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إـعداد
مدرس مساعد كلية الرتبية –جامعة الزقازيق

إـشراف
أستاذ الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية املتفرغ
كلية الرتبية – جامعة الزقازيق

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

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

المختلفققة ىلققى ىعققداد القققوة العاملققة المققامرة الططمققة لخدمققة صاققة التنميققة ا اتصققادية وا

تماعيققة

للدولققة ،ويهققدا الاحققه ىلققى حقيق التنافسققية فققى مققدايم التعلققيم الثققانوي الفنققى مصققر فققى

ققو

صارة فنلندا ما صطل حليل صارة فنلندا فى مجال حقي التنافسية مدايم التعليم الثانوة المهنقى

ويصد وااع التنافسية مدايم التعليم الثانوي الفنى مصر ،والتوصقل ىلقى نتقائا ُسقهم فقى حقيق
التنافس ققية ف ققى م ققدايم التعل ققيم الث ققانوي الفن ققى مص ققر ف ققى ققو صاق قرة فنلن ققدا م ققا ص ققطل ح ققد ه
خصصات التعليم الثانوة الفنى مصر لتواكب مستجدات سوق العمل ،وو ع معا ير د دة فى

ااققول الاققط

فققى

ققو الخا قرة الفنلنديققة ،ا

ققافة ىلققى حققد ه المنققاما الد ايسققية وطيققادة الققوط

النسققاى للتلققة المنققاما الفنيققة العمليققة ،وإ ققافة م قواد اصتياييققة لماققا الاالققب مققا حريققة ا صتيققاي،
وو ع رراما نمية مهنية مستدامة لمعلمى مدايم التعليم الثقانوة الفنقى مصقر فقى قو الخاقرة

الفنلندية.
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:

ُيعققد التعلققيم مققو المحققر األساسققي للتنميققة ،ومققا أمققم الميققاد ا الحيويققة الفاعلقة فققى نلق ة
القق ققوة الال ق قرية وإعق ققدادما فق ققى ميق ققع الن ق قواحي السياسق ققية ،وا اتصق ققادية ،وا تماعيق ققة ،والد نيق ققة،
وباعتاققاي محرك قال مققا محركققات الحيققاة فققى المجتمققع ،فإنققت تققتفر ويتفاعققل مققع التةي قرات الس قريعة
والتح ققو ت المختلف ققة الت ققى يل ققهدما العص ققر الح ققالي ومنه ققا التو ققت نح ققو المنافس ققة ،ولمواكا ققة مق ق ا
التاوي كا و رد ما اوير التعليم صفت عامة والتعليم الفنى صفة صاصة.

ويمثل التعليم الثانوي الفني فى مصر أحد األدوات الرئيسة لتحقي رراما التنمية اللاملة،
ُ

رققل أنققت يعتاققر اققامرة التنميققة ،ودعامققة مامققة مققا دعامققات منعومققة التعلققيمن حيققه يسققعى رنوعيا ققت
المختلفققة ىلققى ىعققداد القققوة العاملققة المققامرة الططمققة لخدمققة صاققة التنميققة ا اتصققادية وا

تماعيققة

للدولة ،ويهدا ررناما التعليم الثانوي الفني فى الخاة اإلست ار يجية للتعليم اال الجامعى (2014
–  ) 2030ىل ققى ىع ققداد فن ققي م ققامر ا ققادي عل ققى المنافس ققة الس ققوق المحلي ققة واإلاليمي ققة والعالمي ققة،
ويلاي إيجارية فى قدم وياى الوما (.)1
ومن ققا تو ققا دواعق ققى التو ققت نح ققو دعقققم التنافس ققية ف ققى منعومقققة التعل ققيم الث ققانوي الفنق ققىن
اعتاايمققا مققدفال اسققت ار يجيال مسققتقاليال لققو اطية التربيققة والتعلققيم ( 2030 – 2014م) ،كمققا نعققر ىليققت

علققى أنققت مققو المققتحام القرئي

فققى دي ققة نافسققية ااققا ا عمققال ،وادي ققت علققى الوفققا متالاققات

س ق ققوق العمققل ()2ويتتكققد أمميققة بلققج ققالر و ىلققى قريققر التنافسققية العققالمي 2014 – 2013م الصققادي
عققا منتققدة ا اتصققاد العققالمي ،حيققه يلققير دليققل التنافسققية العققالمي ىلققى ققتصر مصققر فققى التصققني ،
حيققه احتلققم الماانققة ياققم  118مققا ى مققالي  148دولققة ( ،)3فققم ار ع قم مصققر صاققوة للققو اي لتحتققل
التر يب يام  119ما أ مالي  144دولة فى التقرير التنافسي العالمي 2015-2014م (.)4
وما فم عهر الحا قة ىلقى التو قت نحقو دعقم التنافسقية مصقر فقى التعلقيم لقال عقام والتعلقيم
الثانوي الفنى لال صاصن كونت منومال إعداد الققوة العاملقة الفنيقة المديبقة فقى سقوق العمقل ،و ع يق
ا رتلاي والتجد د لد هم ،والتى ُعد ما الركائ الرئيسة فى قييم التنافسية العالمي.
و عد فنلنا ما الدول التقى سقتح أ نقق

لهقا احت ارمقال و ققد الر علقى مقا حقققو مقا افق ات

مائلة فى مجال التعليم لال عام ،ومجال التعليم المهني والعلوم التاايقية لال صاص ،وسيقدم
الاحقه صاقرة التعلقيم المهنققي(*) فقى فنلنقدا مققا حيقه النلقتة التاييخيققة ،والانيقة التنعيميقة ،والفلسققفة
واألم ققداا واإلداية والتمويق ققل والمنقققاما الد ايس ققية والمجق ققا ت ،والاال ققب ،والمعل ققم ،وآليقققات حقي ق ق

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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على الرغم ما أ مطما الخاة اإلست ار يجية للتعلقيم الثقانوي الفنقى فقى مصقر – 2007

 2012سققعم ىلققى حققد ه منعومققة التعلققيم الثققانوي الفنققىن لتماققيا اللققاا

فققى م ق المرحلققة مققا

المهققايات والمع ققايا والقققديات العملي ققة والعمليققة الت ققى ما ققنهم مققا التعل ققيم مققدة الحي ققاة والموامن ققة

المستنيرة ،والقدصول ىلقى سقوق العمقل الحقد ه مقع حقيق

قواط و لامقل رقيا أنقوا الققتعليم الثقانوي

(العام والفني والمهني) ( ،)5ى أ م األمداا لم تحق على أيض الوااع ومق ا مقا أرقايت ىليقت

العد ققد مققا الد ايسققات والاحققوة الرسققمية ومنهققا الا قراما التنفي يققة للخاققة ا سققت ار يجية للتعلققيم ااققل

الجامعى المرحلة التتسيسية  ،2017 -2014وما م المعواات ما لي:

أوالً :املشككت ا التككث ككبار سككلباً علككث حتقيككق التنافسككية فككث مككدارس التعلككيم الثككانلف الفنككث
مبصر ومنها:

 -1التعليم الفنى رو عت الحالي
أمدافققت

نبلققج

ؤمل صريجت التتميل المرغو فيت لموا هت المنافسة العالمية

تمارققى مققع التحققديات المسققتقالية التققى فر ققها ا فااققات الدوليققة علققى

الصناعة المصرية ،وو ود اصوي فى صياغة أمداا التعليم الفني (.)6

 -2انخفاض كفا ة التعليم ،و سيما التعليم الثانوي الفنى وعدم مط مة مخر ات النعقام التعليمقي
مع متالاقات سقوق العمقل ،مقا أصاقر التحقديات التقى وا قت التعلقيم فقى مصقر و جعلقت غيقر
اقادي علقى المنافسققة المحليقة والعالميقة ( ،)7وأرققاي قريقر التنافسقية العققالمي الصقادي فقى العققام
 2013 / 2012ىلققى أ اققوة العمققل غيققر المتعلمققة التعلققيم المطئققم لققال فالققه أصققر ملققالة
التمويققل ونقق

عققد نق ق

اللفققا ة فيمققا تعلق

وا ستعداد التلنولو ي ،وا رتلاي ،كعوائ

 -3ضعف مشاركة القطاع الخاص من حيث

العمققل فققى مصققر ،واعتاققر التعلققيم والتققدييب،

نافسيت (.)8

()9

:

أ) عدم و ود آلية جمع ريا ممثلى القاا الخاص والحاومة إل ار مناالات حقول ا خقاب
الققراي التققى تعلق
المجال.

) غيققا
ج)

مسققتقال التعلققيم الفنققى ،وا سققتفادة مققا صاقرة القاققا الخققاص فققى مق ا

الققوعى مققا ااققل أصققحا

األعمققال إلد اي أمميققة التعققاو اللامققل رققيا المؤسسققات

الصناعية والمؤسسات التعليمية لتخريا فنى اادي على لاية احتيا ات الصناعة.
ققع

ملققايكة القاققا الخققاص فققى مجققال ىداية المققدايم الفنيققة ،اإل ققافة ىلققى عققدم

و ود كيا مؤسسي يقوم ردياسة التجاي المختلفقة لملقايكة القاقا الخقاص فقى اقوير

التعليم الفنى وعدم و ود منهجية محددة تاعهقا القاقا الخقاص (أصقحا

مجال اوير التعليم الفني.

األعمقال) فقى
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د) ع وا عض رقركات القاقا الخقاص عقا ققديم فقرص قدييب كافيقة للدايسقيا للتقدييب
العملققي فققى المصققانع واللققركات مققا يماققنهم مققا اكتسققا

مهققايات وصا قرات فعليققة علققى

أيض الوااع ،وإكسارهم فقافة العمل واحترامت.

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

كافيققة – اطدحققام الفصققل – المقاعققد الماسققوية – لققي
الفترات ) ،وفيما يخ

علققى عطاققة مياققة مققع الةالايققة – عققدد

المراف الملحقة المدايم كمعامل العلوم يطحظ أ منقا اصتطفقات

رققيا التعلققيم الثققانوي العققام والفنققى ،فاينمققا و ققد لققدة %92مققا مققط
و د ى لدة  %36.3فقة ما مط

علوم فإنها

الثانويققة العامققة معامققل

الثانوية الفنية (.)10

اانياً :املشت ا التث تعلق بط ب مدارس التعليم الثانلف الفين :
الاط

دليل على عدم كفقا ة النعقام التعليمقي فقى ققديم صقدمات التعلقيم لللقاا ،

ُ -1يعد غيا
وبلةم نساتت  %23.9ما ملاة الثانوية الفنية ةياوا عا المديسة ساب عدم اسقتفاد هم مقا
الخدمات التعليمية المقدمة (.)11

 -2النعق قرة المتدني ققة لا ققط م ققدايم التعل ققيم الث ققانوي الفن ققي مص ققر ،حي ققه ُيمث ققل صي ققاي التعل ققيم
والتدييب التقني والمهني صياي ما صياي لت ،ما حيه ااول الاط بوة التحصيل العقالي
فققى مسققاي التعلققيم الثققانوي العققام ،و حويققل بوة التحصققيل المتققدني نحققو مسققاي التعلققيم الثققانوي

-3

الفني ،مما ؤدة فى النهاية ىلى
ع

ىلققى

ع

المستوة العلمي للمتقدميا للتعليم الثانوي الفني(.)12

التلويا الثققافي لاقط التعلقيم الثقانوي الفنقي ممقا يحقد مقا التعامقل مقع التقنيقة ،اإل قافة

ققع

مسققتوة ص قريا م ق ا النققو مققا التعلققيم سققاب النع قرة غيققر الجيققد للتعلققيم الفنققى ،وعققدم

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

(.)13

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

 -5لدم اللثافة العددية للاط فى الفصول والويش والمعامل وصصوصال النساة للتعليم الفنى
نعام السقنوات القثطة ،واصقر طمقا الحصقة المديسقية ممقا يسقاعد علقى التحصقيل العلمقي
الجيد ،كما

يساعد على ا كتسا

المناسب للمهايات المهنية المالوبة لسوق العمل ،وعدم

ى احة الفرص اللافية للتدييب العملية (.)15

 -6علققيم الاققط

مهققايات ومهققا غيققر مالوبققة فققى سققوق العمققل ،ممققا ققؤدة ىلققى خلق

الاقراما

التعليمية والتديياية عا التاويات الجاييقة وا جامقات التاقوي المسقتقالية للمهقا والمهقايات فقى

ظل التةيرات المتسايعة التقنية والعملية اد فقد سوق العمل المحلية العد د ما الفرص نتيجة
لوع
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ى النع قرة الفاحصققة فيمققا سققا مققا ملققاطت وعقاققات ُيعققانى منهققا التعلققيم الثققانوي الفنققي
مص ققر ،مث ققل عائقق قال ف ققى س ققايل حقيق ق التنافس ققية ققت ،لق ق لج يج ققب التو ققت ل ققاعض ال ققدول الت ققى

اسققتااعم حقيق نجققاا وافق ات مائلققة فققى مجققال التعلققيم عامققة والتعلققيم الفنققى خاصققة ومققا رققيا

م الدول فنلندا.
وفى

و م ا العرض يماا التعاير عا ملالة الدياسة فى السؤال الرئيسي التالي:

 كيف يمكن اإلفادة من الخبرة الفنلندية فى تحقيق التنافسقية بمقدار

التللقي

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

 -1ما ا ماي النعرة للتنافسية؟

 -2ما أمم المطما الممي لخارة التعليم الثانوة المهنى فنلندا؟
 -3ما وااع التنافسية فى مدايم التعليم الثانوة الفنى مصر؟

 -4م ققا أم ققم النت ققائا والمقترح ققات م ققا الخاق قرة الفنلندي ققة ف ققى حقيق ق التنافس ققية مق قدايم التعل ققيم
الثانوة الفنى مصر؟

يتمثل الهدف الرئيس من الدراسة الحالية فى:

حقي التنافسية فى مدايم التعليم الثانوي الفنى مصر فى

ويمكن تحقيق هذا الهدف من خالل األهداف الفرعية التالية :

و صارة فنلندا.

