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األبعاد االجتماعية والدياسية واالقترادية الستخاتيجيات الجولة الخاصة بتطهيخ التعميم ما قبل الجامعي
«دراسة سهسيهلهجية»

الباحثة /إيمان رأفت فتحي بجر

الممخص:
تيجف ىحه الجراسة إلى التعخف عمي استخاتيجيات تصػيخ التعميع ما قبل
الجامعي  ,والتي أصجرتيا الجولة مسثمة في و ازرة التخبية والتعميع  ,وما صاحبيا مغ

تصػيخ مػاز في مجال التذخيعات والقػانضغ والق اخرات التعميسية في ضػء األبعاد

االجتساعية والدياسية واالقترادية التي مخ بيا السجتسع السرخي في الفتخة مغ
ٕ٘ ٜٔحتى اآلن.

وكحلظ الكذف عغ أبعاد ومحاور وأىجاف وبخامج ىحه االستخاتيجيات
وتحمضميا مغ حضث ما تحػيو مغ إيجابيات والعسل عمي تفعضميا ومعالجة الدمبيات
وضعف قجرة التعميع ما قبل الجامعي في مػاجية التحجيات الجاخمية والخارجية التي
يعاني مشيا مغ غسػض في األىجاف واإلدارة والسعمع والسباني والتجيضدات  ,باإلضافة

إلى ُم ْحتَػى تعتسج ثقافتو عمي الحفظ والتمقضغ  ,وأسالضب تجريدية تقمضجية تمقضشية.

وكحلظ وضع رؤية لتصػيخ التعميع ما قبل الجامعي مع مخاعاة الذخوط

العمسية التي تتصمبيا عسمية التصػيخ.
لحا تشصمق الجراسة الخاىشة مغ األسذ الشطخية والسشيجية والفكخية لمشطخية

الشقجية  ,مغ خالل آراء أىع روادىا " باولػ فخيخي  – "Paule Freireأحج السفكخيغ

الب اخزيمضضغ  ,كسا جاءت أىع إسيامات الشطخية الشقجية مغ جانب السفكخ الفخندي " بضضخ
بػرديػ " الحي قجم نطخيتو السعخوفة في عمع اجتساع التخبية بشطخية رأس السال الثقافي

لتفدضخ دور التعميع في إعادة إنتاج األوضاع االجتساعية القائسة بالسجتسع.
واستخجمت الجراسة السشيج التاريخي والػصفي التحمضمي  ,وكحلظ السشيج
نطخ لصبيعة الجراسة.
الشقجي ا
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وتهصمت الجراسة إلى مجمهعة من النتائج منيا:
 تذضخ الجالئل إلى أن شػاىج الػاقع تؤكج صعػبة نجاح ىحه االستخاتيجيات رغعما تحػيو مغ شسػحات وآمال.

 عجم تصابق ما ىػ معمغ مغ أىجاف وشعارات وما ىػ محقق بالفعل ,فسحاوالت التصػيخ ما ىي إال مدكشات لحالة مخضية لغ تججي معيا محاوالت

العالج الجدئي.

 وجػد قرػر في مشاىج وشخق التجريذ الحالية رغع ما ُيبحل مغ جيػد مغأجل ربط السشطػمة التعميسية بأحجث مشجدات العرخ وثػرة السعخفة.
 كسا يالحظ أن أىجاف وفمدفة التعميع ما قبل الجامعي بسخاحمو السختمفة يؤخحعمضيا عجم التحجيج والجقة في الرياغة والحي يسثل السصمب األول مغ أجل

التشفضح الشاجح ألي بخنامج تعميسي.

 الخغبة في إبخاز إنجازات الػ ازرة أكثخ مغ مػاجية ومعالجة التحجياتوالدمبيات التي يعاني مشيا التعميع ما قبل الجامعي.
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»«دراسة سهسيهلهجية

Abstract:
This study aims to identify the strategies for developing preuniversity education, which were issued by the state represented by
the Ministry of Education, and the accompanying parallel
development in the field of legislation, laws and educational decisions
in the light of the social, political and economic dimensions that the
Egyptian society went through in the period from 1952 until now..
As well as revealing the dimensions, axes, goals and
programs of these strategies and analyzing them in terms of the
positives they contain and working to activate them and address the
negatives and the weakness of the capacity of pre-university education
in facing internal and external challenges that he suffers from
ambiguity in the goals and administration and the teacher and the
buildings and equipment, in addition to the content of his culture
depends on Memorization and indoctrination, and traditional teaching
methods indoctrinated.
As well as setting a vision for the development of preuniversity ducation , taking into account the scientific requirements
that it requires The development process.
Therefore, the current study starts from the theoretical,
methodological and intellectual foundations of critical theory, through
the opinions of its most important pioneer, "Paolo Freire" - one of the
Brazilian thinkers, and the most important contributions of critical
theory came from the French thinker "Pierre Bourdieu" who presented
his well-known theory in the sociology of education. The theory of
cultural capital to explain the role of education in reproducing the
existing social conditions in society.
The study used the historical and descriptive analytical
method, as well as the critical approach due to the nature of the study.
The study reached a set of results, including:
- Evidence indicates that the evidence of reality confirms the
difficulty of these strategies, despite what they contain Of
ambitions and hopes.
232
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- Mismatch of the declared goals and slogans and what is already
achieved. Attempts at development are only painkillers for a
satisfactory condition with which partial treatment attempts will
not work.
- There are deficiencies in the current curricula and teaching
methods despite the efforts being made to link the educational
system with the latest achievements of the times and the
revolution of knowledge.
- It is also noted that the goals and philosophy of pre-university
education in its various stages are taken It must not specify the
exact formulation, which represents the first requirement for
successful implementation For any educational program.
-

