف  في سوق العمل

 نوي المهنققي  فنلنققدا الاققط  لمهنققة معينققة يقققوم  اصتيايمققا وفقق  ميولققت واديا ققت  ؤمققل التعلققيم الثققا
  افا ة عالية يستايع ما صطلها التناف  في سوق العمل الداصلي والخاي ي.

  علققققى سققققجل الاالققققب  مرحلققققة التعلققققيم  فنلنققققدا يعتمققققد ااققققول الاققققط   ققققالتعليم الثققققانوي المهنققققي
المهنيققة والمققواد األكثققر صققلة  المجققال القق ي  ريققد  األساسققي وكقق لج متوسققة دي ا ققت فققي المققواد

 الاالب وميولت. مهايات ا ستعداد لقيامصتاايات ا لتحاق  ت وا

 و يقققت لقققت دوي فعقققال فقققي   فنلنقققدا التو يقققت واإليرقققاد المهنقققي لاقققط  التعلقققيم الثقققانوي المهنقققي 
 المسقتمر الفنقي ققديم القدعم  لوبلج مقا صقط الاط  وإيرادمم وما فم ادي هم على التناف ،

 موميققققوله مالمطئققققم لقققققديا ه المهنققققىفققققي  خاققققية المسققققاي   همللاققققط  فققققي دياسققققا هم ومسققققاعد
 .ستعدادا هموا مويغاا ه

  كقق لج و   فنلنقداو قود مرونقة وا صقال رققيا مرحلقة التعلقيم الثققانوي العقام والتعلقيم الثققانوي المهنقي
علقي أيوقال  لثقانوي العقام الحصقولماقا مقط  التعلقيم احيقه يُ  ا عتراا  التعلم السقار  مادأ 

  المؤمل الم دوج.فى م   الحالة مؤمل التعليم الثانوي المهني ويسمى 

 رنيقققة موحقققدة  ومقققو عاقققاية عقققافقققي التعلقققيم الثقققانوي المهنقققي  فنلنقققدا   و قققد ىمقققاي للمقققؤمطت المهنيقققة
يقة الوا ققحة لتصقني  المقؤمطت داصقل نعقام التعلقيم وفققا لمجموعقة مقا المعقا ير األكاديميقة والمهن

 .  مما يساعد في حرا  العمالة محليا ودوليا ووسيلة إل احة التعليم مدة الحياة لجميع األفراد

 وطاية التربيقة والتعلقيم والثقافقة مسق ولة عقا و قع فق  مرك يةالتعليم الثانوي المهني  فنلندا  ىداية
الارلمققا  األمقققداا حقققدد يُ  رينمققاوالتمويققل وإصقققداي التلققريعات  المهنققى السياسققة العامققة للتعلقققيم

الوكالة الومنية للتعليم  ا خاب القرايات  لت  متالاات  قوم و ، الومنية للتعليم والتدييب المهني
والتخصصقققات موائمقققة المنقققاما  السقققلاات المحليقققة )الالقققديات( رينمقققا  ققققوم ، التتميقققل الومنيقققة

 سوق العمل. ومستجدات المهنية مع متالاات

 م عامقة  فنلنقدا والتعلقيم الثقانوي المهنقي  خاصقة حيقه  تحمقل الدولقة التمويل مرك ي فقي التعلقي
علققي التعلققيم الثققانوي المهنققي  ُ نفقق كافققة النفقققات  اإل ققافة ىلققي  خصققي  مخصصققات ماليققة 

  ع  ما  نف  علي التعليم الثانوي العام.
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  مسقققققققتمر فقققققققي مجقققققققا ت و خصصقققققققات التعلقققققققيم الثقققققققانوي المهنقققققققي  فنلنقققققققدا والتحقققققققد ه  التنقققققققو
مجقققققال فرعقققققي مسقققققتحدة  50فمقققققاني مجقققققا ت يئيسقققققية و حقققققم كقققققل مجقققققال يئيسقققققي لقققققمل لي

 وف  احتيا ات سوق العمل.