 -1التعق ققرا علق ققى ا مق ققاي المفقققاميمى للتنافسقققية مقققا حي ققه المفه ققوم ،واألمميقققة ،واألمقققداا
والمتالاات ،ومؤررات القيام.

 -2حليل صارة فنلندا فى مجال حقي التنافسية مدايم التعليم الثانوة المهنى.
 -3يصد وااع التنافسية مدايم التعليم الثانوي الفنى مصر.

 -4التوصقل ىلققى صقوي مقتققرا ُيسقهم فققى حقيق التنافسققية فقى مققدايم التعلقيم الثققانوي الفنققى
مصر فى و صارة فنلندا.
 -1نا ق ققع أممي ق ققة الد ايس ق ققة م ق ققا المج ق ققال الق ق ق ة اح ق ققه في ق ققت الااحثق ق قة وم ق ققو التعل ق ققيم الث ق ققانوي
الفن ق ققى والق ق ق ي ُس ق ققهم مخر ا ق ققت ف ق ققى حقيق ق ق رق ق قراما التنمي ق ققة ا اتص ق ققادية وا
والتعليمية للمجتمع المصري.

تماعي ق ققة

ُ -2عققد د ايسققة حقي ق التنافسققية فققى كافققة المجققا ت مالا قال حوققاييا فر ققت مايعققة العصققر
الحد ه ،والتصاي التلنولو ي والمعلوما ي ،وما أفرط ت العولمة ما متةيرات.
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 -3اد فيد م الد ايسة المس وليا عا التعليم الثانوي الفنى فى التعرا على صارة فنلنقدا فقى
مجال حقي التنافسية مصر.

وص

ستخدم الدياسة المنها الوصفي التحليلىن وبلج لمط متت لاايعقة الد ايسقة ،ىب يمانقت مقا

ما مو اائم وفهم العوامر التربوية ،و مع الحقائ والمعلومات و حليلها ،و فسيرما ،و حد د

واسققتنااا العطاققات رققيا كافققة الع قوامر التربويققة و فسققير ريانا هققا ،و مققع الايانققات و اوياهققا ليسققم

نهايققة الماققاا فققى الاحققه الوصققفى ،رققل ق مب الاحققه الوصققفى ىلققى مققا مققو أ عققد مققا بلققج حيققه
توما اد الي ما التفسير له الايانات ،و لتمل عملية الاحقه حتقى نقتعم مق الايانقات و حلقل

و ستخرج منها ا ستنتا ات بات الد لة والمة ة النساة للملالة مو و الاحه (.)17

مققدايم التعلققيم الثققانوي الفنققي ،ستقتصققر الد ايسققة الحاليققة عل معواققات حقي ق

فيمققا تعل ق

التعليم الثانوي فطة سنوات.

التنافسية لاط

 -1التنافسية
فى قوامي
أنف

Competitiveness

اللغة :
اللق صقاي نفيسقال ،نقاف

وبققا اي مققا غيققر أ

فقى اللق  ،قالر فيقت ويغقب ،ونقاف

لح ق الوققري ققت ،نققاف

فطنقا فقى كق ا سقا قة

القققوم فققى ك ق ا ،سققا قوا فيققت و اققايوا دو أ

عوهم الوري راعض (،)18وفى التن يل الع ي "وفى بلج فليتناف

المتنافسو (.")19

لح ق

والتنافس :ن عت فارية دعو ىلى ر ل الجهد فى سايل التلات الععما واللحوق رهم(.)20

تعريف معجم مصطلحات العلوم اإلدارية (:)21
" عايققر رققامل ليسققاليب التحليليققة لتقريققر أمققداا وسياسققات المؤسسققة عققا مري ق

قققديم

المعلومات عا التسوي وعمليات التقييم وبحوة العمليقات مقع ىرقاية صاصقة ىلقى ماانقة المؤسسقة
النساية فى السوق ".

تعريف المنتدى االقتصادي العالمي للتنافسية(:)22
" م ققدة ا ققدية المؤسس ققات والسياس ققات ا اتص ققادية عل ققى حقيق ق نم ققو ااتص ققادي مع ققد ت

مر فعقة فقى المققدة الاويقل ،علقى أ

ر لق مق ا النمقو علققى اي فقا ىنتا يقة كافققة عناصقر اإلنتققاج

معققد ت فققوق نعريتهققا لققدة المنافسققيا فققى السققوق العققالمي ،وبمققا يوققما رققدوي حسققا مسققتوة

معيلة الموامنيا.
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تعريف  porterبورتر للتنافسية:
أنها ظامرة نلت مجرد وصل المؤسسة ىلى اكتلاا مرائ

د قدة أكثقر فعاليقة مقا لقج

المستخدمة ما اال المنافسيا ،حيه ياو مقدويما جسيد م ا ا كتلاا ميدانيال (.)23
ويمكن تعريف التنافسية بمدارس التعليم الثانوي الفنى إجرائيا بأنها:

م ققدة ا ققدية المديس ققة عل ققى حقيق ق التميق ق ر ققداصلها ع ققا مريق ق طي ققادة كفا ه ققا الداصلي ققة،

و حس ققيا أدائه ققا ومخر ا ه ققا ومس ققتوة التعل ققيم األك ققاديمي ره ققا ،األم ققر الق ق ة ُيس ققاعد عل ققى س ققار
أص ققحا األعم ققال والل ققركات عل ققى ىاام ققة رق قراكة متاادل ققة رينهم ققا ،وا س ققتفادة م ققا صريجيه ققا بوة

العمالة المديبة أكاديميال ومهنيال.

أوالً :الدراساا العربية:
 -1تسوي برامج الدراسات اللليا بجاملة القاهرة فى ضوء متطلبات التنافسية(.)24
 تتمثل مشكلة الدراسة :فى

سقوي رقراما الد ايسقات العليقا داصقل الجامعقات المصقرية،

قع

وصرو ها ما التصنيفات العالمية.

 هدفت الدراسة إلى :التعرا على آليات سوي رراما الدياسات العليا الجامعة رهدا ااي
مفقاميم وماقادا التسقوي  ،مقا أ قل ا سقتفادة مقا اققديات وإماانيقات الجامعقة لتحسقيا الو ققع

التنافسي لها و حسيا مستوة الجودة واألدا رها.

 واستخدمت الدراسة :المنها الوصفى ،وإ ار دياسة ميدانية فى امعة القامرة.
 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها :
 ا

قع

امعة القامرة عانى مقا

فقى مسقتوة نافسقيتها حيقه انهقا لقم حتقل أة مركق

ريا أفول 400امعة على مستوة العالم وفقا لتصني



ايم للتعليم .2014 -2013

قروية نميققة القققدية التنافسققية للجامعققة ويفقع كفققا ة األدا المؤسسققي لهققا لتحسققيا الو ققع

التنافسي للجامعة.

 -2تطقققوير سياسقققة التللقققي الجقققامل بمصقققر فقققى ضقققوء متطلبقققات تحقيققق الققققدرة
التنافسية(.)25
 تتمثللل مشللكلة الدراسللة :فققى

ققع

آليققة اققوير سياسققة التعلققيم الجققامعى مصققر فققى لايققة

متالاات التنافسية والعالمية.

 هللدفت الدراسللة إلللى :التعققرا علققى وااققع سياسققة التعلققيم الجققامعي مصققر فققى

ققو متالاققات

حقيق ق الق ققدية التنافس ققية للجامع ققات .وو ققع ص ققوي مقت ققرا لتا ققوير سياس ققة التعل ققيم الج ققامعي

المصري فى

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

 وتوصلت الدراسة ىلى مجموعة ما النتائا ما أممها :
 أ

 أ

المنافسة فى السوق العالمية ا رتلاي والتنو

حقي القدية التنافسية ياو

ع يق ق الق ققدية التنافس ققية ر ققيا امعتن ققا س ققوا يص ققاا ف ققى ص ققالا أمق قراا عد ققدة م ققي

الاط

وأصحا

األعمال واللركات والجامعات وأيوا ا اتصاد القومي.

 أ الحفققال عل ققى القققدية التنافس ققية أص ققاا اوققية مام ققة ناة ققي أ

ققت ى عل ققى يأم اائم ققة

األولويات اإلست ار يجية للل امعة.
 -3تلزيققز التنافسققية فققى التللققي قبققا الجققامل المصققري بلققى ضققوء خبققرات بلقق
الدوا األجنبية(.)26
 تتمثللللل مشللللكلة الدراسللللة فللللى:
التعلق ق ققيم ااق ق ققل الجق ق ققامعى ،ا

ققع

ص ققير ا صتي ققاي ل ققدة الا ققط

ق ق ققافة ىلق ق ققى

ق ق ققع

وا ققا ف ققى م ققدايم

المحتق ق ققوة العلمق ق ققى للعلق ق ققوم والتلنولو يق ق ققا

والريا يات فى مدايسنا.

 وهدفت الدراسة :ىلقى حليقل أرقرط صقير ع يق التنافسقية فقى التعلقيم ااقل الجقامعي فقى

قو

عققض الققدول األ نايققة وأمققم م ق الصققير ا صتيققاي والمديسققي "  School choiceوصققيةة

 Stem Educationوم ققى عل ققيم العل ققوم والتلنولو ي ققا والهندس ققة والريا ققيات ف ققى الو ي ققات
المتحدة األمرياية واليا ا .

 واستخدمت الدراسة :المنها المقاي ما تومنت ما وصق

و حليقل و فسقير ألرقرط مقا يميق

صير ع ي التنافسية فى الخارات األ ناية.


وتوصلت الدراسة ىلى أنت يماقا ع يق التنافسقية علقى المسقتوة المحلقي والعقالمي مقا صقطل

ا ستفادة ما صيةتي ا صتياي المديسي و عليم العلوم والتلنولو يا والهندسة والريا يات.

اانيًا :الدراساا األجنبية :
 -1دراسة " الوضع الراهن والتحديات التى تواجه التللي المهنى والتدريب فى فنلندا (.)27
 هللللدفت الدراسللللة إلللللى  :التعق ققرا علق ققى الانيق ققة التنعيميق ققة للتعلق ققيم فق ققى فنلنق ققدا ومواق ققع التعلق ققيم

الث ق ققانوة المهن ق ققى ق ققت ،وأنواع ق ققت ومجا ق ققت ،و مويل ق ققت ،وآلي ق ققة اي ا ق ققاا صق ق قريا التعل ق ققيم الث ق ققانوة
المهنى سوق العمل.

 وتوصلت الدراسة إلى أنه :حدة ةير فى فقافة المجتمع جا التعليم الثقانوة المهنقى ،و ا قد
اااققال الاققط

عليققت مقاينققة الما ققى ،وبلققج لتانققى الدولققت حمققطت ثقيفيققة للمجتمققع ،وعقققد

مسا قات دولية عالمية لخريا م ا النو ما التعليم.

368

العدد ( )116أكتوبر ج(2018 )5

جملة كلية الرتبية ببنها

 -2دراسة " التلل التنظيمى ،االستراتيجية التنافسية ،واألداء التصديرى (.)28

 هلللدفت الدراسلللة إللللى :التع ققرا عل ققى أس ققاليب ع ي ق التنافس ققية ف ققى المنعم ققات وا ققدي ها عل ققى
ا ستجا ت لمتالاات السوق المتةير سرعة فى األسواق الدولية.

 واستخدمت الدراسة تجربة 105NZ

 وتوصللللت الدراسلللة إللللى أنللله  :يما ققا دم ققا نعري ققة ال ققتعلم التنعيم ققى وا س ققت ار يجية التنافس ققية
لصياغة نموبج د د ل يادة التنافسية وفاعلية األدا التصد رة لللقركات ،كمقا أكقدت الد ايسقة

أ ما أمم است ار يجيات التنافسية مى ا رتلاي ،وانخفاض التللفة ،والتمي .

