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الشاملة   دور التعليم الفني في تحقيق التنمية الصناعية 
 فــــي مصـــــــــر المستدامةو 

 
 أميرة محمد عمارة 

 قسم االقتصاد والتجارة الخارجية  -أستاذ مساعد 
 جامعة حلوان.  -كلية التجارة وإدارة األعمال  

 
 مستخلص 

الستراتيجية    األساسية  المحاور  أحد  والمهني  الفني  والتدريب  التعليم  تطوير  يعد 
المنبثقة من    التجــارة  وزارة رؤية مصر  والصناعــة،  المستدامة:  التنمية  "، 2030"استراتيجية 

حيث تستهدف استراتيجية الوزارة أن تقود التنمية الصناعية عملية النمو الشامل والمستدام. 
دور  هذه  تهدفو  بحث  إلى  الشاملة    الدراسة  الصناعية  التنمية  تحقيق  في  الفني  التعليم 

مصر في  اوالمستدامة  في  من  ،  متجه  وذلك    ،2018إلى    1990لفترة  نموذج  باستخدام 
الذاتي   النموذج Vector Auto Regression Model (VAR)االنحدار  . ويشتمل هذا 

سببية   اختبار  توّصلت Grangerعلى  وقد  التباين.  وتحليل  الدفعية،  االستجابة  ودالة   ،
الفني والقيمة المضافة   التعليم  بين  باعتبارها  الدراسة إلى أن هناك عالقة موجبة  للصناعة، 

ل الصناعيةمؤشرًا  و   لتنمية  للتعليم المستدامةالشاملة  النسبية  األهمية  أن  إلى  توّصلت  كما   .
القيمة المضافة للصناعة، وذلك  التغّير في  ر  ُتفسّ  التي  الفني هي األعلى ضمن الصدمات 

 في كل من األجلين القصير والطويل. 
المفتاحية التعليمالكلمات  الشاملة    تدريبال  الفني؛  :  الصناعية  التنمية  المهني؛ 

للصناعة؛  المضافة  القيمة  البشري؛  والمستدامة؛  المال  االنحدار    رأس  متجه  نموذج 
لـ    ؛(VAR)  الذاتي السببية  الدفعية  Grangerاختبار  االستجابة  دالة    ؛ (IRF)؛ 

 .MENA دول الشرق األوسط وشمال أفريقيامصر؛ 
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The Role of Technical Education in Achieving 

Inclusive and Sustainable Industrial Development       

in Egypt 

Abstract 
 The development of technical and vocational 

education and training is one of the main pillars of the Ministry 

of Trade and Industry strategy emanating from the "Sustainable 

Development Strategy: Egypt's Vision 2030", since the 

Ministry's strategy aims  at making industrial development the 

driving force of the inclusive and sustainable growth process. 

The objective of this study is to investigate the role of technical 

education in achieving inclusive and sustainable industrial 

development in Egypt, in the period 1990-2018, using a Vector 

Autoregression (VAR) model. The VAR model includes: 

Granger causality test, impulse response function and variance 

decomposition. The study concludes that there is a positive 

relationship between technical education and manufacturing 

value added, as a measure of inclusive and sustainable industrial 

development. It also finds that technical education is the most 

important shock that explains changes in manufacturing value 

added, in both the short and long run. 

 

Keywords: Technical Education; Vocational Training; Inclusive 

and Sustainable Industrial Development; Manufacturing Value 

Added;  Human Capital; Vector Autoregression (VAR) Model; 

Granger Causality Test; Impulse Response Function; Egypt; 

MENA Countries. 
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 مقدمة أواًل: 
منظمة األمم المتحدة   الدول األعضاء في  تهالذي اعتمد،  إعالن ليما  وضع 

الصناعية    United Nations Industrial Developmentللتنمية 

Organization (UNIDO)  ديسمبر جديدة    ،2013عام    في  لرؤية  األساس 
والمستدامة. الشاملة  الصناعية  الرؤيةو   للتنمية  هذه  الصناعية  ل  الجديدة  ُتعد  لتنمية 

ب  اً جزء إقامة  على  ينص  الذي  المستدامة  التنمية  أهداف  من  التاسع  الهدف  نية من 
االبتكار.   أساسية الشامل والمستدام، وتشجيع  التصنيع  الصمود، وتحفيز   قادرة على 

األول  العنصر  يتمثل  والمستدامة،  الشاملة  الصناعية  للتنمية  عناصر  ثالثة  وهناك 
االقتصاديةمنها   للتنمية  كمحرك  والمستدام  األجل  طويل  التصنيع  يتمثل و   .في 

في  الثاني  االجتماعية    العنصر  الناحية  من  الشاملة  الصناعية  ر  وفّ ت  التيالتنمية 
الثالثأما    .للجميع  للمنافع  عادالً   اً توزيعتحقق  متكافئة و   اً فرص في   فيتمثل  العنصر 

البيئية، والفصل ما بين الرخاء الذي تولّ  من جانب  ده األنشطة الصناعية  االستدامة 
للموارد المفرط  السلبي واالستخدام  البيئي  واألثر  )  الطبيعية  آخر  جانب  منظمة من 

الصناعية للتنمية  المتحدة  ص  2015،  األمم  ص  اللو (.  1-2،   دورفني  لتعليم 
يساهم في توفير    أنه  حيث  ، التنمية الصناعية الشاملة والمستدامةتحقيق    في أساسي  

، ر التكنولوجي الالزم لتحقيق التنمية المستدامةلتعامل مع التغيّ ا  قادرة علىالمهارات ال
 هذه المهارات ومن ثم يؤكد على فكرة صحاب  ويتيح في نفس الوقت فرص عمل أل

 .     دون استثناء لجميعاالتنمية  أن تشمل هذه

العديد من   أداء  في  ضعف  وجود  أن  إلى  السياق  هذا  في  اإلشارة  وتجدر 
الصناعات في الدول النامية بالمقارنة بمثيالتها في الدول المتقدمة ال يرجع فقط إلى 
المهارات  غياب  إلى  وأيضًا  بل  الصناعات،  بهذه  المرتبطة  الفنية  المعرفة  غياب 

كنولوجيا واستخدامها. ومن هنا تبرز أهمية وجود قاعدة ماهرة من الالزمة إلنتاج الت
التنمية  لتحقيق  المطلوب  الصناعي  التطوير  تعزيز  شأنها  من  البشري  المال  رأس 

 . (Adejumo, 2013, p.639)المستدامة 
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 مشكلة الدراسة 
المهار   ساتاعديد من التقارير والدر الأبرز    التوافق بين و ت،  اأن نقص  عدم 

مخرجات النظام التعليمي واحتياجات الصناعة، واالفتقار إلى العمالة الحاصلة على  
الضرور   الفني  التعليم المهني  اإلنتاجية  يينوالتدريب  جميعها   عناصر  لزيادة   تشكّ ل 
على   رئيسياً   تحدياً  المرتكزة  االقتصادية  الصناعي  للتنمية  إصالح )  القطاع  برنامج 

ال والتدريب  الفني  مصر  يمهنالتعليم  تاريخ،  في  بدون  في  (8-7ص    ص،  هذا   .
على   والمستدامة  الشاملة  الصناعية  التنمية  مفهوم  ظهور  فيه  يؤكد  الذي  الوقت 

والمدرّ  المؤهل  البشري  العنصر  توافر  والتكيّ ضرورة  التعامل  على  والقادر  مع  ب  ف 
يبرز دور   الحديثة. ومن هنا  الفنيوأهمية  التكنولوجيا    ىدحإك  ومدى جودته  التعليم 

المستدامة   الصناعية  التنمية  إلى  الوصول  خاللها  من  يمكن  التي  الشاملة  و القنوات 
 للجميع.

م  التالي:  التساؤل  على  اإلجابة  الدراسة  تحاول  التعليم هو    اوعليه  مساهمة  مدى 
 المستدامة في مصر؟ الشاملة و الفني في تحقيق التنمية الصناعية 

 فرضية الدراسة 
اختبار    الدراسة  "يؤ تحاول  التالية:  الفني    ديالفرضية  رفع    إلىالتعليم 

 .في مصر" المستدامةالشاملة و  معدالت التنمية الصناعية
 الهدف من الدراسة 

الصناعية    التنمية  تحقيق  في  الفني  التعليم  دور  بحث  إلى  الدراسة  تهدف 
مصر في  والمستدامة  التعليم الشاملة  بين  العالقة  على  التعّرف  خالل  من  وذلك   ،

الفني والتنمية الصناعية في األدبيات النظرية والتطبيقية، وتحليل وضع التعليم الفني 
التنمية الصناعية من أجل الوصول إلى    ير التعليم الفني في أثتفي مصر، ثم قياس  

 املة والمستدامة. نتائج يمكن االسترشاد بها في تحقيق التنمية الصناعية الش
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 أهمية الدراسة 
الدراسة على  تركّ   الفني في مصر    في  بحثالز هذه  التعليم  مدى مساهمة 
تحقيق والمستدامة  الصناعية  التنمية  في  بينماالشاملة  ال  ،  الدراسات تناول  من  عديد 

في  :السابقة ودوره  الفني  من  التعليم  عام  كٍل  بوجه  التنمية  أو  االقتصادي   ،النمو 
العمل  ،لوالتشغي الفني والتعليم العامو   ؛ونتائج سوق  التعليم  العائد من    ؛المقارنة بين 

العام   التعليم  في  ممثاًل  البشري  المال  رأس  الفني    -ودور  التنمية   -وليس  في 
الدراسات   تلكمن    العديدكما اعتمد  (.  Adejumo (2013)الصناعية )مثل دراسة  