The desire to highlight the ministry's accomplishments more
than facing and addressing the challenges and negatives that preuniversity education suffers from.
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المقجمة:
يذيج العرخ الحالي تصػرات ىائمة وتغضخات سخيعة كاان لياا أثاخ واضاح عماي
نط ااع الحي اااة االجتساعي ااة  ,واالقتر ااادية والدياس ااية  ,والثقا ي ااة  ,والتخبػي ااة  ,والعمسي ااة ,
والتكشػلػجية  ,وأمام ىحه التصػرات اليائمة ,يشبغاي اإلفاادة مشياا فاي تصاػيخ نطاع التعمايع

والشيػض بو.
فالتجااارل الجوليااة السعاص اخة أثبتاات بسااا ال يااجع مجاااال لمذااظ أن بجايااة التقااجم

الحقيقية بل والػحضجة في العالع ىي التعميع  ,فالرخاع الضػم ما ىػ ساػى ساباق تعميساي

فااي تصااػيخ التعماايع  ,وأن حقيقااة التشااافذ الااحي يجااخي فااي العااالع ىااػ تشااافذ تعميسااي ,
وكااال الا ااجول التا ااي تقا ااجمت وأحا ااجثت شف ا اخات ىائما ااة فا ااي الشسا ااػ االقترا ااادي والدياسا ااي

واالجتساعي والعدكخي  ,نجحت في ىحا التقجم مغ بال العمع .والسجتسع السرخي جدء
ال يتج أد مغ ىاحا العاالع الاحي ن اير ياو ونذاارك فاي تقجماو أو تاأخخه ونتاأثخ بسجخياات

أحجاث ااو  ,وأص اابح م ااغ السد اامع ب ااو ف ااي الػق اات الا اخاىغ أن ااو ال يسك ااغ ألي مجتس ااع م ااغ
السجتسعات البذخية أن ي ير في عدلو عسا يحجث في السجتسع العالسي.
فالتعميع نذاط لو أىسضتو ودالالتو نذاط تحكسو وتػجياو وتحاجد مدااره وبخامجاو
ومشاىجاو م اخكااد مختمفااة .والشجااح فااي م اخحاال التعماايع يحقاق حخاكاا اجتساعياا واقتراااديا

وميشيا إلاى أعماى الدامع االجتسااعي .مثمساا أن اإلخفااق فاي التعمايع لاو دالالتاو ومغاداه ,
وييبط براحبو درجات في الدمع االجتساعي.

ويعاج التعمايع بعاجا ميساا ماغ األبعااد التاي تكاػن ندايج حياتشاا الضػمياة  ,ويؤىمشاا

ألن ن ااير فااي ىااحا العرااخ م يذااة اآلدمضااضغ فااي زمااغ يحكسااو مبااجأ البقاااء ل صاامح.
فالصالااب ف ااي السجرس ااة ي ااتعمع كيا ا
الشطام ك وكي

يفكااخ ك وكيا ا

يجيغ بالػالء ألسختو ولػششو ك وكي

يكتد ااب السع ااارف ك وكيا ا
يشتج ك
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دور ميسا في تكػيغ الحات اإلندانية الػاعية وتذاكضل اليػياة
كسا يؤدي التعميع ا

الػششية  ,و يخسخ العقضاجة الجيشياة الػساصية  ,وياجمج أيجيػلػجياة السجتساع فاي شخراية
الصالل .وتمظ األيجيػلػجية التي تخسخ وتؤكج تكافؤ الفخص والسدااواة والعجالاة والحخياة
 ,وأن الشجاح ال يشالو إال مغ يدتحقو حدب قجراتو وجيجه ال حدب الثخوة التي يستمكيا

األل  ,وداخا اال السجرساااة يفتا ااخض أن يرا ااحح مدا ااار الالتكاااافؤ التػاجا ااج خا ااارج أس ا اػار