التنافسية فث التعليم الثانلى الفنث
 -1مفهو التنافسية Competitiveness
ُيع ققد مص ققالا التنافس ققية  Competitivenessم ققا المص ققالحات الل ققائعة ف ققى اللتا ققات
اإلدايية وا اتصادية فى العقد ا األصرييا ،وأصاا بو أممية كارة النسقاة للسياسقة ا اتصقادية،
ويختل

مفهوم التنافسية وفقا صتطا المسقتوة ا اتصقادة فهنقا

نافسقية علقى المسقتوة الللقي

ومى نافسية الدولة ،و نافسية على المستوة المتوسة ومى نافسية القاا ا اتصادة ،و نافسقية

على المستوة الج ئى ومى نافسية المنعمة ،وبالتالي يصعب حد قد مفهقوم واحقد دايق للتنافسقية
نعق الر صقتطا و هقات النعقر رقيا علمقا ا اتصقاد واإلداية فقى المفهقوم ومحتويا قت ،ولق لج فطرقد

ما النعر للتنافسية على أنها مفق قهوم متةير ود نامياى فعل ال ما والماا والسياق (.)29

ويغققم بلققج فتحد ققد مفهققوم التنافسققية رداققة مققو فققى غايققة األمميققة ،كونققت يسققاعد فققى حد ققد

واناها وكيفية اياسها وبنا مؤر ار ها (.)30

وبنا على ما سا فسوا قتم نقاول مفهقوم التنافسقية مقا وانقب واااعقات متعقددة مقا

أممها ما لى:
أ) التنافسية على مستوى الدول:
يختل

عريف التنافسية ريا الدول وف

 اللللللدول المتقلللدملللللة:

قسيمها ىلى دول متقدم ق ق ققة ونامية وبلج كما لى(.)31

ى التنافسققية لققدة الققدول المتقدمققة عنققى اققدي ها علققى الحفققال علققى مواعهققا الريققادة فققى

ا اتصققاد العققالمي ،مققا صققطل ا رققدا وا رتلققاي ،وبلققج عققد أ اامققم رتحقي ق ا سققتخدام األمثققل

لعوامل ا نتاج ،أة أنها وصلم ىلى مستويات مر فعة ما ا نتا ية ،ولقم تاق أمامهقا فقى حقيق
النمو المستدام ى ا عتماد على ا رتلاي.
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 اللللدول النلاميللللللة:
أما التنافسية لدة الدول النامية عنى ادي ها على النمو والحصول على حصة سواية فقى

المجا ت التى توفر فيها فرصة لتمويل المي ات النساية التى مللهقا وبالتقالى يماقا حويلهقا ىلقى

م ايا نافسية ،اإل افة ىلى ىيجاد الم يقد مقا الم ايقا التنافسقية األصقرة  ،عاقر انقى مجموعقة مقا
اإلصطحات الهيالية والسياسات ا اتصادية المناساة.

ويعرفها المنتدى االقتصادى العالمي ( : Wold Economic Forum )WEFتنهقا
ُ
مققدة اققدية المؤسسققات والسياسققات ا اتصققادية عل قى حقي ق نمققو ااتصققادي معققد ت مر فعققة فققى
المققدة الاويققل لالققد مققا ،علققى أ

ر ل ق م ق ا النمققو علققى اي فققا ىنتا يققة كافققة عناصققر اإلنتققاج

معققد ت فققوق نعيار هققا لققدة المنافسققيا فققى السققوق العالميققة ،وبمققا يوققما رققدوية حسققا مسققتوة
معيلة الموامنيا(.)32
أملللا المعهلللد اللللدولي للتنميلللة واإلدارة  :2003 IMDفيق ق كر أ التنافس ققية ق ق م ققا ااتص ققاد
المعرفة ال ة يحلل الواائع والسياسات ،والتى حدد ادية الدولة على ىيجقاد ري قة مناسقاة ،سقاعدما
على وليد القيمة الموق ققافة المستدامة لمؤسسا ها ،وطيادة ا طدماي للعوبها (.)33
ويعرفهققا مجلللس التنافسللية الصللناعية األمريكيللة " مققى مقققدية الالققد أو الدولققة علققى ىنتققاج
ُ

السققلع والخققدمات التققى سققتوفى رققروا األسقواق الدوليققة ،وفققى الواققم نفسققت سققما رتنميققة المققداصل
الحقيقيققة ،ويعاق

مق ا التعريققف الرسققمى يؤيققة الققدول المتقدمققة للتنافسققية اعتاايمققا وسققيلة لتحقيق

يفامية الساا والتناف

فقة فى المجا ت التى حق بلج (.)34

ب) في القطاع التجارى
يعتاققر ماياققل رققوي ر مققو أول مققا اققدم اإلمققاي النعققري لمفهققوم نافسققية الدولققة فققى كتا ققة
"المي ة التنافسية ليمم" ال ة نلرة فى عام  ،1990وفيقت يعتمقد رقوي ر فقى مفهومقت للتنافسقية علقى
اإلنتا يققة والتققي عنققى القققدية علققى طيققادة المخر ققات ا اتصققادية للققل عنصققر اإل ققافة لق لج فققإ

بلللورتر ُيعققرا التنافسققية تنهققا اكتلققاا مققرق د ققدة أكثققر فاعليققة مققا لققج المسققتخدمة مققا ااققل
المنافسيا ،ومدة ادية المؤسسة على جسيد بلج ا كتلاا ميدانيال(.)35
ج) فى قطاع التعليم الفنى
ُيعرا السيد أحمد عاد الةفاي المي ة التنافسية مؤسسات التعليم الثانوة الفنى تنها " ادية
المؤسسة التعليميقة علقى اايق ا سقت ار يجيات التقى جعلهقا فقى مركق أفوقل النسقاة للمؤسسقات
األصققرة العاملققة فققى نف ق

النلققاا ،و تحق ق

لققج المي ق ة مققا صققطل ا سققتةطل األمثققل ل ماانيققات

والموايد الفنية والمادية والمالية والتنعيمية والمعلوما ية (.)36

370

العدد ( )116أكتوبر ج(2018 )5

جملة كلية الرتبية ببنها

ا سققااال مققع مققا قققدم واسققتفادة الد ايسققة مققا مفهققوم التنافسققية علققى مسققتوة الدولققة والقاققا
التجايي والجامعي والفنى فيماا عريف التنافسية فى التعليم الثانوة الفنى إجرائيا تنها مقى مقدة
ادية المديسة الثانوية الفنية على حقي التمي رداصلها ما صطل طيادة كفا ها الداصلية ،و حسيا
أدا مخر ا ه ققا لتلق ققو ا ققادية علق ققى التن ققاف

فق ققى س ققوق العمق ققل ع ققا مري ق ق يف ققع مس ققتوة التعلق ققيم
أصققحا

اإلعمققال واللققركات فققى ىاامققة

األكققاديمي والمهنققي رهققا ،األمققر الق ة ُيلققجع علققى نققاف
رراكة متاادلة رينهما ،وا ستفادة ما العمالة المديية مهنيال وأكاديميا وف احتيا ات السوق والاي ة

الداصلية لد ها.

 -2نظريـــــات التنافسيـــــة
 -1النظرية التنافسية لمايكل بورتر Michaele Porter
اققدم ماياققل رققوي ر نعريققة فققى التنافسققية فققى كتا ققة اللققهير" الميق ة التنافسققية القوميققة ليمققم"

 The competitive advantage of notiorsعقا مريق عقدة د ايسقات أ ارمقا رقوي ر علقى

اللثير ما الدول المتقدمة وصل فيها ىلى نتيجة مفادما أ المي ة التنافسية تحدد محددات مامة
يماا و يحها فى اللال التالي (.)37

إسرتا يجية املنظلمة
وهيتلها وطبيعتها
املنافسة هلا
ظروف

علامل

الطلب

اإلنتاج

الصناعاا املر بطة
واملدعمة

شتل رقم ( )1حمدداا ماسة امليزة التنافسية لبلر ر

يتضح من الشكل السابق أن محددات الماسة للتنافسية لبورتر تتمثل فى النقاط التالية:
 -1ىست ار يجية المنعمة و ميالها و مايعتها المناصية:
Firm
 -2ظروا الالبDemand conditions :

strategy structure and rivalry
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 -3عوامل ا نتاج Factor Condions :

 -4الصناعات المر ااة و المدعمةRelated and Supporting Industries :

وفيما يلى شرح مختصر لتلك المحددات:

 ىست ار يجية المنعمة وميالها ومايعتها :ويلمل م ا المحدد أمداا المنعمة ،وإست ار يجيتها
ومققرق التنعققيم ،واإلداية رهققا وبنيهققا و الهياققل التنعيمققي المققنعم وا رتلققاي واألدا الممي ق

ال ة ُيحق للمنعمة نافسيتها.
 ظروا الالب ويلمل م ا المحدد مايعة الالب وظروفت ومدة نمو فى السقوق المحليقة
ومدة وافقت مع السوق العالمية مما يسهم فى حقي التنافسية.

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

 الصققناعات المر ااققة والمدعمققة  :كو ققود مققويد ا محليققيا تمتعققو رثقققل كمنافسققيا علققى
المسققتوة العققالمي ،أو عنققدما تققوفر صققناعات مدعمققة لنلققامات الققدولى المختلفققة تسققم
التنافسية على المستوي الدولى.

كمققا أو ققا ماياققل رققوي ر فققى نمققوبج القققوة الخم ق

عققام 1980

) Modelميال الصناعة يحدد حالة المنافسة داصل الصناعة و تمثل الخم

(Five Forces
اوة الهيالية فى:

 -1التهد د ما ايل المنافسو الجدد.

 -2الص ار ريا المنعمة والمنافسيا الحالتيا.
 -3هد د الخدمات أو المنتجات الاد لة.
 -4اوة المستفيد ا التفاو ية.
 -5اوة المويد ا التفاو ية.

و ق ققتماا المؤسسق ققة مق ققا حقي ق ق التنافسق ققية رد ايسق ققة القق ققوة الهياليق ققة الخم ق ق

وو ق ققع لهق ققا

است ار يجية نفي عا مريق ىداية الصق ار والتهد قدات رينهقا وبقيا المنافسقيا الجقدد ،وبالتقالى ياقو

لللركة مي ة نافسية أفول وادية على حقي ايمة ااتصادية أكار ما منافسيها ،كما

كر روي ر أ فلرة المي ة التنافسقية أصقاحم أكثقر داقة معادلتهقا القيمقة الموقافة وبلقج

القيمققة الموققافة ؤكققد فققرص الاقققا فققى السققوق للمنافسققة ،و نققتا القيمققة الموققافة مققا األدا

العالمي والمي ة ا اتصادية (.)38
-3أهمية التنافسية:

يمكن توضيح األهمية فى النقاط التالية (:)39
أ) التناف
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) ويد المتعلم خارات أار ىلى الدافع العملي ما أة وسيلة عليمية أصرة.

ج) اوير ري ة العمل المديسى فى ميع وحدا ت ،و لجيع التحد ه فى كل وحدات المديسة
الثانويق ققة الفنيق ققة عق ققا مري ق ق

وظي ق ق

المعلوما ية فى ا عداد والتدييب (.)40

كافق ققة المسق ققتجدات العص ق قرية س ق قوا التلنولو يق ققة أو

وف ققى القا ققا التج ققاية تو ققا أممي ققة التنافس ققية ف ققى ىيج ققاد و ققوفير ايم ققة للعم ققط لا ققى

احتيا ا هم و وما و ئهم ،و دعم و حسقا سقمعة وصقوية المؤسسقة فقى أبمقانهم ،كمقا أنهقا حقق

التميق ا سققت ار يجي عنقد المنافسققيا فققى السققلع والخققدمات المقدمققة ىلققى العمققط مققع ىماانيققة التميق
فى الموايد واللفا ات وا ست ار يجيات المنتهجة فى ظل ري ة رد دة التنافسية (.)41
وتهدف الميزة التنافسية أيضا إلى تحقيق ما يلى (.)42



وفير فرص سويقية د دة  :مثل رركة  Motorolaفهى أول ما اام ارتلاي الها

 دصققول مجققال نققاف

المحمول.

د ققد كققدصول سققوق د ققدة أو التعامققل مققع نوعيققة د ققدة مققا العمققط أو

نوعية د دة ما المنتجات والخدمات.



لويا يؤية مستقالية د دة ليمداا التى ريد المؤسسة رلوغها.

وبققالتااي علققى مللدارس التعللليم الثللانوي الفنللي فتتوققا أمميققة التنافسققية فققى اققوير ري ققة

العمقل المديسقة و وظيق

المسقتجدات فقى سقوق العمققل عقا مريق

لقجيع اللقراكة مقع مؤسسققات

القا ققا الخ ققاص إلع ققداد مال ققب يا ققو ا ققادي عل ققى المنافس ققة ف ققى س ققوق العم ققل ،ويا ققو لدي ققة م ققا
الخا قرات والمهققايات العلميققة والعمليققة التققى ؤملققت للعمققل سققهولة س قوا محليققا أو عالمي قال نع ق الر لمققا
تق ق ققلقا ما ديياات عملية أفنا الدياسة فى موااع اإلنتاج المسا رة للل ما مقو د قد مقا التقنيقات

الحد ثة والمتاوية.

