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في  سوق العملالتعلیم الثانوي الفني الصناعي وربطھ ب تطویر
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 العربیة ةباللغ ملخص البحث
  سوق العملالفني الصناعي وربطھ ب الثانويالتعلیم  تطویر

  )دراسة مقارنة ( في جمھوریة مصر العربیة 
  مقدمة 

 الحاديیجتاز العالم الیوم مرحلة انتقالیة بالغة الصعوبة للدخول إلى القرن 
الحیاة فى  نواحيلعشرین وسط تحوالت دولیة وسیاسیة واقتصادیة انعكست على وا

ال االتجارب الدولیة المعاصرة بما ال یدع مج أثبتتالمجتمعات المختلفة ھذا وقد 
التعلیم وأن كل الدول التى تقدمت بما  ھيللشك أن بدایة التقدم الحقیقیة بل الوحیدة 

، بل أن الدول المتقدمة نفسھا تضع مالتعلیابة فیھا النمور اآلسیویة تقدمت من بو
  .التعلیم فى أولویة برامجھا وسیاستھا

سوق الصناعي وربطھ ب الثانويالتعلیم  سعى ھذا البحث للتوصل إلى تطویروی
  . في جمھوریة مصر العربیة عن طریق الدراسة المقارنة العمل

 The Problem of the                            :مشكلة البحث
Research 

  :التالي الرئیسيمشكلة البحث فى التساؤل  تمثلت
في جمھوریة مصر  سوق العملالصناعي وربطھ ب الثانويالتعلیم  كیف یمكن تطویر

  العربیة ؟
 :التالیةویتفرع من ھذا التساؤل التساؤالت 

 الصناعي بسوق العمل ؟  الثانويالتعلیم  ما تجربة الیابان في مجال ربط 
 الصناعي بسوق العمل ؟  الثانويالتعلیم  بة ألمانیا في مجال ربطما تجر 
  الصناعي بجمھوریة مصر العربیة وربطھ بسوق  الثانويما واقع التعلیم

 العمل ؟     
  الصناعي الثانويبین واقع ربط التعلیم  االختالفما أوجھ الشبھ وأوجھ 

  بسوق العمل فى مصر ونظیرھا فى كل من الیابان وألمانیا؟
 سوق العملالصناعي لربطھ ب الثانويالتعلیم  ما التصور المقترح لتطویر 

  في جمھوریة مصر العربیة في ضوء تجربة كال من الیابان وألمانیا ؟
 The Aims of the                           :أھداف الدراسة
Research 

  :فى الجوانب التالیة الحاليتحددت أھداف البحث 
 الصناعي بسوق  الثانويالتعلیم  ة الیابان في مجال ربطالتعرف على تجرب

 .العمل
 الصناعي بسوق  الثانويالتعلیم  التعرف على تجربة ألمانیا في مجال ربط

 .العمل
  الصناعي بجمھوریة مصر العربیة ومدى  الثانويالوقوف على واقع التعلیم

 .   ربطھ بسوق العمل
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 ي بسوق العمل في جمھوریة الصناع الثانويالتعلیم  تحدید معوقات ربط
 . مصر العربیة

    الثانويبین واقع ربط التعلیم  االختالفتحدید أوجھ الشبھ وأوجھ 
 . بسوق العمل فى مصر ونظیرھا فى كل من الیابان وألمانیا الصناعي

 سوق العملالصناعي لربطھ ب الثانويالتعلیم  وضع تصور مقترح لتطویر 
  0تجربة كال من الیابان وألمانیا  في جمھوریة مصر العربیة على ضوء

 The Importance of the                :البحــثأھمیــة 
Research  

  :یليفیما  الحاليتبرز أھمیة البحث 
  الكشف عن سبل تطویر اإلعداد لفئة العمالة الفنیة الماھرة مستقبال وتأھیلھا

  0للعمل في المؤسسات اإلنتاجیة الحدیثة لرفعة الوطن 
  توضیح الدور الحیوي الذي یمكن أن یلعبھ رجال األعمال والقطاع الخاص

بالتعاون مع الحكومة في تنمیة الثروة البشریة وإتاحة الفرصة لتدریب 
الشباب تدریبا عملیا وواقعیا على أحدث وسائل تكنولوجیا اإلنتاج بما یتیح 