السجرسااة .وتراايخ السجرسااة الصااالل سااػيا داخاال بػتقااة واحااجة  ,فالصالااب فااي العسميااة
التعميسيااة فاعاال وجاادء مااغ عسميااة اجتساعيااة تتفاعاال كاال عشاصااخىا سااػيا  ,أيزاا يػحااج
بضغ أفكارىع  ,كسا يكدبيع الخبخات التي تحدغ قجراتيع ومياراتيع مغ أجل مداولة ميغ

يتكدبػن مشيا وليذبعػا حاجاتيع( .فخح )ٔٛ , ٕٓٓٛ ,

والتعم ا ا اايع بأش ا ا ااكالو الستع ا ا ااجدة ى ا ا ااػ الػس ا ا ااضمة إلح ا ا ااجاث التغض ا ا اخات االجتساعي ا ا ااة

واالقترادية  ,وأىع أدوات تحجيث السجتسعات مغ السخحمة التقمضجية إلاى مخحماة الحجاثاة

 ,ثع ما بعج الحجاثة وحخاك األشخاص اجتساعيا أفقيا و أرسايا .وياخى الابعس أن التعمايع
يعشي صشاعة عقػل البذخ  ,ويحقق التعمايع ألفا اخد السجتساع فػائاج عجياجة أىسياا( :مينا :

( )64 , 1002عبيد ( )٘ٔ , 1006 ,فخح )ٕٓ , ٕٓٓٛ ,

ٔ -يعااج رأس السااال البذااخي الااالزم والسؤى ال السااتغالل م اػارد السجتسااع وثخواتااو ,
وتجبضخ حياة تػفخ احتياجات السػاششضغ ومصالبيع كسا يػفخ لمسجتسع القػة.

ٕ -يداعج عمي أداء السيساة الحضػياة لبشااء السجتساع وتساساكو والتحاام الجساعاات
س ااػيا وص اايخىا ف ااي وش ااغ واح ااج متساس ااظ  ,يذ ااعخ أفااخاده بالتساس ااظ واالنتس اااء

والا اػالء  ,وتسح ااػ ي ااو العشرا اخية والتفخق ااة عم ااي أس اااس الد اااللة أو الما ااػن أو
الجشذ أو الجيغ  ,وتتحقق قيع كل أسالضب الزبط االجتساعي.

ٖ -يح ااخر ال ااػشغ والسا اػاششضغ م ااغ الجي اال والخ اخف ااة والتخم ااف ويسح ااػ ويدي اال ك اال
مطاىخ الػعي الدائف.
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ٗ -يخسخ مبادئ الجيسقخاشية ويجعسيا.
٘ -يحقااق نيزااة السدااتقبل  ,وىااػ السصمااب األساسااي فااي عرااخ العػلسااة  ,وعيااج
ثااػرة السعمػمااات وتحااجيات التكشػلػجيااا ,وتؤكااج مشااى مكااخم عبضااج ىااحه الخؤيااة ,

وتااخى أن التعماايع شااخط الرااحػة لسػاكبااة العرااخ فااي مجاااالت الثااػرة الخقسيااة
وتكشػلػجيا السعخفة.

ويعتبخ التعميع قبل الجامعي أحج الصخق السيسة التي يسكغ مغ خالليا إكداال
الصالل القجرة عمى استخجام السعاارف واختياار السعمػماات وانتقائياا والقاجرة عماى حال
السذكالت وإيجاد حمػل مشاسبة وأسالضب ججيجة لمتكي

والسخونة في التعامال ماع ثاػرة

السعمػمات والسشافدة العالسية.
ولمتعماايع قباال الجااامعي أىسيااة داخاال السجتسااع ,حضااث إنااو يزااع مخحمااة التعماايع

األساسي والتي تعتبخ القاعجة البشائية األساسية في مشطػمة العسمية التعميسية  ,ومغ ثع
فاالىتسام بتمظ السخحمة ضخورة أساسية باعتبارىا السخحمة التعميسية األساسية لمفخد وأن

مد ااتقبل الف ااخد ومد ااتقبل السجتس ااع يتػق ااف عم ااى م ااجى نج اااح ى ااحه السخحم ااة ف ااي تحقض ااق
أىجافيا.
كسااا يزااع مخحمااة التعماايع الثااانػي والااحي يعااج مااغ الس اخحاال السيسااة مااغ حضااث

دوره فااي بشاااء اإلندااان أو فااي بشيااة الشطااام التعميسااي ويعتبااخ بسثابااة العسااػد الفقااخي فااي
العسميااة التعميسيااة ومااغ ثااع تعتبااخ ىااحه السخحمااة ركض ادة أساسااية لسااا بعااجىا مااغ د ارسااات
جام ية مختمفة.

