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 دادإـع
 لمعلوماتاجلامعي لرز  املأستاذ أصول الرتبية ومدير 
 أستاذ تكنولوجيا التعليم   جامعة بنها -زلية الرتبية

 زلية الرتبية باإلمساعيلية جامعة قناة السويس

 مدرس أصول الرتبية
 رتبيةالمعيدة بقسم أصول   جامعة بنها -زلية الرتبية

 جامعة بنها -زلية الرتبية

التعرف على التحديات المجتمعية التي تواجه التعليم الثانوي الفني ذا البحث إلى هدف ه
لوقننوف علننى ا سنن  سننواع علننى الم ننتول العننالمي ي، المحلنني  ،ا الصننناعي المتمنند  صنني  صننر

كأحنند  ننداطو ت ننو ر تلننس المننداة   ىا  نناصة إلننى  القيمننة التعليميننة الم نناصة لمؤشننراتالفل ننةية 
،  ننث  ننم  القيمننة الم نناصة صنني  لنندام التعلننيم مؤشننراتالعالميننة ل القياسننية لنمننا  التعننرف علننى ا

، ننم  جموعننة  ننث  ؤشننرات القيمننة الم نناصة المتعلمننة ات ننو ر كاصننة عنا ننر  ن و ننة المننداة  
 الثانو ة الصناعية المتمد ة صي  صر.

علننننى  نننندطو القيمننننة التعليميننننة  عتمنننند،اسننننتهد  هننننذا البحننننث المننننن ا الو ننننفي ، كننننذلس ا 
 لت و ر المداة  الصناعية المتمد ة صي  صر. ، ؤشراته صةالم ا

   نتائج البحث توصل البحث إلى:
 ،جود قصوة صي  ن و ة المداة  الصناعية المتمد ة. -1
كاصنة عنا نر  ن و نة المنداة  ى، م  جموعنة  نث  ؤشنرات القيمنة الم ناصة المتعلمنة  -2

 .الثانو ة الصناعية المتمد ة صي  صر
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Abstract 

The aim of this research is to identify the societal challenges faced 

by the advanced industrial technical secondary education in Egypt, 

whether at the global or local level, and to find the philosophical and 

foundations of indicators of the value added of education as an entry point 

for the development of these schools. Education and then develop a set of 

indicators of value added related to the development of all elements of the 

system of industrial secondary schools developed in Egypt. 

This research used the descriptive approach as well as relying on 

the added value added to the development of advanced industrial schools 

in Egypt. 

Search Results Find Search for: 

1- There are deficiencies in the system of advanced industrial schools. 

2- Develop a set of indicators of value added related to the 

development of all components of the system of industrial 

secondary schools advanced in Egypt.  
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،التكنولوجيننة  تواجننه  صننر  جموعننة  ننث التحننديات يصررت ننا الت ننوةات ،التحننو ت العلميننة
علل ننا يم تواجننه تلننس التحننديات ات ننو ر  ن و ننة  ،ا نفتنناا ا قتصننادي علننى العننالم  لننذلس كننام
لتكنولنوجي ؤنؤدي إلنى ؛  م  لنس الت نوة العلمني ،االتعليم اوجه عا   ،التعليم الفنني اوجنه طنا 

حتميننة يم ؤت ننلم عا ننو الم ننتماو ىالمعنناةف ،الم نناةات ،ال ننلوكيات التنني تتننواع   ننم المت لننرات 
التكنولوجية ،ا قليمينة ،العالمينة ىاعتبناة يم المنول العا لنة هني المنادةل علنى التعا نو  نم عنا نر 

التنننالي المناص نننة صننني ا نتنننا  ا طنننرل لتنننوصلر  ننننتا ي، طد نننة ىجنننودل عالينننة ،تكلفنننة  نهف نننة ، 
 ا سواق العالمية إلي جانب سد احتياجات سوق العمو. 

( على: يم التعليم الثانوي الفني 22صي المادل ) 1981( ل نة 129، نص المانوم ةقم )
ؤ نندف إلنني إعننداد صفتنني الفننني ،الفننني ا ،ل صنني  جننا ت الصننناعة ،الخةاعننة ،التجنناةل ،الهنند ات 

اله نة  ،هنذا  نا يتدتنه  (84  ص 2001)البنك  الكليل    الداةسنلث ،تنمية الملكات الفنينة لندل
إعنننداد صننننى  ( يم التعلنننيم الفنننني ؤ ننندف إلنننى2030 -2014ا سنننتراتيجية للتعلنننيم قانننو الجنننا عي )

ىإيجاايننة صنني تمنند  ،ة ق  ننى   نناهر قننادة علننى المناص ننة ىال ننوق المحليننة ،ا قليميننة ،العالميننة  ي نناة 
 .(77  ص2030-2014عليم  )يزارة التربية يالت الوطث

سننلد  حمنندن يم التعلننيم الفننني ؤ نندف إلننى الم نناهمة صنني ا نتننا  ،ي نناصد دةاسننة نحنننام 
المو ي  ث طالل تحو و المداة  الفنية إلى ،حدات إنتاجينة تعليمينة ، لنس لتنأ لث العمالنة الفنينة 

النداطلي ،الهناةجي المؤهلة لمماالة احتياجات سوق العمو ،المدةل علنى المناص نة صني سنوق العمنو 
،  ننناهمة العمنننال صننني تنفلنننذ ط ننند التنمينننة ،ا صنننادل  نننث طانننرات الننند،ل المتمد نننة ،التعنننا،م  ع نننا 

 (.53  ص2007محمل   )حنان سيللتحملق الر ا الوظيفي 
يحننند ا د،ات الرةي نننة لتحملنننق انننرا ا التنمينننة لكوننننه التعلنننيم الفنننني صننني  صنننر  ،ترجنننم يهمينننة

حلنننث ي نننعى  التنمينننة  ،دعا نننة ها نننة  نننث دعا نننات  ن و نننة التعلنننيم؛ ال نننا لة  انننو يننننه يعتانننر قننناطرل
المننننول العا لننننة المنننناهرل الالر ننننة لهد ننننة ط نننند التنميننننة ا قتصننننادية   انوعياتننننه المهتلفننننة إلننننى إعننننداد
 (.159ص   1989)أحمل فتح  سرير    باشرل صي سوق العمو ،ا جتماعية للد،لة حلث يصب

؛  ث التحديات الداطلية ،الهاةجينة لد تعتر ه العدؤد،على الرغم  ث يهملته إ  ينه  ارا
صمث التحديات الداطلية )الب النة  الخ نادل ال نكانية  الج نات الداعمنة لنه    نكالت  تعلمنة ىم نا  
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الصننننناعة( ، ننننث التحننننديات الهاةجيننننة ) ننننوةل المعلو ننننات   ننننوةل التكنولوجيننننا   ننننوةل ا تصننننا ت  
،كو هذه التحديات  مد شاقية الجات  التناص ية  الر ادل(.اتف  ح العولمة  التكتالت ا قتصادية 

  ؤواتا ننا التعلننيم الفننني الصننناعي ىإ كانياتننه المحنند،دل  مننا يدل إلننى حنند،  ى الننة  نناةطة صنني 
 .(133  ص 2010 عيل  )سعاد محملطر جيه 

يباإلضافة إلى التحليات اللاخلية يالخارجية هناك بعك  المككت ت التك  تعكان  من كا 
 المتقلمة )نظام السنوات الخمس( ييمتن إيجازها فيما يل : ارس الثانوية الفنية الصناعيةالمل
  اعتارت الحكو ة المصنر ة التعلنيم الفنني  جنرد قننال  سنتيعاا ا عنداد المتخاؤندل  نث النراغالث

صي التعليم للحند  نث ال ن د علنى التعلنيم الجنا عي  منا يدل إلنى تخاؤند  عند ت الب النة انلث 
 )دينا محمل ه ن رًا لتدني   تول جودت م ، التالي عد   واع ة  هرجاته ل وق العمنوطر جي
؛ نتيجة لغياا الر د ،التن لق الث المول العا لة (67 68  2012ص ص   2012أحمل 

 ،ال ياسة التعليمية  ما يدل إلى ر ادل ىعض التهصصات غلر   لو ة صي سوق العمو.
 ي ،   ننر  لننس او ننوا صنني قلننة عنندد الننوة  اننو ،صنني المصننوة الوا ننم صنني التنندة ب العملنن

ني ننو العر ننامن يم  ع ننم ام ت الم ننتهد ة تكننوم  نننم  ننث ىعننض  تج لخات ننا صمنند يشنناةت
النند،ل ا جنايننة ،يي تلننف ا ننا ؤت لننب تكلفننة عاليننة ،هننذه التكلفننة   تتحمل ننا  وارنننة الد،لننة  

لم ناةل لصنيانت ا ،هنذه ،لي  هنذا صح نب ،لكن نا تحتنا  إلنى عمنال علنى دةجنة عالينة  نث ا
 .(63  ص2004 العريان  )أمال عبلالعزيزالم اةل غلر  تواصرل صي  علمي الوة  

  غينناا الم نناةكة المجتمعيننة: حلننث إم العالقننة اننلث المدةسننة ،ا سننر ،المؤس ننات ا طننرل
 (232  ص2010 )نسرين عبلالحتيم عبل الفتاح صي المجتمم عالقة غلر صعالة 

 ة  م الد،ل ،المن مات ا جناية المانحة قند تكنوم ال ناب صني تندهوة إ اصة إلى يم ال رات
  تول التعليم صالد،ل المانحة تؤ ر على ال ياسات المتبعة صي الد،ل الممتر ة ىالتنالي   

نجك   أحمكل )تنبم هذه ال ياسات  ث ا ،لو ات ،ا حتياجات المجتمعية للد،ل الممتر نة 
 (.219  ص 2012شاهين  

 وة لي مو ن م إعداد المعلم ،هذا  ا يشاة إليه نتا نو عاند الرشنلدن: إلنى تندني   نتول ، متد المص
عبلربكك   كامككل السككيل ) تفنناعل  علمنني التعلننيم الفننني ،اصتمنناةه إلننى اسننتراتيجيات التنندة   الحدؤثننة.

إ ننناصة إلنننى يم التخاؤننند الوا نننم صننني يعنننداد التال لنننذ صننني المنننداة   .(8 194  ص ص 2007
اةتفننا  كثاصننة الفصننول ،قلننة ا  كانننات ىالمننداة  ا  ننر الننذي يملننو  ننث ؛ كفنناعل  الفنيننة ؤننؤدي إلننى

 .(159  ص 1989سرير   )أحمل فتح  العملية التعليمية ، ث الد،ة المنت ر  ث المعلم
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  متد المصوة لي مو عملية التمو و نتيجنة لعند  عدالنة تور نم الملخانينة حلنث إم المرتبنات ،
 .(310  ص2012أحمل  يأخرين  راهيم )أحمل إب تاتلم  ع م

  ىا  اصة إلى  لس تعجخ ا داةل عث تانني الم نتحد ات ا داة نة  ؤرجنم  لنس إلنى المركخ نة
)عقيكككل  .ا داة نننة ال ننندؤدل ،عننند  التفنننو ض  ،غيننناا الته نننيد  ، ما، نننة القينننادات للت للنننر

 .(104  ص2004محمود رفاع   

م ،التنني تعتاننر  ننث يهننم يجننخاع العمليننة تمتنند نننواحي المصننوة لت ننمو عمليننة التمننو  ،يطلننراً 
التعليمينننة ص ننني تمنننو  ىعملينننة ت نننهيص الم نننكالت التعليمينننة؛ لنننذا ص نننى المن لنننق لت نننو ر العملينننة 
التعليمية ،ةصم   تول كفاعت ا الكمية ،النوعية إ  إن ا تعتار نتناةا ا  تحاننات هنى المعيناة صني 

انننات لنني  ل ننا عاةنند سننول ةصننم ال ننالا الحكننم علننى كفنناعل المننداة  ةغننم يم ىعننض نتنناةا ا  تح
 .(Robert,M, 1997, P 283)إلى  ف دةاسي يعلى صمد ؤنجم ال الا نتيجة لل ش

،قننند يتننندت إحننندل الدةاسنننات علنننى  نننعف الثمنننة صننني  توسننند دةجنننات ا طتبننناة النننذي ي نننيم 
مننداة   اسنتهدا ه صني التعلننيم ا  ر كني لمنا لننه  نث علنوا ، ن ننا: ؤنتم ت نو  ه ىانتمننال ال النب انلث ال

،إهمالننننه للعوا ننننو غلننننر المدةسننننية التنننني ل ننننا د،ة صنننني يداع ال الننننب  ثننننو تحصننننلله ال ننننااق ،الم ننننتول 
، التالي صإم  ؤشنر  توسند دةجنات ا طتبناة لنم يعند  نالحًا لقينا   ا جتماعي ،ا قتصادي لألسرل 
 (.58  57  ص ص 2010 )عاشور إبراهيم دسوق   يداع ،صعالية المداة  ي،  حاسات ا

ا سنناق ؤت ننم يم المننداة  الثانو ننة الفنيننة الصننناعية تعنناني العدؤنند  ننث الم ننكالت ، منن
، التننننالي تحتننننا  إلننننى الت ننننو ر ،لننننذلس ظ ننننرت عنننندل يسنننناللب ، ننننداطو لت ننننو ر يداع المؤس ننننات 
التعليمينننة ، ن نننا ) ننندطو ا داةل الذاتينننة   ننندطو ا داةل ا سنننتراتيجية   ؤشنننرات القيمنننة الم ننناصة 