 س دور التعليم الفني.   على األسلوب الوصفي فقط دون تقدير أو قيا
 منهجية الدراسة 

في   الفني  التعليم  دور  دراسة  في  االستنباطي  المنهج  على  الدراسة  تعتمد 
ذلك   إطار  وفي  مصر.  في  والمستدامة  الشاملة  الصناعية  التنمية  تستخدم  تحقيق 

بين العالقة  تحليل  في  الوصفي  األسلوب  الفني    الدراسة  الصناعية  و التعليم  التنمية 
والمستدامة والتط  الشاملة  النظرية  الدراسات  السابقةفي  القياسي بيقية  األسلوب  ثم   ،

التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر. وقد تم    لتقدير أثر التعليم الفني في
لتنمية المستدامة  من أهداف ا(  2-9الهدف رقم )في  التنمية الصناعية الشاملة    تناول
و "وهو   والمستدام  الشامل  التصنيع  عام  القيام،  تشجيع  ب2030بحلول  حصة  زياد،  ة 

الظروف  مع  تماشيًا  كبيرة  زيادة  اإلجمالي  المحلي  والناتج  العمالة  في  الصناعة 
  :". ويشتمل هذا الهدف على بعدينالوطنية، ومضاعفة نصيبها في الدول األقل نمواً 

ا دور  هو  األول  ويعب  إلالبعد  الصناعي  )  رنتاج  رقم  بـالمؤشر  الذي    (1-2-9عنه 
هما مقياسين  بدوره  الناتج  القي   يتناول  من  كنسبة  التحويلية  للصناعة  المضافة  مة 

فرد لكل  التحويلية  للصناعة  المضافة  والقيمة  اإلجمالي  هو    ؛ المحلي  الثاني  والبعد 
  وهو  (2-2-9عنه بالمؤشر رقم )  رالعمالة من أجل التصنيع الشامل والمستدام ويعب  

   .العمالة في الصناعة التحويلية كنسبة من إجمالي العمالة
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التحويلية كنسبة مؤشر  الدراسة الحالية    تستخدمو   القيمة المضافة للصناعة 
التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة للتعبير عن  الناتج المحلي اإلجمالي  على    من 

أنه التقدّ    اعتبار  لقياس  نطاق واسع  به على  معترف  الشامل  مؤشر  التصنيع  في  م 
للصن  نصيب  وألن  ،والمستدام المضافة  المحلي  القيمة  الناتج  من  التحويلية  اعة 
 على المستوى القومي بوجه   التنميةفي  دور التصنيع في االقتصاد ويعكس    اإلجمالي

التطبيق على وسيتم    .، ,9pp., 2019; 12, 10, pp.2017(UNIDO ,15(  عام
من   الفترة  في  نموذج  ،  2018إلى    1990مصر  الذاتي  ج  تّ مباستخدام  االنحدار  ه 

Vector Autoregression Model (VAR)ـ   

 خطة الدراسة 
، ويتناول المقدمة خمسة أجزاء: يشتمل الجزء األول على    الدراسة إلى   نقسمت 

من جهة    والتنمية الصناعيةالجزء الثاني تطّور العالقة بين التعليم والتدريب من جهة  
و  تحليل  الثالث  الجزء  ويشمل  والتطبيقية؛  النظرية  األدبيات  في  التعليم أخرى  ضع 

  ر في التعليم الفني في تأثير التغيّ تحليل  ؛ ويتناول الجزء الرابع قياس و الفني في مصر
الصناعية  المستخدم،    مصرفي    المستدامةو الشاملة    التنمية  النموذج  نتائج  ويعرض 

 . نتائج الدراسةالخالصة و ر يتناول والجزء الخامس واألخي
والتدريب  ثانيًا:   التعليم  بين  العالقة  الصناعيةتطور  في    والتنمية 

  األدبيات النظرية والتطبيقية 

ومن    ،مستدامةمما ال شك فيه أن التصنيع يمكن أن يحدث بطرق غير   
التصنيع، الحديث عن  فإنه عند  إلى    النقاش  يجب أال يقتصر  ثم  فقط على الحاجة 

في    كيفية مساهمة الصناعة فعلياً   على  الصناعة في الناتج، ولكن أيضاً نصيب  زيادة  
أبعادها  المستدامة بجميع   االقتصادي واالجتماعي والبيئي.  ياتعلى المستو   ،التنمية 

الصناعية   للتنمية  المتحدة  األمم  منظمة  عليه  تطلق  ما  التنمية UNIDOوهذا   :
والمستدامة الشاملة   Inclusive and Sustainable Industrial  الصناعية 

Development (ISID) . 
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منظمة األمم المتحدة    يضع إعالن ليما، الذي اعتمدته الدول األعضاء فيو  
الصناعية ديسمبر    للتنمية  ارؤية  لاألساس  ،  2013في  الشاملة  التنمية  لصناعية 

للتنمية.  ويسلّ   والمستدامة، " في  ةشاملالكلمة "و ط الضوء على دور التصنيع كمحرك 
  ، وجميع الشعوب دول،أن التنمية الصناعية يجب أن تشمل جميع ال تعني هذا السياق

  ، ومؤسسات التنمية المتعددة الجنسيات  ،ومنظمات المجتمع المدني  ،والقطاع الخاص
أج وهيئاتز هوجميع  المتحدة،    ة  األمم  تحقيقمنظومة  والتوزيع    مع  الفرص  تكافؤ 

أي   المصلحة،  أصحاب  جميع  على  التصنيع  لعوائد  من أن  العادل  سيستفيد  الكل 
أما  التقدّ  الصناعي.  إلى    فتتناول"المستدامة"    كلمةم  االزدهار  الالحاجة  بين  فصل 
الصناعية النات األنشطة  عن  جانب  ج  الطبيعية   وبين  من  للموارد  المفرط  االستخدام 

 . (Li, 2015, pp. 448) من جانب آخر واآلثار البيئية السلبية
الصناعية من جهة والتعليم    التنمية  العالقة بين  التالي تتبع  الجزء  ويحاول 

السابقة والتطبيقية  النظرية  الدراسات  في  أخرى  جهة  من  إلى  والتدريب  فبالرجوع   .
الماضي، مثل القرن  قام  Pigou (1912)  دراسات أجريت في بدايات  أنه  ظ  ، يالح 

بالبحث في سلوك المنشآت المتعّلق بتدريب العاملين لديها. وأشار إلى أن المنشآت 
العمالة   ألن  فيها  العاملين  مهارات  زيادة  في  لالستثمار  الكافي  الحافز  لديها  ليس 

ال تترك  قد  تطر ق  المدّربة  كما  أخرى.  منشآت  إلى  وتنتقل  - Rosensteinعمل 

Rodan    في مقالته الشهيرة: "الدفعة القوية"  1943عام ،The "Big Push"  إلى ،
العمالة   تدريب  أن  إلى  أيضًا  وأشار  السوقي،  الطلب  أهمية  بجانب  المهارات  أهمية 

المب اإلسهامات  هذه  وتؤكد  للتصنيع.  الزمًا  أساسيًا  متطلبًا  قيام أصبح  صعوبة  كّ رة 
ثم  ومن  العمالة،  مهارات  في  لالستثمار  الصحيح  المستوى  بتحديد  السوق  اقتصاد 
للتعليم   دعمها  بجانب  العمل  أثناء  التدريب  دعم  في  الحكومة  إعانات  دور  يظهر 

(Acemoglo & Pischke 1999, p.F112)  . 
فّرق    بسنوات  ذلك  بعد  أنه  عام     Becker إال  دراسته  بين    1964في 

بها،  العمل  يمكنه  أخرى  منشأة  أي  لدى  أيضًا  العامل  تفيد  التي  العامة  المهارات 
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والمهارات المتخصصة التي تزيد من إنتاجية العامل في وظيفته الحالية فقط. ومن ثم  
تلك    Beckerيرى   لتحسين  الحافز  لديهم  سيكون  الذين  هم  أنفسهم  العمال  أن 

العا المستفيدون  المهارات  هم  المنافسة،  تسودها  التي  األسواق  ظل  في  ألنهم،  مة 
القيام بهذا   إنتاجيتهم. ويشير أيضًا إلى أن العمال يستطيعون  الوحيدون من تحسين 
االستثمار في أنفسهم حتى من خالل قبولهم ألجور أقل من مستوى إنتاجيتهم أثناء  

العكس من ذلك، قد تكون   أنه، على  Beckerفترة حصولهم على التدريب. ويضيف  
أو   المتخصصة  المهارات  في  االستثمار  تكلفة  في  للمشاركة  مستعدة  المنشآت 

نتاجية العاملين ض أو تسترجع هذه التكلفة بعد ارتفاع مستوى إالمحددة، ألنها ستعوّ  
 .  (Acemoglo and Pischke, 1999, p.F113) فيها

تثمارات في التدريب الكثير الخاص باالس  Beckerوقد أثار هذا التفسير لـ   
قادرة على تقديم توصيف جيد لكثير من    Beckerمن الجدل، حيث لم تعد نظرية

التدريب   تكلفة  من  جزء  بتمويل  المنشآت  قيام  مثل  التدريب،  مجال  في  الممارسات 
المتخصصة  المهارات  معظم  بأن  ذلك  تفسير  ويمكن  العامة.  المهارات  بعض  على 

