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تعد القضية السكانية من القضااي ذات األمهية اليت واجهت الدولة منذ زمن بعيد   
والتزال تستحوذ على حيز كبري من تفكري القيادات السياسية ابلدولة وعلى رأسها رئيس 
اجلمهورية الذى دائما يوجه بضرورة مواجهة  تلك القضية من خالل مجيع وزارات الدولة، 
كما كانت من ضمن أولوايت واهتمامات معايل األستاذة الدكتورة/ هالة زايد وزير الصحة 
هبا  املنوط  اجلهة  يعترب  والذى  للسكان،  القومي  للمجلس  والسكان من خالل رائستها 
مسئولية مواجهة القضية السكانية جنباً إىل جنب مع مجيع األجهزة احلكومية واألهلية اليت 
تتعاون يف حتمل هذه املسئولية للحد من ظاهرة النمو السكاين املتزايد والوصول مبعدل 
كهدف عام لالسرتاتيجية   2030 2,4 طفل لكل سيدة حبلول عام  إىل  الكلى  االجناب 
تقدمي  املعرفية،  األوراق  هذه  من كتابة  الرئيسي  اهلدف  ولقد كان  للسكان،  القومية 
املعلومات الالزمة واملوثقة املتعلقة ابألوضاع السكانية، واالجتماعية للمهتمني، وملتخذي 
القرار من أجل اإلسهام يف التعرف على الوضع احلايل والرؤية املستقبلية للسكان يف مصر 
من اجل املسامهة يف صياغة السياسات، وإعداد اخلطط، والربامج التنموية اليت يشكل 
البعد السكاين احملور الرئيسي فيها، وربــط وإبراز النتائج املتوقعة للهبة الدميوجرافية اليت 
تشهدها مصر االن ابلوقائع االجتماعية، واخلدمية، واالقتصادية، والبيئية، والبنية التحتية 
سوق  على  انعكاسها  وخباصة  الكلّية،  االقتصادية  ابملتغريات  وكذلك  توافرها،  الالزم 
هذه  من  االستفادة  تعظيم  يف  االقتصادي  للهيكل  التنموية  اإلصالحات  ودور  العمل، 
الفرصة، متمنيا من هللا ان تساهم هذه األوراق يف رسم صورة املستقبل للسياسات التنموية 
الواجب اختاذها على املستوى القومي واحملافظات يف ضوء الوضع الراهن واهداف التنمية 

املستدامة.

تقديــــم

أ.د/ طارق توفيق
انئب وزير الصحة والسكان 

لشئون السكان 



إن الزايدة املضطردة يف أعداد السكان قد ألقت أبعباء متزايدة على الطلب على التعليم؛ مما أدى   
إىل اجتاه الدولة حنو التوسع الكمي على حساب اإلنفاق على عناصر اجلودة التعليمية، وقد انعكس ذلك 
والربامج،  واملناهج،  املدرسية،  التجهيزات  الدراسية، وضعف  الفرتات  وتعدد  الفصول،  ارتفاع كثافة  يف 
وطرق التدريس، والوسائل، وكفاءة املعلمني، واملديرين، وأنظمة وأساليب وأدوات التقييم، ومن هنا جند أن 
داعًما  تعليًما  ليصبح  بشرية،  طاقات  يبىن كفاءات، وحيشد  ماسة ألن  التعليم يف مصر يف حاجة  نظام 
للتنمية، تعليًما يعد للمستقبل؛ يستمد مناهجه وأهدافه من خربات املاضي ورؤية مستقبلية ترتبط ببناء 
زايدة  يف  ويساهم  البطالة،  من  يقلص  فهو  مث  ومن  والتدريب،  للتوظيف  قابلة  خمرجاته  جتعل  اإلنسان، 
معدالت النمو االقتصادي والتنمية الشاملة، ليصبح  تعليًما يقضي على األمية بكل أشكاهلا. وال يتأتى 
ذلك إال من خالل االهتمام ابلتعليم الفين  الذي حيتاج إىل توفري بنية حمدثة لتخصصات التعليم الفين 
والتدريب املهين، من خالل املناهج املطورة واألساليب اليت تساير الدول املتقدمة ىف تناوهلا جلميع جوانبه 