بعملیات لھم اكتساب مھارات عملیة وعلمیة متطورة من شأنھا االرتقاء 
 0اإلنتاج 

 مواجھة التغیرات السریعة التي یواجھھا سوق العمل . 
  البحث الحالي ما ھو إال محاولة لمواكبة االتجاه العام الذي یؤكد أھمیة

الصناعي وتقویم برامجھ من أجل ربط ھذا التعلیم  الثانويإصالح التعلیم 
  0 بظروف المجتمع المتغیر وتوثیق صلتھ بعالم العمل واإلنتاج

 The Limitations of the             :البحـــثد وحــد
Research         فى حدوده التالیة الحاليتحدد البحث:  

أبریل، مایو لعام  شھريتم إجراء الدراسة المیدانیة خالل  :الزمنيالبعد  -1
  .م2008

السادس  -الفیوم( على محافظات  الحالياقتصر البحث  :الجغرافيالبعد   -2
 .لتطبیق الدراسة المیدانیة) أسوان  -رمن أكتوب

الفني  الثانوياقتصرت الدراسة على نظام التعلیم  :الموضوعيالحد  -3
الیابان وألمانیا حیث (الصناعي في جمھوریة مصر العربیة وبعض الدول 

بھدف ) الصناعي وربطھ بسوق العمل  الثانويیوجد بھما اھتمام بالتعلیم 
في جمھوریة  سوق العملالصناعي وربطھ بالفني  الثانويالتعلیم  تطویر

  0مصر العربیة 
اقتصر البحث على عینة مكونة من ثالث فئات مختلفة  :الحد البشرى -4

  :وھى
  وأیضا  الصناعيرؤساء األعمال بالقطاع / مدیريعینة من

 .اإلنتاج مشرفيرؤساء األقسام الفنیة وكذلك 
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 ائلالمدرسین األو/ الوكالء/ النظار/ عینة من المدیرین /
 ).للمواد النظریة والمواد العملیة ( والمعلمین

  الذین یعملون فى  الصناعي الفني الثانويالتعلیم  خریجيعینة من
  .بمختلف التخصصات) ذكورا وإناثا ( قطاعات العمل 

 The Method and instruments of the  :وأدواتھ البحـــثمنھــج   
Research     

                                                                                                       
الوصف والتحلیل والمقارنة : لثالثةااستخدمت الباحثة المنھج المقارن بجوانبھ 

كل من االستبیانات  ةالتفسیریة، كما استخدمت الباحثة فى إجراء الدراسة المیدانی
د البحث على مصادر متعددة منھا الوثائق الرسمیة والمقابالت الشخصیة، وقد اعتم

والرسائل العلمیة  ةوالتقاریر والمؤتمرات والندوات والدوریات العلمیة المتخصص
والبحوث والكتب والمراجع والمطبوعات العربیة واألجنبیة فى موضوع البحث 

  .الحالي
 The Steps of the                     :خطوات البحث
Research 

  : تضمن السیر فى البحث الفصول التالیة   
-المقدمة: ( تضمن عرض كل من والذياإلطار العام للبحث  :الفصل األول

––المفاھیم -األدوات  -المنھج –األھداف  – األھمیة-الحدود  -المشكلة 
  ).الدراسات السابقة

ق الصناعي بسو الثانويالتعلیم  تجربة الیابان في مجال ربط :الفصل الثاني 
 . العمل

الصناعي بسوق  الثانويالتعلیم  تجربة ألمانیا في مجال ربط :الفصل الثالث 
  . العمل

الفني الصناعي في جمھوریة مصر العربیة  الثانويواقع التعلیم  :الفصل الرابع
 .  ومدى ربطھ بسوق العمل

  .الدراسة المیدانیة  :الفصل الخامس   
    ربط التعلیم الثانوي الصناعي بسوق العمل في  عتحلیل مقارن لواق :الفصل السادس    

التعلیم الثانوي  لتطویر تصور مقترحووضع  ،كل من الیابان وألمانیا ومصر
                 .في جمھوریة مصر العربیة سوق العملالصناعي لربطھ ب