وبالخغع مغ األىسية التي يكتدبيا نطام التعميع قبل الجامعي السرخي إال أناو

يعاااني مااغ غسااػض واضااصخال فااي األىااجاف واإلدارة والسعمااع والسباااني والتجيضادات

ونطع االمتحانات والتقػيع باإلضافة إلى محتػى تعتسج ثقافتو عمي الحفظ والتمقضغ وال
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تشسااي اإلبااجاع وال تعساال عمااي التجااجد والتغضضااخ كسااا إن معطااع التججيااجات التخبػيااة ىااي
نتاج لػالدة سياسية بعضجة عغ آليات العقل والتشفضح الفعمي في السجرسة.

كس ااا إن نط ااام التعم اايع قب اال الج ااامعي ل ااع ي ااؤد دوره ك ااامال ف ااي تك ااػيغ اإلند ااان

والسجتسع الحجيث بل كان ىجفو الزاسشي دائساا ىاػ السحافطاة عماي اساتسخار واساتقخار
األوضاع الخاىشة وكاان ىاحا الياجف مػجياا لعالقاة الدامصة الدياساية باالتعميع فاي كثضاخ

مااغ السػاقااف والفتاخات مسااا أدى إلااى جسااػد البشااى واليياكاال التعميسيااة وتخمااف مفااا يع

اإلدارة وإج ااخاء تص ااػيخ ساااصحي لمسش اااىج ك ااخد فع اال ل زم ااات الدياس ااية واالجتساعياااة
وتحػل السعمع مغ صاحب رسالة إلى مػضف تقمضجي.
وبالخغع مغ الجيػد التي بحلتيا و ازرة التخبية والتعمايع فاي التػساع الكساي متساثال
في بشاء السجارس الججية وتدويجىا بالتكشػلػجيا وتجريب السعمساضغ  ,إال إناو ماغ اساتقخاء
األدبيااات الدااابقة فااي مجااال صااشع وتحمضاال الدياسااات التعميسيااة  ,ف ا ن تمااظ الج ارسااات

أثبت ا اات ع ا ااجم تحقض ا ااق الدياس ا ااة التعميسي ا ااة ألى ا ااجافيا  ,وكس ا ااا إن الح ا ااجيث ع ا ااغ تكا ا اخار
شخحاات
اساتخاتيجيات تااع وضاعيا وإعااجادىا وتقاجيسيا لتصااػيخ التعمايع مااا قبال الجااامعي ُ ,

ف ااي وث ااائق رس ااسية ص ااادرة ع ااغ الجول ااة متسثم ااة ف ااي و ازرة التخبي ااة والتعم اايع  ,وتع ااجد آراء
ومقتخحات لسحاور وأولػيات ىحه االستخاتيجيات  ,ف ن تقجما ممحػضا نحػ األفزال فاي

أح اػال التعماايع مااا الي ادال رىااغ االنتطااار والتػقااع  ,ولااع يراال بعااج أو عمااي األقاال بسااا
يتشاسب مع ىحه التػقعات بجلضل الفذل فاي الخاخوج ماغ أزماة التعمايع ماع بجاياة الحاجيث

عغ تصػيخ التعميع حتى اآلن.
بشاء عمي ما سبق يسكغ القػل أن ىشاك عقبات تقف أمام تصػيخ التعميع تكسغ
فااي التخصاايط االسااتخاتيجي فااي ضااػء األبعاااد االجتساعيااة واالقترااادية والدياسااية ومااغ

ىشا ضيخت مذكمة الجراسة لمباحثة.
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مذكمة الجراسة:
نطخ ألىسية التعميع وقػتو السؤثخة في جسيع جػانب السجتسع السختمفة  ,وتكخار
ا
الحجيث عغ استخاتيجيات تصػيخ التعميع ما قبال الجاامعي والتاي أصاجرتيا الجولاة مسثماة

في و ازرة التخبية والتعميع وما صاحبيا مغ تصػر ماػازي فاي مجاال التذاخيعات والقاػانضغ
التعميسيااة عكداات الصااابع الستدااارع لمتغضااخات فااي حقاال التعماايع وكااحلظ ارتباشيااا باألبعاااد

االجتساعية واالقترادية والدياسية  ,إال إن األدبيات والعجيج مغ الجراسات واألبحاث

() 

العمسي ااة تذ ااضخ إل ااى الكثض ااخ م ااغ جػان ااب القر ااػر والد اامبيات الت ااي تكتش ااف جد ااج ى ااحه
اإلستخاتيجيات ولع تحقق السأمػل مشيا إلى اآلن.
عالوة عمى ذلظ ,ف ن الجالئل تذاضخ إلاى العجياج ماغ جػاناب القراػر والزاعف
التااي يعاااني مشيااا التعماايع مااا قباال الجااامعي تتسثاال فااي غسااػض فمداافتو وأىجافااو  ,وأن
تعميسو متخمف في مؤشخاتو الكسية والشػعية  ,وتحكساو أساالضب تجريداية تمقضشياة إمالئياة

تقتل اإلبجاع والعقالنية  ,وقرػرىا في تمبية احتياجات السجتسع ومتصمباتاو وعاجم قجرتاو
عمى مػاجية تحجياتو الحالية والسدتقبمية.
ىشاااك مفارقااات صااارخة بااضغ مااا يرااار مااغ اسااتخاتيجيات ورؤى عااغ تصااػيخ
التعميع ما قبل الجامعي وما يتع عمى أرض الػاقاع الفعماي  ,باضغ الساأمػل والػاقاع  ,باضغ
الشطخية والتصبضق.