 -4أنــــواع التنافسيــــة:
تميز الكثير من األدبيات بين عدة أنواع من التنافسية وهى على النحو التالي (:)43


نافسققية التللفققة أو السققعر فالالققد بوة التلققالي

األيص ق

ققتماا مققا صققد ر السققلع ىلققى

األسواق الخاي ية صوية أفول ويدصل منا أفر سعر الصرا مثل الصيا.

 التنافس ققية غي ققر الس ققعرية اعتا ققاي أ ح ققدود التنافس ققية معرف ققة العد ققد م ققا العوام ققل غي ققر
الثقافية وغير السعرية.

 التنافسققية النوعيققة ،و لققمل اإل ققافة ىلققى النوعيققة والمطئمققة عنصققر ا رتلاييققة ،فالالققد بو
المنتج قات الماتل قرة وبات النوعيققة الجيققدة ،واألكثققر مطئمققة للمسققتهلج وحيققه المؤسسققات

المصدية بات السمعة الحسنة في السوق ،للي تماا ما صقد ر سقلعة حتقى ولقو كانقم
أعلي سع الر ما سلع منافسة مثل اليا ا وسويس ار.
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 التنافسية التقنية .حيه تنقاف

المنعمقات مقا صقطل النوعيقة فقى صقناعات عاليقة التقانقت

مثل الو يات المتحدة األمرياية.

 -5مراحــــل التنافسيــــة
مر تيبع مراحل منها أ /مرحلة التقديم.

 /مرحلة التاني.

ج /مرحلة التقليد.

د /مرحلة الوروية.

وفيما لي ررا مختصر للل مرحلة ما المراحل السا قة (:)44

أ) مرحلة التقديم:

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

على بلج لركة اطة للها
امتمامها على

النقال وفرعها المعتمد فى الج ائر عندما اامقم فقى الادايقة رتركيق

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.

ب) مرحلة التبني:

و عرا المي ة منا استقراي نسايا ما حيه ا نتلاي ،اعتااي رداية ركي المنافسيا عليها

(الاحققه عققا نقققاا تمي ق المؤسسققة لتقليققدما) ،وإبا أسقققانا نف ق

المثققال للققركة ققاطة نجققد أنهققا

عرفم استق ار اي وانتلا الي ساحقا اكساها ا ستقراي اال ظهوي منافسيها.
ج) مرحلة التقليد:
ت ار ققع حج ققم الميق ق ة و تجق قت ر ققي ال فل ققي ال ىل ققى الرك ققود لل ققو المنافس ققيا ا ققاموا رتقلي ققد ميق ق ة

المؤسسة وبالتالي ار ع اساقيتها عليهم ،وإبا ي عنا لنف

المثال المق كوي فقإ مق المرحلقة مثقل

ردايققة ظهققوي اللققركات المنافسققة لجققاطة فققى الج ائرمثققل ( مققوبيل
النقالة وصدمة التةاية الماثفة لط صا ت الها

د) مرحلة الضرورة:
و ت ى منا

عار الهوا

ونجمققة ) الخاصققتيا ققالهوا

النقالة.

روية حسيا المي ة الحالية و اويرما لال سريع أو ىنلا مي ة د دة علقى

أس ختل مامال عا أس
أسس بناء التنافسية:

المي ة الحالية.

تتحقلق التنافسللية فلى متسسللات التعلليم الثللانوى الفنللى ملن خللالل اربل أسللس أساسللية

تتمثل فى النقاط التالية (:)45
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 الكفللاءة  :Efficienceتجسققد فققى ا سققتةطل األمثققل للم قوايد المتاحققة مققا م قوايد ل قرية
وماديق ققة و حويلهق ققا ىلق ققى مخر ق ققات تمثق ققل فق ققى صق ققدمات قق ققدمها المؤسسق ققة التعليميق ققة ىلق ققى

المستفيد ا ما مط

ومعلميا وإدايييا وعمال.

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

 التحديث واالبداع  :Innovationأة قديم منتجات د دة.
 االسللللتجابة للمسللللتفيد : Responsivenessأة اق ققدية المؤسسق ققة التعليميق ققة علق ققى لايق ققة
احتيا ات المستفيد اريقة سريعة ومر ية.
اسققتق ار مققا سققا

توققا أ منققا عطاققة متداصلققة ومتلققا اة رققيا األس ق

السققا قة لانققا

التنافسية تلامل فى النهاية لتحقي التنافسية لمؤسسات التعليم الفنى ،حيه ُمثل اللفا ة والجقودة
وا س ققتخدام األمث ققل للمق قوايد المتاح ققة م ققع دي ققة عالي ققة م ققا الج ققودة وا رتل ققاي والس ققرعة والمرون ققة
والتجد ققد المسققتمر وا سققتجا ة لحا قات السققوق عققدال مامقال فققى قققدم المؤسسققة و وققما لهققا النجققاا
والتاوير والمنافسة المحلية والدولية

 -6مؤشرات قياس التنافسية
يللذكر  Pamela Methewsأ القققدية التنافسققية التنعيميققة قققام م قدة اققدية المنعمققة
على حقي أمقدافها كمقا تحقدد اصتيقاي المنعمقة إلسقت ار يجية نافسقية سقما لهقا المحافعقة علقى

ماانتها فى السوق ،وُمانها ما حقي مستويات عاليقة مقا ا رتلقاي داصقل المنعمقة ممقا قنعا
على ودة المنقتا ،وصفقض التللفقة ،و لقافؤ فقرص العمقل واي فقا معقدل ا لتق ام والر قا القوظيفي
والثقة النف

و حسيا ا ستفادة ما الموايد والت ار ة والتلا ج ريا األفراد والوحدات (.)46

وفى مدارس التعليم الثانوى الفنى فتقاس التنافسية من خالل المتشرات التالية ومنها:
 ادية مدايم التعليم الثانوة فى رنا يؤية وإست ار يجية وا حة للتعليم الثانوة الفنى مصر.


لاية متالاات واحتيا ات سوق العمل خريجيا مديبيا على أحدة المعدات والتخصصات.

 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.
 النع قرة المجتمعيققة تمميققة وا ققد التعلققيم الثققانوة الفنققى ودوي الحقيقققى فققى التنميققة ا اتصققادية
اللاملة للدولة.
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وقد اقترت دراسة (السيد احمد عبد الغفار) معايير ومتشرات لقياس تنافسية متسسلات

التعليم الثانوى الفنى تتضح فى الجدول التالى (:)47
اجملال
رؤية ورسالة املبسسة
الشراكة اجملتمعية

البحث العلمث

التعليم والتعلم

االعتماد األكادميث

امللارد

البنية التحتية

بناء جمتمع املعرفة

القيادة املدرسية الفعالة
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املعايري





































وجلد رؤية صادقة ومعلنة
لافر رسالة واضحة لتحقيق رؤية املبسسة
الشراكاا االستثمارية
األوقاف
لافر شراكة فعالة بني املبسسة واألسرة واجملتمع احمللث
حجم اإلنفاق
بناء قاعدة معللماا حقيقية داخل املبسسة
متطلباا البحث العلمث
علامل النهلض بالبحث العلمث
جلدة الط ب
جلدة أداء املعلم
جلدة الربامج التدريبية
جلدة تنلللجيا املعللماا
جلدة املبنث املدرسث
جلدة طرائق التدريس
التتاب املدرسث
املعمل املدرسث
اعتماد مبسسث عام
اعتماد الربنامج العلمث
االعتماد املهنث
البشرية
املادية
مصادر املعللماا
اخلدماا املساندة
املرافق
التقنية
نشر املعرفة
التحسني والتطلير املستمر
البحث والتطلير
التعليم
التعليم اإللترتونث
البنية التحتية املنية علث تنلللجيا املعللماا
بيئة داعمة للتعلم
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
لمسقا رة متالاقات سقوق العمقل المتةيقرة

ومنها يؤية المديسة الوا حة والهادفة ىلى اعقداد الاقط

 ،والقيققادة المديس ققية الفعال ققة الداعمققة لل ققتعلم والق ققادية علققى التليق ق
اإل ققافة ىلققى ققودة المانققى المديسققى ،واللتققا

النعرة العملى.

م ققع الوققةوا ونقق ق

المديسققى ،وم ارئ ق

ققديي

المق قوايد،

التققى قربة الجانققب

رققهد التعلققيم الثققانوة المهنققي فنلنققدا العد ققد مققا التةي قرات والتحققديات فققي العقققود الما ققية

ومنهققا النعقرة المجتمعيققة المتدنيققة للتعلققيم المهنققي و ققع
الاققط

لسققوق العمققل والققة ىااققال

اعققداد الاققط

علققى التقققديم فققي التعلققيم المهنققي ول ق لج انققم الدولققة أيبققع يكققائ حقيقيققة ل يققادة نافسققية

التعليم المهني في فنلنقدا ونجحقم فقي حقيقهقا و ر لق ا ناطاقات الحقيقيقة ل يقادة نافسقية التعلقيم

المهني في فنلندا في ا ي(:)48

 -1رنا عطاات اوية ووا حة وممنهجة ايا التعليم الثانوي المهني وعالم العمل.

 -2نعمقم و اطية التربيقة والتعلقيم والثقافقة  Minstry of education and cultureالعد قد مقا
الحمققطت مققع عققض اللققركا ا

المهني في فنلندا.

تمققاعييا والمجتمققع الخققاي ي فققي حسققيا صققوية التعلققيم

 -3عققد مسقا قات المهقايات مثقل ( مسقا قة المهقايات الومنيقة الفنلنديقة الثانويقة The annual
 )finish national skills competitionمثققل مسققا قة  Taitajaومققي أكاققر حققدة

ققاييخي فققي التعلققيم المهنققي وققم أكثققر مققا  500أل ق

متنققاف

ومققي مسققا قة سققنوية ع ق ط

ا صال التعليم المهني رر قال األعمقال والمجتمقع ل يقادة وعقي الاقط

قالتعليم المهنقي ودوية

في ع ي العطاات الدولية والمحلية و وم المسا قات المجا ت التالية(:)49

 مجال لنولو يا السيايات والنقل vehicle technology and transport 100


لنولو يا المعلومات وا صا ت Information and communication 200

 الخدمات 300 services
 الانا 400 Building

 صدمات ا تماعية industrial services 600

 صدمات قديم الاعامcatering services 500
 -4ىنلا

امعات العلوم التاايقية عقام  1990لتقوفر لاقط

التعليم العالي.

التعلقيم المهنقي الفرصقة لمواصقلة
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أ قق

ىل ققى م ققا س ققا من ققا مجموع ققة مقققا ا لي ققات الت ققى حقق ققم التنافس ققية ف ققى التعلقققيم

الثق ق ققانوة المهنق ق ققى تمثق ق ققل فق ق ققى و ق ق ققوا الهق ق ققدا ،وبنق ق ققا معق ق ققا ير القاق ق ققول والتقيق ق ققيم لق ق ققال مق ق ققنعم
وصق ق ققحيا ،والتنق ق ققو فق ق ققى المجق ق ققا ت ،والتو يق ق ققة والنصق ق ققا وا يرق ق ققاد مق ق ققع الحريق ق ققة فق ق ققى ا صتيق ق ققاي
وغيرما ما العوامل توا فى ا ى:

وضللوح الهللدف مللن التعللليم الثللانوي المهنىللى حيققه نصققم الققو اطية و اطية التربيققة والتعلققيم

والثقافة في فنلندا  2014على حد د مقدا وا قا للتعلقيم الثقانوي سقعى ىلقى حقيققت قن
وفير المعرفة والمهايات المهنية التقي ماقا الاقط

علقى

مقا ا نتققال ىلقى عقالم العمقل اإل قافة ىلقى

دعقم التعلققيم مققدة الحيققاة  Life long learningو حسققيا مهققايات اققوة العمققل لتحسققيا التققدييب
والتناف

قوة في سوق العمل.

معللللايير القبللللول فللللي التعللللليم الثللللانوي المهنللللي بفنلنللللدا ُتبنللللى علللللى أسللللاس صللللحيح
وذلك من خالل(:)50


و د اصتاايات ومنية للتطمي في مرحلة التعليم األساسي في فنلندا وبالتالي فالنو
الرئيسي لتقييم التطمي فقي فنلنقدا مقو ( التقيقيم المسقتمر) صقطل فتقرة الد ايسقة والهقدا

ما التقييم المستمر مو و يت التطمي ومساعد هم فقي عمليقة القتعلم حيقه تلققى كقل
مالب قرير مرة كل سنة دياسية على األال جمقع فقي نهايقة الصق

رققدي ات ومسققتويات الاققط

المهنية أو العامة.
 الاقط

فققى الم قواد الد ايسققية و و يهققات الاققط

التاسقع قت ريقا

نحققو الد ايسققات

الق ا أ مقوا مرحلقة التعلقيم اإلل امقي رنجقاا مؤملقو للتعلقيم والتقدييب فقي المرحلققة

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

ا صتياي المستخدمة ما اال المؤسسات المهنية صارة العمل وعوامل ممافلة أصرة وك لج

اصتاايات القاول وا ستعداد.