  فنلنققققققدا كايققققققر، ا متمققققققام  الرعايققققققة الصققققققحية واألصطايققققققة لاققققققط  التعلققققققيم الثققققققانوي المهنققققققي 
صقققققققطل القققققققثطة  أصطايقققققققات العمقققققققل و قققققققديي  مقققققققادة األصقققققققطق ممقققققققا صقققققققطل ىكسقققققققارهويقققققققتم 
 مهنية. المديسة الثانوية ال سنوات

 ومقققدة ى قانقققت للمهنقققة ، مانقققي علقققي أسقققام اللفقققا ة فنلنقققدا  التقيقققيم فقققي التعلقققيم الثقققانوي المهنقققي
ثام الاط  المهايات التي  علموما فقي ا صتاقايات المنعمقة حيه  ُ  والمجال ال ي  م اصتياي  
 في موااع العمل الفعلية.

  عامقققة  التعلقققيم ي نجقققاا منعومقققةمعلقققم التعلقققيم الثقققانوي المهنقققي  فنلنقققدا لقققت دوي يئقققي  ومقققام فققق 
حيقققه ويخوقققع لمققققا ي  واصتاقققايت صقققعاة فقققى ا صتيقققاي ، والتعلقققيم الثقققانوة المهنقققى  خاصقققة

، حصقققولت علقققي دي قققة الما سقققتيرىلقققى يلققترا فقققي ااولقققت التتميقققل التربقققوي والمهنقققي  اإل ققافة 
و أمققاكا فققي التعققاو  الوفيقق  رققيا مؤسسققات التعلققيم والتققدييب المهنققي ويقققوم المعلققم رققدوي مققام 

رقراما  دييايقة مسقتمرة للمعلمقيا لطسقتجا ة ىلقي كقل مقا مقو  د قد مقا القوطاية نعم العمل كمقا  ُق
 .tukeyaوبرناما  tokeوبرناما  telkkaاحتيا ات الحياة المهنية مثل ررناما 

  جامعقققققات الجامعقققققات العلقققققوم التاايقيقققققة أو   ا لتحقققققاق لخقققققريا التعلقققققيم الثقققققانوي المهنقققققي يحققققق
أو ا لتحققاق  سققوق ، يم الثققانوي العققام واسققتلمال دي ققة الما سققتير والققدكتويا  مخصصققة للتعلققال

 . دو  ايود العمل حسب يغاتت
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الخاققة اإلسققترا يجية للتعلققيم ااققل الجققامعى  مهوييققة مصققر العربيققة ، وطاية التربيققة والتعلققيم :  (1)
  . 77التعليم الثانوة الفنى، ص  التعليم الملرو  القومى لمصر ، ررناما‘    2030 – 2014

،مرك    ودة منعومة احصا ات التعليم الفنى فى مصرا  وآصرو  :( محمد عاد الةنى يمو2)
 .7،ص2011المعلومات ودعم ا خاب القراي ،مجل  الوطيا  ،القامرة ،اكتوبر

(3) Klaus Schwab  and World Economic Forum: The Global 

Competitiveness Report 2013-2014, Committed to Improving The 

State of The World, Geneva, Switzerland, 2013, P. 13.  

(4) Klaus Schwab and World Economic forum: The Global 

Competitiveness Report  2014-2015, Committed to Improving The 

State of, Geneva, Switzerland, 2014,P.15. 

وميققة إلصققطا التعلققيم ااققل ( محسققا عاققد السققتاي عقق   : أ ققوا  علققى الخاققة اإلسققترا يجية الق5)
النلققرة ( نحققو نقاققة نوعيققة فققى التعلققيم، 2011/2012 – 2007/2008الجققامعي فققى مصققر )

 .  40، العدد التاسع ،د.ت، ص  الدويية للمرك  القومي للاحوة التربوية والتنمية
أحمققد حسققيا عاققد المعاققى : صاققة ىسققترا يجية لتاققوير التعلققيم الفنققى لتحقيقق  متالاققات سققوق  (6)

، كلية التربية ،  امعقة أسقيوا ، المجلقد  المجلة العلمية،   (SWOT )لعمل  استخدام  حليل ا
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 . 117ص القامرة ، 
(22)Klaus Schwab, world Economic forum: The Global competitiveness 

Report 2014-2015, Op. Cit, P. 4.  

(23)Frank Newman and lara couturier: The New Competitive arena: 
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