املختلفة، وتتوافق خمرجاته مع متطلبات سوق العمل.
ويعترب التعليم الفىن ىف مجيع دول العامل هو املصدر الرئيسى إلمداد سوق العمل ابلعمالة الفنية   
املدربة حرفيا، والىت تلعب دورا هاما ىف تنمية البالد، وحيظى هذا النوع من التعليم أبمهية كربى ىف معظم 
الدول املتقدمة سواء من حكوماهتا أو من اجملتمع الصناعي والتجاري والذى يسعى إىل احلصول على عمالة 
متعلمة ومدربة، ويعرف التعليم الفين أبنه “ ذلك النوع من التعليم الذي يهدف اىل إعداد فىن ماهر قادر 
على املنافسة ابلسوق احمللية و اإلقليمية والعاملية، ويشارك إبجيابية يف تقدم ورُقِّى الوطن"، وينقسم التعليم 
الفين إىل ثالثة أنواع (جتاري وفندقي - زراعي - صناعي)، وتتمثل املشكلة الرئيسية الىت نواجهها ىف مصر 
مع هذه األنواع من التعليم يف النظرة املتدنية الىت ينظرها أفراد اجملتمع املصرى خلرجيي املدارس الفنية بكافة 
ختصصاهتا وأنواعها،  فهذه النظرة هى الىت حتجم بعض األفراد من اإلقبال على االلتحاق ابملدارس الثانوية 
الفنية إال اضطرارا نتيجة لعدم حصول الطالب أو الطالبة على اجملموع الذى يؤهلهم لاللتحاق ابملدارس 

الثانوية للحصول على شهادة الثانوية العامة.

التعليم الفين يف مصر

 اخلطة االسرتاتيجية للتعليم قبل اجلامعي    ٢٠٣٠ - ٢٠١٤

٣

النظرة الدونية اىل التعليم الفين وضعف مردودة اجملتمعي يؤدى اىل احجام االفراد 
من االقبال عليه كمسار تعليمي تنموي

مقدمـــة



ابلنظر اىل خريطة التعليم الفين يف مصر أبنواعه (الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي)، يتضح   
أن نسبة امللتحقني ابملدارس الثانوية الفنية بلغت (52.2٪) (شكل 1) من إمجايل طالب املراحل الثانوية 
جمتمعه والبالغ عددهم 3.573.689 طالًب وطالبة، وقد نتج عن هذا اخللل كثافة طالبية تقارب الضعف 
يف املدارس الثانوية الفنية مقارنة مبدارس الثانوي العام، مبا انعكس قطعاً على املنتج التعليمي، والصورة 
الذهنية السلبية عن طالب ما يسمونه أنفسهم بـ "الدبلون"، فمتوسط طالب املدرسة الواحدة ابلتعليم 

الفين بلغ 870 طالًبا، مقابل 492 طالًبا فقط يف مدرسة اثنوي العام اي النصف تقريباً. 

تفرضها  الىت  احلتمية  الضرورات  الراهن أمهية خاصة ىف ظل  الوقت  الفىن ىف  التعليم  ويكتسب   
التحدايت العاملية املعاصرة، وجمتمع املعرفة الذي أصبح يطرح أشكاال جديدة للعمل، ويتطلب ختصصات 
غري منطية ال يوفرها التعليم العاىل، وإدراكا من الدولة لدور التعليم الفىن احملوري يف حتقيق التنمية، مت البدء 

يف تطبيق منظومة جديدة لتطوير التعليم الفىن، وفق رؤية جديدة  تعتمد على أربعة حماور رئيسية: 
-    أوال.. املدرسة ووسائل التعليم داخلها من ورش ومعدات 
-    اثنيا.. الربانمج الدراسي ويشمل املنهج وبرامج التدريب. 

-    اثلثا.. املعلم وتنمية مهاراته 
-  رابعا.. الشراكة بني وزارة التعليم وأصحاب سوق العمل لتوفري االحتياجات املطلوبة والعمالة املاهرة.