(Deidra, Young, 1999, pp1, 35). 
الت و ر هو  ؤشنرات القيمنة الم ناصة ،التني  ،لمد ي اتد إحدل الدةاسات يم ين ب يساللب

تعد  ث يتثر المماؤي   ناسبة صي قيا  يداع المداة   عتمادهنا علنى نمنا   إحصناةية ت نم صني 
ذلس تمنا يتندت دةاسنة نؤنونان  ،كن الح بام العوا نو غلنر المدةسنية التني ت ن م صني تحصنلو ال النب

ت نن م  ؤشننرات القيمننة الم نناصة ى ننكو عننادل ، و ننوعي صنني تملننيم المؤس ننات التعليميننة ،المماةنننة 
 (. 4  ص2014)جمال عل  اللهكان   تما يتدت دةاسة الن ا لتحدؤد كفاعل ،صعالية المؤس ة
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،لذلس ظ ر  ا ي مى ىم ر،  نتح لث كفاعل المداة ن ،الذي يعتمند علنى عملينة التملنيم 
  ،ت نو ر ،تعملنق  اندي المحاسنبة (433  ص 2009 ماكبيكث يبيتكر مورتيمكور  )جون  الذاتي

،الم نناعلة  ننث طننالل ة نند الثننواا ،العمنناا ىالنتنناةا ،ا نجننارات التنني تحمم ننا المؤس ننات لألصننراد 
العنننا للث ا نننا  ،قينننا  تأ لرهنننا علنننى   نننتول التال لنننذ  ،تعر نننن امىننناع ىنننأداع يانننناعهم ، نننث  نننم 

)جمعككة سككعيل  "اة  ياننناعهم  ،  نناعدل المعلمننلث صنني تح ننلث المدةسننة  نناعدت م صنني اطتينناة  نند
 .(25  ص 2011عبلالجواد 

لذلس يجب على الم ؤ،للث عث ت و ر يداع المنداة  الثانو نة الفنينة الصنناعية المتمد نة 
)ن ننا  ال نننوات الهمنن ( تاننني  ؤشننرات القيمننة الم نناصة التعليميننة لتحدؤنند نننواحي المصننوة التنني 

ي ناهم قينا  ،تمنو م ا داع المؤس ني صني تحدؤند كفناعل ،صعالينة لنس المنداة ؛ حلنث تعناني  ن نا ت
المؤس ننة ،ت ننو ر ،تعملننق  انندي المحاسننبة ،الم نناعلة ،ة نند الثننواا ،العمنناا ىالنتنناةا ،ا نجننارات 
للمؤس ات ،لألصراد العا للث ا ا  ،تتمثو الحاجة ا ساسية صي يي ن نا  يمنو  علنى الم ناعلة صني 

،ا ننننحة ،  نننني ة ت نننناعد صنننني المماةنننننة اننننلث المننننداة  ،تملننننيم صعاللت ننننا  ، مكننننث  ،جنننود  ؤشننننرات
 (.22ص  2012 أحمل شحات   )صفا  استهدا   ؤشرات القيمة الم اصة ل ذا ال رض

إلنني ت ننو ر المننداة  الثانو ننة ا البحننث  نندف هننذؤالحاليننة حلننث  بحننثن لننق الؤ ننث هننذه النم ننة 
القيمنننة الم ننناصة كأحننند  نننداطو ت نننو ر ا داع ىمنننداة   الفنينننة الصنننناعية المتمد نننة صننني  نننوع  ؤشنننرات

التعلنيم الفنني الصنناعي ، نث  انرةات اسنتهدا  ا كمقينا  للت نو ر؛ ين نا  ؤشنرات ؤنتم صني  نوة ا تملننيم 
يداع المدةا   منا ي ناعد  ننا  المنراة التعليمني علنى اتهنا  المنراةات لتح نلث   نتول عنا نر المدةسنة 

ال ننالا صلرصننم  ننث   ننتول كفنناعل المتهننرجلث  مننا ؤننؤ ر صنني  تكننو  مننا ؤنننعك  علننى   ننتول تحصننلو
     تول جودل ا نتا  ، التالي تتحمق التنمية ا قتصادية ،ا جتماعية صي المجتمم المصري.

 

 ن و نة المنداة   يداع صني قصنوة ،جنود صني بحنثال   نكلة تتلهص ساق ،صي  وع استمراع  ا
يداة نا صمند  ، صعالينة تفناعل لتح نلث ل الا نا قيمنة   ناصة تمد نه  نث الصناعية المتمد ة ، نا الثانو ة الفنية
( علنى ،جنود قصنوة 38  37      2008)المن مة العر ية للتر ينة ،الثماصنة ،العلنو     كرت دةاسة

داد صي سياسات ،صل فة ،يهداف التعلنيم الصنناعي  كمنا يم هننا  الكثلنر  نث الم نكالت التني تتعلنق ىإعن
(  كمننا  كننرت دةاسننة 19    2002  علننم التعلننيم الصننناعي ،تدة بننه )الانننس النند،لي ،ا تحنناد ا ،ة نني 
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عننادل ال ننعد علننى ،جننود   ننكالت تتعلننق ىانهفنناض العاةنند  ننث التعلننيم الصننناعي )عننادل ال ننعد نصننر  
(  كمنننننا توجننننند   نننننكالت طا نننننة انننننن م التملنننننيم ،ا  تحاننننننات )جل نننننام كمنننننال  حمننننند  52   2001
  ننكالت طا ننة ىننإداةل المننداة  الصننناعية المتمد ننة )ي لننر  ( ،كننذلس توجنند67    2008 ر،م ،آطنن

سناللب الت نو ر ي(  ، التالي ص ي تحتا  إلنى الت نو ر ،ين نب  نداطو ، 82   2011ح ث ع ما،ي  
 هي  ؤشرات القيمة الم اصة.

 :التال  الرئيس يمن ثم يمتن بلورة مكتلة اللراسة ف  السؤال
الفنيككة الصككناعية الثانويككة ات القيمككة التعليميككة الم ككافة فكك  المككلارس مككا أهككم مؤشككر 

 ؟مصر ف  المتقلمة
 التالية: التساؤالت التساؤل هذا عن ييتفرع

 التحديات التي تواجه المداة  الثانو ة الفنية الصناعية المتمد ة صي  صر؟يهم  ا  -1

 نما   القياسيةاليهم  ا صة  القيمة التعليمية الم ا ؤشراتلم الفكر ة ا ا س  الفل ةية ،  -2
 ؟ لدام التعليم صي االعالمية ل 

 :صيالحالي  لبحثلؤتمثو ال دف الرةي  
لمككلارس الثانويككة الفنيككة التوصككل إلككى أهككم مؤشككرات القيمككة التعليميككة الم ككافة فكك  ا

 مصر.الصناعية المتقلمة ف  

 ف صرعية تتمثو صي:، تفر  عث ال دف الرةي  عدل يهدا

 .التحديات التي تواجه المداة  الثانو ة الفنية الصناعية المتمد ة صي  صر يهم دةاسة -1
يهنننم  نننا القيمنننة التعليمينننة الم ننناصة   ؤشنننراتلم لفكر نننةالوقنننوف علنننى ا سننن  الفل نننةية ،ا -2

 . لدام التعليم صي االعالمية ل  نما   القياسيةال

 الحال  من: البحثهمية تنبع أ
يهميننة التعلنننيم الفننني الصنننناعي: حلننث يمثنننو  صنندةًا يساسنننيًا  ننث  صنننادة تننوصلر كنننوادة  -1

العمالة الماهرل ،الفنية الالر ة لخ ادل ا نتا  ، التنالي يمثنو حجنر الخا، نة  عنداد الكنوادة 
 ة ا قتصادية ،ا جتماعية.يالوطنية المؤهلة لتنفلذ ط د التنم
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القيمننننة الم نننناصة التعليميننننة صنننني تملننننيم ا داع ،اسننننتهدا  ا صنننني المماةنننننة اننننلث يهميننننة  ؤشننننرات  -2
 .، التالي يفتم ىاا المناص ة الث المداة  ،المماةنة الن ا  طتياة يص ل ا المداة  المهتلفة

القيمنننة التعليمينننة الم ننناصة  نننث تتبنننم  نجنننارات ال نننالا علنننى  نننداة ؤشنننرات   مد نننهت نننا  -3
  نبام العوا نو ا طنرل التني تنؤ ر صني هنذه ا نجنارات. نم صني الحتسنوات عدؤدل حلث 

 ا داع.ةاجعة  داع المعلم ي، المدةسة  ما ي اعد صي ت و ر  تمد  ت ذية، ذلس 

طايعننة المرحلننة الراهنننة التنني ؤتخاؤنند صل ننا ا هتمننا  او ننم  مترحننات لت ننو ر التعلننيم حلننث  -4
   التكنولوجي ،المعلو اتي.الت اة ي بم   لبًا ح اة ًا تفر ه طايعة الصرا  الح اةي ، 

تون ا تفلد الج ات الم فولة عث التعلنيم المصنري  نث ،راةات ، راتنخ ىحثينة عنند ، نم  -5
 ؛ ، لننست و رهننا صنني الم ننتماوتنفلننذ ال ياسننات ،اله نند المتعلمننة اتلننس المننداة  ،كيةيننة 

م تصنوة  متننرا لت نو ر المنداة  الثانو ننة الفنينة الصنناعية المتمد ننة صني  صنر صنني يتمندا
  . وع  ؤشرات القيمة الم اصة

    

  القيمة الم اصة كمدطو للت و ر. ؤشراتىا  اصة إلى ا عتماد على    الو في المن ا

 تعددت  ص لحات الدةاسة ، سلتم ا شاةل إلي يهم ا فيما ؤلي:
 ص ي تلس المنداة  التني تمنو  ىإعنداد صفنة  :ة نظام السنوات اخلمسناعيالص ةالثانوي دارسامل

الفننني ا ،ل ل نند احتياجننات سننوق العمننو صنني المجننا ت المهتلفننة  ،صفننة المنندةا )العملنني(  
لتنندة ب طننالا المننداة  الصننناعية عمليننًا ي ننناع التنندة بات  ، لتحننق ا ننذه المنندةا  ال ننالا 

علنيم ا ساسني  ، مننم ال نالا النذؤث ؤتمنوم الدةاسنة شن ادل إتمنا   رحلنة الت الحا لوم علنى
)المتمد ننة(   ا ننذه المننداة  شنن ادل دالننو  المننداة  الثانو ننة الصننناعية ن ننا  ال نننوات الهمنن 

عبككككل العنكككك  عبككككود ) ، حنننندد صل ننننا نننننو  ال ننننعبة ،التهصننننص الننننذي حصننننو عليننننه ال الننننب
 (.534  ص2000يأخرين 

  املؤشراتindicators: ار )ا داع( المتوقنم  نث الفنرد ) علنم هي عباةات تصنف ا نجن-
 المؤس ة( ،تصف  ياغت ا ىأن ا يتثر تحدؤدًا ،يتثر إجراةية. – تعلم 

تمننا تعننرف المؤشننرات ىأن ننا: ا دلننة ي، ال ننواهد الكميننة ،الكيةيننة الدالننة علننى  نندل تحمننق 
 (262ص  2011 محمل السيل عل  ) ال دف
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 ةـــــــافـــــــة املضـــــــوم القيمـــــــمفه Value- Added: 

إم  ف نو  القيمنة الم ناصة هنو صني ا سنا   صن لم اقتصنادي انتمنو إلنى التعلنيم ىاعتبناةه 
استثماة صي ةي  المال الب ري  كما يم الن ا  التعليمني ؤتكنوم  نث  ندطالت ،عملينات ، هرجنات 

هننو  تصككاد:مف ككوم القيمككة الم ككافة فك  االق شنأنه صني  لننس شنأم الن ننا  ا قتصنادي؛ ، ننث  نم صنإم
عبنناةل عننث الفننرق صنني القيمننة اننلث المننواد الهننا  الم ننترال  ،المنننتا الن نناةي   ر،حننًا  ن ننا تكلفننة شننراع 
الب نناةم  ،ال ننركات  ات الكفنناعل هنني التنني تعمننو يتثننر  ننث  ناص ننل ا علننى تحو ننو المنندطالت إلننى 

 (.60   2010 )عاشور إبراهيم دسوق   الفاةدل – هرجات ىأقو  عدل  ث الكلفة 
صنني ين ننا عبنناةل عننث الفننرق اننلث مككا بالنسككبة لمف ككوم القيمككة الم ككافة التعليميككة يتمثككل أ

  تول يداع المؤس ة التعليمية صي اداية صترل ر نينة  علننة ، نلث يداة نا صني ن اينة تلنس الفتنرل انناع 
على   تو ات  عياة ة لألداع المرغوا فيه حا رًا ،  نتقباًل لتحملنق صاعلينة المؤس نة التعليمينة 

   (251  ص 2003  النجار حسن شحات  يزينب) سواع الداطلية ي، الهاةجية.
 لنس الفنرق ييمتن تعريف القيمة التعليمية الم افة إجرائيًا ف  اللراسة الحالية بأن كا: 

المداة  الثانو ة الصناعية المتمد نة طنالل صتنرل ر نينة  حنددل صني   نتول  ي، التأ لر الذي تحد ه
هتلننف النننواحي )المعرفيننة ،الم اة ننة ،الوجدانيننة( ىعنند تهننرج م  ن ننا  ماةنننة ي، يداع طالا ننا  ننث  

ىم تواهم قاو ا لتحاق ا ا ي، ىمعدل إنجار  توقم  ي،  ماةنة ىعلنة  ما لة  ث ال الا ىمؤس ة 
 يطرل  ناظرل لتحملق صاعلية تلس المداة  سواع الداطلية ي، الهاةجية.