كسا يتزح مغ خالل قخاءات تمظ اإلستخاتيجيات والخؤى التي وضعت لتصاػيخ
التعميع ما قبال الجاامعي رغاع ماا يذاػبيا ماغ شسػحاات تاأتي التغضاخات الػ ازرياة لضتجااوز

الااػزيخ الججيااج يغضااخ سياسااات سااابقة دون مبااخرات مػضااػعية  ,وبااحلظ لااغ تأخااح أي
سياسة حطيا عغ الحكع عمضياا بدابب تخابط ىاحه الدياساات واإلساتخاتيجيات الرتباشياا

بذخز السشقح وليذ بخؤية الجولة.
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ومغ ثع سعت الجراسة الحالية لإلجابة عمي التداؤل الخئيدى اآلتي:
{ ما األبعاد االجتماعية واالقترادية والدياسية إلستخاتيجيات الجولة الخاصة
بتطهيخ التعميم ما قبل الجامعي ؟ }

ويتفخع مغ ىحا الدؤال األسئمة الفخعية اآلتية:
ٔ .ما الجحور التاريخية لمتصػر التعميع ما قبل الجاامعي فاي ضاػء األبعااد االجتساعياة
واالقترادية والدياسية ك

ٕ .ما أىع التحجيات التي تػاجو عسمية تصػيخ التعميع ما قبل الجامعي في مرخ ك
ٖ .ما الترػر السقتخح لتصػيخ التعميع ما قبل الجاامعي ماغ مشطاػر ماا تاع وضاعو ماغ
استخاتجيات ورؤى وتػارد العجيج مغ ق اخرات صانعي الدياسة التعميسية ك

أىمية الجراسة:
 )2األىمية النعخية:
 الػقػف عمى الجحور التاريخية لشذأة التعميع ما قبل الجامعي في مرخ. -رصج األبعاد االجتساعية واالقترادية والدياسية لمتعميع في مرخ.

 تحمضاال االسااتخاتيجيات التااي وضااعتيا الجولااة لتصااػيخ التعماايع فااي مرااخ فااي ضااػءاألبعاد السجتس ية.

 الػقػف عمى الػاقع الحالي مغ خالل ما تع وضعو مغ استخاتيجيات وضعت يسا قبل. إب اخاز أوجااو االتفاااق واالخااتالف بااضغ االسااتخاتيجيات التااي وضااعت مااغ قباال الجولااةلتصػيخ التعميع ما قبل الجامعي.

 تغضخ الشطخة والخؤية في مجال تصػيخ التعميع ما قبل الجامعي والشطخة إلضيا كعسمياةممحة يختكد عمضيا األمغ القػمي  ,وليا أولػية عمي أجشجة العسل الػششي.
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 )2األىمية التطبيقية:
يسكغ أن تفضج الجراسة:
 الق ااائسػن عم ااي رس ااع الدياس ااة التعميسي ااة وص ااشاعة القا اخار ف ااي مج ااال التعم اايع حض ااثتدعى الجولة متسثمة في و ازرة التخبية والتعميع حاليا إلي تصػيخ التعميع.

 السيتسػن بتصػيخ التعميع مغ مصػري السشااىج وماغ أفاخاد وفئاات السجتساع السختمفاةورجال األعسال.

 الباحثضغ في مجال التخرز لتقجيع دراسات مدتقبمية. مداااعجة العجيااج مااغ اليضئااات والسؤسدااات ذات الصبقااة التخبػيااة واإلساايام فااي إج اخاءاتتعضغ عمى اتخاذ الق اخرات السشاسبة بسا يكفل االرتقاء في صشع سياسة تعميسية.

حجود مجتمع الجراسة ومبخرات اختياره:
 -تقع الجراسة الحالية في السجتسع السرخي في الفتخة التاريخية التي تبجأ ببجاية التعميع

الحااجيث فااي مرااخ أي مشااح القااخن التاسااع عذااخ حتااى وقتشااا الحااالي  ,ومااا حااجث مااغ
تص ااػرات داخ اال السشطػم ااة التعميسي ااة م ااغ خ ااالل م ااا وض ااع م ااغ اس ااتخاتيجيات وإص ااجار
تذا اخيعات وقا اػانضغ لتص ااػيخ التعم اايع م ااا قب اال الج ااامعي ف ااي ض ااػء األبع اااد االجتساعي ااة
واالقترادية والدياسية التي مخ بيا السجتسع خالل تمظ الفتخة.