٤



٥

وأييت توجه الدولة  لتطوير التعليم الفين استجابة لنص الدستور الذي ألزم الدولة ابلتوسع يف هذا   
النوع من التعليم، لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة املدربة، حيث نصت املادة (20) منه على 
أن:" تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفين والتقين والتدريب املهين وتطويره، والتوسع يف أنواع التعليم الفين 

كافة، وفًقا ملعايري اجلودة العاملي."
وميكننا توضيح ذلك من خالل عرض "التحليل اإلحصائي للتعليم الفين يف مصر" والذي أعده اجمللس 

القومي للسكان، ومتثلت أهم نتائجه فيما يلي: - 

1-  ميثل التعليم الفين يف مصر حوايل (52 %) من امجاىل التعليم الثانوى على مستوى اجلمهورية، ومتثل 
حمافظات الشرقية واملنيا والدقهلية والقاهرة واجليزة حوايل (37 %) من امجاىل امللتحقني ابلتعليم الفىن على 
مستوى اجلمهورية، وتعترب حمافظة الشرقية أعلى حمافظة على مستوى اجلمهورية يف حني كانت حمافظات 
(جنوب سيناء-الوادي اجلديد-البحر االمحر-مرسى مطروح) اقل احملافظات وفقا ملا يظهره الشكل (2).

2- حتتل  حمافظة مرسى مطروح النسبة االكرب (69 %) من حيث نسبة التعليم الفىن جلملة التعليم الثانوى 
على مستوى اجلمهورية، يف حني بلغت نسبة التعليم الفين أكثر من (50 %) من مجلة التعليم الثانوى يف 
مجيع حمافظات اجلمهورية عدا حمافظات (االسكندرية - القاهرة -اجليزة - بورسعيد - املنوفية) ابلرتتيب 

.(48.3 - 47.9 - 39.7 - 33.2 - 32.1) %

التعليم الفين يف أرقام
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نسبة التعليم الفين/مجلة التعليم الثانوي : 52.2%
2018 - 2017

شكل (2) إمجايل التعليم الفين على مستوى اجلمهورية 2017 - 2018



3-  وابلنظر إىل توزيعات التعليم الفين أبنواعه املختلفة على مستوى حمافظات اجلمهورية يتضح لنا ما 
يلي:- ترتكز نسبة (70%) من امجاىل التعليم الفىن الصناعى ىف 11 حمافظة وهي ( البحرية - الدقهلية - 
املنيا - املنوفية - القاهرة - القليوبية - سوهاج - الغربية - اجليزة - املنوفية - الفيوم )، كما ترتكز نسبة 
(71%) من مجلة التعليم الفىن الزراعى ىف 10 حمافظات تتمثل يف ( املنيا- قنا- اسيوط - الشرقية - 
البحرية- الفيوم - كفر الشيخ  القليوبية - بىن سويف -الدقهلية)، وأيضا ترتكز نسبة (71%) من مجلة 
التعليم الفىن التجارى ىف 10 حمافظات وهي ( الشرقية - سوهاج - اجليزة- القاهرة - املنيا -  القليوبية 
- الدقهلية- اسيوط - كفر الشيخ  -  الفيوم)، ابإلضافة إىل تركز نسبة (75%) من امجاىل التعليم الفىن 

الفندقى ىف مخس حمافظات وهي (اجليزة، القاهرة، القليوبية، الغربية، و االسكندرية).
4- كما جند أيضا أن نسبة (66%) من امجاىل طالب التعليم الفىن للعام الدراسي (2017-2018) توجد 
ىف 10 حمافظات وهي (الشرقية - املنيا - الدقهلية - القاهرة - اجليزة - البحرية - سوهاج - القليوبية 
بلغت   (2017-2016) الدراسى  العام  يف  االانث  الطلبة  نسبة  أن  جند  الفيوم)، كما   - الغربية   -
(42.5%)، وكانت اعلى نسب ىف احملافظات التالية ابلرتتيب (القاهرة - الشرقية -  كفر الشيخ - بىن 

سويف -  دمياط -  الدقهلية -  الغربية - القليوبية - البحرية). 