 يسير هذا البحث يفق محورين رئيسين هما:

 احملور األول: التحديات اجملتمعية اليت تواجه التعليم الثانوي الفين الصناعي املتقدم:
لمد صر د الت لرات ا جتماعية ،ا قتصادية ،ال ياسية التي حد د طالل العمود الثال ة 

، نننث الاننندؤ ي يم   (2  ص1997حسكككونة  السكككيل ل )محمكككالما نننية ت نننوةات عالمينننة هاةلنننة 
تنننعك  تلننس الت لننرات علنننى الننن م التعليميننة عا ننة ،علننني المننداة  الثانو ننة الصننناعية المتمد نننة 
طا نننة لمنننا تت لبنننه تلنننس المنننداة   نننث إ كاننننات  ادينننة ،  ننناةكات اجتماعينننة ،دعنننم  نننث جمينننم 

 ن وض ىالعملية التعليمية.النواحي لكي ت ت يم يم تحمق يهداص ا ،صل فت ا ، التالي ال
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،على الرغم  ث  لس نجد يم ،اقم المداة  الثانو ة الصناعية المتمد ة يعاني  ث العدؤد 
 ،تلس التحديات ؛سواع على الم تول العالمي  ي، على الم تول المحلىالمجتمعية  ث التحديات 

المننداة  صنني إطاةهننا س تلننيصننررت العدؤنند  ننث الم ننكالت علننى   ننتول العمليننة التعليميننة الداطليننة ا
 ي ،فيما ؤلي يمكث تنا،ل م ىالتفصلو:المن و 

 وتشمل:ة ــــــالميــــــة العــــــات المجتمعيــــــديــــــالتح :أواًل

 االت:ـــــات واالتصـــــومـــــورة المعلـــــث -1

د  صادة التمد   تصا ت ،تمنية المعلو ات د،ةًا ىاةرًا صي التنمية  ىاعتباةه يحثوةل اإم ل
 .(60  ص2014  بن إسماعيل العان  يآخرين  ) دحام... الم مة لخ ادل الدطو المحلي

ل ذه الثوةل  صنإم ل نا   نا،س ،سنلايات يي نًا  صني  مند ت ا  الكثلرل ا يجاايات،على الرغم  ث 
 .(42  41  ص ص 2012 )إسماعيل صبري مقلل  (ي ث المعلو ات)  ا يعرف ىغياا

 منا  ث هذه ال لايات هو انعكا   وةل المعلو ات ،ا تصا ت الموي على على يم  ا ؤ
انعكاسننات  - ننوةل المعلو ننات ،ا تصننا ت -المدةسننة الثانو ننة الصننناعية المتمد ننة؛ صل ننذه الثننوةل 

علنى التعلنيم الصنناعي المتمند   ، نث يهنم هنذه ا نعكاسنات ال نلاية هنو كيةينة التعا نو  نم  سلاية
الرقمينننة  ،عننند  ةغبنننة العنننا للث ىكاصنننة ق اعاتنننه ،كنننذلس طالىنننه ، تهرجينننه صننني تمنينننات المكتبنننات 

استهدا  تمنيات المعلو ات  ى اب اعتيادهم على ال راةق التمللدية صني البحنث  انو ،ا دهنى  نث 
 لننس نجنند يم  ع ننم العنا ننر الب ننر ة لمن و ننة التعلننيم الصننناعي المتمنند    تتننوصر لنندؤ م الدةايننة 

نينات  كمنا ؤواج نوا تحنديًا يتانر  تمنثاًل صني تنواصر الكثلنر  نث الو ناةق ا لكتر،نينة الكافية ا نذه التم
ال ننات يجنايننة  طصو ننًا الل ننة ا نجللخ ننة  ، ننث  ننم تمتصننر الفاةنندل  ن ننا علننى  ننث ؤتمنننوم هننذه 

لو  ث كمية المعلو ات الم ترجعة ،نوع ا  (.660ص  2011)أحمل عل   الل ة   ما يم 
 ة:ـــــوجيـــــولـــــورة التكنـــــالث -2

إ  ين نننا تفننرض العدؤنند  نننث التحننديات علنننى الثكككورة التلنولوجيككة  إيجابيكككات، ننالرغم  ننث 
التعليم الصنناعي ، ن نا يم  جنرد ا يمنام ى نر،ةل ا سنتفادل  نث تكنولوجينا ا تصنال الحدؤثنة   

تال  الهانرل يكفي لتكلين طد ات المعلو ات لمت لبات العصر الحدؤث  صالم لوا ييً ا هو ا ن
،الدةايننة الكافيننة لمهتلنننف ينننوا  هننذه التكنولوجينننات ل ننرض اطتينناة ا ص نننو  ن ننا ،صننق ا حتينننا  

أكتككوبر  )صككباح محمككل  لككو ،ال لننب ، يمثننو هننذا تحنندي كالننر لم ننتهد ي الوسنناةو التكنولوجيننة 
 (.88م  ص2001 مارس– 2000
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 منظمة التجارة العالمية واالتفاقيات الدولية  -3

الجننننننات  اتفاقيننننننة الم نننننناةكة المصننننننر ة ا ،ة يننننننة( ،انعكاسنننننن م علننننننى المننننننداة  )اتفاقيننننننة 
 الصناعية المتمد ة:

علكككى التعلكككيم الثكككانوي   ياالتفاقيكككات الليليكككة لقكككل فرضكككة منظمكككة التجكككارة العالميكككة 
 :يتمثل تحلي  بير علي  ف  تحقيق ا يمن ا الصناع  المتقلم علة متطلبات

 ة:ــــاملــــة الشودــــدأ الجــــذ بمبــــاألخأ( 

يعننني يم المننول العا لننة إ ا لننم تكننث علننى الم ننتول العننالمي الم لننوا  ننث الهاننرل صإن ننا لننم 
)حسين  امكل ب كا  الكلين  ت ت م الحصول على صر  عمو صي ظو المناص ة العالمية للوظاةف 

لو نات لذلس ؤنب ي على المداة  الثانو نة الصنناعية المتمد نة التركلنخ علنى ي،  ؛(160  ص2003
العمو التي ت مث تحملق الجودل ال ا لة ،التي ت مث صاعلية الت و ر ، ث يهم ا ا طذ ىالتجاةا 
 ،المفاهيم الجدؤدل التي ت ت دف ا ةتفا  ىكفاعل التعليم ،تح لث جودته ى كو  ؤس ي ، ن جي.

 الحاجة إىل تبني مفهوم التعلم املستمر:ب( 

التنني يفر نن ا العصننر الحننالي سننر م الت لننر؛ لننذا  يعتاننر التعلننيم الم ننتمر يحنند ا تجاهننات
صإم يهداف التعليم الثانوي الصنناعي المتمند  يجنب يم ت نتم ىمو نوعات التر ينة الم نتمالية ،إنمنا 

 (.86  ص 2000)حامل عمار   تت لب كفاعات على يعلى   تول  ث الم اةل ،الحرفية
 ية يف مواجهة الشركات متعددة الجنسيات:الحاجة إىل املحافظة على الهوية الثقافية و املجتمعج( 

لمنند نننتا عننث تحر ننر التجنناةل الد،ليننة ، ظ ننوة ال ننركات المتعننددل الجن ننيات إلننى؛ حنند،  
لنننذا صنننإم يهننداف التعلنننيم الثنننانوي  (؛5  ص2004)محمكككود خليكككل   اطننتالب انننلث  ماصننات  هتلفنننة

مواج ننننة ال ننننركات الصنننناعي يجننننب يم تعمننننو علننننى الحفنننناي علننننى ال و ننننة الثمافيننننة ،المجتمعيننننة ل
 العالمية التي تهتلف اطتالصًا كالرًا عث عادات ا ،قيم ا.

 ادةــــــــريــــــــالد( 

اتت ننب  ف ننو  ة ننادل ا عمننال صنني ال نننوات ا طلننرل يهميننة ىنناةرل لنندل ا ،سنناب الرسننمية 
 )رسككك ن محمكككل  ينصكككر ،ا هلينننة  ن نننرًا للننند،ة الحلنننوي لر نننادل ا عمنننال صننني التنمينننة الم نننتدا ة

يكادة فك  البلكلان العربّيكة  إ  يم هنا  ىعنض (44  ص 2011عبلاللريم   معّوقات لتحقيق الرِّ
: عد  كفاية   ن و ة  الت عليم الت  ْمني ،الت دة ب المْ ني لاناع  المدةات  ،إن اع  المن آت الكالرل يمن ا
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اعمة صي هذا المجال  نث ،الص لرل  ،المتوس ة  ،ت و ر ها  ،كذلس قلة تأهلو  ال باا ىالم اةات ال د 
،نينة إلنى هنذا الم نا  صني المجتمعنات ،ا  سنر  العر ي نة  نث ناحينةا  انينة  ، ماصننة   ناحينة  ،الن نرل  الد 

نننباا ،عنننخ،ص  م عننث المهننناطرل  نننث ناحينننةا  الثنننة  )مؤسسكككة محمكككل آل الت واتننو ،ا نت ننناة لننندل ال  
 (45  ص 2015متتوم يالمتتب اإلقليم  للليل العربية  

 ة:ـــــــة المحليـــــــات المجتمعيـــــــديـــــــيًا: التحثان

، عد عرض التحديات العالمية التي تنؤ ر علنى التعلنيم الصنناعي المتمند  صني  صنر صني 
المحوة ال ااق؛ صمث ال ر،ةي تو يم يهم التحديات المجتمعية التني تنؤ ر علنى هنذا الننو   نث 

 ت  ا ؤلي:التعليم  ث الداطو ، ث يهم هذه التحديا

 ة:ـــــانيـــــادة السكـــــزيـــــال -1

هذه الزيادة الستانية ل كا أثكر ملمكوس علكى النظكام التعليمك  ي ل كا انعتاسكات تربويكة 
 (16  15  ص ص 2007 حسن البائع عبل العاط  ) من ا:

 ر ننادل ا قبننال علننى التعلننيم  نتيجننة لديممراطيننة التعلننيم ،الرغبننة صنني إتاحننة صننر  التعلننيم (ي 
 للماعدل العر  ة  ث الجماهلر.

 قصوة إ كانات المؤس ات التعليمية  ث  الحمة ا قبال المتخاؤد على التعليم  (ا 

 ري:ـــي المصـــاعـــاع الصنـــالقط -2

 يواج  القطاع الصناع  العليل من التحليات يمن ا:

 .(7 5  ص ص 2007  بوعنان نور اللين) انهفاض   تول جودل المنتجات (ي 
 (.81  ص 2015 )آمال ضيف بسيون   د الصادةات الصناعية التحلخ  (ا 

)عقيكككل محمكككود اصتمنناة الصننناعة المصنننر ة إلننى العمالنننة المدة ننة ،الكننوادة الفنينننة العاليننة  (ج 
 (.236  ص2004رفاع   

 ة: ــــــــداعمــــــــات الــــــــالجه -3

علننيم الفننني الصننناعي هنننا  كثلننر  ننث التحننديات التنني تننؤ ر علننى   نناةكة الج ننات الداعمننة للت
 .(46  ص2013)ناج  شنودة نخلة  يأخرين  : يتتمثل ف ىفاعلية صي ت و ر هذا النو   ث التعليم 

عند  ،جننود ت نر م ؤننن م ،  ن و عمليننة ال ننراتة انلث الج ننات الداعمنة ، ؤس ننات التعلننيم  (ي 
 الفني الصناعي المتمد . ،جود ة،اىد الث التعليم الثانوي الفني ،سوق العمو.

 ة قننندةل  ؤس نننات التعلنننيم الفنننني علنننى اسنننتيعاا الم نننتحد ات التكنولوجينننة اننننف   نننعو  (ا 
 ال رعة التي ت توعا ا  ؤس ات ا نتا .
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 ثالثًا: مشكالت المدارس الثانوية الفنية الصناعية المتقدمة في مصر:

ت  نننننر انعكاسنننننات التحنننننديات المجتمعينننننة )العالمينننننة ،المحلينننننة( علنننننى  ن و نننننة المنننننداة  
مد ننة صنني ظ ننوة الكثلننر  ننث الم ننكالت التعليميننة التنني تلحننق ىكننو عنا ننر المدةسننة الصننناعية المت

 يفيما يل  تنايل لتل  المكت ت: الثانو ة الصناعية المتمد ة؛  ث  دطالت ،عمليات ، هرجات
 تحليل المشكالت المرتبطة بمدخالت منظومة التعليم الثانوي الصناعي: -1

 وأهداف التعليم الثانوي الصناعي:املشكالت الخاصة بسياسة و فلسفة أ( 

  عف الته يد الذي يعتمد علنى العالقنة انلث المعلو نات التني توصرهنا ا ج نخل الرسنمية 
)شككرا الككلين محمككل  يفخككر الككلين للد،لننة  ننث ج ننة ،ق اعننات ا نتننا   ننث ج ننة يطننرل 

 .(55  ص 1995 الق  

  للننر الثماصننة المجتمعيننةغينناا ا سننتراتيجيات الوطنيننة للتوجيننه الم ننني التنني ت نن م صنني ت 
المنظمة العربية للتربية يالثقافكة ) ،توجيه ال باا نحو التعليم الم ني ،الم ث الم تمالية

 (.38  37  ص ص 2008يالعلوم  

  ًيم تم نننيم ا هنننداف الم نينننة ل نننذا الننننو   نننث التعلنننيم لنننم ت حننندد ،صنننق  عيننناة ،ا نننم تما نننا 
 (76  75ص  ص 1995)شرا اللين محمل  يفخر اللين الق   

 الب:ـــــة بالطـــــاصـــــالت الخـــــاملشكب( 

   اعتمننناد سياسنننة المانننول ىنننالتعليم الثنننانوي الصنننناعي ،تهصصننناته المهتلفنننة علنننى يسننننا
عطيكة  )فتحك  جمو  ال الا صي ال  ادل ا عدادية صمند د،م  راعنال للمعناؤلر ا طنرل 

 ( 93  ص 2003سالم  

 الن رل المتدنية للتعليم الفني. 