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

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

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

لمدة ما عام ىلى عام ونص

ليها دي ة الدكتوياة ) .)52(( Doctroal degrees

التوجيللله واإلرشلللاد مققا العوامققل األساسققية التققى سققاعد الاققط

علققى اصتيققاي المجققا ت

المناساة لققد اي هم  ،و ققديم أفوقل أدا مماقا فقي د ايسقتهم ،وا خقاب اق اريات صقحيحة ومطئمقة فيمقا
حيا هم الدياسية والمهنية(.)53

تعل

و توا أممية التو ية واإليراد في مدايم التعليم الثانوة المهني فى ا ى(:)54



قديم الدعم الفني للاط

 مساعدة الاط
 ىمداد الاط


في دياستهم.

في التخاية للمساي الوظيفي وإيجاد فرص عمل.

معلومات كافية عا نعام الدياسة ومعلومات وممي ات العمل.

ق ققديم المل ققوية ف ققي المنه ققاج الد ايس ققية األساس ققية الومني ققة المعتم ققدة م ققا المجلق ق

ال ققومني

الفنلندي للتعليم.



لقي الدعم في حالة حدوة ملاكل متعلقة الدياسة عند الاط .

لمل  1.5 creditمنها و يت وإيراد.

ميع رراما الدياسة المهنية للاط

التنوع فى مجلاالت الدراسلة مقدايم التعلقيم الثقانوي المهنقي فنلنقدا حيقه لقمل فمقاني مجقا ت
مققنهم العلققوم اإلنسققانية والتعلققيم والثقافققة والعلققوم ا

تماعيققة واألعمققال التجاييققة واإلدياة والعلققوم الاايعيققة

و لنولو يا ا صا ت والنققل والمقوايد الاايعيقة والاي قة والخدمقة ا

والما ققاعم والخ ققدمات المحلي ققة .ققتم وص ققي
وساعات التديي

تماعيقة والصقحة والريا قة والسقياحة

ل ققج المج ققا ت وص ققي

دايق ق يل ققمل أس ققاليب الت ققديي

والعمل في كتا يلمل مائة صفحة وأكثر فقي كقل مجقال مقا المجقا ت السقا قة تقاا

للاط دياستها واصتياي األنسب لد هم متاا على المواع(.)55

التقييم في التعليم الثانوي المهنلي يققام علقى أسقام اللفقا ة حيقه أ المقؤمطت القائمقة علقى

اللفا ة قدم مريقة مرنة لتحسيا أدا الاط

حيه أنقت تقيا ىماانيقة مطحعقة كفقا ات المهقايات

المهنية للفرد ةض النعر عا اكتسارها ما صطل صارة العمل أو الدياسات أو أي أنلقاة أصقرة،
لعققب ممثلققو عققالم األعمققال والحيققاة المهنيققة دو اي فققي خاققية لققج المققؤمطت القائمققة علققى اللفققا ة

و اايقها و قييمها اإل افة ىلى أ الدياسات المهنية في التعليم الثانوي المهني ارعقي احتيا قات

الفققرد وظروفققت حيققه ققتم ىعققداد صاققة د ايسققة فرديققة للققل مالققب عتمققد علققى مؤمط ققت القائمققة علققى
اللفا ة ويقوم المررحو

مهاي هم في امتحا اللفا ة والتي تم قييمها رواساة صا ار فقي
ا
إظهاي

التدييب وممثليا ما المؤسسات ناا ىلى نب مع المررحيا أنفسهم ومنا فطة مسقتويات مقا

المؤمطت القائمة على اللفا ة:

 المؤمطت المهنية (فني) upper secondary voctional qualifaivation
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 الم ق ققؤمطت المهني ق ققة اإل قق ققافية ( فن ق ققي أعلقق ققى مه ق ققاية )
qualification
 المقؤمطت المهنيقة المتخصصقة ( فنقي مقامر متخصق ) Specialist vocational
qualification
وبالتالى ُيماا القول أ التقييم في التعليم الثانوي المهني ماني علي أسام اللفا ة لال
voctional

Further

يئيسققي  ،Through competence based on Exminationومققدة ى قانققت عمليققا للمهنققة
والمج ققال الق ق ي ققم اصتي ققاي وفق ق ميول ققت واد اي ققت ،اإل ققافة ىل ققى قي ققيم ىفا ققات المه ققايات المهني ققة
 Vocational skills Demonstrationحت ققى ثاققم الاققط

المه ققايات التققي علمومققا ف ققي

ا صتاققايات المنعمققة ىمققا فققى موااققع العمققل أو كفققروض علميققة وُيقققيم م ق ا ا صتاققاي مققدة نجققاا
الاط في حقي اللفا ة المالوبة في سوق العمل حووي المعلميا وممثلي العمل(.)56
يتميللز نظللات التعللليم المهنللي فللي فنلنللدا أنلله يكس ل الطللالب خبللرة عمللل حقيقيللة داصققل

اللركات on the job learning

قل عا ( one credit equal 40 hours 20 credits

 of studiesاإل قافة ىلقى د ايسقة محتقوة نعقري خصصقي يجمقع رقيا اللةقة األم الفنلنديقة ولةقة
ومنية فانية والريا ات والفي يا والليميا والدياسات ا

والثقافة(.)57

تماعية والتربية الادنية والصحة والفنقو

يتميللز التأهيللل المهنللي فللي فنلنللدا بتخصللير عللدد م لواد دراسللية أ بللر للجانل المهنللي

العمللى حيققه تلقو المققؤمطت المهنيقة  Voctional qualficationمقا  120 creditsمققنهم
 90 creditم قواد مهنيققة  voctional subjectو  20 creditم قواد عامققة genral core

 subjectsستةرق  3سنوات.

دمج التعليم المرتبط بالعمل )  ) work related with learningفي المناما الد ايسقية

حيه تم حفي الاط
واكتس ققا

لتعلم العمل الحقيققي  real workصقطل فتقرات القتعلم فقي أمقاكا عملهقم

ا س ققتقطلية ف ققي العم ققل وا خ ققاب الما ققادية وأص ققاحوا أكث ققر فق ققة تنفس ققهم وأكث ققر ا ققدية عل ققى

التعاو والعمل رروا الفري

اإل افة ىلى اكتسقا

مهقايات التقيقيم الق ا ي ،الحقد األدنقى لمقدة مق ا

الارناما مو  6أرهر  20 creditفي ميلقة المؤمقل المهنقي األولقى لمقدة  3سقنوات 120 credit
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 فتقرة ررنققاما الققتعلم العملققي

أفنققا العمققل وفققي عققض الحققا ت ققدفع مقققدموا التعلققيم ألصققحا

العمققل عويوققات صققةيرة مقارققل

التو يهات المعااة للاط .

أمققا عققا سققوق العمققل فنعققام التعلققيم المهنققي الفنلنققدي ُيلسققب الاالققب معققايا ومهققايات

علمية وعملية و علم مقدة الحيقاة ؤملقت للتنقاف

380

والعمقل فقي السقوق الخقاي ي ،واقد أولقم السقنوات

العدد ( )116أكتوبر ج(2018 )5

جملة كلية الرتبية ببنها
األصيقرة فققي فنلنققدا امتمامققا كايق ار نتقققال الاققط

الفنلنديققة لعققام  2013نسققاة  %72مققا الاققط

لسققوق العمققل أو الجامعققة ،فق كرت اإلحصققائيات

ال ق ا أ م قوا التعلققيم الثققانوي المهنققي وانتقل قوا ىلققى

سققوق العمققل و ققدوا فرصققة عمققل ااققل مققروي سققنة عققد خققر هم رينمققا  %12مققا الاققط
عامليا ،و  %7كانوا مط

كققانوا

 ،Full time studentsو  %9كانوا ىما ملةوليا فقي الجقيأ أو

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

معد ت للتوظي

حسقا فقي وظيق

الخقريجيا وبكقرت اإلحصقائيات أيوقا أ أعلقى

في مجال الصحة رينهم فقة  %6عامليا(.)58

توا مما سا أ فنلندا مرت ملاطت ملارهة للو ع الحالى فى مصر ومنها النعرة

المتدنيقة للتعلقيم المهنققى ،و قع
التنققاف

ا ااقال و التتميققل والتقدييب للاققط

ومقا فقم عققدم اقدي هم علققى

فققى سققوق العمققل ،ومققا م ق ا المنال ق رققدأت فنلنققدا رو ققع مجموعققة مققا ا ليققات السققا قة

العالمى لتصاا أاوة نعام عليمى فى العقالم مقا صقطل منعومقة متلاملقة مقا

مانتها ما التناف

المنها الدياسى والتدييب والمعلم والاالب واإلداية والتمويل وغيرما.

يواجه التعليم الثانوى الفنى بمصر مجموعة من التحديات التى تتثر سلبا عللى تحقيلق

التنافسللية بمللدارس التعللليم الثللانوى الفنللى بمصللر ومنهللا معللايير القبللول وااللتحللا حيللث يعتمققد
ااول و وطيع الاقط

علقى المسقاييا الثقانوي العقام األكقاديمي والثقانوي الفنقي علقى أسقام مجمقو

الققدي ات فقققة الحاصققل عليهققا التطمي ق فققى اللققهادة اإلعداديققةن حيققه و ققت بوي الققدي ات العليققا
ىل ققى التعل ققيم الث ققانوي الع ققام وبوي ال ققدي ات ال ققدنيا ىل ققى التعل ققيم الث ققانوي الفن ققي ومن ققا عه ققر مل ققالة

(الثنائية الةير متلاف ة ربويال وا تماعيال وعدم لافؤ الفرص ريا المساييا) (.)59
اإل افة ىلى أنقت

و قد صقلة رقيا مقا ديسقت التلميق مقا فقافقة مهنيقة ومجقا ت عمليقة

فققى التعلققيم األساسققي وبققيا معققا ير القاققول ققالتعليم الثققانوي الفنققى ،ممققا ققدل علققى أ الصققلة رققيا

المرحلتيا التعليم األساسي والتعليم الثانوي الفنى لاد لو منعدمة ،حيه م وطيع التطمي على

المدايم الثانويقة العامقة والفنيقة وفققال لقدي ا هم فقى امتحقا نهايقة مرحلقة التعلقيم األساسقي دو أ
ؤص فى ا عتااي المجا ت العملية ألنها ليسم ررمال للقاول التعليم الفني ومي ما هة أصقري
دصل فى المجمو الللي للدي ات فى م ا ا متحا (.)60
وبعققد أ

نتهققى مققط

كققط المسققاييا الثققانوة العققام والثققانوة الفنققى مققا سققنوات الد ايسققة

وا متحانققات ،ققؤدي المسققاي األول عققادة ىلققى الجامعققة رينمققا نتهققي المسققاي الفنققي فققى العققادة عنققد

مستوي التعليم الثانوي الفنقي ،وللقا مقا قنجا فقي الحصقول علقى دي قات أكثقر مقا  %70ياقو

م ققؤمطل لطلتح ققاق ققالتعليم الع ققالي ف ققى نا ققاق كلي ققات مح ققددة ومعام ققد فني ققة ،اإل ققافة ىل ققى النعققرة
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ا

تماعيقة المتدنيقة جقا التعلقيم الفنقي ومقا علق فقى األبمقا

صتياي عندما يعج عا اصتياي المساي األول(.)61

تنقت المسقاي الق ي يوقار الاالقب

ومن تحديات تحقيق التنافسية بلالتعليم الثلانوى الفنلى ثلالو سلنوات تحلدى تخصصلات

التعليم الفني(:)62

تسققم التخصصققات المو ققودة فققى التعلققيم الفن ققي حالي قال التقليديققة وعققدم مواكاتهققا للتا ققوي

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

بات مستوي مهايي مر فع مثل أعمال الانا و جقاية التج ئقة والحقرا التقليديقة ،وللقا مق ا ا جقا

تةي ققر س ققرعة حي ققه ر ققدأت الص ققناعة المصق قرية ف ققى مواكا ققة التةيق قرات التلنولو ي ققة مم ققا تالقققب

خصصات د دة واستخدام مهايات حد ثة.