 تقترااخ الج ارسااة الحاليااة عمااي التعماايع مااا قباال الجااامعي مااغ حضااث أوضاااعو وأىسضتااووأبعا اااده االجتساعيا ااة والدياسا ااية واالقترا ااادية وذلا ااظ بحكا ااع ارتباشا ااو بعا ااجد أكبا ااخ ما ااغ

السػاششضغ وتأثضخه في حياتيع.
منيج الجراسة:

 تتصمب شبيعة الجراسات اإلندانية تحجيجا لمسشيج الحي تتشاولو  ,ويتػقف اختيارForty - eighth year - Vol. 79 September 2022
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الباحث لسشيج دون اخخ عمى أساس شبيعة السذكمة.
 ويعتبخ السشيج العمسي ىػ اإلشار السػجو لخط سضخ الجراسة لتحقضق أىجافو واختيارفخوضو وتداؤالتو  ,وعمى ذلظ فيي شخيقة عمسية مشطسة لتقري الحقائق.
 لحا يجب أن يختبط السشيج السالئع ارتباشا وثيقا بسػضػع وأىجاف وتداؤالت الجراسة ,وقج رأت الباحثة أن شبيعة الجراسة تدتمدم أكثخ مغ مشيج وذلظ لصبيعة الجراسة

الحالية مشيا:

ٔ .المنيج التااريخي :وذلاظ لمػقاػف عماى الجاحور التاريخياة لس اخحال تصاػر التعمايع ماا
قبل الجامعي  ,واالستخاتيجيات التي وضعتيا الجولاة فاي ضاػء األبعااد االجتساعياة
واالقترادية والدياسية عمى اعتبار أن السشيج التااريخي يراف ويداجل ماا مزاى

م ااغ وق ااائع وأح ااجاث الساض ااي  ,وال يق ااف عشا اج مج ااخد الػص ااف ,وإنس ااا ي ااجرس ى ااحه

الػقاائع واألحااجاث ويحمميااا ويفدااخىا عماى أسااذ مشيجيااة عمسيااة دقيقااة لتػصاال إلاى
حقائق وتعسيسات ال تداعجنا عمي فيع الساضي فقط ,وإنسا تداعجنا أيزا فاي فياع

الحاضخ بل والتشبؤ بالسدتقبل.

ٕ .المااانيج الهصااا ي التحميماااي :وذل ااظ لج ارس ااة وتحمض اال سياس ااات التعم اايع الستز ااسشة ف ااي
االستخاتيجيات والػثائق الخسسية السشطسة لو في ضاػء األبعااد االجتساعياة واالقتراادية

والدياسااية ,واآلثااار الستختبااة عماى تشفضااحىا  ,فزااال عااغ السقاربااة بااضغ مااا ىااػ معمااغ مااغ

أىجاف وشعارات بسا ىػ محقق بالفعل  ,وسػف يقػم التحمضال عماى األنسااط اآلتياة ماغ
الػث ااائق واالس ااتخاتجيات الر ااادرة لتص ااػيخ التعم اايع م ااا قب اال الج ااامعي ف ااي الفتا اخة السعشي ااة
بالج ارسااة والتقاااريخ الرااادرة والتذاخيعات والقا اخرات والقاػانضغ الخاصااة بتصااػيخ التعماايع مااا

قبل الجامعي  ,أما عغ السشيج الػصفي ,فضيجف إلاى وصاف ماا ىاػ كاائغ ماغ ضاػاىخ
أو أحجاث  ,كسا يتيح رصج التحاجيات الشاجساة عاغ مذااكل السشطػماة التعميسياة وكي ياة
مػاجيتيا وكي ية متصمباتيا عمي الرعضجيغ الشطخي والتصبيقي.
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ٖ .الماانيج النقااج  :مااغ خااالل االتجاىااات والشطخيااات والااخؤى الشطخيااة التااي شخحاات
لسعالجة قزايا التعميع واستخاتجياتو.
التهجو النعخية لمجراسة:
تشصمق الجراسة الخاىشة مغ األسذ الشطخية والسشيجية والفكخياة لمشطخياة الشقجياة؛

حضااث إن الستأماال لسااا يكسااغ داخاال مشطػمااة التعماايع يكتذااف العجيااج مااغ التحااجيات التااي
تعااػق تصااػيخ تمااظ السشطػمااة .فعمااي ساابضل السثااال يبااجو التعماايع بسااا يذااسل مااغ عسميااات

تعميسي ااة كأن ااو نط ااام محاي ااج  ,ولك ااغ الستأم اال لس ااا يحتػي ااو ى ااحا التعم اايع م ااغ تشاقز ااات