العما عليها  يحصل  أي  التي  في  العمل  حالة  في  مفيدة  تكون  قد  ما  صناعة  في  ل 
منشأة تابعة لهذه الصناعة أي تصبح مهارات عامة بالنسبة للصناعة ككل، حيث إن 
الحالة   هذه  وفي  متشابهة،  تكنولوجيا  تستخدم  ما  غالبًا  الصناعة  نفس  في  المنشآت 

لفة تستخدمها  تعتبر المهارات متخصصة فقط إذا كانت ترتبط بتكنولوجيا معينة مخت
 .   (Acemoglo & Pischke, 1999, p.F114)إحدى المنشآت   

أكد  أخرى  ناحية  البشري    Lucasومن  المال  لرأس  اإليجابي  التأثير  على 
كتابات   في  البشري  المال  رأس  نظرية  عنه  تحدثت  والذي  الفرد،  إنتاجية   على 

Schultz     و  1963عام Becker  كما أبرز  1964عام .Lucas   ًأن التّعلم    أيضا
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العمل طريق  المال   1عن  رأس  تكوين  في  الرسمي  التعليم  أهمية  نفس  له  أن  يبدو 
 .  (Lucas, 1988, pp.17, 27; Onakoya, 2018, p.44)البشري 

الداخلي   النمو  نماذج     Lucas (1988) و   Romer (1986)وأكدت 
المساه في  البشري  المال  االستثمار في رأس  أهمية  أيضًا على  النمو بدورها  في  مة 

اإلنتاج   لجذب عناصر  البشري يعمل كمحّرك  المال  أن رأس  االقتصادي. وأضافت 
المادي.   المال  رأس  مثل  المادي األخرى  المال  لرأس  الفّعال  االستخدام  إن  حيث 

يحتاج إلى توافر رأس المال البشري من عناصر فنية، ومهنية وإدارية. وهو ما يتفق 
إليه من أن قدرة  الدولة على تبني   1966عام     Phelpsو   Nelsonمع ما أشار 

وقد  وتطبيق تكنولوجيا جديدة من الخارج يعتمد على رصيدها من رأس المال البشري.
إلى أن فشل رأس المال المادي في التدفق إلى الدول الفقيرة   Lucas (1990)أشار  

المكّ   البشري  المال  رأس  إلى  نسبيًا  تفتقر  أنها  إلى  لرأس  يرجع  الماديمل      المال 
(Lucas, 1988, 1990; Romer, 1986, 1989; Abbass, 2001, 

pp.988) 
 Sturmدراسة  ويؤكد على األفكار السابقة أيضًا العديد من الدراسات مثل   

التعليم   (1993) بين  تربط  التي  االقتصادية  لألدبيات  مسح  على  تشتمل  التي 
الدراس   نظرية رأس المال البشري ة إلى أن  والتدريب واألداء االقتصادي. وتشير تلك 

استثمار تعتبر   إنتاجية  اً التعليم  أكثر  األفراد  أنه،    يجعل  وإلى  دخواًل،  أعلى  وبالتالي 
في   المساهمة  العوامل  أهم  العمالة من  وتأثيره على نوعية  التعليم  يعتبر  بوجه عام، 

 .  (Sturm, 1993, pp.17-18, 23)النمو االقتصادي 
من  العديد  أّكد  على  وقد  التطبيقية  في   الدراسات  البشري  المال  رأس  دور 

وجدت المثال،  سبيل  فعلى  واإلنتاجية.  الناتج  ألثر   Ahmed (2016)دراسة    نمو 

 
التعّلم عن طريق العمل     1 التفاصيل حول دور  خاصة في اإلنتاجية وفي إنتاج المعرفة   لمزيد من 

 انظر:

- Mehrdad, V. (1996), "A critical survey of J. K. Arrow’S theory of 

knowledge", MPRA Paper No. 37888.     



 دور التعليم الفني فى تحقيق التنمية الصناعية الشاملة          أميرة محمد عمارة        تاريخ قبول النشر2020/9/30

166                                             المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلنتاج  لعوامل  الكلية  اإلنتاجية  على  والصحة(  )التعليم  االجتماعية  األساسية  البنية 
)م التعليم  بين  موجبة  عالقة  هناك  أن  باكستان،  في  المنشآت،  القيد في  في  تمثاًل 

الصناعات   في  المنشآت  مستوى  على  واإلنتاجية  االبتدائي(  التعليم  في  الصافي 
 . (Ahmed, 2016, p.24)التحويلية 

  لعالقة بين رأس ل  تحليلها في     Isaksson (2010)ت دراسةضحكما أو  
األ والبنية  العام  )في    ساسيةالمال  الصناعية  ونامية(   57والتنمية  متقدمة  دولة 

من  لسكان ا مستوى تحصيلقاسًا بمتوسط  ( أن رأس المال البشري )مُ 1970-2000)
نمو  كبير على مستوى التصنيع لكل فرد. كما أن     بشكلاً يإيجاب  يؤّثر  فأكثر( 15سن  
البشري  أو   المال  نمو  رتأثي  لهتراكم رأس  فرد  التصنيع    معنوي موجب على   لكل 

(Anwanyu, 2018, p.299; Isaksson, 2010, p.22-24). 
إليه    توّصل  ما  يدعمها  النتائج   Ciccone & Papaioannouوهذه 

دولة في فترة الثمانينيات    40صناعة تحويلية في    37في    -حيث وجدا    ، (2006)
أن كاًل من مستوى رأس المال البشري وتراكمه يؤثر إيجابيًا على نمو الناتج في    -

الصناعات كثيفة رأس المال البشري بشكل أكبر من الصناعات األقل كثافة في رأس  
تنعكس على زيادة القدرة على تبني  المال البشري، حيث إن زيادة رأس المال البشري  

 .(Ciccone & Papaioannou, 2006, pp.8-9) التكنولوجيا
أن المهارات الفنية تعد عاماًل هامًا    2003عام    Shinوأثبتت أيضًا دراسة   

 Maroof)في تحسين االنتاج الصناعي في ماليزيا وهونج كونج وتايوان وسنغافورة  

et al., 2018, p.5). 

ن القول بأن رأس المال البشري، بما يشمله من تعليم وتدريب،  ولذلك يمك 
يؤثر على تنمية الناتج الصناعي والنمو بشكل عام من خالل عدة قنوات من أبرزها  
البشري  المال  رأس  مستوى  بزيادة  سهولة  أكثر  يصبح  الذي  التكنولوجيا  تبني 

(Anwanyu, 2018, p.298).  
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االستثمار الخاص في  عن    2008عام    Badgeو   Arora  في دراسة و  
الصناعية   والتنمية  البشري  المال  علىرأس  الهندية  بالتطبيق  البرمجيات   ،صناعة 

بين   ،أهمية العمالة الماهرة في نمو صناعة البرمجيات الهندية  بالبحث في التي قامت  
  قدراتأن    تم التوّصل إلى  ،وباستخدام نموذج اآلثار الثابتة  2003و    1990عامي  

تأثير معنوي على نمو صادرات البرمجيات.   لهاالحاصلين على بكالوريوس الهندسة  
أيضًا  و  الدراسة  الكليات وجدت  إلى  يرجع  الماهرة  القدرات  لهذه  المعنوي  التأثير  أن 

 .   (Adejumo, 2013, p.642) الخاصة وليس الكليات المدعومة من الدولة

دراسة    رأس   Abdul Karim & Ahmed (2012)وتبحث  أهمية  في 
المال البشري في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وذلك من خالل نموذج انحدار  

كدالة في العمالة    2010-1981لتقدير تنمية القطاع الصناعي في ماليزيا في الفترة  
الدور   الدراسة  وأثبتت  والصحة.  التعليم  في  واالستثمار  العمل  وإنتاجية  الصناعية 

لال خالل  االيجابي  من  الصناعية  التنمية  تحقيق  في  والصحة  التعليم  في  ستثمار 
 Abdul)مساهمته في زيادة مهارات ومعارف وقدرات العمالة في القطاع الصناعي  

Karim & Ahmed, 2012, pp.105, 112) . 
ألربع عشرة والية هندية   Amin & Mattoo (2008)أما بالنسبة لدراسة    

الفترة   فقد  2000-1980في  والخدمات  ،  الصناعات  مستوى  على  بالتحليل  قامت 
يؤثر   -متمثاًل في العمالة الماهرة    -المختلفة، وتوّصلت إلى أن رأس المال البشري  

الماهرة للعمالة  االستخدام  كثيفة  ألنها  الخدمات  قطاعات  بعض  في  فقط  ،  2إيجابيًا 
م هذه العمالة الماهرة بينما لم تجد هذا التأثير في الصناعات التحويلية التي ال تستخد

(Amin & Mattoo, 2008, pp.8, 14) . 
التي   البشري،  المال  أن زيادة رأس  الدراسات على  بين  توافق  وعليه هناك 

مستوى   على  االنتاجية  نمو  على  بدورها  تؤثر  العمل،  إنتاجية  زيادة  في  تساهم 
ي، متمثاًل  القطاعات وعلى مستوى االقتصاد ككل. بمعنى أن زيادة رأس المال البشر 

 
 مثل البنوك والتأمين، وخدمات االتصاالت وخدمات األعمال والخدمات العقارية.  2
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من  في   ذلك  وغير  والفني  المهني  والتدريب  العمل  أثناء  والتدريب  الرسمي  التعليم 
وفي ظل قدر من االستثمارات في المعدات والمباني،   أشكال التدريب غير الرسمي،

يسمح  ي البشرية، وهذا  المهارات  زيادة  في  تساعد  أن  تعقيدًا مكن  أكثر  بمهام  بالقيام 
 ,Isaksson, 2010, p.16; Adejumo)   مهارات مرتفعةوإنتاج منتجات تتطلب  