٦

-  يتضح لنا من الشكل (3) أن أعلى نسبة للمتعطلني طبقا للحالة التعليمية هي بني خرجيي التعليم الفين 
وبلغت حواىل (34%) وفقا لبياانت اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واالحصاء ابريل عام 2019، مما يشري 
اىل ان هناك خلل بني خمرجات التعليم الفىن واحتياجات سوق العمل املصري؛ وهذا ما يؤكد على ما مت 
طرحه سابقا من ضرورة تطوير منظومة التعليم الفىن مبا يتناسب مع متطلبات العمل على مستوى اجلمهورية 
يقرءون ويكتبون) وذلك إلمكانية  (األميني ومن  فئات  توجد بني  للبطالة  اقل نسب  ان  للنظر  وامللفت 

امتهاهنم أاي من الوظائف الدنيا املتاحة.   

التعليم الفىن والبطالة  



٧

-  وفقا للبياانت املوضحة ابلشكلني (4 و 5) تبني ارتفاع نسب البطالة بني خرجيى التعليم الفىن من 
اإلانث بشكل عام  يف الريف واحلضر مبعظم حمافظات اجلمهورية؛ مما يشري اىل ضرورة اعادة النظر يف نوع 

التعليم الفين الذي تتلقاه االانث ووفقا إلمكانياهتم ومهاراهتم الفنية.



٨

-  هناك عالقة طردية بني التعليم الفىن الزراعى ونسب البطالة بني خرجيى التعليم الفىن على مستوى مجيع 
احملافظات، فكلما زادت نسبة الطالب ىف التعليم الفىن الزراعى ىف احملافظة زادت نسبة البطالة بني خرجيى 
التعليم الفىن ألبناء احملافظة كما هو واضح ىف حمافظات (املنيا - الشرقية - البحرية - اسيوط - الفيوم 

- قنا). (شكل 6).   

-  يوضح شكل (7) وجود عالقة طردية ولكن بدون دالله احصائية بني نسبة االانث ىف التعليم الفىن 
التعليم الفين  ابحملافظة ومعدل االجناب الكلى لكل سيدة ىف احملافظة، فكلما ارتفعت نسب االانث يف 
ابحملافظة ارتفعت معدالت االجناب بني السيدات وتبني تركز ذلك ىف حمافظات (الفيوم - سوهاج - املنيا 

- أسيوط - بىن سويف - القليوبية - االمساعيلية).

6

7



٩

هناك عالقة طردية بدون دالله احصائية بني نسبة االانث يف التعليم الفين ابحملافظة ونسب الزواج   
قبل 18 سنة ابحملافظة (شكل 8) حيث ارتفعت نسبة الزواج قبل 18 سنة  ألكثر من (15%) يف احملافظات 
اليت ارتفعت هبا نسب التعليم الفىن بني االانث مثل (الفيوم - بىن سويف - البحرية - املنيا - الدقهلية 
- كفر الشيخ - اسيوط - اجليزة - قنا - سوهاج) مما يشري اىل ضرورة اعادة النظر ىف عدد سنوات 

التعليم الفىن لالانث بشكل خاص.  

8



يعترب التعليم الفىن ىف أى من دول العامل هو املصدر الرئيسى إلمداد سوق العمل ابلعمالة الفنية   
املدربة حرفيا، والىت تلعب دورا هاما يف تنمية البالد، وحيظى هذا النوع من التعليم أبمهية كربى ىف معظم 
الدول املتقدمة وأيضا ىف دور التنمية، سواء من حكوماهتا أو من اجملتمع الصناعي والتجاري والذي يهمه 

احلصول على عمالة متعلمة ومدربة، ومن أهم هذه التجاب الدولية هي: -

تربز ماليزاي كأحد دول جنوب شرق آسيا اليت تتجه إىل تطوير سياساهتا التعليمية من خالل تنمية   
مواردها البشرية من أجل صناعة ماليزاي كدولة متقدمة حبلول 2020، ورغم أن معدالت القيد اإلمجايل يف 
التعليم املهين والفين يف ماليزاي ما زالت منخفضة حيث تصل إىل 4.2%، حسب إحصاءات اليونسكو 