وتحااجيات كامشااة  ,يكذااف تب يااة الشطااام التعماايع لستصمبااات القااػي الدياسااية واالقترااادية

السييسشا ااة داخا اال السجتسا ااع  ,تما ااظ القا ااػى التا ااي تقا ااػده إل ا اى السحافطا ااة عم ا اى األوضا اااع
السجتس ية القائسة  ,وىشا يطيخ دور التعميع غضخ الحيادي في مدايخة الػضع القائع بساا
يتزسغ مغ تشاقزات وتحجيات سائجة بالسجتسع.
وفااي سااياق ذلااظ  ,ف ا ن معالجااة قزااية التحااجيات التااي تػاجااو التعماايع مااا قباال

الجامعي  ,وإيجاد فمدفة ججيجة وفكاخ ججياج قاادر عماى مػاجياة تماظ التحاجيات  ,يشبغاي

أن تكااػن معالجااة سياسااية اجتساعيااة فااي السقااام األول  ,كسااا يشبغااي فااي الػقاات ذاتااو أن
تتخح تمظ السعالجة السشطػر الكمي كأداة لمتحمضل والتفدضخ  ,وليذ مغ مشصمق السفخدات

أو الجدئيا ااات – بسعشا ااي أن تذا ااسل السعالجا ااة كافا ااة عشاصا ااخ السشطػما ااة التعميسا ااة ما ااغ

ومخخجا ااات تعميسيا ااة – وىا ااحا ما ااا تشصما ااق مشا ااو الشطخيا ااة الشقجيا ااة "
ُما ااجخالت وعسميا ااات ُ
 " Theory Criticalفي نطخيتياا إلاى السؤسداات التعميسياة  ,عماي خاالف االتجاىاات
الشطخية األخخى التي تخي أن التعميع نطام محايج أو مثالي.

و انصالقاا مااغ أن الشطخيااة الشقجيااة تشطااخ إلااى التعماايع عمااى أنااو لاايذ حيادي اا ,

وإنسااا ىااػ نطااام متجاااول مااع القااػي االجتساعيااة والدياسااية القائساة داخاال السجتسااع مسااا
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يديج مغ تحجياتو.
وقااج كذااف أصااحال السجرسااة الشقجيااة عااغ العالقااة بااضغ نااػع العمااع الدااائج فااي
مجتسع ما  ,وباضغ نساط الييسشاة الدياساية واالجتساعياة واالقتراادية فاي ذلاظ السجتساع.

(بجران  ,البيالوي )ٕٜ , ٜٜٔٛ ,

وي ااخى أص ااحال الشطخي ااة الشقجي ااة " أن رب ااط الحي اااة الضػمي ااة بالتفد ااضخ البشضا ااػي أي

بتفدااضخ الذااخوط االجتساعيااة والدياسااية البشضػيااة فااي السجتسااع يتاايح الفخصااة – عمااى قااجر

اإلمك ااان – أم ااام السعم ااع السد ااتشضخ لسسارس ااة أفع ااال ت ااؤدي إل ااى تحخي ااخ عق اال الص ااالل م ااغ
الييسشااة الثقا يااة فااي السجتسااع البخج اػازي  ,وى ااي خصااػة ميسااة نحااػ تحخيااخ عقاال اإلند ااان
والسجتس ااع "  " ,فاإلص ااالح التعميس ااي الحقيق ااي ي ااتع حجوث ااو عش ااجما ي ااتفيع السعمس ااػن الحاج ااة

لمتغضضخ والجافع القػي لمقيام بتحاجي السسارساات السػجاػدة بالفعال  ,كساا يبحثاػن بفعالياة عاغ

حمػل لمسذاكل الخاصة بالتجريذ والتعمع ")(Michael Fullan: 1993 , p 130 .

وتؤكااج آراء باااولػ فخيااخي  P. Freirriفااي الااػعي وتخبيااة السقيااػريغ  ,وأفكااار

إيفااان إلضااتر  Illichحااػل مجتسااع بااجون مااجارس (الالمجرسااية) التااي رآىااا وسااضمة لتحخيااخ

اإلندا ا ااان ما ا ااغ التغخيا ا ااب والقيا ا ااخ واالسا ا ااتغالل داخا ا اال مشطػما ا ااة العالقا ا ااات الدا ا اامصػية

البضخوقخاشي ااة ف ااي السجرس ااة  ,وعم ااى ال ااخغع م ااغ تػح ااج فخض ااية ك اال م ااغ ج ااػرج يج اال ,
وتػماس كػىغ حػل أن التاريخ العمسي يتقاجم ماغ خاالل حخكاات نسػذجياة متغضاخة  ,إال

أن ىشاك ندبة كبضخة مغ التذاؤم يؤكجىا مػريذ وكمضخ بضخول Maurice R.Berube
 " & Claire T.Berubeيباجو أن اإلصاالح السجرساي فاي حاجود الحخكاات العطساى