أما عا الويش والمعامل والوسائل التعليمية فاعض المدايم عاني ما نقق

حقيققي فقي

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

ومجققاطاة المسق ول أو عققدم قوافر ااققع غيققاي أو الخامققات الططمققة للتلققةيل أو عققدم ققوفر مي انيققات
للصيانة ،اإل افة ىلى عدم و ود معياي فصيلي محدد للمها الفنيقة وصااهقا التعليميقة فقى كقل
التخصصققات ،فققالتعليم والتققدييب الفنققي للاققط

والمتققديبيا

كل مهنة عينها ،وإنما تم التدييب لال عام(.)63

علققى التخصصققات فققى مققدايم الثققانوي الفنققي

يسققير علققى

علميققة وفنيققة كمققا مققو متعققايا عليققت فققى الققاطد المتقدمققة ،ىنمققا و ققت الاققط

مصققر ىلققى

كمققا أ آليققة وطي قع الاققط

أس ق

يحققدة اي اامقال متالاققات ووا اققات

األاسققام والتخصصققات المختلفققة علققى أسققام المجمققو الللققي لققدي ات الاالققب فققى رققهادة ى مققام
التعليم األساسي ،حيه تم وطيع الاط
التققى حققددما ىداية المديسققة وبققااي الاققط
لميول ويغاات الاط

األعلي فى المجمو على عقض التخصصقات المتميق ة
ققتم ققوطيعهم علققى التخصصققات األصققري دو م ارعققاة

(.)64

أما فيما يخر بعائق المناهج الدراسية:
ققالرغم م ققا الا ققد ف ققى ا ققوير ع ققض المن ققاما الد ايس ققية ى أن ققت ما اطل ققم ع ققض المنق قاما
وأس ققاليب الت ققديي

تصق ق

ققالجمود والقص ققوي ع ققا مس ققا رة ا جام ققات الحد ث ققة ،حي ققه

للاالققب فرصققة ا رتلققاي واإلرققدا أو انققى رققداصلهم القققدية علققى الماققادية الفرديققة والتنققاف
والعمققل فققى فريق  ،ى ققافة ىلققى القصققوي فققى وصققي

الل قريف

المهققا و حد ققد المهققايات و نميتهققا والتققدييب

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



ققع

الققروا ة مققا حيققه المحتققوة رققيا الم قواد الد ايس قية فققى التعلققيم الفنققى ،حيققه مققاطال

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

ال صرفقى فقى التعلقيم الثققانوة الفنقى الصقناعى فقطة سققنوات منفصقلة عقا عوقها الققاعض
علققى الققرغم مققا و ققود اي اققاا فعلققى رققيا م ق الم قواد وبعوققها فققى الوااققع الفعلققى داصققل

المؤسسات اإلنتا ية(.)67

يوققاا ىلققى مققا سققا عققدد آصققر مققا اإلرققااليات التققي حققد مققا اققدية التعلققيم الفنققي علققى

التاوي والتناف
 غيا

ومنها(:)68

التخاية والتنفي لعمليات التعليم والتدييب فى

 انخفاض القدية على حقي

و احتيا ات المتدي .

لافؤ الفرص ريا المتعلميا.

 اصوي المعلومات والمهايات والخارات الجد دة حول التدييب.

 انخفاض ادية المتعلميا على حمل مس ولية التعليم وا خاب الق اريات.



قديم رراما ديياية فنية ومهنية
ع

لاي احتيا ات المتديبيا.

اديات المتديبيا ومها اي هم فى ا ستجا ة لمتالاات سوق العمل.

ومللن التحللديات التللى تقللف عائقللا أيضللا تجللاس تحقيللق التنافسللية بللالتعليم الثللانوى الفنللى

ثالو سنوات هو معلم مدارس التعليم الثانوي الفني:

و ققود فصققل رققد د رققيا معلققم المقواد النعريققة وبققيا المعلققم الفنققي النعققري وبققيا معلققم آصققر

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،
ومعل ققم العمل ققي) وع ققدم و ققود م ققا يس ققمي ققالمعلم الل ققامل ،والق ق ي نفق ق الج ققانايا النعق قري والعمل ققي

للتدييب الفني معال داصل اإلماي المديسي(.)69

اإل افة ىلى استخدام معلم التعليم الثقانوي الفنقي ىلقى مقرق قديي

الاققرق اإللقائيققة "المحا قرة" أمققا أرققاال خاققية و نفي ق التققديي

قليديقة رقائعة ومقي

الحد ثققة للمعلققم فليسققم مت قوافرة

اللال ال ي تناسب مع أممية التعليم الثانوة الفني ،ول لج فقوية تميل ف قة المعلمقيا المقديبيا
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 س قريع ويكي ق ة مامققة،
اوير منعومة التعليم الثانوة الفني(.)70
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أضللف إلللى مللا سللبق فللمن مركللز المعلومللات ودعللم اتخللاذ القلرار التللاب لمجلللس الللو راء

بمصر حلدد مجموعلة ملن المعوقلات الماليلة (التمويلل) وكلذلك ضلعف مشلاركة القطلاع الخلاص

على النحو التالي(:)71
ع



مي انية التعليم الثانوي الفني ،حيه رلةم نساة اإلنفاق على التعليم الثقانوي الفنقي ىلقى

ى مققالي اإلنفققاق علققى التعلققيم ااققل الجققامعي نحققو  %14عققام  ،2013/2012مققع األص ق فققى
ا عتااي اي فقا

للفقة الوحقدة فقى مقدايم التعلقيم الثقانوي الفنقي نعق الر لمقا يحتا قت الاالقب فقى

التعل ققيم الث ققانوي الفن ققي م ققا الت ققدييب عل ققى ا

ت والمع ققدات اإل ققافة ىل ققى التجهيق ق ات الت ققى

تالاها ويش التدييب العملي.

 عققدم التواف ق 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

صريجي التعليم الفني المتوسة  %17.6رينما رلر ريا صريجي التعليم فوق المتوسة %15.1
وبلج فى عام .2012

 ضعف مشاركة القطاع الخاص من حيث:

 عدم و ود آلية جمع ريا ممثلي القاا الخاص والحاومة إل ار مناالات حول ا خاب الق اريات
التى تعل

مستقال التعليم الفني ،وا ستفادة ما صارة القاا الخاص فى م ا المجال.

 غيققا الققوعي مققا ااققل عققض أصققحا األعمققال إلد اي أمميققة التعققاو اللامققل رققيا المؤسسققات
الصناعية والمؤسسات التعليمية لتخريا فني اادي على لاية احتيا ات الصناعة.


ققع

ملققايكة القاققا الخققاص فققى مجققال

ىداية المققدايم الفنيققة اإل ققافة ىلققى عققدم

و ود كيا مؤسسي يققوم رد ايسقة التجقاي المختلفقة لملقايكة القاقا الخقاص فقى اقوير
التعليم الفني وعدم و ود منهجيقة محقددة تاعهقا القاقا الخقاص (أصقحا

مجال اوير التعليم الفني.

األعمقال) فقى

 عق وا عققض رقركات القاققا الخقاص عققا ققديم فققرص قدييب كافيققة للدايسقيا للتققدييب
العملي فى المصانع واللركات والقااعات ا اتصادية المختلفة ممقا يماقنهم مقا اكتسقا

مهايات وصارات فعلية على أيض الوااع ،واكسارهم فقافة العمل واحترامت.. .الخ.

 عققدم واف ق المنققاما ومققرق التققديي
المقاوليا في عض التخصصات

مققع التلنولو يققا الحد ثققة ،اإل ققافة ىلققى أ أعققداد

ياو رنا على دياسة متعمققة لسقوق العمقل للتعقرا

على احتيا ا ت الحالية والمستقالية ما صريجي التعليم الفني.

أما عن الطال فى مدارس التعليم الثانوي الفني بمصر ثالو سنوات فيمثل أهلم علائق

لتحقيق التنافسية من وجهة نظر الدراسة الحالية وفيما يلى توضيح لذلك.
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المجققاميع المنخفوققة

عيققدال عققا التعمققيم اللاسققا ياققو مالققب التعلققيم الفنققي مققا أصققحا
النسقاة لمجققاميع المقاقوليا الثققانوي العقام .. .مق ا ىلقى انققب أ مالقب التعلققيم الفنقي لديققت فققرص
محققدودة فققى اصتيققاي مجققال التخصق

الفنققي حتققي داصققل منعومققة التعلققيم الفنققي التققى ااققل رهققا. .

على مجاميع مر فعة نسايال وبلج فى

و يغاا هم – أو يغاات أوليا أمويمم – والتى عقود ىلقى

و رققد مققا اإلرققاية منققا ىلققي أنققت و ققد أعققداد اليققة مققا الق ا لتحقققو

ققالتعليم الفنققي مققا الحاصققليا

الرغاققة فققى ا نتهققا مققا التمققديم والققتعلم فققى أاصققر مققدة ممانققة ( عققد التعلققيم األساسققي اإلل امققي)

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

ومن الناحية االجتماعية(:)73

فاالب التعليم الثقانوي الفنقي نتمقي فقى غالقب األحقوال ىلقى رقريحة ا تماعيقة تقراوا رقيا

الل قريحة العليققا ومققا الااقققة الفقي قرة وبققيا الل قريحة الققدنيا مققا الااقققة المتوسققاة ،واللثيققرو مققا
و ها الااقة الوساي والااقة العليا ،وما المس وليا فى التعليم وغير التعليم ،يمتدحو ويتمنو

التعلققيم الفنققي ويلققجعو ا لتحققاق ققت . .وللققا لةيققر أرنققائهم ،رققل ألرنققا ا ص قريا . .وبلققج علققى
الرغم ما أنت فى عض الحا ت – صاصة عد ظامرة اي فا المجاميع فى الثانوية العامة – ايا

أ ف ققرص التح ققاق صريج ققي التعل ققيم الفن ققي – نع ققام الخمق ق

س ققنوات – كان ققم أفو ققل م ققا صريج ققي

الثانوي ققة العام ققة ف ققى ا لتح ققاق ققالتعليم الج ققامعي ،كم ققا وأ

ع ققض صريج ققي التعليم ققي الفن ققي ر قققوا

مريقهم رنجاا سوا فى ااا األعمال أو ااا الوظائ

وفيما يخر تعليم طال التعليم الثانوي الفني (:)74

الحاومية الرفيعة.

مالققب التعلققيم الفنققي يجققري عليمققت مققا صققطل منققاما

العالمية للعمالة الفنية المعاصرة حيقه عوقها مختلق

تواكققب فققى عوققها مققع المتالاققات

وبعوقها آ قل للسققوا فقى

قو التققدم الحقادة

معرفيال و لنولو يا تممية التعليم الفني القائم علقى عقدد المهقايات والمرونقة العقليقة ،قد ر اإلرقاية منقا

ىلى دني ا متمام التدييب العملقي .. .علقى سقايل المثقال فقإ مقا يخق

مالقب التعلقيم الثقانوي الفنقي

فى المواد الخام ما ايمتقت ( )32نيهقا فقى التعلقيم الصقناعي ( )16نيهقا فقى كقل مقا التعلقيم التجقايي
ال ياعي طادت مؤص الر لتصل ىلى ( )50وللنها ماطالم غير كافية فى العام الدياسي.

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
ققاة النع ققام داص ققل الحص ققة أو الفتق قرة الد ايس ققية م ققا أس ققاا

ققع

التحص ققيل األص ققيل معرفيق قال

ومهايي قال . .وبلققج علققى الققرغم مققا اي فققا نسققب النجققاا فققى ا متحانققات وا صتاققايات ومققا ناحيققة
قع المنقاما مقو السقاب الوحيقد فقى اي فقا نسقاة
أصري فإنت ما الصعب التعمقيم المالقب قت
الااالققة رققيا صريجققي التعلققيم الفنققي ،بلققج أ السققاب األكاققر واألععققم مققو

ققسلة أو

ققي مسققاحة
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الفرص المتاا للعمل ،و ساي ال يادة الساانية وعلوائية األعمقال التقى يققوم رهقا عقض الخقريجيا
عيقدال عقا ىعقدادمم المهنقي (ىكسقارهم المهقاية المهنيقة المناسقاة حتيا قات سقوق العمقل) والهقرو

ىلى أعمال ماملية مثل العمل المقامي ومنادي السيايات وحايسي مناطل وأفقراد أمقا رقل – عمقل

القاعض -صاصققة الفتيقات – الخدمققة فقى المنققاطل – والعمالققة قاليوم فققى المواسقم ال ياعيققة .. .مق ا

اإل ققافة ىلققى انفتققاا سققوق العمققل للعمالققة األ نايققة فققى مصققر وح ق ار سققوق العمققل فققى الققداصل

والخايج فى

و عولمة امحة و نافسية والحا ة ىلى عمال متعددة المهايات كثيفة المعرفة.

تلقققي ويتققدي مالققب التعلققيم الفنققي علققى أ ققدي معلمققيا يققت و مققا اللليققة علققى المديسققة

ماارقرة دو مققروي خاقرة حقيقيققة أو ممايسققة
ومققا فققم فققإ مققرق التققديي

ئيققة للمهنققة التققى يقققوم رتدييسققها أو التققدييب عليهققا

فققى مععمهققا مجققردة و افققة ووصققفية وبعيققدة عققا وااققع العمققل المهنققي

الفعلقي كمقا وأ معلمقي المقواد المسقماة الثقافيقة اطمقدو فقى العمقل مقدايم التعلقيم الفنقي لوقع
الحواف مع اإلحسام صعوبة التعامل مع الاط
تارانهم فى التعليم الثانوي العام.