 لتنننناقض ال ننندؤد انننلث تور نننم ال نننالا داطنننو تهصصنننات التعلنننيم الفنننني ، اةتبننناب  لنننس ا
 (58ص  2007)حنان سيل محمل  ىا هداف التنمو ة للمجتمم 

 البنـ  الـدولي واحتحـاد األو،بـي     :)تتمثل يفاملشكالت الخاصة بمعلمي التعليم الصناعي املتقدم ج( 

 (.19  ص 2002

 ي ناع الهد ة غلر كاف يم الوقد المهصص لتدة ب المعلم. 
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  ؤوجننند ن نننا  ،ا نننم طنننا  اتن نننيم يعمنننال التننندة ب ، التأهلنننو ي نننناع الهد نننة لمعلمننني  
 المداة  الصناعية

  ٌىعد كليات التعليم الصناعي الم فولة عث إعداد  علم التعليم الصنناعي ، راتنخ التندة ب
 لتدة ب. عث  كام عمو المعلملث؛ ، التالي يصعب علل م التوصلق الث العمو ،ا

 املشكالت الخاصة باملبنى املد،سي للمدا،س الثانوية الفنية الصناعية املتقدمة تتمثل يف:د( 

 .قصوة ا عتمادات المالية الالر ة لت لد المباني ، يانت ا 

 . ندةل ،جود ا  اتث المناسبة لتلس المداة 

  التنني ت لننب  ع ننم المبنناني غلننر   اىمننة للموا ننفات ،المعنناؤلر المحننددل لتلننس المننداة،  
ماجكككلة )،جننود ،ة  ىموا نننفات طا نننة ، عا نننو ،ي ننناتث  هصصننة لننن  ت ،المعننندات 

  .(174  ص 2004منصور   عبلالكاف 
  ع م  باني المداة  الثانو ة الصنناعية قلللنة الن اصنة ،صني حاجنة إلنى عناينة يتثنر  انو 

لننند،ل إم طالا نننا ي ننناةكوم صننني قنننذاةت ا ،  ي ننناةكوم صننني ن اصت نننا علنننى عكننن  طنننالا ا
 (.106  ص1988إيمان توفيق صيام  )المتمد ة 

  المعا و التي ؤتدةا صل ا ال نالا فبع ن ا  كند  ىالمهنارم ،  ي نتهد  ا ال نالا صني
 (170  ص1992حنان أحمل رضوان  )تدة بات م العملية 

 :تتمثل يفاملشكالت الخاصة بعملية تمويل املدا،س الثانوية الفنية الصناعية املتقدمة ه( 

 فنا  تكلفننة ال الننب صني التعلننيم الثننانوي الصنناعي ى ننكو يفننوق تكلفنة ن لننره صنني التعلننيم اةت
)عككادل الثننانوي العننا ؛ ى نناب  ننا ؤت لننب تنندة ا م  ننث يج ننخل ، عنندات  ، هتاننرات ،،ة 

 .(52  ص2001السعل نصر 
 ( رئاسككة الجم وريككة  المجككالس هاننوب تكلفننة ال الننب ىالن ننبة  قرانننه صنني النند،ل ا طننرل

 .(371   ص1987 -1986المتخصصة  القومية 
  ننث ا عتمننادات الماليننة المهصصننة  ننث قاننو الحكو ننة للمرتبننات 80تهصنيص ن ننبة  %

 ،ا جوة ،المكاصآت  ا  ر الذي ؤترتب علينه قصنوة ا عتمنادات المهصصنة للتج لنخات
 ال نندة ،الفاقنند التعليمنني المصنناحب لعمليننات الرسننوا ،الت ننرا ،ا نم ننا  عننث الدةاسننة.

 ( 55  ص 2007  العجم  حسينمحمل )
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 تحليل المشكالت المرتبطة بعمليات منظومة التعليم الثانوي الصناعي وتتضمن: -2

 املشكالت الخاصة بكل من )املنهج واملواد الد،اسية وخطة الد،اسة( بالتعليم الثانوي الفني الصناعي:أ( 

  عنث احتياجنات المجتمنم لم تنبم  حتول المناها  ث ،اقنم الالفنة المصنر ة ، لني  تعالنرًا
 (.51  ص  2004أمل عبل العزيز العريان  )المصري 

 (محمكل حسكن  جمود المناها ،الممرةات الدةاسية ، تهلف ا عث  واتبة الت وةات الحدؤثة
( يم  ناها التعليم الفنني صني  صنر صني ،اد  ،ط ند 66  ص 2011يآخرين  الحبك 

  (83  ص 2009ر  هالة محمل منصو التنمية ال ا لة صي ،اد  آطر )
وتتمثـل  املشكالت الخاصة بنظم التقييم واحمتحانات باملدا،س الثانوية الفنية الصناعية املتقدمة ب( 

 (66  ص 2015وآخرون  جيهان كمال محمد) يف:

 .و وعية ىعض المعلملث صي تصحيم ا  تحانات  

  عننننند  تننننندة ب المعلمنننننلث علنننننى ، نننننم جننننند،ل الموا نننننفات التننننني ي ننننناعده علنننننى ، نننننم
  تحانات صي جميم يجخاع الممرة الدةاسي.ا 

 (67  ص 2008يآخرين  )جي ان  مال محمل تفتمر ا طتباةات الحالية إلى الن رل ال ا لة 

 2017يزارة التربيككة يالتعلككيم  ) سننوع تور ننم دةجننات ا  تحانننات علننى المننواد المهتلفننة  
  (.3-1ص ص

 دا،س الثانوية الفنية الصناعية املتقدمة ومنها:املشكالت الخاصة بالتد،يب العملي والتجهيزات باملج( 

 (.عاصككككم هنننننا  عجننننخ صنننني الننننوة  العمليننننة صنننني المدةسننننة الثانو ننننة الصننننناعية المتمد ننننة
 (67  ص  2014عبلالنب  البنلي  

  قصوة ارا ا التدة بات العملية ،المتمثلة صي قلة عدد الحصنص العملينة  ماةننة ىالجاننب
 .(2003/2004  يزارة التربية يالتعليم) الن ري 

أمـ  سسـن عشـماوي     )املشكالت الخاصة بـددا،ة املـدا،س الثانويـة الفنيـة الصـناعية املتقدمـة:        د(

 (77  ص2011

  جمود تن يم ا داةل التعليمية  ما ؤنتا عنه طلو صي عمليات ا تصال ، نعف التن نلق
 الث ا ج خل التعليمية ،غلرها.
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  التعليمينننة المهتلفنننة ،   نننكالت ا  صكنننو  رحلنننة عننند  الن نننرل المتكا لنننة ل ياسنننات المراحنننو
تعليمينننة ؤنننتم دةاسنننة سياسنننت ا ، عالجننننة   نننكالت ا صننني حننند،دها الها نننة د،م اةتباط ننننا 

 (52  ص 2002 كامل جاد ) ىالمراحو ال اىمة.
  عد  إس ا  ا داةل المدةسية صي عملية الته يد للتعليم ، ،قوص ا عند حد توصلر الايانات

صك ح ) ته يد ،تنفلذها لما يملى علل ا  نث ي،ا نر  نث ا داةل العلينا.الم لو ة لعملية ال
 (33  ص2005عبلالحميل مصطف  يفليي فاريق عمر  

 محمكككل  ناديكككة) عجنننخ  ننندةاع المنننداة  الثانو نننة الصنننناعية عنننث اتهنننا  المنننراةات ال نننليمة
 (.36  ص 1998 عبلالمنعم 

 ا حننوال إلننى المنندةل علننى تحملننق منناة إداةل المدةسننة الثانو ننة الصننناعية صنني كثلننر  ننث اصت
 .(24  ص 2009 يآخرين  جي ان  مال محمل) يهداف المدةسة

 تحليل المشكالت المرتبطة بمخرجات منظومة التعليم الثانوي الصناعي ومنها: -3

أسمد سسني الشرشـابي   ) املشكالت الخاصة بعالقة التعليم الفني ومخرجاته بسوق العمل  كما ذكرهاأ( 

  تتمثل يف:( 93  92  ص ص 2011

  اصتماة التعليم الفني إلى ،ساةو اتصال جلندل  نم  راحنو التعلنيم ا طنرل  ، نم  ؤس نات
 .العمو ،ا نتا 

  عجننخ التعلننيم الثننانوي الفننني عننث الوصنناع ىال موحننات التنني ،عنند ا ننا طا ننة فيمننا ؤتعلننق
 .ميةانوعيات  هرجاته ،تهصصاته صي ىعض المداة  التي   ترتبد ىاحتياجات التن

 ف ً  عن ذل :
  إسنن ا  التعلننيم الثننانوي الفننني صنني ر ننادل  عنند ت الب الننة  حتننى ، ننلد ن ننبة المتع لننلث

  (33  ص 2016جم ورية مصر العربية  ) 2016% صي عا  12,6 ث قول العمو 

، عد عرض التحديات التي يعاني  ن نا التعلنيم الثنانوي الصنناعي المتمند  سنواع يتانند تحنديات 
لمينننة ي،  جتمعينننة  حلينننة ، نننا لتلنننس التحنننديات  نننث تنننداعيات ، انعكاسنننات علنننى  ن و نننة  جتمعينننة عا

المننداة  الصننناعية المتمد ننة  مننا يملننو  ننث كفاعت ننا صنني القيننا  ىأد،اةهننا التر و ننة علننى يتمننو ،جننه  مكننث 
، ث  م ،جب البحنث عنث يسناللب ت ناعد صني  واج نة تلنس التحنديات ، تعمنو علنى إ نالح ا ،تح نلث 

ث يهنم تلننس ا سنناللب تملنيم القيمننة التعليمينة الم نناصة ،الننذي يمكنث  ننث طاللنه ، ننم  جموعننة يداعهنا ، نن
 يهذا ما يتنايل  المحور التال :ت   ث المؤشرات ،التي يمكث  ث طالل ا تجا،ر تلس التحديا



2020 (1ج) أبريل (122)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 629 

 احملور الثاني: القيمة التعليمية املضافة ..... دراسة حتليلية:

الت نوة التناة هي    اهينة القيمنة الم ناصةعينة  ثنو: ،اشتمو هذا المحوة على  حا،ة صر 
  نننا ملخات نننا   بادةت ا  صل نننف   سنننتهدا   ننندطو القيمنننة الم ننناصة صننني تمنننو م المؤس نننات التعليمينننة

 تحديات استهدا   دطو القيمة الم اصة صي تمليم المؤس ات التعليمية. ت ا ،يهمل
  (EVAA )ة:ــــافــــة المضــــة التعليميــــة القيمــــاهيــــأواًل: م

إم  ف و  القيمة الم اصة هو صي ا سا   ص لم اقتصادي انتمو إلى التعلنيم ىاعتبناةه 
اسنننننتثماة صننننني ةي  المنننننال الب نننننري  كمنننننا يم الن نننننا  التعليمننننني ؤتكنننننوم  نننننث  ننننندطالت ،عملينننننات 

 ، هرجات شأنه صي  لس شأم الن ا  ا قتصادي  ،فيما ؤلي عرض للمف و :
 اد: ــي االقتصــة فــافــة المضــوم القيمــمفه -1

هننني عبننناةل عنننث الفنننرق انننلث المننندطالت ) نننواد طنننا   ال اقنننة .....( ،المهرجنننات الن اةينننة )قيمنننة 
المايعات(   م إطرا  قيمة المايعات ، ذلس ت لر إلنى المندل النذي تنخداد ىنه قيمنة المندطالت صني عملينة 

 .(Statistics New Zealand, 2013,P6) ا نتا  عند ا تتحول إلى  هرجات صي عملية ا نتا 
 م:ــــي التعليــــة فــــافــــة المضــــالقيم -2

 ، مكث تصنين  ف و  القيمة الم اصة التعليمية ،صق للتعر فات امتية: 

 الفرق بني مستوى الطالب عند دخول املد،سة ومستواه عند تخرجه فيها:أ( 
هرجاته ،التي ت مو كو ينماب التعلم الم اف ،هذا الفرق ي كو نواتا الن ا  التر وي ، 

  )عابككلين نث   ناةات ،  عنناةف  ،هني التني اتت ننا ا المنتعلم إ نر تعر ننه لعملينة تعليميننة  عنينة 
 .)216ص   2000  عباسمحمود 

 ا:ـــالبهـــاح طـــي نجـــة فـــد،ســـي للمـــام الحقيقـــاإلسهب( 

ىأن نا  ؤشننر يداع يمصند ىنه ا شناةل إلننى ن القيمنة الم ناصة Gallagher ,1991،عنرف ن
(Gallagher, A, 1991, p 19–29)  دل   اهمة المؤس ة التعليمية صي إنجار ال الب

  
 مدى مساهمة املؤسسة التعليمية يف انجاز الطالب مقا،نة بمؤسسات مناظرة:ج( 

ذ صننني تعنننرف القيمنننة التعليمينننة الم ننناصة ىأن نننا قينننا  التمننند  الن ننناي النننذي يحممنننه التال لننن
 دةسة  ا على  دل صترل ر نية  علنة  ماةنة ىعلنة  ما لنة  نث التال لنذ ىمنداة  يطنرل. ، نث  نم 
ص ي تمثو الفر،ق الث المداة  صي قدةت ا على التأ لر صي ا نجار ا تاديمي لل الب ىعد  بد 

 .سمات ال الب ،العوا و المدةسية
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 ينة ؤنتم  نث طالل نا ا شناةل إلنى دةجنة : هني عبناةل عنث عملمؤشرات القيمة الم افة التعليميكة
نالقيمننةن ي، المكاسننب صنني التحصننلو العلمنني  ، ننتم  لننس عننادل عننث طر ننق  ماةنننة نتنناةا اطتبنناة 
ال الننب صنني سنننة ،احنندل  ننم تلننس الموجننودل صنني سنننة ي، سنننوات  حمننة. لننذلس صإن ننا تننوصر تننداالر 

دؤو هنذه التنداالر  ل ناع طولية عث ن كاسب النتعلمن التني ،قعند علنى   نتول المنداة . ؤنتم تعن
 التأ لرات غلر المدةسية  ثو الم تول الم اق لل الب ،طلفلته

(Suggest ,D, 2007, p4). 