2013, p. 640( . 
جزءًا   باعتبارهما  المهني،  والتدريب  الفني  التعليم  دور  على  الحالية  الدراسة  وترّكز 

 أساسيًا من رأس المال البشري، في التنمية الصناعية في مصر. 
 ثالثًا: التعليم الفني في مصر 

التعليم    تطوير  الستراتيجية  يعد  األساسية  المحاور  أحد  والمهني  الفني  والتدريب 
مصر    التجــارة  وزارة رؤية  المستدامة:  التنمية  "استراتيجية  من  المنبثقة  "، 2030والصناعــة 

حيث تستهدف استراتيجية الوزارة أن تقود التنمية الصناعية عملية النمو الشامل والمستدام، 
لي ومن تحقيق نمو في الصادرات في نفس الوقت )وزارة وأن تتمكن من تلبية الطلب المح

 (.  31، 18، ص ص2017التجارة والصناعة، 
مرتبطًا    العام  التعليم  دون  والمهني  الفني  التعليم  نحو  التوّجه  يكون  ما  وغالبًا 

بالحصول على درجات دراسية أقل، وليس ألنه يمّثل مسارًا بدياًل يهدف إلى الحصول على  
والالئق. فالطلبة الحاصلون على درجات أقل في المرحلة اإلعدادية يضطرون  العمل المنتج  

للتّوجه في المرحلة الثانوية إلى التعليم الفني األقل تميُّزًا وُيحرمون من التعليم العام الذي ُيعد  
شرطًا مسبقًا للقبول في الجامعات. وقد ينعكس ذلك في النظرة السلبية للمجتمع إلى التعليم  

والمهني  الفني   ويستغرق (El-hamidi, 2018, p.6; Said, 2015, p.18)والتدريب   .
يمّثل  أن  يمكن  أن ذلك  من  وبالرغم  أحيانًا خمس سنوات.  أو  المهني ثالث  الثانوي  التعليم 
نهاية المسار التعليمي لهم، فإن بعض الطالب يلتحقون بعد ذلك بمعاهد فنية عليا تكون مدة 

أ فيها سنتين أو  ) ,2015Population Council & CAPMAS ,ربع سنوات  الدراسة 

p.32). 
ثم  ق  ،ومن  الفني  الثانوي  التعليم  توسّ فإن  الزمن  د  بمرور   أعداد زيادة    بسببع 

ذلك،    زيادة  وليس  الطالب على  عالوة  المهارات.  على  من  و الطلب  الرغم    وصف على 
ب  يزوّ فإنه مهني،  أالتدريب  ال  بالضرورةنه  بالمهارات    د  الصلةالطالب  المحد   ذات  ّ  أو    ثة ّّ
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العمل لسوق  الحتياجات  ) ,2015Population Council and CAPMAS ,   وفقًا 

pp.46). 

أن    من  عموماً   الفني  التعليم  يخريجوبالرغم  يفتقرون  المهني  إلى   والتدريب 
المنشآتو األساسية    المهارات تطلبها  التي  يحصلون على    العملية  ال  ثم  أفضل  ومن  فرص 

العمل، فإن هناك طلب  العمل    اً قوي   اً لالنضمام إلى سوق  خريجي مصر على  في  في سوق 
الفني عرضًا    .(Said, 2015, p.19)  التعليم  هناك  أن  التالي  الشكل  من  ويتضح 

 التعليم الثانوي العام.   كبيرًا من طالب التعليم الفني يتخطى أعداد طالب
 (1شكل رقم )

 الطلبة في التعليم الثانوي الفني والتعليم الثانوي العامتطور أعداد 

 
أعداد  المصدر  الجامعي"،  قبل  للتعليم  السنوية  "النشرة  واإلحصاء،  العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز   :
 متفرقة.

والزراعي   والتجاري  الصناعي  التعليم  تخصصات  على  الفني  التعليم  طلبة  ويتوزع 
 والفندقي على النحو التالي: 
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 (2شكل رقم )
 2018/2019 الدراسى للعام الفني التعليم الطلبة في ألعداد النسبي التوزيع

 
) المصدر  العامة واإلحصاء  للتعبئة  المركزي  الجهاز  الجامعي  2019:  قبل  للتعليم  السنوية  "النشرة   ،)

 "، نوفمبر. 2019/ 2018للعام الدراسي 
ا التعليم الفني من خالل  وقد يتضح التراجع في مستوى المهارات التي يوفره 

الفني في مصر بالدول األخرى. ويمكن إجراء ذلك ب التعليم  عدة    الرجوع إلىمقارنة 
منها  المؤشر    مؤشرات  المؤشرات فالتعليم  أحد  يمثل  الذي  المهني  والتدريب  ني 

العالمي  المعرفة  لمؤشر  الفرعية  الذي   Global knowledge Index  3القطاعية 
األمم المتحدة اإلنمائي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم  دره برنامج  يص

العالم   103المركز رقم    ،2019في عام    ،مصر  فقد احتلت  للمعرفة.   على مستوى 
مؤشر   الفي  المهنيفالتعليم  والتدريب  بين    ،ني  من  عليها   136وذلك  يشتمل  دولة 

 
في     3 العالمياحتلت مصر  المعرفة    ويعد   دولة.  136ضمن    82المركز رقم    2019لعام    مؤشر 

مؤشر المعرفة العالمي هو نتاج مبادرة مشتركة بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومؤّسسة محمد بن  
عام   المعرفة  قمة  في  عنها  أُعل ن   للمعرفة،  مكتوم  آل  تأكي 2016راشد  االستراتيجي    اً د،  الدور  على 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومؤّسسة  )   نهجية لقياسها وحسن إدارتهاللمعرفة وأهمية توفير أدوات م 
 أ(2019، محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة 

صناعي
47٪

تجاري
38٪

زراعي
12٪

فندقي
3٪
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المتحدة اإلنمائي   ومؤّسسة محمد بن راشد آل  مؤشر المعرفة العالمي )برنامج األمم 
 .(9ب، ص2019، ةمكتوم للمعرف

المؤشر    لهذا  ال  قطاع   يعتبرووفقًا  المهنيفالتعليم  والتدريب  المدخل   ني 
ولتقدير   العمل  بسوق  التعليم  ارتباط  مدى  لقياس  قدرةاألساسي   مؤسساتال  مدى 

ة  زداد أهميرأس المال البشري وتأهيله. وت  على تنميةاإلعداد والتدريب    المسئولة عن 
من خالل    ،ل التدريجي والمستمر نحو اقتصاد المعرفةالتحوّ القطاع، خاصة مع    هذا

توف في  من  يمساهمته  مزيد  وتوليد  الالئق  العمل  شروط  وضمان  الماهرة  العمالة  ر 
 نتاج المعرفة. إلفرص ال

ال  ويشتمل  التعليم  أساسيينفمؤشر  محورين  على  المهني  والتدريب   . ني 
المهني والتدريب  التكوين  هو:  فرعيين  تضمنوي  ،األول  التدريب    هما  محورين 

و رالمستم ال  هيكل،  هو  ؛نيفالتعليم  الثاني  العمل  سمات  والمحور    تضمنوي  ،سوق 
 سوق العمل  وهيكلرأس المال البشري،  و   القوى العاملة  مؤهالت  هما  محورين فرعيين

،  2017د بن راشد آل مكتوم للمعرفة،  )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومؤّسسة محم
 ,UNDP & Al Maktoum Knowledge Foundation؛  22-18ص  ص

2020) .  

الذي يتراوح من   -ني والتدريب المهني  فالتعليم القيمة مؤشر  إلى  وبالنظر   
مجموعة دول الشرق األوسط في مصر وفي    -(  األفضل)  100إلى    ( األسوأ)صفر  

بتلك الدول    مقارنةً ظ تراجع قيمة المؤشر في مصر  يالح    ،MENA4  وشمال أفريقيا
 كما يتضح من الشكل التالي: 

 
 
 

 
وفقًا لتقسيم البنك    Middle East and North Africaدول الشرق األوسط وشمال أفريقيا     4

 الدولي.



 دور التعليم الفني فى تحقيق التنمية الصناعية الشاملة          أميرة محمد عمارة        تاريخ قبول النشر2020/9/30

172                                             المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3شكل رقم )
 MENAمصر ودول  ني والتدريب المهني فيفقيمة مؤشر التعليم ال

 
، مشروع المعرفة،  ومؤّسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي :  المصدر 
 أ(.2019المعرفة العالمي ) مؤشر 

تنافسية   مؤشر  مصر،  مركز  بتراجع  يتعّلق  فيما  أيضًا،  النتائج  هذه  ويؤيد 
الذي تصدره كلية    Global Talent Competitiveness Indexالمواهب العالمي  

INSEAD5    عام هو  2014منذ  أحدها  فرعية  مؤشرات  المؤشر  هذا  ويتضمن   .

 
5   INSEAD   كلية إدارة   هي  في  العليا  تمثل اختصار لالسم األصلي  عمالاأل  للدراسات  ، والكلمة 

الفرنسية:   األوروبي  )ا   ministration des AffairesAduropéen d'E titutIns باللغة  لمعهد 
 األعمال(. إلدارة
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المهارات المهنية والفنية   مؤشر المهارات المهنية والفنية. وتصن ف مصر وفقًا لمؤشر
 (.INSEAD, 2020دولة  ) 132عالميًا ضمن    104في المركز 

أيضًا     أفريقيا يتضح  أداء مصر بدول الشرق األوسط وشمال  وعند مقارنة 
والفنية، كما يالحظ من  ترا المهنية  المهارات  لقيمة مؤشر  بالنسبة  جع مركز مصر، 

، وأنه كلما  100(، علمًا بأن قيمة المؤشر تتدرج من صفر إلى  4الشكل التالي رقم )
 .  (INSEAD, 2019, p.304)ارتفعت قيمته دل ذلك على نواتج أفضل 

 (   4شكل رقم ) 
  MENAمصر ودول  في مؤشر المهارات المهنية والفنيةقيمة  

 
 :المصدر 

- INSEAD (2020), "2020 Global Talent Competitiveness Index: Countries 

Rankings on GTCI overall and by pillar", Adecco Group. 