وأوليا أمويمم والة امتمقام القو اطية رهقم مقاينقة

سققيعل التعلققيم الفنققي علققى مققر السققنيا مققو األ ققدي ا متمققام مققا انققب المس ق وليا عققا

التعليم والااحثيا ،رل وما الورويي حلد الجهقود لملقايكة ميقع ماققات المجتمقع للنهقوض قت،

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

التحققديات والمعواققات التققى ققؤفر سققلاا علققى حقيق التنافسققية مققدايم التعلققيم الثققانوة الفنققى فققطة

سنوات ،ومحاولة و ع صويات مقترحقة لحلهقا والتقليقل مقا آفرمقا لنقتماا مقا ىعقداد صقريا علقيم
فققانوة فنققى فققطة سققنوات اققاديعلى المنافسققة المحليققة والعالميققة ،وم ق ا مققا ستو ققحة الد ايسققة فققى

الفصل األصير منها.
نتائج البحلث :عقد العقرض السقار لطمقاي النعقرة للتنافسقية ،ومقرو اي قالخارة الفنلنديقة فقى مجقال
حقي ق التنافسققية مققدايم التعلققيم الثققانوة المهنققى ،ووااققع التنافسققية مققدايم التعلققيم

الثانوة الفنى مصر صلصم الدياسة فى الاحه ىلى النتائا التالية.



لقى نعام التعليم الثانوي المهني فنلندا احتراما وااو و قد ار كاي الر ما أفراد المجتمع الفنلندي

عا مري حمطت ثقيفية لتحسيا صوية وماانة التعليم المهني في المجتمع وبلج ما صطل

وسائل اإلعطم واللتب والمجطت وا
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ُسققمى مسققا قة  Taitataلقيققام مهققايات مققط

التعليم الثانوة المهنى على التناف

التعلققيم الثققانوي المهنققي ،ومققنحهم قوائ ايمققة

ُلجع مط
 هققدا التعلققيم الثققانوي المهنققي فنلنققدا ىلققي ويققد الاققط
القدية التنافسية لد هم في ري ة دولية.

محليال وعالميال.

المعرفققة والمهققايات الططمققة لتع ي ق

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

على التناف



في سوق العمل.

ؤمققل التعلققيم الثققانوي المهنققي فنلنققدا الاققط

افا ة عالية يستايع ما صطلها التناف
 يعتم ققد اا ققول الا ققط

لمهنققة معينققة يقققوم اصتيايمققا وفق ميولققت واد اي ققت

في سوق العمل الداصلي والخاي ي.

ققالتعليم الث ققانوي المهن ققي فنلن ققدا عل ققى س ققجل الاال ققب مرحل ققة التعل ققيم

األساسققي وكق لج متوسققة دي ا ققت فققي المقواد المهنيققة والمقواد األكثققر صققلة المجققال الق ي ريققد

ا لتحاق ت واصتاايات ا ستعداد لقيام مهايات الاالب وميولت.
 التو ي ققت واإلير ققاد المهن ققي لا ققط

التعل ققيم الث ققانوي المهن ققي فنلن ققدا ل ققت دوي فع ققال ف ققي و ي ققت

الاط

وإيرادمم وما فم ادي هم على التناف  ،وبلج مقا صقطل ققديم القدعم الفنقي المسقتمر

للا ققط

ف ققي د ايس ققا هم ومس ققاعد هم ف ققي خا ققية المس ققاي المهن ققى المطئ ققم لق ققد اي هم ومي ققولهم

ويغاا هم واستعدادا هم.

 و قود مرونقة وا صقال رققيا مرحلقة التعلقيم الثققانوي العقام والتعلقيم الثققانوي المهنقي فنلنقدا وكق لج
التعلقيم الثقانوي العقام الحصقول أيوقال علقي

مادأ ا عتراا التعلم السقار حيقه ُيماقا مقط
مؤمل التعليم الثانوي المهني ويسمى فى م الحالة المؤمل الم دوج.


و ققد ىم ققاي للم ققؤمطت المهني ققة فنلن ققدا ف ققي التعل ققيم الث ققانوي المهن ققي وم ققو عا ققاية ع ققا رني ققة موح ققدة

لتصقني

المقؤمطت داصقل نعقام التعلقيم وفققا لمجموعقة مقا المعقا ير األكاديميقة والمهنيقة الوا ققحة

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

 ىداية التعليم الثانوي المهني فنلندا مرك ية فقو اطية التربيقة والتعلقيم والثقافقة مسق ولة عقا و قع
السياسققة العامققة للتعلققيم المهنققى والتمويققل وإصققداي التل قريعات رينمققا ُيحققدد الارلمققا األمققداا
الومنية للتعليم والتدييب المهني ،و قوم الوكالة الومنية للتعليم ا خاب الق اريات لت متالاات
التتمي ققل الومني ققة ،رينم ققا ق ققوم الس ققلاات المحلي ققة (الال ققديات) موائم ققة المن ققاما والتخصص ققات
المهنية مع متالاات ومستجدات سوق العمل.

 التمويل مرك ي فقي التعلقيم عامقة فنلنقدا والتعلقيم الثقانوي المهنقي خاصقة حيقه تحمقل الدولقة
كافققة النفقققات اإل ققافة ىلققي خصققي مخصصققات ماليققة ُنفق علققي التعلققيم الثققانوي المهنققي
ع ما نف علي التعليم الثانوي العام.
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 التنق ق ققو والتحق ق ققد ه فق ق ققي مجق ق ققا ت و خصصق ق ققات التعلق ق ققيم الثق ق ققانوي المهنق ق ققي فنلنق ق ققدا مسق ق ققتمر
ليل ق ققمل فم ق ققاني مج ق ققا ت يئيس ق ققية و ح ق ققم ك ق ققل مج ق ققال يئيس ق ققي  50مج ق ققال فرع ق ققي مس ق ققتحدة
وف احتيا ات سوق العمل.

 ا متمق ق ققام الرعايق ق ققة الصق ق ققحية واألصطايق ق ققة لاق ق ققط

التعلق ق ققيم الثق ق ققانوي المهنق ق ققي فنلن ق ققدا كايق ق ققر،

وي ق ق ققتم م ق ق ققا ص ق ق ققطل ىكس ق ق ققارهم أصطاي ق ق ققات العم ق ق ققل و ق ق ققديي

سنوات المديسة الثانوية المهنية.

م ق ق ققادة األص ق ق ققطق ص ق ق ققطل ال ق ق ققثطة

 التقيققيم ف ققي التعل ققيم الث ققانوي المهنققي فنلن ققدا مان ققي عل ققي أسققام اللف ققا ة ،وم ققدة ى قان ققت للمهن ققة
والمجال ال ي م اصتياي حيه ُثام الاط
في موااع العمل الفعلية.


المهايات التي علموما فقي ا صتاقايات المنعمقة

معلققم التعلققيم الثققانوي المهنققي فنلنققدا لققت دوي يئققي

والتعل ققيم الث ققانوة المهن ققى خاص ققة ،ويخو ققع لمق ققا ي

ومققام ف قي نجققاا منعومققة التعلققيم عامققة
واصتا ققايت ص ققعاة ف ققى ا صتي ققاي حي ققه

يلققترا فققي ااولققت التتميققل التربققوي والمهنققي اإل ققافة ىلققى حصققولت علققي دي ققة الما سققتير،
ويقققوم المعلققم رققدوي مققام فققي التعققاو الوفيق رققيا مؤسسققات التعلققيم والتققدييب المهنققي و أمققاكا

العمل كمقا ُقنعم القو اطية رقراما دييايقة مسقتمرة للمعلمقيا لطسقتجا ة ىلقي كقل مقا مقو د قد مقا
احتيا ات الحياة المهنية مثل ررناما  telkkaوبرناما  tokeوبرناما .tukeya

 يح ق ق لخ ق قريا التعلق ققيم الثق ققانوي المهنق ققي ا لتحق ققاق جامعق ققات العلق ققوم التاايقيق ققة أو الجامعق ققات

المخصصققة للتعل قيم الثققانوي العققام واسققتلمال دي ققة الما سققتير والققدكتو اي  ،أو ا لتحققاق سققوق
العمل حسب يغاتت دو ايود.

388

العدد ( )116أكتوبر ج(2018 )5

جملة كلية الرتبية ببنها

( )1مهوييققة مصققر العربيققة  ،و اطية التربيققة والتعلققيم  :الخاققة اإلسققت ار يجية للتعلققيم ااققل الجققامعى
 ‘ 2030 – 2014التعليم الملرو القومى لمصر  ،ررناما التعليم الثانوة الفنى ،ص .77

( )2محمد عاد الةنى يموا وآصرو  :ودة منعومة احصا ات التعليم الفنى فى مصر ،مرك
المعلومات ودعم ا خاب القراي ،مجل

الوط اي ،القامرة ،اكتوبر،2011ص.7

(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.
( )5محسققا عاققد السققتاي ع ق

 :أ قوا علققى الخاققة اإلسققت ار يجية القوميققة إلصققطا التعلققيم ااققل

الجققامعي فققى مصققر ( )2012/2011 – 2008/2007نحققو نقاققة نوعيققة فققى التعلققيم ،النلقرة
الدويية للمرك القومي للاحوة التربوية والتنمية  ،العدد التاسع ،د.ت ،ص . 40

( )6أحمققد حسققيا عاققد المعاققى  :صاققة ىسققت ار يجية لتاققوير التعلققيم الفنققى لتحقيق متالاققات سققوق
العمل استخدام حليل ) ، ( SWOTالمجلة العلمية  ،كلية التربية  ،امعقة أسقيوا  ،المجلقد
السادم والعلرو  ،العدد األول ،

( )7مجلق

أول  ،نا ر  ، 2010ص .251

الققوط اي – مركق المعلومققات ودعققم ا خققاب الققراي  :وااققع التعلققيم فققى مصققر  ...حقققائ

وآ اي  ،قريققر دوية عققا مرك ق المعلومققات ودعققم ا خققاب الق قراي  ،السققنة السققا عة  ،العققدد ، 67

مايم  ، 2013ص . 10

( )8مهوييققة مصققر العربيققة – و اطية التربيققة والتعلققيم  :الخاققة اإلسققت ار يجية للتعلققيم ااققل الجققامعي
 ، 2030-2014التعليم الملرو القومي لمصر  ،ص . 6

( )9مجل ق

الققو اط  .مرك ق المعلومققات ودعققم ا خققاب الق قراي  :مققا أ ققل ملققايكة فعالققة صققحا

األعمال فى اوير التعليم الفنى فى مصر  ،مو

سياسات  ،ىر ار ل  ، 2014ص . 2

( )10محمققد عاققد الةنققى يموققا وآصققرو  :اققوير التعلققيم المصققري محاكققاة النمققوبج المققالي ي،
وياة سياسات ،مرك المعلومات ودعم ا خاب القراي  ،مجل

( )11مجل

الوط اي  ، 2012 ،ص .5

الوط اي  ،مركق المعلومقات ودعقم ا خقاب الققراي  :وااقع التعلقيم فقى مصقر  ...حققائ

وآ اي  ،قريققر دوية عققا مرك ق المعلوم ققات ودعققم ا خققاب القققراي  ،السققنة السققا عة  ،الع ققدد
 ،68مايم  ،2013ص . 9

389

أ.د/حممد أمحد ،د/حممد الصغري ،أ /رواء حممد

( )12مجل

الوط اي  ،مركق المعلومقات ودعقم ا خقاب الققراي  :مقا أ قل ملقايكة فعالقة ألصقحا

األعمال فى اوير التعليم الفنى فى مصر  ،مر ع سار  ،ص . 2

( )13عثمققا فريققد يرققدة  :مخر ققات التعلققيم الفنققى والتققدييب المهنققى فققى المؤسسققات التربويققة،،
الااعة األولي  ،ماتاة كلية التربية  ،امعة المنصوية  ، 2014 ،ص . 133

( )14فققايوق رققواى الاققومى :ا جامققات الحد ثققة فققى اإلداية التربويققة والمديسققية  ،داي الجامعققة
الجد دة  ،اإلسانديية  ، 2011 ،ص .421

( )15محمققد حسققا الحسالققى وآصققرو  :م اركق مصققادي التعلققيم والتققدييب والملققروعات اإلنتا يققة
والخدميققة كمققدصل لتاققوير منققاما التعلققيم الفنققى فققى مصققر د ايسققة اسققتاطعية ميدانيققة ،

المرك القومي للاحوة التربوية والتنمية  ،القامرة  ،ونيو  ، 2011ص .66

()16محمد احمد القدومانى " :دوي التعلقيم والتقدييب المهنقى فقى لايقة احتيا قات سقوق العمقل مقا
القوة العاملقة المديسقة فقى المجتمقع"  ،مجلقة التربيقة ،