.2001

-  ماليزاي تتبع سياسة الدمج بني التعليم العام والتعليم الفين واملهين من خالل مناهج املدارس املاليزية 
   “Living  Skills” (املهارات احليوية) واليت حتتوي على تدريب مهين يف سن مبكرة، حيث إن منهج

يتضمن املهنية احلرفية، والصيانة، واإلصالح، واإلنتاج، ويقدم حىت يف املدارس االبتدائية.
-  أما منهج املدرسة الثانوية العليا Upper Secondary فان السياسات التعليمية املاليزية تبحث عن 
روح (املنهج املتكامل) Integrated Curricula للمدرسة الثانويِة. إّن منهج الثانوية العليا منظم إىل 
اجملاالت االختيارية واإلضافية. حيث هناك تسع جماالت أدرجت حتت اجملموعات املهنية والفنية وهي: 
اإلضافية،  الرايضيات  املنزيل،  االقتصاد  الزراعية،  العلوم  التجارة،  األساسي،  االقتصاد  احملاسبة،  مبادئ 
هندسة الرسم، هندسة التكنولوجيا، االخرتاع. كل جمال اختياري مهين يوزع أربع فرتات تعليمية ابألسبوع 
أو 8.5% من التعليم الكلي ملنهج الثانوِية العليا، إن استخدام اجملاالت االختيارية يف منهج املدرسة موّثق 

بشكل جيد يف األدبيات. 
-  يف احلالة املاليزية، الفكرة األساسية لتقدمي اجملاالت االختيارية يف املدارس األكادميية الثانوية َأن متّكن 
أساس كاف  َتزويد  تستهدف  االختيارية  اجملاالت  وإمكاانهتم.  وكفاءاهتم  مصاحلهم  َتطوير  من  الطالب 

للطالب لدخول عامل العمل أو ملتابعة التعليم العايل.

١٠

جتارب الدول يف التعليم الفين

ماليزاي



١١

أما اهلند فتعّد من الدول اليت هلا خربات رائدة يف مواجهة البطالة عن طريق التدريب والتعليم املهين   
تقدمي  أمهها  من  واليت  والفين،  املهين  الثانوي  التعليم  لتحسني  املستخدمة  السياسات  من خالل  والفين 
الكورسات املهنية بكل مستوايهتا، جتاوز الربامج املهنية املتاحة يف املدارس فقط من خالل التوسع يف نظام 
التعليم املفتوح ملرونته البالغة يف اإلاتحة، العالقة الفعالة بني نظام التعليم املهين والفين وبني عامل العمل 

والصناعة، التوجه حنو التلمذة الصناعية، والربط بني التعليم املهين والتقين والتعليم العام.

حدث تطور كبري يف التعليم الصناعي حيث تطور التعليم الفرنسي من املركزية إىل الالمركزية مع   
إدخال  مع  املعلومات  علم  مثل  العلمية  الدراسات  من  جمموعة  تطوير  مث  الثانوية  شهادة  فروع  تطوير 
تكنولوجيا التعليم واستخدام التليفزيون يف التعليم، ذلك وقد حاولت املدارس الفنية الصناعية على أن 
تتفاعل مع الواقع العاملي حيث ركزت املدارس الفرنسية على امليكانيكا اآللية. واملعلوماتية الصناعية وإدارة 

املاكينة ونظم املعلومات وتركز على املوارد واالحتياجات وطرق التصنع.

يلعب التعليم املهين والصناعي دور كبري يف الوالايت املتحدة حيث (يتم اكتشاف الطالب ذوي   
التوجه املهين يف املرحلة االبتدائية) لذلك يوجد ابلوالايت املتحدة عدة برامج للتعليم الصناعي

منها برامج التعليم التكنولوجية ابلوالايت املتحدة، والىت ركزت على ثالثة جوانب: -
أ) الفنون الصناعية: - تشتمل على الرسم الصناعي - االستخدام اآلمن للعدد اليدوية وتصميم وبناء 

مناذج صغرية واآلالت واملعدات لتشغيل املعادن.
ب) قسم الكمبيوتر: - يشمل مقدمة عن الربجمة - للغة اللوغو.