، نننث هننننا يمكننننث ، نننم تعر فنننًا إجراةيننننًا للقيمنننة التعليمينننة الم نننناصة للمنننداة  الصننننناعية 
متمد نة طنالل صتنرل المتمد ة ىأن ا  لس الفرق ي، التأ لر الذي تحد ه المنداة  الثانو نة الصنناعية ال

المعرفينة ،الم اة نة ،الوجدانينة ىعند  ر نية  حددل صي   تول ي، يداع طالا نا  نث  هتلنف الننواحي
تهرج م  ن ا  ماةنة ىم تواهم قاو ا لتحاق ا ا ي، ىمعدل إنجار  توقم  ي،  ماةننة ىعلننة  ما لنة 

داطليننة ي، الهاةجيننة   ننث ال ننالا ىمؤس ننة يطننرل  ننناظرل لتحملننق صاعليننة تلننس المننداة  سننواع ال
 ،كذلس  ا تمد ه  ث  ؤشرات قيمة   اصة  تعلمة ىكاصة يىعاد المن و ة التعليمية داطل ان.

،لمننننند اننننندي الحننننندؤث عنننننث  ؤشنننننرات ،نمنننننا   القيمنننننة الم ننننناصة صننننني  نتصنننننف ال نننننتلنيات 
(Stewart, B, 2006, p1) لكننث الت الننق الفعلنني لننه جنناع  ننم ادايننة الثمانلنيننات علننى ؤنند،  

،عدد  ث الباحثلث  حلث ة  وا الث الفاعلية التعليمية ،القيمة الم اصة   م ت وة اسنتهدا  ساندةر 
هذا المدطو صي تمليم المؤس ات التعليمية طالل العمود التالينة  نث طنالل النمنا   ،المعناد ت التني 

 ,Goldstein, H, 1995a) تعتمد على الحاسب املي ،الت وة ال اةو صي تكنولوجيا المعلو ات.

pp. 52-54) and (Holdaway, E. A. & et al, 1993, pp 165- 188)  
 ة:ــــــافــــــة المضــــــة التعليميــــــة القيمــــــثانيًا: فلسف
ت نين  يم ؤنب ني التعليمينة المؤس نات يم  ؤداهنا صل نفة إلنى الم ناصة القيمنة تملنيم ي نتند

ؤنمنو ىمعندل  يم  نتعلم تنو حنق  نث ،يم الدةاسني  العنا  طنالل  نتعلم تنو ،يداع تحصنلو صي "قيمة"
 يفنوق يداع التني تلنس هنى الجلندل التعليمينة ،المؤس نة .ال نااق نمنوه لمعندل ا قنو علنى  كناص 

 .،ا قتصادية ا جتماعية طلةيات م ا عتباة ىعلث ا طذ  م  توقم  هو  ا صل ا المتعلملث

 عننندل التحصنننلو  ،النمنننو لننندل تمنننا يم المؤس نننات التعليمينننة ؤنب ننني يم ت نننتم ىكنننو  نننث 
المتعلملث. ، مكث تحدؤد صكرل تمليم القيمة الم اصة صي التحول  ث التركلخ على قيا    تو ات 
تحصنننلو المنننتعلم إلنننى صحنننص نمنننوه طنننالل ا عنننوا  الدةاسنننية   منننا ي ننن م صننني تحدؤننند المماةسنننات 

 التعليمية التي تحفخ ي، تعوق النمو.
(Sanders w., L,2000, pp29-339) 



2020 (1ج) أبريل (122)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 631 

  وفاعليـــة المتعلمـــي  تقيـــيا المطئقـــة فـــ  ثالثـــًا: مئـــادم تقيـــيا القيمـــة المضـــافة 
 المؤسسة التعليمية:

اتفننق  ع ننم الهاننراع علننى يم تملننيم القيمننة الم نناصة ؤرتكننخ علننى  جموعننة  ننث المبننادس 
 ((Saunders, Lesley & Rudd, eter, 1999, pp. 12-19،ا س  تتمثو صي: 

  .تعك  جميم   تو ات يداع ال لبةتواصر  ماؤي  النتاةا التي  -1
 . ر،ةل قيا  التحصلو الم اق لكو تلملذ عند التمليم -2
تننوصلر المعلو ننات الكافيننة عننث طلةيننة كننو تلملننذ )النننو  ا جتمنناعي ي، العننرق ي، الو ننم  -3

 .)ا جتماعي ،ا قتصادي
ت ننمم القيمننة الم نناصة اتحدؤنند  مننداة النمننو ا تنناديمي للمتعلمننلث علننى   ننتول الصننف  -4

 لمدةسي  المؤس ة  ،ا داةل التعليمية.ا
 ننر،ةل عنند  اعتبنناة تملننيم القيمننة الم نناصة اطتبنناةًا ، إنمننا هننو طر مننة إحصنناةية لح نناا  -5

  مداة نمو المتعلملث طالل صترل ر نية  حددل  ث طالل نتاةا ا طتباةات.

 يحمق المعلموم قيمة   اصة  رتفعة؛ إ ا ينجخ  تعلمل م يعلى  ث المتوقم.  -6

 نمنو صني إسن ا ات م إلنى التعليمينة المؤس نات يداع ي، المعلمنلث يداع علنى الحكنم ي نتند -7
  علنة. ر نية صترل طالل المتعلم تحصلو

 ننننر،ةل ا عتمنننناد علننننى  منننناؤي   مننننننة لقيننننا  يداع ،نمننننو المننننتعلم صننننى  رحلننننة  علنننننة  -8
 ي،  ث عا   طر.

اسنية  علننة  يعانر هنذا  منننة لتملنيم نمنو المنتعلم عانر سننوات دة  اطتبناةات علنى  سنتنادا -9
 )القيمننة الم نناصة( النمنو عننث  مننداة إسنن ا  المؤس ننة صنني يداع المننتعلم  ، مثننو هننذا النمننو

  صي الفرق الث دةجة تحصلو حالية ،يطرل ساىمة.
،ت نعى  تدة  القيمة الم اصة الت لرات التي حد د صي يداع المتعلملث كنو علنى حنده  -10

 إلى تحدؤد يسباا تلس الت لرات.
د  عنننخل العوا نننو المجتمعينننة ا طنننرل  ثنننو دطنننو ا سنننرل ،التحصنننلو ال نننااق  نننر،ةل عننن -11

للمنننتعلم عنننند تحللنننو دةجنننات ا طتبننناةات ،تمننندؤر القيمنننة الم ننناصة ،غلرهنننا  نننث العوا نننو 
 لتحدؤد إس ا  المؤس ة التعليمية.
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رائعًا: مميزات وأهمية مؤشرات القيمة المضافة في تقييا المـدارس الثانويـة الصـناعية    
 ة في مصر:المتقدم

القيمة الم اصة د،ة ىاةر صي تمليم المؤس ات التعليمية عا ة ،المنداة  الثانو نة  ؤشراتلم
 الصناعية المتمد ة صي  صر طا ة  ، ت م  ث طالل تحقيمه للعدؤد  ث ا هداف التالية: 

 تستخدم مقاييس القيمة المضافة كأحد أساليب المساءلة التعليمية. -1

 (.120    1998ياسات القيمة الم اصة ت اعد على: )سالي تو ا   الم اعلة ىاستهدا  ق

 .تمديم نتاةا يتثر عدً  ، عمالنية صي عرض نتاةا العمو التعليمي 
 .يجعو  ث قياسات القيمة الم اصة  رشدًا صي  راقبة يع اع العمو التعليمي 

 علنى القينا  ىعملينة  توصلر المع يات التي ت اعد تلس المداة  ،غلرهنا  نث المؤس نات التعليمينة
 الم اعلة الذاتية.

  تننوصلر قياسننات ا داع التنني يمكننث   نناهات ا ىأنمنناب يطننرل  ننث المع يننات المتاحننة صنني
المؤس ات التعليمية؛ ىمعنى ين ا تع ي قياسات ا داع التي يمكث لتلس المداة  الرجو  

 إلل ا لت و ر يداة ا. 

 لتعا و  م المتعلملث.الصناعية المتمد ة يص و ال رق ل توصر للمدةسة  

،ر ننرل التر يننة ،التعلننيم صنني  ن(Margaret Spellings)  اةغر نند سننالللن ختمننا يتنندت ن
الو ينننات المتحننندل  علنننى يهمينننة اسنننتهدا  نمنننا   القيمنننة الم ننناصة صننني تملنننيم المنننداة  ،  ننناعلت ا 

Barbara Elizabeth Stewart, 2006, p1).) 
بيـ  نظـم المحاسـبة والمراقبـة فـي      تساهم مؤشرات القيمة المضـافة فـي تط   -2

 المؤسسات التعليمية:

لتملنننيم القيمنننة الم ننناصة د،ة ىننناةر صننني عملينننة  حاسنننبة المعلمنننلث ،المنننداة  الصنننناعية 
المتمد ة  او ،المتعلملث يي ًا عث طر ق تو يم يسباا إطفاق م ي، تمد  م صي ا طتبناةات  انو 

،كنننو هنننذا ؤتنننيم الفر نننة لمتهنننذي المنننراة  ؤت نننم د،ةهنننا لي نننمو جمينننم عنا نننر العملينننة التعليمينننة؛
للتعرف علنى جواننب ال نعف صني الممنرةات الدةاسنية  ،كنذلس تتنيم الفر نة للمعلنم للتعنرف علنى 
نماب قوته ، عفه صي عملية التدة    كما ؤتنيم الفر نة  داةل المدةسنة للتعنرف علنى   نكالت 

عليمية صي تمليم جمينم عنا نر يساللب التمو م الم تهد ة  ،كذلس   اعدل  انعي ال ياسات الت
  كمننا ين ننا ت نناعد صنني تننوصلر ايانننات  فلنندل للمعلمننلث ، نندةاع المننن ا ،عمننو التعننديالت المناسننبة
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المداة  الصناعية المتمد ة ، انعي ال ياسات الها ة ا ا  ىنال  المناةملث علنى  ننم المنراة 
م تكنوم الاياننات  تاحنة عنث ىا دلة لت اعدهم صي ، نم التعليمنات. تحقيمنا ل نذه ال اينة  يجنب ي

المداة  ،المعلملث ، يانات عث   تول الفصنول الدةاسنية ،تو نيم يي  نن م لنه يتانر ا  نر صني 
 ..(Hanushek, E & Rivkin, S, 2010, p4)تمد  ال الب

تستخدم مؤشرات القيمة المضافة في قياس الخلفية االجتماعية واالقتصادية  -3

  المدارس: ألسر طالب

ة ا جتماعية ،ا قتصادية ل ا تأ لر كالر على إنجار ال نالا  ،لمند يتندت العدؤند الحال إن
 ننننث ا ىحننننا  علننننى يم هنننننا  العدؤنننند  ننننث العوا ننننو التنننني ت نننن م صنننني اةتفننننا  ي، انهفنننناض ا نجننننار 

يم هنا  عالقة الث طلةينات يسنر  (Williams, 1992, p20) ا تاديمي لل الب؛ صأتدت دةاسة
  (Caldas, S. J, 1994, p206-214) ديمي ل م  ،،جدال الا ،ا نجار ا تا

القيمننننة الم نننناصة صنننني تملننننيم المننننداة    ؤشننننرات، ننننناًع علننننى  ننننا سنننناق يمكننننث اسننننتهدا  
الهلةية ا سر ة ا جتماعية ،ا قتصادية لل نالا    ث د،ة صي قيا  االصناعية المتمد ة لما ل 
همية تلس العوا نو ،التني تمثنو ، لس   ؛(RAHI, A, 2015, p 103) ،كذلس  عرصة الهالصات

العوا نننو الهاةجينننة لالفنننة المدةسنننة الصنننناعية المتمد نننة؛ ،التننني  نننث الصنننعب صصنننو تأ لرهنننا عنننث 
العوا و الداطلية لتلس المداة   ، نث  نم ،جنب علنى المناةملث علنى تملنيم ،قينا  صعالينة المنداة  

ا يتثر  و نوعية ت نتمو الصناعية المتمد ة استهدا   دطو القيمة الم اصة للحصول على نتاة
 على  ع م المت لرات الداطلية ،الهاةجية ،التي  ث المفترض ل ا د،ة صي يداع تلس المداة .