امعقة رنهقا  ،المجلقد  ، 25العقدد

 ، 97نا ر ج ( ، 2014 ، )2ص .382

( )17ارر عاد الحميد ارر  ،أحمد صيرة كاظم  :مناما الاحه فى التربيقة وعلقم القنف
النهوة العربية  ،القامرة  ،1999 ،ص .194

( )18ارراميم مصافى وآصرو ":المعجم الوسية ،"2-1داي الدعوة للتتلي
ركية ،1989،ص.940

 ،داي

والاااعة  ،اسقتاناول

( )19سوية الماففيا،ا ية (.)26

( )20مهويي ققة مص ققر العربي ققة  ،و اطية التربي ققة والتعل ققيم  :المعج ققم ال ققو ي  ،مااع ققة و اطية التربي ققة
والتعليم 1422 ،مق  ،2001 ،ص .627

( )21احمققد بك ققى ر ققدوة  :معج ققم مصققالحات العل ققوم اإلدايي ققة  ،ا  ، 2داي اللت ققا

المص ققرة ،

القامرة  ،ص .117
(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:
Market Forces Invade the Academy, The futures Project, Policy for
Higher Education in a Changing World, Brown University, June 2001,
P.4.
( )24س ققاية عا ققد الم ققولى المت ققولي  :س ققوي رق قراما الد ايس ققات العلي ققا جامع ققة الق ققامرة ف ققى ققو
متالا ققات التنافس ققية  ،يس ققالة ما س ققتير غي ققر منل ققوية  ،معه ققد الد ايس ققات والاح ققوة التربوي ققة ،
امعة القامرة .2014 ،

390

العدد ( )116أكتوبر ج(2018 )5

جملة كلية الرتبية ببنها

( )25فوطيققة محمققد محمققود عققطم :اققوير سياسققة التعلققيم الجققامعي مصققر فققى

ققو متالاققات

حقي ق القققدية التنافسققية  ،يسققالة ما سققتير غيققر منلققوية  ،كليققة التربيققة  ،امعققة رنهققا ،

.2014

( )26لانى محمود عاقد اللقريم رقها

 :ع يق التنافسقية فقى التعلقيم ااقل الجقامعي المصقري علقى

ققو صا قرات عققض الققدول األ نايققة  ،مجلققة التربيققة  ،الجمعيققة المص قرية للتربيققة المقاينققة

واإلداية التعليمية  ،السنة السادسة علر  ،العدد التاسع والثطفو  ،فا ار ر .2013
(27) Marja – Leena stenstorm and maarit virolainen : The Current State
and Challenges of Vocational Education and Training in Finland ,
Nord – VET The Future of VET in the Nordic countries, Research
Report, Finland ,201
(28) Kai Chen : Organizational Learning Competitive Strategy and
Export Performance, Management in Marketing , Massey University,
Auckland, New Zealand , 2012.
) )29عثما را عاد هللا الصالا :نافسية مؤسسات التعليم العالي "ىماي مقترا " ،مجلة الااحقه
 ،امعة المجمعة ،السعودية  ،العدد  ، 2012 ، 10ص . 297

) (30المرصد الومنى للتنافسية  :التنافسية فى الفلر ا اتصادة ،
 ، 2011ص . 2

 ،دمل  ،سوييا  ،موط ،

) )31المر ع السار  ،ص . 4
(32) Klaus Sehwa and World Economic Forum: The Global
Gompetitivness Rebort 2014-2015, Op, Cit, P. 4.
) (33المرصد الومنى للتنافسية  :التنافسية فى الفلر ا اتصادة  ،مر ع سار  ،ص.5
) )34نققوية منيققر  :حليققل التنافسققية العربيققة فققى ظققل العولمققة ا اتصققادية  ،مجلققة ااتصققاديات
رمال افريقيا  ،امعة اللل

 ،الج ائر  ،عدد (، )4

 .ت  ،ص . 23

(35( Michael E. Porter: The Competitive Advantage of Nations, Harvard
|Business Review, Boston, March-April 1990, P. 73,74.
) )36السققيد أحمققد عاققد الةفققاي  :يأم المققال الفلققرة مققدصطل لتحقي ق المي ق ة التنافسققية مؤسسققات
التعليم الثانوة الفنى دياسة حليلية  ،مجلقة كليقة التربيقة  ،امعقة المنصقوية ،العقدد ،89اكتقوبر

،2014ص .1063
(37) Michael E. Porter the competitive advantage of nation, Harvard
Buslness Review, 1990, P. 78.

391

أ.د/حممد أمحد ،د/حممد الصغري ،أ /رواء حممد

(38) European Academy of Manafement EURAM: Competitive
Advantage, what Does it Really mean 3, Op. Cit, P. 4 , 5.
) (39ياسر محمد فوطة  ،صالد أرو المجد أحمد  :ىست ار يجية مقترحقة اائمقة علقى القتعلم التنافسقي
كمدصل لتحسيا األدا فى مجقال لقايل الحلقي المعقدنى  ،مجلقة العلقوم التربويقة  ،العقدد

األول  ،نا ر  ، 2013ص . 319 ، 313

) (40السققيد أحمققد عاققد الةفققاي  :يأم المققال الفلققرة مققدصط لتحقي ق المي ق ة التنافسققية مؤسسققات
التعليم الثانوة الفنى دياسة حليلية  ،مر ع سار  ،ص .1063

) (41معمققودة صققويية  ،اللققيخ ميجيقرة  :محققددات وعوامققل نجققاا الميق ة التنافسققية فققى المؤسسققة
ا اتصققادية  ،الملتقققى الققدولي ال ار ققع حققول المنافسققة وا سققت ار يجيات التنافسققية للمؤسسققات
الصناعية صايج ااا المحرواات فى الدول العربية  ،ص  ، 4 ، 3نقطل عا "

) )42المر ع السار  ،ص.4

) )43محمققد عققدنا وديققع  :القققدية التنافسققية واياسققها  ،سلسققلة دوييققة لقوققايا التنميققة فققى األااققاي
العربي ققة  ،المعه ققد العرب ققي للتخا ققية اللوي ققم  ،الع ققدد ال ار ققع والعلق قريا  ،الس ققنة الثاني ققة ،

ديسمار كانو األول  ، 2003 ،ص . 7

) (44معمققوية صققويية  ،اللققيخ ميس قرة  ،محققددات وعوامققل نجققاا المي ق ة التنافسققية فققى المؤسسققة
ا اتصادية  ،مر ع سار  ،ص .14 ، 13

) )45الس ققيد أحم ققد عا ققد الةف ققاي :يام الم ققال الفل ققرة م ققدصط لتحقيق ق الميق ق ة التنافس ققية مؤسس ققات

التعليم الثانوة الفنى  ،مر ع سار  ،ص .1064
(46) Pamela Methews: Competitiveness Review, An International
business Jour not, Op. Cit , P. 162.
) (47السققيد أحمققد عاققد الةفققاي  :يأم المققال الفلققرة مققدصط لتحقي ق المي ق ة التنافسققية مؤسسققات
التعليم الثانوة الفنى دياسة حليلية  ،مر ع سار  ،ص .1102،1101
(48) Marja – Leena stenstorm and maarit virolainen : the current state and
challenges of vocational education and training in finland , Op. Cit.,
p19-20
(49) The Annual Finish National skills competition: Tai ta ja 2017 ,
Avilable at: http://taiteja.2017.fi/en/9/10/2016
(50) Ministry of Education and culture , Finnish National Board of
السلسلة منلوية اللةة اإلنجلي ية والعربية عنوا (التعليم فى فنلندا) Education:
Available
at:
http://www.oph.fi/download/146428_Finnish_Education_in_a_Nuts
hell.pdf

392

العدد ( )116أكتوبر ج(2018 )5

جملة كلية الرتبية ببنها

(51)Ministry of Education and culture , Finnish National Board of
التعليم فى فنلندا سلسلة منلوية اللةة العربية  ،ص Education: 20
Available
at:
http://www.oph.fi/download/146428_Finnish_Education_in_a_Nuts
hell.pdf
(52) Marja – Leena stenstorm and maarit virolainen : the current state and
challenges of vocational education and training in finland , Op. Cit,
p8
(53) Paula Tyrvalnen :Finland in 2020 Towards 2020 in Vocati onal
)Education and Training ,centre for International Mobility (CIMO
and Leonardo da Vinci Programme,2010. P28. (ISBN 978-951-805)381-4
(54) Ibid.
(55) Finnish National Board of Education: Avilable at:
www.oph.fi/english/curricula/and/qualifications/vocationalupper
secondary Education.3/5/2016.
(56) Ibid: ,P16.
(57) Matti Meri: The Education System of Europe, Global Education
Systems,springer International Publishing Switzeland, 2015 , p 263.
(58) Marja – leena Stenstorm and Maarit Virolainen: The History of
Finnish Vocational Education and Training , Op. Cit.,p20,21.
( )59مهويية مصر العربية ،و اطية التربية والتعليم :الخاة ا ست ار يجية القومية إلصقطا التعلقيم
اال الجامعي فى مصر  ، )2012/2011 – 2008/2007( ،ص . 43

( )60أحمد اسماعيل حجي :التربية المقاينة  ،داي الفلري العربي ،القامرة ،1998 ،ص .254
( )61معهد التخاية القومي مصر ،الارناما اإلنمائي ليمم المتحدة ،قريقر التنميقة الالقرية فقي
مصر ، 2010 ،راا

مصر رناة مستقالنا ،2010 ،ص170

( )62محمد أحمد عاقد المقصقود :وااقع أطمقة الققيم فقى التعلقيم الفنقي ااقل الجقامعي ،مر قع سقار ،
ص 88 ، 87

( )63محمققود عاققد المققنعم المرسققي ال اققرد :صققوي مقتققرا لتاققوير التعلققيم الثققانوي الفنققي الصققناعي
المصري فى

و ا جامات العالمية المعاصرة ،مر ع سار  ،ص 212

( )64علققى علققى عاققوة رركققات :د ايسققة مقاينققة رققيا مققدايم ملققرو ماققاي كققول لتاققوير التعلققيم
الصققناعي والمققدايم الثانويققة الصققناعية فققى مصققر ،يسققالة ما سققتير غيققر منلققوية  ،كليققة

التربية ،امعة المنصوية  ، 2001 ،ص 34 – 33م.

( )65مهويي ققة مص ققر العرياي ققة  ،و اطية التربي ققة والتعل ققيم  :الاق قراما التنفي ي ققة للخا ققة ا س ققت ار يجية

للتعليم اال الجامعى المرحلة التتسيسية  ، 2017-2014التعليم الملرو القومى لمصر،

مر ع سار  ،ص .71

393

أ.د/حممد أمحد ،د/حممد الصغري ،أ /رواء حممد

( )66محمود عاد المنعم المرسقي ال اقرد :صقوي مقتقرا لتاقوير التعلقيم الثقانوي الصقناعي المصقري
فى

و ا جامات العالمية المعاصرة ،حه ما حقوة المقؤ مر العلقم السقنوي للليقة التربيقة

 ،امعة المنصوية ،عنوا  :مفاميم التعليم العقام رقيا الوااقع ومتالاقات األلفيقة الثالثقة ،المنعققد
فى الفترة ما  26-25مايم  ، 2003كلية التربية  ،امعة المنصوية  ،ص 208

( )67ص ققفا أحم ققد محم ققد ر ققحا ت ،أر ققرا مح ققرم فري ققد:

ققما

ققودة التعل ققيم الفن ققي والت ققدييب

المصري مدصل أسلو أفول الممايسات ،مر ع سار  ،ص.646

( )68المر ع سار  ،ص652،653

( )69محمققود عاققد المققنعم المرسققي ال اققرد :صققوي مقتققرا لتاققوير التعلققيم الثققانوي الفنققي الصققناعي
المصري في

و ا جامات العالمية المعاصرة ،مر ع سار  ،ص .211-210

( )70المر ع السار  ،ص .212-211
( )71مجل ق

الققوط اي مرك ق المعلومققات ودعققم ا خققاب الق قراي :مققا أ ققل ملققايكة فعالققة ألصققحا

األعمال فى اوير التعليم الفني فى مصر.مر ع سار  ،ص .3،2

( )72محمد أحمد محمد عاد المقصود :وااع أطمة القيم فى التعليم الفني اال الجقامعي ،المقؤ مر
الققومي السققنوي التاسقع علققر لمركق

اققوير التعلقيم الجققامعي جامعقة عققيا رقم

 ،عنقوا

التعليم الجامعي العربي وأطمة القيم فى عالم ط حدود مصقر  ،المنعققد فقى الفتقرة مقا -16

 17ساتمار  ، 2015امعة عيا رم
 30ساتمار  ،2015ص 82

( )73المر ع السار  ،ص.82
( )74المر ع السار  ،ص 85

394

 ،مرك

اوير التعليم الجامعي ،يام  ، 19العقدد