في   تراجعها  والفنية  المهنية  المهارات  مؤشر  في  مصر  تراجع  ويعكس 
والفنية  المهنية  المهارات  فمؤشر  المؤشر.  هذا  منها  يتكّون  التي  الفرعية  المؤشرات 

هو   األول  الفرعي  المؤشر  فرعيين:  مؤشرين  المستوى  يتضمن  ذات  المهارات 
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التعليم  .المتوسط على  الحاصلة  العمل  قوة  على  يشتمل  والسكان    والذي  الثانوى؛ 
الحاصلين على التعليم الثانوي؛ والفنيين، والمهنيين المساعدين؛ وإنتاجية العمل لكل  
عامل. والمؤشر الفرعي الثاني هو القابلية للعمل، ويشمل سهولة عثور المنشآت على  
توافق   ومدى  االقتصاد،  الحتياجات  التعليم  نظام  مالئمة  ومدى  المطلوبة،  المهارات 

العالي مع احتياجات منشآت  المهارا الثانوي والتعليم  التعليم  التي يكتسبها خريجو  ت 
 . (INSEAD, 2019, p.313)األعمال 

المؤشرين،    الوعليه، يعّبر كال  التعليم  المهنيفمؤشر  مؤشر و   ني والتدريب 
إلى   يعود  قد  الذي  األمر  مصر،  مركز  تراجع  عن  والفنية،  المهنية  المهارات 

  والتدريب المهني. ولكن الحكومة  الفني  التعليم  لنظام  الكّلية  لكفاءةل  االنخفاض النسبي
 من  مدعومة  مبادرات  عدة  في  بتحسين تلك الكفاءة، حيث تشارك  كبير  بشكل  ملتزمة

وطنية وعلى   صناديق  التغّيرات   فإن   النجاحات،  بعض  تحقيق  من   الرغم  ودولية. 
 (. 6، ص2017األوروبية للتدريب، اإليجابية تعتبر بطيئة نسبيًا )المؤسسة 

تحقيق    في  المهني  والتدريب  الفني  التعليم  دور  حول  مطروحًا  السؤال  يظل  لذلك 
والمناقشة  بالقياس  التالي  الجزء  يتناوله  ما  وهو  مصر،  في  الصناعية  التنمية 

 والتحليل. 
تأثيررابعًا:   الفني  قياس  الصناعيةفي    التعليم  الشاملة    التنمية 

 المستدامة و 

وضع التعليم الفني في مصر، يتناول هذا الجزء بعد استعراض األدبيات السابقة و  
مصر  في  المستدامةو الشاملة   التنمية الصناعيةتقدير كيفية تأثير التغّير في التعليم الفني في 

من   الفترة  الذاتي،  2018إلى    1990في  االنحدار  متجه  نموذج  وقبل  VAR  باستخدام   .
سكون السالسل الزمنية يعد شرطًا   تقدير النموذج سيتم إجراء اختبار جذر الوحدة، حيث إن

. VAR  (Bohemana & Maxén, 2015)  تجه االنحدار الذاتيمسبقًا لصحة نموذج م
الذاتيمتحليل في نموذج  الوالستكمال   السببية  ستخداميتم ا  VAR  تجه االنحدار  لـ   اختبار 
Granger  ، االستجابة و   وتحليل  ،Impulse Response Functionsالدفعية    دوال 

 . Variance Decomposition التباين مكونات
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 ( المتغيرات المستخدمة 1)
من   كبير  بعدد  الصناعي  القطاع  في  واألداء  الصناعية  التنمية  تتأثر 
  ح دور هذه. وعلى الرغم من عدم وجود نظرية واحدة شاملة يمكن أن توّض المتغيرات
متكامل،    المتغيرات واحد  اقتصادي  نموذج  العوامل  فإنه  في  بعض  تحديد  يمكن 

واألداء الصناعي التي كانت موضوعًا لمجاالت مختلفة    المرتبطة بالتنمية الصناعية
 ,European Commission, 2009, p.41; Anyanwu)من البحث االقتصادي

2018, p.301( 

 : على ما يلي يشتمل النموذج محل الدراسة عليه،و  
الصناعية  - المضافة  المستدامةو الشاملة    التنمية  القيمة  بنسبة  عنها  التعبير  ويتم   ،

 .  (MVA)للصناعة إلى الناتج المحلي اإلجمالي 
الفني   - الثانوي  التعليم  برامج  في  المقّيدين  الطالب  بعدد  الفني، ويعب ر عنه  التعليم 

والتنمية (VOC)والمهني   الفني  التعليم  بين  العالقة  تكون  أن  المتوقع  ومن   .
موجبة،   عالقة  والتعليم  حيث  الصناعية  عام  بوجه  البشري  المال  رأس  زيادة  تؤدي 

بالصناعة بوجه خاص   المرتبط  بأداء مهام  الفني  إلى تحسين اإلنتاجية، كما تسمح 
تعقي المهارة".    اً دأكثر  "عالية  مخرجات  المال  و وإنتاج  لرأس  العالية  المستويات  تزيد 

الت استخدام  على  القدرة  من  يالحظالحديثة.    كنولوجياالبشري  االستثمارات    كما  أن 
  ،ال البشري. وبالتالياألجنبية المباشرة تميل إلى التواجد في األماكن الغنية برأس الم

  ، المتمثلة في المعرفة الخارجية لالستثمار األجنبي المباشر  اآلثارفإن االستفادة من  
التكنولوجياو  تمتُّ   ،نقل  المال  تتطلب  رأس  من  عالية  بمستويات  المحلية  الشركات  ع 

الماهرة  البشري   الفنية  العمالة  على   ;Anyanwu, 2018, p.303)المشتمل 

Isaksson, 2010, p.16) . 
العمالة، معبرًا عنها بنسبة العمالة إلى السكان )من سن خمسة عشر عامًا فأكثر(  - 

(EMPLOY)  المدخالت أحد  باعتبارها  العمالة،  زيادة  تؤدي  أن  المتوقع  ومن   .
األساسية في العملية اإلنتاجية، إلى زيادة القيمة المضافة للصناعة )خاصة الصناعة  

 Kenny, 2019, p.8; Anjola) ده العديد من الدراسات  كثيفة العمل(، وهذا ما أيّ 
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et al., 2018, p.21313).   أخرى دراسات  هناك  أن   .Ejaz et al  مثل  إال 

غير    (2019) للصناعة  المضافة  القيمة  نمو  على  العمالة  تأثير  أن  إلى  توّصلت 
ي مما  أن  معنوي،  إلى  كيفيشير  هو  المهم  وإنما  كافيًا  ليس  العمالة  توافر  ة مجرد 
 Ejaz)  ومن ثم فّعالية مساهمتها في عملية االنتاج الصناعي العمالة  استخدام هذه  

et al., 2019, p.104-105)      . 
رأس المال المادي، معبرًا عنه بــنسبة إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت إلى الناتج   -

. ومن المتوقع أن تؤدي زيادة التكوين الرأسمالي،   (INVST)(٪المحلي اإلجمالي )
المضافة   القيمة  زيادة  إلى  اإلنتاجية،  العملية  في  األساسية  المدخالت  أحد  باعتباره 
للصناعة، وذلك وفقًا للنظرية االقتصادية وعلى النحو الذي تؤيده الدراسات التطبيقية 

(Kenny, 2019, p.8; Mohsen et al., 2015, pp.5, 11) . 
الداخلة كنسبة   - التدفقات  المباشر، معبرًا عنها بـصافي  تدفقات االستثمار األجنبي 

 ( اإلجمالي  المحلي  الناتج  أن(FDI)(  ٪من  الدراسات  بعض  أوضحت  وقد   .  
المباشر األجنبي  التكنولوجيا  يمك ّ   االستثمار  إلى  الوصول  التجارية و ن من  العالمات 

العالميةو   منها  من خالل آليات مختلفة  قيمة المضافةال  قد يؤثر على . كما  األسواق 
و  العمل  كفاءة  الطويلزيادة  المدى  على  اإلنتاجية  المعرفة  و   ،تعزيز    بأساليبنشر 

ال المنافسةو   حديثة،اإلنتاج  دخول  و   ،تعزيز  أخرى   منشآتتحفيز  قطاعات  ذات    في 
 ;UNIDO, 2015, p.99; Anyanwu, 2018, p.303) )الروابط األفقية(  صلة

Marouf et al., 2018, p.8) أظهر بينما  وأظهر    ةعد  ت.  ضئياًل  تأثيرًا  دراسات 
كثير منها تأثيرًا سلبيًا لالستثمار األجنبي المباشر على نمو اإلنتاجية الكلية لعوامل  

 . (Marouf et al., 2018, p.7) اإلنتاج في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية 
الفرد من  . كلما زاد معدل نصيب   GCAPIGمعدل نمو نصيب الفرد من الناتج    -