تستخدم مؤشرات القيمة المضافة في تقييم المدارس الصناعية المتقدمة كبـديل   -4

   درجات االختبارات )درجات النمو التحصيلي(. أفضل من

 ننكو  لحننوي عننث ح نناىات دةجننات النمننو الب نني ة  ننث نمننا   القيمننة الم نناصة ى تهتلننف
طننالل اسننتهدا  الصننيا ا حصنناةية المت ننوةل التنني ت نندف إلننى عننخل العوا ننو غلننر التر و ننة   ثننو 

، ننتم عننخل هننذه العوا ننو  ،إرالننة آ اةهننا  حالننة التركلبننة ال ننكانية ا جتماعيننة ،ا قتصننادية لل الننب.
ا هم  ث  لنس  يننه ؤنتم  ا نجار الحقيمي لل الب. ث تمدة نمو إنجار ال الب؛ للتعالر عث نمو 

تف ننلر نتنناةا  قيننا  القيمننة الم نناصة لتحدؤنند التننأ لر المباشننر للعوا ننو التعليميننة التنني ترجننم إلننى 
 .(policy report, 2004, p3)المعلم  المدةسة  ، عرصة ي رها على إنجار ال الب. 
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 . المدارس الصناعية المتقدمةتستخدم مؤشرات القيمة المضافة في قياس فعالية  -5

تملننيم القيمننة الم نناصة التعليميننة ي ننتهد  لتح ننلث صعاليننة المنندةا  الصننناعية المتمد ننة صننإم 
 ,Jensen, B, 2010) ، لس عث طر ق استهدا ه لتح لث صعالية جميم عنا ر المن و ة  ثو:

p9) اع ، نهفض ا داع. صإنه يمكث تمليم المعلملث لل الا الث عالي ا د  على   تول ال الب 
 ة ــــد،ســــوى املــــى مستــــعلأ( 

يمكننننث للمنننندةاع اسننننتهدا  تننننداالر القيمننننة الم نننناصة لتحدؤنننند ،تعخ ننننخ المماةسننننات ،الاننننرا ا 
يتار ا  ر صي تح لث تمد  ال الا  كمنا تنوصر القيمنة الم ناصة الاياننات التني  التي ل ا التعليمية

لحكم علنى صعالينة المدةسنة  ، نث  نم ي ناعد صني  عرصنة الفنة يحتاج ا  دؤري المداة  ،المعلملث ل
 Perspectives American Association of State)التعلم ، ن ر سمعة تلنس المنداة 

Colleges and Universities, 2006, pp 3-5) 

 :امــــــالنظ وىـــمست ىـــعل اـــأمب( 

صم تمد  ال الا  ، ىالتالي ص ي يمكث لصنا  ال ياسة  عرصة يم الارا ا صعالة حما صي ة 
تعمنننو علنننى   نننناعدل الحكو نننات صننني جميننننم ينحننناع العننننالم عا نننة  ،قنننادل التعلننننيم ،المعلمنننلث صنننني 
المنننداة  المصنننر ة طا نننة  نننثاًل صننني الحكنننم علنننى يداع المنننداة  ،المعلمنننلث  نننث حلنننث تمننند  يداع 

 (RAHI, A, 2015, p 103) طالا م

 :مــــــاملعل وىـــمست ىـــعل اـــأمج( 

 علنننننم المنننننداة  الصنننننناعية  في نننننتهد   ننننندطو القيمنننننة الم ننننناصة صننننني قينننننا  صعالينننننة يداع
  ، مكنننث تننننا،ل هنننذا البعننند ىالتفصنننلو لمنننا  داع المعلنننم  نننث د،ة هنننا  صننني ر نننادل النمنننو المتمد نننة

( تملنيم 2002،لمند دعنم )صوغنام   ا تاديمي لل الا  ما ؤؤ ر ىالفعو على صعالينة تلنس المنداة 
لقيا  صعالية يداع المعلملث صنذكر نيم المعلمنلث ل نم د،ةًا   منًا صني نمنو تحصنلو  القيمة الم اصة

 (Vaughan, A. C, 2002, p206- 213). ال الان

تمنا يم  ، ث المعر،ف يم صعالية المعلم ل ا يقنول ا  نر علنى التحصنلو العلمني لل نالا
نيم  تنندت ىعننض الدةاسنناتا طتالصننات صنني صعاليننة المعلننم ل ننا تننأ لرات ها ننة علننى ال ننالا  صمنند ي

للمعلم تأ لر إيجااي على التعلم التراتمي لل الا  ، الرغم  ث  لس نجد يم  ع نم ين منة التملنيم 
المديمنننة ص نننلد صننني تخ، ننند المعلمنننلث ىالمعلو نننات التننني يحتاجون نننا  تهنننا  إجنننراع تح نننلنات صننني 

  ماةسات م التعليمين
(Paula Burdene, Ph. D, 2011, PP 1-2) 
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   تحديات استخداا القيمة التعليمة المضافة في تقييا المدارس الصناعية المتقدمة في مصر:خامساً: 

(Stephen Gorard, 2010, pp735,766) & (Hordosy & Nadia, 2013,P3)  

صني تملنيم المنداة  الصنناعية  على الرغم  ث  ملنخات اسنتهدا  تملنيم القيمنة الم ناصة ،يهملتنه

 دؤد  ث الصعاا التي تواجه   تهد ي تمليم القيمة الم اصة ، ن ا: توجد الع ه  إ  ينالمتمد ة

 ننننعو ة تحدؤنننند ا طتالصننننات اننننلث المننننداة  الصننننناعية المتمد ننننة؛ ،طا ننننة يم  ع م ننننا  -1

تت اىه ا ا ال عب ،التهصصات  صتصعب عملية المماةننة النن م ،التني تعند  نث  ملنخات 

  ة صي نما   القيمة الم اصة.هذا المدطو ، رجم  لس؛ نتيجة لملة الايانات الم تهد

نمص الايانات المتعلمة ىالنمو ا تاديمي ل نالا المنداة  الصنناعية المتمد نة؛ لملنة الاياننات  -2

ال ولية يي الايانات المتعلمنة ىنالنمو علنى   نتول  نفوف  تتالينة؛ صر منا تفمند ىعنض اياننات 

 ى  دةسة يطرل.هؤ ع ال الا نتيجة للرسوا ي، الت را ي، الغياا ي، ا نتمال إل

صمننندام ىعنننض المعلو نننات عنننث ىعنننض التال لنننذ؛ ؤنننؤدي إلنننى حننند،  يط ننناع صننني القينننا    -3

  ،تصبم قياسات القيمة الم اصة غلر عادلة.

 ننننعو ة صصننننو العوا ننننو غلننننر التعليمننننة عنننننند ح نننناا القيمننننة الم نننناصة؛  ثننننو الهلةينننننة  -4

 ع ا قتصننننادية ،ا جتماعيننننة لل ننننالا ، ننننعو ة تحدؤنننند إلننننى يي عا ننننو ؤرجننننم نمننننو هننننؤ 

 ال الا للمدةسة ي  لألسرل.
 

 احملور الثالث: مؤشرات القيمة التعليمية املضافة يف املدارس الثانوية الصناعية املتقدمة يف مصر

توجد العدؤد  ث  ؤشرات القيمة التعليمية الم اصة للمنداة  الثانو نة الصنناعية المتمد نة 

يمينننة لتلنننس المنننداة   نننث  ننندطالت ا صننني  صنننر  ،هنننذه المؤشنننرات ت نننمو كاصنننة يىعننناد العملينننة التعل

،عمليات ا ، وً  إلى  هرجات ا  ىا  اصة إلى احتياجات سنوق العمنو  نث تلنس المنداة   ،فيمنا 

 ؤلي سلتم تنا،ل تلس المؤشرات ىالتفصلو كما ؤلي:
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أواًل: تحليل مؤشرات القيمة التعليمية المضافة المرتئطـة ئمـدخالت المـدارس الثانويـة     
 ة:الصناعية المتقدم

مؤشرات القيمة المضافة المتعلقة بسياسات وتشريعات وأهداف المـدارس الثانويـة    -1

 الصناعية المتقدمة:  

)علـي   مؤشرات القيمة املضافة املتعلقة بسياساتها و تشريعاتها ومن أهـم هـذه املؤشـرات مـا يلـي:     أ( 

 (207  ص 2007عساف  منصو، 

  ب الم نني  وحندل ىمنا ؤؤهلنه لالطنال  اند،ةه إيجاد ت ر عات ،قوانلث للتعلنيم الفنني ،التندة
صننني تنمينننة   ننناةات ،طاقنننات العمنننو  منننا ي ننناعد صننني إرالنننة العراقلنننو التننني تعلنننق ان نننالق 

 ،ت وة تلس المداة ؛  ما ي اعد صي الن اية صي تحملق التنمية.

  م استراتيجية حدؤثة لت و ر ق ا  التعليم الفني المتمد ؛ ا دف تحملق الد،ة الحاسنم ،
 الم ا   تمثاًل صي تعخ خ  ؤهالت ،  اةات المول العا لة.ل ذا 

 :خـالل  مـن  ذلـ   ويـتم  املتقدمـة  :الصـناعية  املـدا،س  مؤشرات القيمة املضافة املتعلقة بأهدافب( 

 ( 209  ص 2014)عاصم عبد النبي البندي  

 حنددل  ،ا نحة إجراةينة يهنداف ،إدةا  الصنناعي  الثنانوي  التعلنيم يهنداف  نياغة إعنادل ،
 .العمو سوق  احتياجات  ث ،  تمدل ر نية  جدا،لى

 الصناعي الثانوي  التعليم  داة  داطو ،التدة ب للتعليم  ناسبة الفة طلق. 

 صل نفة   نم اةتباطنه ؤؤكند ى نكو الصنناعي الثنانوي  التعلنيم ،يهنداف ،سياسنات صل نفات ت نو ر
 .سوق العمو احتياجات ة،تلاي التنمية صي ؤؤديه الذي ،الد،ة ؤتناسب ، ما العمو  سوق  ،يهداف

مؤشرات القيمة المضافة المتعلقة بسياسات قبول الطالب بالمدارس الصناعية  -2

 المتقدمة، تتمثل في:

 ر،ةل تنفلذ ارا ا لإلةشاد الم ني قاو ا لتحاق ىالتعليم الثانوي الصناعي المتمد  حتى  (أ 
 ة نخلكككككة)نكككككاج  شكككككنودؤتعرصنننننوا علنننننى طايعنننننة العمنننننو ، الفنننننر  المتاحنننننة للتوظينننننن. 

 (47ص  2013يأخرين 
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 التعلننيم الفننني انوعياتننه المهتلفننة  تهصصننات جميننم  ننث العمننو سننوق  احتياجننات تحدؤنند (ب 
،إل اع  ،استحدا  تهصصات جدؤدل ح ب احتياجات ال وق المحلي ،ا قليمي ،الد،لي 

 عديمة الجد،ل  ن ا  ،هذا يع ي داصعية لل الا لإلقبال على هذا النو   ث التعليم.
 ىالجا عننات العننا  الثننانوي  التعلننيم طر جنني  ننث يقننران م  ننم الفننني الثننانوي  التعلننيم  جننيطر  قاننول (ج 

 .(201ص  2001)فايز مراد مينا  . التكمللية ىالارا ا ي مى  ا ،هذا العليا  ،المعاهد
 مؤشرات القيمة المضافة المتعلقة بمعلمي المدارس الثانوية الصناعية المتقدمة: -3

م صننني كنننو تهصنننص ،عمننند حلمنننات النمنننا  ،تصنننميم الانننرا ا  نننر،ةل ،جنننود دللنننو للمعلننن (ي 
)عيككة عبكل التنمو ة  ،كذلس دللو للنماىات الم نية ،كلينات ال ندسنة ،التعلنيم الصنناعي 

  (6  ص2011الس م المنكايي  
 نننر،ةل دعنننول المعلمنننلث لالشنننترا  ىالح نننوة صننني المنننؤتمرات المحلينننة ،العالمينننة لمناق نننة  (ا 

 ة ،ا تاديمية.الم ايا المجتمعية ،التر و 
مؤشرات القيمة المضافة المتعلقة باألبنيـة التجهيـزات والمعامـل بالمـدارس      -4

  الصناعية المتقدمة:

 املواصـفات  يسـتويف  مد،سي مبنى توافر وأهمها املد،سية باألبنية الخاصة املضافة القيمة مؤشراتأ( 