ج) قسم الثقافة الكمبيوترية: - يشتمل على تطبيقات الكمبيوتر وتكوين قاعدة البياانت وإدارهتا.

الــهنــــد

فرنســــا

الوالايت املتحدة األمريكية



١٢

مقارنة بني نظام التعليم الفين بني مصر وكوراي اجلنوبية



١٣

أهــــم التوصيـــــات
- ضرورة االهتمام ابحملافظات ذات الطبيعة اخلاصة من حيث نوع املهن املنتشرة هبا وتوفري املدارس الفنية 
الىت ختدم هذه املهن، مثال ذلك حمافظة دمياط واليت تشتهر بصناعة األاثث وذلك من خالل تذليل كافة 
العقبات وتوفري االمكانيات املادية والفنية إلعداد خرجيني وعمالة ماهرة ومدربة لتطوير هذه املهن مبا جيعلها 

منافسة لألسواق العاملية.
- ضرورة تغيري نظرة اجملتمع خلرجيى املدارس الثانوية الفنية بكافة ختصصاهتا ويكون ذلك بتغيري كامل شامل 

لوضع هذه النوعية من التعليم ضمن منظومة التعليم قبل اجلامعى والتعليم اجلامعى.
- إن إصالح منظومة التعليم الفين والتدريب املهين، تتطلب جهد ومشاركة أكرب من القطاع اخلاص، كونه 
االرتقاء  يف  واملسامهة  احتياجاته  خارطة  وضع  يف  املشاركة  عليه  مث  ومن  التعليمي،  املنتج  من  املستفيد 
ابملستوى التعليمي، كما أن التوسع يف التعليم الفين، لن يكون اال من خالل الدمج بني املدرسة واملصنع 

لتخريج منتج تعليمي مبستوى كفاءة الئق.
- وضع حلول جذرية لتعدد اجلهات املنوط هبا اإلشراف على منظومة التعليم الفين والتدريب املهين لدرجة 
العاملة واإلنتاج  الرتبية والتعليم، والصناعة والقوى  وزارات على االختصاصات، أمهها وزارات  تنازع 5 
احلريب والصحة حبيث تكون جهة واحدة هى املنوط هبا االشراف على التعليم الفىن، او ان يكون مثال 
التعليم الفىن الصناعى حتت اشراف وزارة الصناعة فقط وحتديد االقسام ذات االولوية يف املدارس الفنية 
الدولة من صناعات وكذلك وفقا لطبيعة احملافظة من  مهن اساسية  على مستوى اجلمهورية مبا حتتاجه 
منتشرة هبا كما مت ذكره سالفا، كذلك التعليم الفىن الزراعى والتعليم الفىن الفندقى والتجارى مبعىن ان يرتبط 

التعليم الفىن ابالحتياجات احلقيقية لسوق العمل سواء على املستوى القومى او على املستوى احمللى.
- تعزيز قدرات املعلمني واملدربني وفق أفضل املمارسات العاملية ىف التدريب والتعليم املهىن والتقىن.

- تطوير منظومة التعليم الفين جيب أن تنطلق من أرضية التمويل املضاعف للمنظومة التعليمية يف امليزانية 
العامة لإليفاء ابالحتياجات األساسية، وضرورة وجود دعم سياسى لتطوير هذه املنظومة فعليا. 

- إعطاء األولوية خلرجيى التدريب والتعليم املهىن والتقىن يف تقدمي تسهيالت من قبل اجلهات املاحنة لتمويل 
املشاريع الصغرية واملتوسطة.

- توعية اجملتمع لتعزيز اإلجتاهات اإلجيابية للمجتمع حنو العمل املهىن والتقىن، لزايدة أعداد امللتحقني 
بربامج ومؤسسات التدريب والتعليم املهىن والتقىن.

- إعادة النظر يف عدد سنوات التعليم الفين الذي تتلقاه الفتيات بشكل خاص، حبيث يتم زايدة عدد 
السنوات مما  يؤدى اىل خلق فرص أكرب للتمكني االقتصادي وأتخري سن الزواج واالجناب.