ن تحس  الصناعي  الناتج  القطاع  مثل    ،أداء  دراسات  أثبتت   .Anaman et alوقد 

الناتج    (2009) من  الفرد  نصيب  بين  الطويل  األجل  في  موجبة  عالقة  هناك  أن 
الصناعي  والناتج  ارتفاع (Anaman et al., 2009, pp.82-83)  الحقيقي  فمع   .
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نسبة   وتزداد  الزراعية  السلع  على  اإلنفاق  نسبة  تنخفض  الدخل  من  الفرد  نصيب 
اإلنفاق على السلع المصنعة. وهذا ما أّكدته دراسة تطبيقية عن الهند من أن نصيب  
ارتباطًا موجبًا مع   يرتبط  االقتصادي،  للنمو  تقريبيًا  باعتباره مؤشرًا  الناتج،  الفرد من 

ال اإلجمالينصيب  المحلي  الناتج  من  الصناعي   Syngaria & Sinha)   قطاع 

2015, pp.36, 43( . 
 ( النموذج القياسي 2)

المتغيرات المؤثرة في   الدراسة، يالحظ أن بعض  بالنظر إلى العالقة محل 
القيمة المضافة للصناعة مثل نصيب الفرد من الناتج تتأثر بدورها بالقيمة المضافة؛  

يرات المؤثرة تعتبر متغيرات داخلية، ومن ثم يتعين االستعانة بنموذج  أي أن هذه المتغ
. وعليه فإن استخدام  (Anyanwu, 2018, p.304)يأخذ هذا األمر في االعتبار  

داخلية. ويتكون   VARنموذج   المتغيرات كلها  يعتبر  إنه  المشكلة، حيث  يحل هذه 
المتغي  VARنموذج   لعدد  مساوية  المعادالت  من  مجموعة  في  من  المدرجة  رات 

المتغيرات يتكون من    Kبعدد    VARالنموذج، ومن ثم فإن نموذج   معادلة    Kمن 
هي   المعادالت  كل  في  المؤثرة  المتغيرات  وتكون  معادلة،  متغير  لكل  يكون  بحيث 

. ومن ثم يتضمن (Stock & Watson, 2015, p.685)القيم المب ط أة للمتغيرات  
t1e هي فترة اإلبطاء، و   jمثل الفترة الزمنية وت  tهذا النموذج ست معادالت، حيث  

 t6....... e  لي: التا ، وذلك على النحو6هي حدود الخطأ 

MVAt = β10 + ∑ β11jMVAt−j + ∑ β12jGCAPIGt−j + ∑ β13j  VOCt−j

m

j=1
 

m

j=1
+ ∑ β14j  INVSTt−j

m

j=1

m

j=1

+ ∑ β15j  FDIt−j + ∑ β16j  EMPLOYt−j + 

m

j=1
Ɛ1t 

m

j=1
 (1)  

 
   ,p.2012(Pratikto ,154(لإلضطالع على مزيد من المعلومات   6
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GCAPIGt = β20 + ∑ β21jMVAt−j + ∑ β22jGCAPIGt−j + ∑ β23j  VOCt−j

m

j=1
 

m

j=1
+ ∑ β24j  INVSTt−j

m

j=1

m

j=1

+ ∑ β25j  FDIt−j + ∑ β26j  EMPLOYt−j + 

m

j=1
Ɛ2t  

m

j=1
(2)   

VOCt  = β30 +  ∑ β31jMVAt−j + ∑ β32jGCAPIGt−j + ∑ β33j  VOCt−j

m

j=1
 

m

j=1
+ ∑ β34j  INVSTt−j

m

j=1

m

j=1

+ ∑ β35j  FDIt−j + ∑ β36j  EMPLOYt−j + 

m

j=1
Ɛ3t 

m

j=1
  (3)  

INVSTt  = β40 + ∑ β41jMVAt−j + ∑ β42jGCAPIGt−j + ∑ β43j  VOCt−j

m

j=1
 

m

j=1
+ ∑ β44j  INVSTt−j

m

j=1

m

j=1

+ ∑ β45j  FDIt−j + ∑ β46j  EMPLOYt−j + 

m

j=1
Ɛ4t 

m

j=1
   (4) 

FDIt  = β50 + ∑ β51jMVAt−j + ∑ β52jGCAPIGt−j + ∑ β53j  VOCt−j

m

j=1
 

m

j=1
+ ∑ β54j  INVSTt−j

m

j=1

m

j=1

+ ∑ β55j  FDIt−j + ∑ β56j  EMPLOYt−j + 

m

j=1
Ɛ5t 

m

j=1
   (5)  

EMPLOYt  = β60 + ∑ β61jMVAt−j + ∑ β62jGCAPIGt−j + ∑ β63j  VOCt−j

m

j=1
 

m

j=1
+ ∑ β64j  INVSTt−j

m

j=1

m

j=1

+ ∑ β65j  FDIt−j + ∑ β66j  EMPLOYt−j + 

m

j=1
Ɛ6t 

m

j=1
  (6) 
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 ( نتائج التقدير 3) 
نموذج   استخدام  عند  إجراؤها  الالزم  المختلفة  االختبارات  التالي  الجزء  يتناول 

 ، ثم النتائج التي تم التوّصل إليها من تطبيق النموذج.  VARاالنحدار الذاتي 
 ( اختبار جذر الوحدة )استقرار السالسل الزمنية(: 3/1)

أن تكون السالسل الزمنية   VARيتطلب استخدام نموذج متجه االنحدار الذاتي   
اختبار  استخدام  يتم  ذلك،  من  وللتحقق  الوحدة.  جذر  من  خالية  أو  ساكنة  للمتغيرات 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS)    سكون اختبارات  أحد  وهو 
السالسل   بأن  له  العدم  الفرض  ويتسم  الزمنية  نتائج  السالسل  من  ويتضح  ساكنة.  الزمنية 

أن   للمتغيرات  الزمنية  السالسل  على  االختبار  القيم   LMاإلحصاء  قيمة  إجراء  من  أقل 
الزمنية  السالسل  هذه  بأن  القائل  العدم  الفرض  رفض  يمكن  ال  ثم  ومن  الثالث  الجدولية 

  ساكنة.
 ( 1الجدول رقم )

 لسكون السالسل الزمنية  (KPSS) نتائج اختبار 
 (LMقيمة )  غيرالمت

 )قاطع( 

GCAPIG 0.089849 
VOC 0.172883 

INVST 0.585681 
FDI 0.164528 

EMPLOY 0.269400 
MVA 0.230557 

 ٪1              0.739000 القيم الجدولية 

0.463000               5٪ 

0.347000              10٪ 

 .  Eviews 9: تم إعداده بواسطة الباحثة باستخدام برنامج المصدر 



 دور التعليم الفني فى تحقيق التنمية الصناعية الشاملة          أميرة محمد عمارة        تاريخ قبول النشر2020/9/30

180                                             المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( تحديد فترة اإلبطاء المثلى3/2)
تحديد فترة اإلبطاء المثلى، وذلك باستخدام بعض    VARيتعين في نموذج  

وهي  7المعايير   ،LR  وFPE  وAIC  وSC  وHQ،    التالي بالجدول  الموضحة 
(Pratikto, 2012, p.155) : 

 ( 2)الجدول رقم 
 اختيار فترة اإلبطاء المثلى

فترة  
اإلبطا

 LogL LR FPE AIC SC HQ ء

0 

-
228.625

5 NA 1.422769 17.37966 17.66763 17.46529 

1 

-
119.711

9 161.3535 0.006902 11.97866 13.99440 12.57805 

2 

-
59.2048

9 

62.74799
* 

0.001759
* 

10.16333
* 

13.90685
* 

11.27647
* 

 . Eviews 9: تم إعداده بواسطة الباحثة باستخدام برنامج المصدر 
 )*( تدل على فترة اإلبطاء التي تم اختيارها بواسطة كل معيار.

 
ويتضح من الجدول السابق أن كافة المعايير تشير إلى اختيار فترتي إبطاء لنموذج 

 المستخدم.  VARالـ 
 

7  LR: Likelihood Ratio ,  FPE: Final prediction error, AIC: 

Akaike information criterion, SC: Schwarz information 

criterion,  HQ: Hannan-Quinn information criterion,  
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 ( استقرار النموذج 3/3)
الذاتي    االنحدار  متجه  نموذج  استقرار  مدى  على  المقدّر،    VARللتعّرف 

االختبار العكسية   نستخدم  بالجذور  الكريم،  )   Inverse Rootsالمتعّلق  وعبد  حميد 
ص2018 نموذج 155،  أن  التالي،  الشكل  عنه  يعبر  الذي  االختبار،  ويوضح   .)

يحقق شرط االستقرار، حيث إن كل الجذور أقل من الواحد    VARاالنحدار الذاتي  
 الصحيح أي أنه ال يوجد أي جذر خارج دائرة الوحدة. 