 (35  ص 2012-2011)محمد السيد سسونة  وأخرون   :التالية الرتبوية

 .ؤتواصر ىالمانى الانية الداعمة للعملية التعليمية 

  .ي توصي المانى المدةسي  وا فات ا  ث ،ال ال ة 

  تتواصر ىالمدةسة المهارم ىالموا فات المناسبة للها ات ،المنتجات ،ق م الغياة.
  مؤشرات القيمة المضافة المتعلقة بالتمويل في المدارس الصناعية المتقدمة تتمثل في: -5

  تحسني السياسات الخاصة بتمويل التعليم الصناعي املتقدم عـن طريـ : )عقيـل محمـود ،فـاعي     أ( 

 (268  265ص ص  2008

 :من خ ل ما يل : إيجاد نظام فعال لتمويل التعليم الصناع  المتقلم 

  صننننرض  ننننر بة لصننننالم التعلننننيم علننننى ا ن نننن ة التجاة ننننة ،الصننننناعية ،الم ننننر،عات
 اةد التعليم ،تمو له. ا ستثماة ة لخ ادل  و 
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   صننرض  ننر بة لصننالم التعلننيم علننى العننا للث ىالهنناة  لتمو ننو التعلننيم ،ا نفنناق عليننه
،ت نننو ره  لتح نننلث المننننتا التعليمننني  ،تلاينننة  ت لبنننات سنننوق العمنننو  نننث الم ننناةات 

 (108  ص 2006ضيا  اللين زاهر  ) .المهتلفة

مرتئطــة ئعمليــات المــدارس الثانويــة ثانيــًا: تحليــل مؤشــرات القيمــة التعليميــة المضــافة ال
 الصناعية المتقدمة

 مؤشرات القيمة المضافة المتعلقة بمناهج المدارس الثانوية الصناعية المتقدمة: -1

تعخ خ  حتول  نناها التعلنيم الفنني ىاسنتهدا  ن نم التعلنيم عنث ىعند ،تصنميم انرا ا الانث  (ي 
  عال  الحدؤثة.عار المنوات التليفخ ونية ،ا قماة الصناعية ،،ساةو ا

 اعتماد  ناهجه على  عاؤلر   نية ،ا حة طبمًا لمت لبات سوق العمو ، بد الجودل.  (ا 

 ة: ـــدمـــة المتقـــاعيـــدارس الصنـــي المـــم فـــويـــرات التقـــؤشـــم -2

يم يكوم التمو م إلكتر،نيًا؛ ىمعنى استهدا  تكنولوجينا المعلو نات ،ا تصنا ت صني التمنو م   (ي 
  ستقبال تكليفات ال الا  ي، ، م تكليفات ،  اة م ال الا ،ين  ت م على ا نترند. 

تمننو م ال ننالا ،ا شننراف عليننه كمننا صنني  إتاحننة الفر ننة لمؤس ننات العمننو للم نناةكة صنني (ا 
 يلمانيا ،الياىام. 

التنننو  صنني يد،ات التمننو م للحكننم ىمو ننوعية علننى يداع المننتعلم ىحلننث ي ننمو ا  تحانننات  (  
 ة ، لف ا نجار  ، ماالة ي،لياع ا  وة. ،المالح 

)نـاجي شـنودة نخلـة    مؤشرات القيمة المضافة المتعلقة بالتدريب وتتمثل في:  -2

 (160، ص2011وأخرون، 

عمننننند د،ةات تدة اينننننة   نننننتمرل لمعلمننننني التعلنننننيم الصنننننناعي  لتنننننأهلل م  ليكوننننننوا  ننننندة لث   (ي 
  الفنية ،العملية للصناعة. ،إت اا م الجوانب

ة  التعلنيم الثنانوي الصنناعي المتمند  إلنى ،ة  إنتاجينة ،تنوصلر طا نات تندة ب تحو و ،  (ا 
 تمكث ال الا  ث التدة ب علل ا.

مؤشرات القيمة المضافة المتعلقة بإدارة المـدارس الصـناعية المتقدمـة تتمثـل      -3

 (754، 753، ص ص 2013في: )وائل وفي  رضوان، 

 ناخ املد،سي الداعم لإلبداع: أن تعمل اإلدا،ة املد،سية على تهيئة املأ( 

حلنننث يم المننننار المدةسننني ؤنننؤ ر علنننى تفننناعالت ،عالقنننات المعلمنننلث ىنننا داةل ، ع ننن م 
 .البعض ، ال الا  ، دل   اةكة المجتمم ،ي،لياع ا  وة
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 ثالثاً: تحليل مؤشرات القيمة المضافة المرتئطة ئمخرجات المدارس الثانوية الصناعية المتقدمة.

مة المضـافة المتعلقـة بمـدل تلبيـة خريجـي المـدارس الثانويـة        مؤشرات القي -1
 الصناعية المتقدمة الحتياجات سو  العمل:

توجد مجموعة من املؤشرات التي يجب أن يتسم بها خريجـي املـدا،س الصـناعية املتقدمـة لتلبيـة      أ( 
 (208  ص 2007)علي منصو، عساف   احستياجات املتجددة لسوق العمل ومنها:

  للتصنين ،التو ين الم ني  انو ،إعنداد المعناؤلر ،ال نر،ب المن منة للم نث  ، م ن ا
صي  وع  ت لر سوق العمو؛ حتى يكوم هنا   ف و  عا  للتو نين ،تحدؤند   نتو ات 
المننؤهالت الم نيننة ،التدة ايننة الالر ننة لتلايننة احتياجننات سننوق العمننو كمننا يجننب يم تكننوم 

   عترف ا ا  ث قاو ي حاا ا عمال.
  لمتاىعة الهر جلث صي  واقم العمو.ن ا   اعتماد 

مؤشرات القيمة المضافة المتعلقـة بالمهـارات المتـوفرة فـي متخرجـي المـدارس        -2
 الثانوية الصناعية المتقدمة تتمثل في:  

 يكت ب المتهر  الم اةات التي تمكنه  ث اطتياة الم نة التي تناسب   اةاته. (ي 

 ،ل لم ر،عاته الص لرل ،كيةية إجراعها. يمتلس المتهر    اةات إعداد دةاسة الجد (ا 

 ؤتمث المتهر  يساسيات التعا و  م تكنولوجيا المعلو ات ،ا تصال. (  

 ؤتمث المتهر  ل ة يجناية تمكنه  ث التوا و  م ام ت الحدؤثة. (د 

 يمتلس المتهر  الم اةات التي ؤت لا ا سوق العمو. (ه 

 يحتر  المتهر  العمو اللد،ي ، مدةه. (، 

   اةات التوا و ا جتماعي  ،التعا،م  م امطر ث.يمتلس المتهر   (ر 

 ؤتواصر لدل المتهر    اةات التعلم  ث امطر ث ،  سيما  ث   رصه صي العمو. (ا 

 يمتلس المتهر  قدة كاصي  ث المعلو ات الن ر ة ،الم نية. (ب 

 يمتلس المتهر    اةات التعا و  م الكتالوجات الحدؤثة صي  جال تهصصه.  (ي 

 اةات صس ،تركلب ام ت التي ي تعمل ا.يمتلس المتهر     (  

 يعرف المتهر  قواعد ا  ث ،الصحة الم نية المرتب ة اتهصصه.  (ل 

الم ناهمة صني  ، عد  ا تم عر ه صي هذا البحث ؤت م يهمينة  ؤشنرات القيمنة الم ناصة صني
ال ياسننات التعليميننة اننو ت ننو ر المننداة  الصننناعية المتمد ننة كمننا ين ننا ت نناعد المنناةملث علننى ، ننم 

 ،المنفذؤث ل ا صي ت للر الو م  ما هو عليه ، التالي تحملق القيمة الم اصة صي تلس المداة .
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 ة:ـــــربيـــــة العـــــع باللغـــــراجـــــأواًل امل
واج نة ظناهرل يحمد إاراهيم يحمد ،يطر،م: د،ة  دؤر المدةسة الثانو ة الفنية الصنناعية صني   -1

ال  ب ال الاي ندةاسة  لدانية ىمداة  التعليم الثانوي الفنني الصنناعي ىمحاص نة المللو ينةن  
 .2012(  2(  الجخع)91  جا عة ان ا  العدد)مجلة  لية التربية

يحمد ح ني عاد ال ني ال رشااي: دةاسة  ماةنة لنن م النر د انلث التعلنيم الفنني الصنناعي ،سنوق  -2
 . 2011  كلية التر ية  جا عة المنوفية  رسالة د توراهلصلث ،يلمانيا  العمو صي  صر ،ا

ا سننن   المفننناهيم ،التحنننديات التننني تواجنننه المكتبنننات الرقمينننة  علننني: المكتبنننة الرقمينننة: يحمننند -3
 .2011 العدد ا ،ل+الثاني- 27المجلد –مجلة جامعة دمكقالعر ية  

التعلكيم ) تراتيجيت  يخطكة تنفيكذهتطوير التعليم فك  مصكر سياسكت  ياسكيحمد صتحي سنر،ة:  -4
 . 1989  ،راةل التر ية ،التعليم  الماهرل  (قبل الجامع 

 الم نتماو المعلو نات ،حنر،ا  نوةل »الرقمينة الفجنول «ت نا ا ا إسماعلو  ناري  ملند:  هناطر -5

 .2012 ساتمار /يغ    /ؤوللو15   العددالمستقبل مجلة آفاقالمحتملة  
تيجية لتنميككة القطككاع الصككناع  المصككري فكك  مواج ككة نحككو اسككتراى ننلوني:  آ ننال  ننين -6

 .2015  الماهرل  ال لفة المصر ة العا ة للكتاا  تحليات التنافسية الليلية
ي ننو عاننند العخ نننخ العر نننام: ت نننو ر التعلنننيم الثننانوي الفنننني الصنننناعي  ي النننثال  سننننوات صننني  -7

 .2004 طن ا   كلية التر ية  جا عةرسالة ماجيستر وع  عاؤلر الجودل ال ا لة  
ع نما،ي: ت نو ر ا داةل المدةسنية الثانو نة الصنناعية ن نا  النثال  سننوات صني  ي لر ح ث ى لوني -8

 .2011  كلية التر ية  جا عة طن ا    رسالة ماجستير صر صي  وع الفكر ا داةي المعا ر
لننق  نيا : المدةسنة الثانو ننة الصنناعية ىمحاص نة د ينناب ، د،ةهنا صني تحم إيمنام توصلنق يحمنند -9

 . 1988   كلية التر ية  جا عة المنصوةل رسالة ماجستير  الب ا نتا   

تقريكككر لجنكككة التعلكككيم الصكككناع  حكككول تطكككوير التعلكككيم الاننننس الننند،لي ،ا تحننناد ا ،ة ننني:  -10
 .2002  الماهرل  الصناع  ف  مصر

فك  خمس سنوات على طريكق تطكوير التعلكيم الثكانوي الانس الد،لي  ،راةل التر ية ،التعليم:  -11
 .2001الماهرل  ،حدل الته يد ،المتاىعة    2001 -1997مصر 
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يرقكة عمكل جمال علي الده ام: القيمة الم اصة  ندطال لتملنيم يداع المؤس نات التعليمينة   -12
نقينا     المملكة العر ية ال نعودية ىعننواممقلمة إل  مؤتمر جامعة طيبة بالملينة المنورة

ة لتعخ نننننخ الجنننننودل ال نننننا لة صننننني جا عنننننات العنننننالم ا داع ،ت النننننق ن نننننا  المؤشنننننرات الرةي ننننني
 .19/11/2014-18 ا سال ي

عانند الجننواد: ةم ننة  مترحننة لت الننق  نندطو القيمننة الم نناصة صنني تملننيم  جمعننة سننعلد ت ننا ي -13
 .2011إار و   43  العدد11ال نة مجلة الثقافة يالتنميةالمؤس ات التعليمية صي  صر  

برنامج عمكل يزارة التربيكة يالتعلكيم يالتعلكيم التعليم: جم وة ة  صر العر ية  ،راةل التر ية ،  -14
 .2016  الماهرل 2018حتى يونيو2016الفن  إلص ح التعليم خ ل الفترة من يناير

  ترجمننه طالنند كيككف ترفككع يتحسككن مككن  فككا ة الملرسككة؟التننر  وةتيمننوة:  جنوم  اتالننث ، -15
 . 2009العا ري  الماهرل: داة الفاة،ق للن ر ،التور م  

تطككوير اإلدارة الملرسككية بككالتعليم الثككانوي الفنكك  فكك  ضككو  م كمننال  حمنند ،يطننر،م: جل ننا -16
  .2009  الماهرل  المركخ المو ي للبحو  التر و ة  معايير الجودة الكاملة

: تقكككويم طككك ب الملرسكككة الثانويكككة الفنيكككة )الواقكككع يأسكككاليب ،يطنننر،م  جل ننام كمنننال  حمننند -17
 .2015 المكتبة العصر ة  الماهرل  التطوير( 

تطكككوير أسكككاليب تقكككويم طككك ب الملرسكككة الثانويكككة الفنيكككة جل نننام كمنننال  حمننند ،آطنننر،م:  -18
 .67    2008   الماهرل  المركخ المو ي للبحو  التر و ة ،التنمية الصناعية

  .2000   الماهرل   كتبة الداة العر ية للكتاا مواج ة العولمة ف  التعليم ي الثقافةحا د عماة:  -19
اننندالعاطي: التعلنننيم العر ننني انننلث است نننراف الم نننتماو ،طلنننب الجنننودل ح نننث البننناةم  حمننند ع -20