 (5شكل رقم )
 اختبار االستقرار

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

 
 .  Eviews 9برنامج تم إعداده بواسطة الباحثة باستخدام : المصدر             

   Granger( اختبار السببية لــ 3/4)
تحديد ما إذا كان أحد المتغيرات يتبع    Grangerيحاول اختبار السببية لـ   

 Grangerوفقًا لـ    Yتسبب    Xاآلخر أو يميل إلى اّتباع اآلخر. ويشير التعبير بأن  
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(X Granger causes Y)    إلى أن قيم المتغيرX    ن القدرة على في الماضي تحسّ 
 .  (Bohemana & Maxén, 2015, p.25)في الحاضر  Yالتنبؤ بالمتغير 

،  VARوباستخدام اختبار السببية، كأحد خطوات نموذج االنحدار الذاتي   
توضح النتائج أن هناك عالقة سببية وحيدة االتجاه، تتجه من كل من التعليم الفني  

(VOC)    المباشر القيمة    (EMPLOY)والعمالة    (FDI)واالستثمار األجنبي  إلى 
للصناعة   في (MVA)المضافة  تساعد  المتغيرات  لهذه  الماضية  القيم  أن  بمعنى   ،

ال الوقت  في  للصناعة  المضافة  القيمة  ذات تفسير  سببية  عالقة  توجد  كما  حاضر. 
المحلي   االستثمار  بين  )تبادلية(  للصناعة    (INVST)اتجاهين  المضافة  والقيمة 

(MVA)  المضافة القيمة  من  تتجه  االتجاه  وحيدة  سببية  عالقة  هناك  وأخيرًا   .
 . ، وليس العكسGCAPIGللصناعة إلى نمو نصيب الفرد من الناتج 

التالي رقم  المتغيرات )عدا  3)   وبالرجوع للجدول  ( يتضح أنه، بالنسبة لكل 
GCAPIG ال يمكن قبول الفرض العدم لالختبار، القائل بأنه "ال توجد سببية من ،)

للصناعة   المضافة  القيمة  اتجاه   X does not Granger"أٍي من المتغيرات في 

cause Y" وذلك ألن قيمة االحتمال ،(Prob.)   5أقل من٪ . 
 (3جدول رقم )

 Grangerاختبار السببية لـ  نتائج
Dependent variable: MVA  

    
    

Excluded Chi-sq Df Prob. 

    
    

GCAPIG 2.111978 2 0.3478 

VOC 20.27148 2 0.0000 

INVST 9.845998 2 0.0073 

FDI 5.135864 2 0.0767 

EMPLOY 11.57198 2 0.0031 

    
    

All 38.67124 10 0.0000 

    
 .Eviews 9برنامج تم إعداده بواسطة الباحثة باستخدام : المصدر 
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 Impulse Response Functions (IRFs)( دالة االستجابة الدفعية:  3/5)
التالية  ت  الخطوة  الذاتي  لتمثل  االنحدار  دالة   VARنموذج  تحليل  في 

للصدمات   VARالمتغيرات التابعة في نموذج    ، التي توضح رد فعلاالستجابة الدفعية
ك منه  لفي  من    ا.متغير  متغير  كل  بمعادلة  الخاص  الخطأ  في  صدمة  تحدث  فعندما 

المتغيرات  على  الصدمة  تلك  تأثير  تتبع  في  االستجابة  دالة  تفيدنا  النموذج،  متغيرات 
مر تأثير ، بمعنى كيف تتأثر المتغيرات بهذه الصدمة وإلى متى يستاألخرى عبر الزمن 

أن تتالشى الصدمة   فمن المفترضالنظام كله،    . وفي ظل استقرار النموذج أو الصدمة
   .(Brooks, 2008, p.299)  تدريجياً 

 ( الشكل رقم  للصناعة لصدمة 6ويوضح  المضافة  القيمة  ( كيف تستجيب 
انحراف معياري واحد في كل من المحلي واالستثمار   مقدارها  الفني واالستثمار  التعليم 

األجنبي المباشر والعمالة ونمو نصيب الفرد من الناتج وفي القيمة المضافة نفسها خالل  
 عشر سنوات، وذلك على النحو التالي:

عند حدوث صدمة في التعليم الفني، يالحظ أن هناك عالقة موجبة بينه وبين القيمة   -
بم للصناعة،  المضافة  المضافة  القيمة  زيادة  إلى  تؤدي  الفني  التعليم  زيادة  أن  عنى 

في  للصناعة  الفني  التعليم  أهمية  يعكس  وهذا  للنظرية،  وفقًا  متوقع  هو  كما  للصناعة 
متطلبات سوق   مع  التوافق  وإلى  الجودة  إلى  يفتقر  زال  ما  أنه  من  الرغم  فعلى  مصر. 

 ة في الناتج الصناعي.العمل، فإنه ال غنى عن التعليم الفني لتحقيق زياد

القيمة   - وبين  بينه  موجبة  عالقة  عن  أيضًا  الناتج  من  الفرد  نصيب  صدمة  تعبر 
المضافة للصناعة، حيث إن زيادة نصيب الفرد من الناتج بما تعكسه من زيادة الطلب 
الكلي والنمو االقتصادي يترتب عليها استجابة القيمة المضافة للقطاع الصناعي ولكنها 

تعبئة استجابة   من  اإلنتاجي  الجهاز  يتمّكن  حتى  الصدمة(،  من  سنتين  )خالل  مب ّطأة 
 الطاقة اإلنتاجية الالزمة لزيادة مستوى اإلنتاج لمقابلة الزيادة في الطلب الكلي والنمو.

بالنسبة ألثر حدوث صدمة في رأس المال الثابت على القيمة المضافة، فيختلف ما    -
ف تأثير االستثمارات الثابتة على إنتاجية العمل ومن ثم بين السالب والموجب، حيث يتوق

القيمة المضافة على العديد من العوامل. ومن أهم هذه العوامل مهارة العمالة المسئولة  



 دور التعليم الفني فى تحقيق التنمية الصناعية الشاملة          أميرة محمد عمارة        تاريخ قبول النشر2020/9/30

184                                             المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التحسين والتطوير، إلى  تحتاج  الثابت والتي ما زالت  المال   عن تشغيل واستخدام رأس 
هة أخرى، هناك عوامل قد تحّسن من أثر رأس المال الثابت على هذا من جهة. ومن ج

االستثمار،   مناخ  لتحسين  الدولة  تبذلها  التي  الجهود  زيادة  ومنها:  المضافة  القيمة 
المتوسطة والصغيرة، فضاًل  للمشروعات  الدولة  قانون االستثمار، ودعم  والتعديالت في 

أ،  2019مصري للدراسات االقتصادية،  عن االستثمارات في البنية األساسية )المركز ال
 (. 12،  8ص

بالنسبة ألثر الصدمة في االستثمار األجنبي المباشر على القيمة المضافة للصناعة،    -
فإنه يكون موجبًا في السنوات األولي ثم يصبح سالبًا. وبالفعل هناك العديد من الدراسات 

اجية وانتقال المعرفة التكنولوجية،  التي أظهرت هذا األثر موجبًا نتيجة زيادة مستوى اإلنت
االستثمار  تأثير  يكون  الناشئة،  االقتصادات  في  أنه،  أخرى  دراسات  أوضحت  بينما 

سالبًا، وأحيانًا ضئياًل. فقد يكون   األجنبي المباشر على نمو الناتج الصناعي موجبًا أو
الصناعية، في   دور االستثمار األجنبي المباشر وحده غير مؤكد في التأثير على التنمية

الدول   أن  يالحظ  التحليل،  في  المالي  التحرير  مثل  أخرى  عوامل  إدخال  تم  إذا  حين 
 ,.Marouf et al)األكثر تحريرًا ألسواقها تحقق مكاسب أكبر من االستثمار األجنبي  

2018, p.8( المباشر األجنبي  االستثمار  توزيع  أو  هيكل  أهمية  إلى  باإلضافة  هذا   .
 لصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.   ومدى ترّكزه في ا

معظم   - في  للصناعة  المضافة  القيمة  على  فيكون سالبًا  العمالة  بالنسبة ألثر صدمة 
الدراسة. وقد يرجع ذلك إلى أنه لم يتم إعادة توزيع العمالة من الصناعات  الفترة محل 

الصناعات التي توّسعت بعض  بل  منخفضة اإلنتاجية إلى الصناعات عالية اإلنتاجية،  
ذلك   مّثل  وقد  كفاءة.  األعلى  الصناعات  حساب  على  المضافة  القيمة  بانخفاض  تتسم 
عبئًا على نمو اإلنتاجية الكلية، علمًا بأن هناك شرطًا مسبقًا للتوزيع الكفء للعمالة وهو  
أن تكون لديها المهارات الالزمة التي تحتاجها الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة  

(Morsy et al., 2014, pp.27, 29). 
أما بالنسبة للصدمة في القيمة المضافة المبطأة للصناعة، فيتضح أن تأثيرها موجب   -

التشغيل ومن ثم  الدخل ومستوى  الزمنية، حيث يترتب عليها زيادة مستوى  الفترة  طوال 
 ناعة.زيادة الطلب الكلي الذي يحّفز بدوره زيادة اإلنتاج أو القيمة المضافة للص
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 (6شكل رقم )
 دوال االستجابة الدفعية للقيمة المضافة 
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 .Eviews 9برنامج : تم إعداده بواسطة الباحثة باستخدام المصدر 
 
 Variance Decompositionتحليل التباين ( 3/6)

التباين  يُ   تحليل  جانب  ستخدم  الدفعية  إلى  االستجابة  في    IRFsدوال 
أي  VARنموذج   في  التغّير  أو  التباين  من  النسبة  بتحديد  التباين  تحليل  ويقوم   .