 .2007ن ساتمار  19  العدد المعلوماتية السعوديةمجلة ،ا عتماد  
   راجعنة حا ند عمناة معجكم المصكطلحات التربويكة يالنفسكية: النجناة ر نب شحاته  ح ث -21

 251    2003  الداة المصر ة اللانانية
 .  2003  الماهرل    اىم ال لفة المصر ة العا ة للكتاا ترق الطرق مفا اع الدؤث:  ح لث كا و -22

ة ننننوام: د،ة المدةسننننة الفنيننننة الصننننناعية صنننني ات نننناا ال ننننالا القننننيم  حننننام يحمنننند  حمنننند -23
  كلينة رسكالة د تكوراه التكنولوجي صي المجتمم المصري المعا ر  الالر ة لمواج ة الت لر

 . 1992التر ية  جا عة الخقار ق صر  ان ا 
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رسكالة نام سلد  حمد: تصوة  مترا لت و ر ارا ا تدة ب  وج ي التعليم الثانوي الفني  ح -24
 .2007   كلية التر ية  جا عة علث شم  ماجيستير

،آطنننر،م: التحنننول إلنننى  جتمنننم المعرصنننة صننني المملكنننة العر ينننة  العننناني دحنننا  انننث إسنننماعلو -25
   دؤننة الملنس يكة السكعوديةتقرير يرصل تقلم اقتصاد المعرفة ف  الممللة العربال نعودية  

 2014   ىالتعا،م  م ،راةل ا قتصاد ،الته يد KACSTعاد العخ خ للعلو  ،التمنية 

ة ينننم يحمنننند: تملننننيم  هرجنننات التعلننننيم الفنننني الصننننناعي صنننني  صنننر صنننني  ننننوع  دؤننننا  حمنننند -26
  رسكالة ماجيسكتير فك  االقتصكاداحتياجات ق ا  الصناعة الواقم الراهث ،آصناق الم نتماو  

 .2012 ا قتصاد ،العلو  ال ياسية  جا عة الماهرل تلية 
نصننر عانند الكننر م: ،اقننم ة ننادل ا عمننال الصنن لرل ،المتوسنن ة ،سنناو تعخ خهننا    حمنند ةسننالم -27

العنندد  - مجلككة جامعككة القككلس المفتوحككة للبحككات ياللراسككاتصنني ا قتصنناد الفل نن لني  
 .2011الثالث ،الع ر،م  الجخع الثاني  

  المناهرل  التعليم الفن  يالعكام يتطورهمكالمجال  المو ية المتهصصة: ةةاسة الجم وة ة  ا -28
 .1987 -1986المجال  المو ية المتهصصة  المجلد ال اد   الد،ةل الراىعة ع ر  

قياسات القيمة الم اصة لفعالية المدةسنة صني المملكنة المتحندل  ترجمنة: ا جند عاند  :لي تو ا اس -29
 .1998   اة  1ة عث  كتب اللون كو ىالماهرل      تصدمجلة مستقبلياتالفتاا عاده  

 المنناهرل   تخطككيا السياسككة التعليميككة يالتحككليات الح ككارية المعاصككرةعلنند:  سننعاد  حمنند -30
 .2010   كتبة ا نجلو المصر ة

ياقع التعلكيم الثكانوي الصكناع  يسكبل تطكويره فك  الكب د المال:  ،صهر الدؤث شرف الدؤث  حمد -31
 .1995  تون   المن مة العر ية للتر ية ،الثماصة ،العلو  إداةل التر ية  (العربية )دراسة مقارنة

 نننننباا  حمننننند كلنننننو: تكنولوجينننننا المعلو نننننات ،ا تصنننننا ت ،انعكاسنننننات ا علنننننى المؤس نننننات  -32
هننن/ 1421 ، الحجننة  –  ةجننب 2   6 ننا ف ككل الوطنيككة مجلككة متتبككة الملكك المعلو اتينة  

  .2001 اة – 2000يتتو ر 

 دطو تملنيم القيمنة )يس  تمليم يداع المتعلم ،قيا  صعالية المؤس ة التعليمية   فاع يحمد شحاتة: -33
 .2012 31جا عة ا  اةات العر ية المتحدل العدد  -المجلة الليلية للبحات التربوية -(الم اصة

  2  باإلدارة التربوية يالتخطكيا التربكوي  الا عادالحملد  ص في ،صد،ي صاة،ق عمر:  -34
 .2005رشد  الر اض   كتبة ال
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مسكتقبل مجلكة ندةاسة تحلللينة نمدينةن    ياع الدؤث راهر: ا نفاق على التعليم المصري ،تمو له -35
 .2006(  ؤناؤر 40(    )12   جلد)التربية العربية  المر ز العرب  للتعليم ي التنمية

نصننر: المدةسننة الثانو ننة الصننناعية ، د،ةهننا صنني تحملننق الكفايننات الم نيننة  عننادل ال ننعدي -36
  كليننة رسككالة ماجسككتيرندةاسننة حالننةن   م ننتو ات العمننو صنني ق ننا  الصننناعات الن ننيجيةل

 . 2001 التر ية  جا عة المنصوةل 

دسوقي: الته يد لت و ر يداع المدةسة ا اتداةية صي  وع  ؤشرات القيمنة  إاراهيم عاشوة -37
 .2010 جا عة ان ا  تلية التر ية   رسالة د توراهالم اصة  

ي الاننندي:  هرجنات التعلنيم الثنانوي الصننناعي ، ت لبنات سنوق العمنو صنني عا نم عاند النان -38
تلينة ا داةل   رسالة ماجيسكتير صر المؤس ات الم تفلدل ىمدؤنة المحلة الكارل ينمو جًا  

 . 2014 ،ا قتصاد  ا تاديمية العر ية صي الدنماة  
ناسننتراتيجية  مترحننة  عملننو  حمننود ةصنناعي: ت ننو ر التعلننيم الثننانوي العننا  ،الفننني صنني  صننر -39

   وع ا تجاهات العالمية المعا رلللتكا و الن ما ،اةتباط ما ىاحتياجات سوق العمو صي 
 "الككث لمر ككز تطككوير التعلككيم الجككامع المككؤتمر القككوم  السككنوي الحككادي عكككر "العربكك  الث
جا عننة عننلث شنم    ركننخ الدةاسننات   التعلكيم الجككامع  العربكك  يآفككاق اإلصكك ح يالتطككوير

 .2004دي مار19-18معرفية  الجخع الثاني ال
  داة الجا عنة الجدؤندل  تطوير التعليم العام يتمويل  دراسات مقارنكةعملو  حمود ةصناعي:  -40

 .2008الماهرل  
علننني  نصنننوة ع ننناف: د،ة التعلنننيم الفنننني ،الم نننني صننني تحملنننق احتياجنننات سنننوق العمنننو   -41

  "التعليم ياحتياجكات سكوق العمكل" يمدراسات يأبحات المنتلى العرب  الرابع للتربية يالتعل
 .2007عمام  إار و 

الثننانوي  عي ننة عانند ال ننال  المن ننا،ي: إتجاهننات التجدؤنند صنني التنميننة الم نيننة لمعلننم التعلننيم -42
 .2011الصناعي صي  صر نةسالة دكتوةاه   ع د الدةاسات التر و ة  جا عة الماهرل  

  منتككلى العككالم الثالككث 2020تككى عككام التعلككيم فكك  الواقككع يالمسككتقبل حصنناؤخ  ننراد  لنننا:  -43
 .2001الماهرل   كتبة ا نجلو المصر ة   2020مصر 

سالم: ته يد سياسة الماول ىالتعليم الثنانوي ىجم وة نة  صنر العر ينة,  صتحي ع ية ااراهيم -44
  . 2002  جا عة المنصوةل  تلية التر ية  رسالة ماجيستير
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ن ا  إعداد  علمي التعليم الثانوي الصناعي  تا و ال لد عاد الرشلد: تصوة  مترا لت و ر -45
تلينننة   رسكككالة ماجيسكككتير صننني  صنننرصي  نننوع المت لنننرات المجتمعينننة ،العالمينننة المعا نننرل 

 .2007 جا عة ان ا  التر ية 
  داة قبنناع التعلككيم الثككانوي فكك  مصككر فكك  مطلككع القككرن الحككادي يالعكككرينجنناد:  تا ننو -46

 .2002لل باعة ،الن ر ،التور م  الماهرل  
 اجننندل عاننند ال ننناصي  نصنننوة: ىعنننض   نننكالت التعلنننيم الثنننانوي الفنننني المصنننري صننني  نننوع  -47

 .2004استراتيجيات إداةل الت للر  ةسالة  اجي تلر  كلية التر ية جا عة ان ا  

التخطكككيا السكككتثمار المبنكككى الملرسككك  لتنميكككة المجتمكككع ح نننونة ،آطنننر،م:   حمننند ال نننلد -48
المناهرل  المركنخ المنو ي للبحنو  التر و نة  ة المحلى ف  ضو  التوج ات العالميكة المعاصكر 

 .2012-2011،التنمية  
  عمننام  داة الم ننلرل للن ننر ،التور ننم موسككوعة المصككطلحات التربويككة حمنند ال ننلد علنني:  -49

 .2011 ،ال باعة 
  داة اقتصاديات التعليم آليات اإلنفاق التعليمك  يمصكادر تمويلك العجمي:   حمد ح نلث -50

 .2007جدؤدل  ا سكندة ة  الجا عة ال
كراسكككات اسكككتراتيجية إعنننادل  نننياغة ،ظننناةف الد،لنننة   – حمنننود طللنننو: العولمنننة ،ال نننيادل  -51

 .2004  صاراؤر  136    )تصلر عن مر ز اللراسات السياسية ياالستراتيجية باألهرام(
 .2000  الماهرل  الداة المصر ة اللانانية  علم اقتصاديات التعليم الحليثعاادؤث:   حمود عبا  -52
خطة تطوير التعليم ف  الوطن العرب  لمن مة العر ية للتر ية ،الثماصة ،العلو  إداةل التر ية: ا -53

 .2008  تون   التربية يالتعليم يالبحث العلم 
 ؤس ة  حمد اث ةاشد آل  كتو  ،المكتب ا قليمي للد،ل العر ية/ ارنا ا ا  م المتحدل ا نماةي:  -54

 .2015ات العر ية المتحدل  داة ال ر ر لل باعة ،الن ر  ا  اة  -  دايمؤشر المعرفة العرب 
  المناهرل  تفعيل ج كود الج كات اللاعمكة للتعلكيم الفنك  دراسكة ميلانيكةناجى شنودل نهلة:  -55

 .2013 المركخ المو ي للبحو  التر و ة ،التنمية 
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التعليم  تطوير أساليب مراقبة الجودة ف  العملية التعليمية بمرحلةنادية  حمد عادالمنعم:  -56

المناهرل  المركنخ المنو ي للبحنو   ما قبل الجامع  ف  ضو  االتجاهات العالمية المعاصرة 

 .1998التر و ة ،التنمية  

شنننناهلث: تننننداعيات المعونننننات ا جنايننننة علننننى ال ياسننننات ،المننننراةات التعليميننننة  نجننننالع يحمنننند -57

 . 2012 ن ا   كلية التر ية جا عة ارسالة ماجيستيرىمرحلة التعليم قاو الجا عي  

عاد الفتاا: ا  الا المتمركخ على المدةسة صي  نوع  عناؤلر الجنودل  ن ر ث عاد الحكيم -58

 .2010  كلية التر ية  جا عة ان ا  رسالة د توراهال ا لة  دةاسة  ماةنة لنما   عالمية  

 المؤس نة صني ةيندانل  العمنالع دةاسنة ة نا علنى ھنا،ي ر  الهند ات نوة الندؤث  اوعننام: جنودل -59

ة   التجاة  ،العلو  رللالت  ،علو  ةيا قتصاد العلو  ةيتل رسالة ماجستير   كدليل ك ةيناةللما

 .2007 لة لالم  افياو   حمد جا عة

ة نننوام: نمنننو    متنننرا لتفعلنننو د،ة ا داةل المدةسنننية ىنننالتعليم قانننو الحنننا عي صننني  ،اةنننو ،صلنننق -60

العلمكك  الككليل  األيل فكك  بحككث مقككلم إلككى المككؤتمر  ننوع التحننديات المجتمعيننة المعا ننرل  

  المنعمند  كلينة التر ينة  جا عنة مصر يالعالم العرب  ف  ضو  التعيرات المجتمعية المعاصكرة

 .2013 صاراؤر  21-20المنصوةل  ىا شترا   م  ركخ الدةاسات المعرفية ىالماهرل  

التعلكيم   2030-2014الخطة االستراتيجية للتعلكيم قبكل الجكامع   ،راةل التر ية ،التعلنيم: -61

 . 2030 -2014  الماهرلالمكريع القوم  لمصر

موسكككوعة المجكككالس القوميكككة المتخصصكككة  تقريكككر المجلكككس القكككوم  ةةاسنننة الجم وة نننة:  -62

  الند،ةل الحاديننة ،الثال ننوم  المناهرل  المجننال  المو يننة للتعلككيم يالبحككث العلمكك  يالتلنولوجيككا

 .2003المتهصصة 

ع درجككات يزمككن اإلجابككة لمككواد الثقافككة العامككة يالمككواد بيككان بتوزيكك،راةل التر يننة ،التعلننيم:  -63

 .2017   الماهرل الفنية يالعملية بالملارس الثانوية الصناعية
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