حدوث   رها  يفسّ  التي  والنسبة  نفسه  المتغير  في  صدمة  حدوث  رها  يفسّ  التي  متغير 
األخرى  المتغيرات  في  تفسير  عادةً و .  صدمات  يتم  في المعظم    ما  متغير،   أيّ   تباين 
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ال  ،VAR  نظام الـ   في  ,Brooks)  المتغير نفسهفي    تي تحدثبواسطة الصدمات 

2008, pp.300-301(، (. 4) رقم  ويظهر ذلك في الجدول 
 (4جدول رقم )

 نتائج تحليل التباين 
11        

        
Period S.E. GCAPIG VOC INVST FDI EMPLOY MVA 

        
        
1 0.832706 3.464490 28.19416 2.870395 2.747205 9.168497 53.55526 

2 1.100069 1.609252 45.95661 12.47778 6.019520 5.230996 28.70584 

3 1.243100 1.594359 55.94960 13.87343 5.111087 6.999048 16.47248 

4 1.308564 4.498471 61.55823 10.93717 3.977744 6.366981 12.66140 

5 1.427152 6.197652 64.89493 9.269430 3.384480 5.539094 10.71442 

6 1.516602 8.252110 63.71621 8.440629 3.047280 6.934348 9.609421 

7 1.591846 10.56289 60.61643 7.931866 2.897337 9.127778 8.863702 

8 1.678828 12.03233 57.03007 7.427234 3.474602 11.91809 8.117672 

9 1.759186 12.19713 54.47768 6.808796 4.693091 14.33941 7.483899 

10 1.801694 11.92447 52.96612 6.416681 6.084919 15.59493 7.012873 

 Cholesky Ordering: GCAPIG VOC INVST FDI EMPLOY MVA 

 .Eviews 9برنامج : تم إعداده بواسطة الباحثة باستخدام المصدر 
وبالرجوع إلى نتائج تحليل التباين في كل من األجلين القصير )بعد ثالث   

الصدمة   القصير تمثل  أنه في األجل  سنوات( والطويل )بعد عشر سنوات(، يتضح 
ضافة للصناعة،  في التعليم الفني أعلى أهمية نسبية في تفسير التغّيرات في القيمة الم

ثم العمالة ثم االستثمار   المحلي تليها الصدمة في القيمة المضافة نفسها ثم االستثمار
 األجنبي المباشر وأخيرًا نمو نصيب الفرد من الناتج.  
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 ( 7شكل رقم ) 
 نتائج تحليل التباين في األجل القصير 

 
 .VARباالستعانة بنتائج نموذج  : تم إعداده بواسطة الباحثة المصدر 

أما في األجل الطويل، فتظل صدمة التعليم الفني هي األعلى أهمية نسبيًا  
في تفسير تغيرات القيمة المضافة للصناعة، تليها صدمة العمالة ثم نصيب الفرد من  
الدخل، وتليهم في األهمية صدمة القيمة المضافة نفسها ثم أخيرًا االستثمار المحلي 

 ستثمار األجنبي.  واال
التعليم   في  التغّيرات  تحتلها  التي  الكبيرة  األهمية  عن  النتائج  هذه  وتعبّ ر 

والطويل    -الفني   القصير  األجلين  الناتج   -في  في  يحدث  تغّير  أي  تفسير  في 
 الصناعي ومن ثم في التنمية الصناعية المستدامة. 
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14%
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 (8شكل رقم )
 األجل الطويل نتائج تحليل التباين في 

 
 . VARباالستعانة بنتائج نموذج  : تم إعداده بواسطة الباحثة المصدر 

 خامسًا: الخالصة والنتائج 
بحث    الدراسة  الصناعية  استهدفت  التنمية  تحقيق  في  الفني  التعليم  دور 

التعليم الفني    دياختبار الفرضية التالية: "يؤ قامت بو .  الشاملة والمستدامة في مصر
الصناعية  إلى التنمية  باستخدام  ، وذلك  في مصر"  المستدامةالشاملة و   رفع معدالت 

الذاتي   االنحدار  متجه  الفترة ،  Vector Auto Regression (VAR)نموذج  في 
. وتوّصلت الدراسة، وفقًا لما أظهرته دالة االستجابة الدفعية،  2018إلى    1990من  

موجبة   عالقة  هناك  أن  باعتبارها إلى  للصناعة  المضافة  والقيمة  الفني  التعليم  بين 
، بمعنى أن زيادة التعليم الفني تؤدي إلى  المستدامةالشاملة و   لتنمية الصناعيةمؤشرًا ل

القيمة المضافة للصناعة كما هو متوقع وفقًا للنظرية. كما أكّ  التباين زيادة  د تحليل 
األ إن  حيث  للصناعة،  الفني  التعليم  أهمية  هي  على  الفني  للتعليم  النسبية  همية 

المضافة للصناعة وذلك في   القيمة  التغير في  ر  التي تفسّ  األعلى ضمن الصدمات 
أهمية  ويعكس  الدراسة  فرضية  صحة  يثبت  مما  والطويل،  القصير  األجلين  كل من 

 التعليم الفني في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
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ضر   النتائج  هذه  من  خريجي ويتضح  بمستوى  النهوض  على  التركيز  ورة 
التعليم الفني ورفع كفاءتهم، وتوفير التدريب على أحدث أنواع التكنولوجيا المستخدمة 
العمالة   الصناعات كثيفة  الفنية في مجال  بالتخصصات  في الصناعة، مع االهتمام 

ب علمًا  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  مجال  وفي  التصديرية،  أن والصناعات 
مرتفعة  مهارات  ذوي  خريجين  إلى  تحتاج  التكنولوجيا  هذه  مع  التعامل  كفاءة 

(Cedefop, 2014, pp.16, 20) ويمكن أن يتم ذلك بالتزامن مع محاولة تعظيم .
دعم  برنامج  تمويله    والتدريب  الفني  التعليم  وتطوير  االستفادة من  يتم  الذي  المهني، 

المصرية واالتحا الحكومة  بين  األوروبي بالمشاركة  . فضاًل عن محاولة االستفادة 8د 
من تجارب الدول الناجحة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني وإيفاد بعثات من 

 الطلبة والمدربين إليها للحصول على التدريب واكتساب الخبرات الالزمة.   
الحتياجات    دورية  مراجعة  إجراء  أيضًا  المهم  من  ذلك،  عن  وفضاًل 

من  قطاعات    الصناعة  على  االحتياجات  لهذه  النسبي  وللتوزيع  الفني،  التعليم 
الخاصة   للمعلومات  ومتكامل  متاح  نظام  إنشاء  يتطلب  مما  المختلفة،  الصناعة 

وتوقُّع العمل  سوق  المهارات    واالحتياجات  التعليمية  االحتياجات  باحتياجات  من 
،  6، ص 2019ادية،  المختلفة في األجل الطويل )المركز المصري للدراسات االقتص

 (. 23ص
وباإلضافة إلى ذلك، هناك ضرورة لالهتمام بالعائد من التعليم الفني مقارنًة   

. فعادة ما يكون العائد من التعليم ابالتعليم العام، بمعنى معالجة فجوة األجور بينهم
 

هذا    ، يساعدTechnical and Vocational Education and Training (TVET)برنامج    8
  بين   الفجوة  سد   في  يساهم  كما.  العمل  سوق   إلى   التعليم   مرحلة   على االنتقال من   الخريجين   البرنامج

  فرصاً   للطالب  يوفر  حيث  والمدربة،   المؤهلة  من الوظائف المختلفة والعمالة  الخاص  القطاع  احتياجات
  التي تحتاجها   جودةال  بمعايير  وعلى تعريفهم  ما قاموا بدراسته  استكمال   على  تساعدهم   العملي   للتدريب 

  التعليم   وتطوير  دعم  الواقع )برنامج  أرض  على  العمل   وكذلك بظروف   الخاص،  في القطاع  الوظائف 
 (  بدون تاريخ ،مصر في  المهني والتدريب الفني
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ظم الفني مرتفعًا في الدول ذات نظم التعليم الفني والمهني األكثر تطورًا، بينما في الن
أقل   األجور  أو  العوائد  تكون  الفني  للتعليم  وتطورًا  نموًا   ,.Hartog et al)األقل 

2018, p.2( نظام منها  أخرى  بعوامل  الفني  التعليم  من  العائد  أيضًا  يرتبط  كما   .
 األجور، وكذلك مدى الربحية التي تحققها كل صناعة. 

المجتمع   نظرة  تغيير  ضرورة  سبق  عما  أهمية  تقل  ال  التي  النقاط  ومن 
أهمها  من  طرق  عدة  خالل  من  ذلك  تحقيق  ويمكن  الفني.  التعليم  لخريجي  السلبية 
التعليمية  المراحل  أقل في  الفني بالحصول على درجات  بالتعليم  عدم ربط االلتحاق 

الفني   التعليم  خريجي  أجور  مستويات  ورفع  وظروف  األساسية،  أوضاعهم  وتحسين 
 العمل بالنسبة لهم.  

وإجمااًل، يمكن القول بأن النهوض بدور التعليم والتدريب الفني والمهني في   
تحقيق التنمية الصناعية يتطّلب المتابعة المستمرة لمدى تطّور هذا الدور، وذلك من  

حالياً  المتاح  التدريب  هل  منها:  األسئلة  من  العديد  على  اإلجابة  من    خالل  سواء 
خالل المؤسسات التعليمية أم من خالل منشآت األعمال يعتبر كافيًا؟ ما مدى جودة  
ونوعية التعليم الفني وكفاءة التدريب، ومدى تغطيته لكافة القطاعات الصناعية، أي  
شمول وتنّوع هيكل التعليم والتدريب نفسه؟ إلى أي مدى يساهم التعليم الفني والتدريب 

المعّلمون والمدّربون    -كمًا ونوعًا    - العمل؟ هل يحصل  تلبية احتياجات سوق  في 
أنفسهم على التدريب الكافي؟ ما مدى كفاية وكفاءة اإلنفاق العام المخصص للتعليم  

 UNDP & Al) والتدريب الفني والمهني ومدى مشاركة القطاع الخاص في ذلك؟ 

Maktoum  (2017), p.18). 
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