التقجمياا ا ا ا ا ااة والستغض ا ا ا ا ا ا اخة تاا ا ا ا ا ااع إنياا ا ا ا ا اااء وجاا ا ا ا ا ااػده والقزا ا ا ا ا ا اااء عمي ا ا ا ا ا ااو  ,وقاا ا ا ا ا ااج أعماا ا ا ا ا ااغ
اار لمتح ا ااخر
فػك ا ااػ يام ا ااا نياي ا ااة الت ا اااريخ ليقر ا ااج أن ىش ا اااك ديسقخاشي ا ااة تد ا ااضجت انتر ا ا ا

االقترادي والدياسي" )(Maurice R.Berube & Claire T.Berube: p:16

كسا جاءت أىع إسيامات الشطخية الشقجية مغ جانب السفكخ الفخندي " بػرديػ "
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الااحي قااجم نطخيتااو السعخوفااة بشطخيااة رأس السااال الثقااافي لتفدااضخ دور التعماايع فااي إعااادة
إنتاج األوضاع االجتساعية  ,وأن الػضيفة األساسية لمشطاام التعميساي فاي السجتساع ىاي
السحافطة عمي االستس اخرية االجتساعية أي استس اخرية أوضاع وثقافة الصبقات السديصخة

في السجتسع  ,وىي ما يصمق عميو بعسمية االنتقاء االجتساعي  ,ويؤكاج وجياة نطاخه فاي
مقػلتو الذيضخة حػل إعادة إنتاج الثقافاة " أن رأس الساال الثقاافي إنساا يزااف إلاى رأس

السا ااال الثقا ااافي  ,وال يستما ااظ رأس ما ااال ثقا ااافي إال ى ا اؤالء الا ااحيغ يستمكا ااػن ما اااال ثقا ي ا اا"
)(Pierre Bourdieu & Jean – Claude passeron: p 71
ويا ااخي أنرا ااار رأس السا ااال الثقا ااافي أن الشجا اااح والفذا اال الج ارسا ااي فا ااي التعما اايع
الشط ااامي يعتس ااج بر ااػرة كبضا اخة عم ااي التعم اايع الد ااابق ال ااحي حر اال عمي ااو األشف ااال ف ااي

سشػاتيع األولاي؛ ذلاظ ألن التعمايع فاي الساجارس والجامعاات ال يباجأ ماغ فاخار وشالساا أن
أبشاااء الصبقااة السداايصخة قااج تذاخبػا بالفعاال قباال حزااػرىع السااجارس العجيااج مااغ السعااارف
والسيا ااارات ومعا ااايضخ الدا اامػك الخاصاااة بصبقا ااتيع ,ف ا ا نيع با ااحلظ يستمكا ااػن مفتاح ا اا لتمقا ااي
الخساائل التااي تػجااو إلاضيع فااي حجاخة الج ارساة وندااق التعماايع الخساسي  ,والتااي تتػافااق فااي
األس اااس م ااع الثقاف ااة السد اايصخة  ,وم ااغ ث ااع يسك ااشيع اس ااتيعابيا بر ااػرة أس ااخع م ااغ أبش اااء

الصبقات األخخى( .عبج الشبي)ٕٖٕ , ٜٜٔٓ :

فالسجرسااة ليداات مكان اا تقترااخ عمااي تمقااضغ السعااارف  ,باال مكااان لشقاال الثقافااة
الػششيااة وتذااكضل الذخرااية القػميااة  ,وإنتاااج الثقافااة وإعااادة إنتاجيااا وتحقضااق التػاصاال

بضغ األجيال.

محااااااور الجراسااااااة:
ألجال تشاااول ىااحه السذااكمة وتحقيقاا ألىااجافيا واإلجابااة عااغ أساائمتيا  ,يقدااع ىااحا

اؤثخ ف ااي العسمي ااة
اخ م ا ا
البح ااث إل ااى ثالث ااة مح اااور باعتب ااار أن ك اال مح ااػر يسث اال عشر ا ا
التعميسية ويتشاول السحػر األول :عخض وتحمضل لبعس استخاتيجيات تصاػيخ التعمايع ماا
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قب اال الج ااامعي ف ااي ض ااػء األبع اااد االقتر ااادية والدياس ااية واالجتساعي ااة  ,بضشس ااا ير ااف

السحػر الثاني :بعس التحجيات التي تػاجو نطام التعميع ما قبل الجامعي ,ثع يختع ىحا

البحث بالسحػر الثالث الحي يقجم بجائل ورؤى مقتخحة لتصػيخ التعمايع ماا قبال الجاامعي
تدتيجف العسل عمى تحقضق التصػيخ.
المحهر األول :عخض وتحميل لابع

اساتخاتيجيات تطاهيخ التعمايم ماا قبال الجاامعي

في ضهء األبعاد االقترادية والدياسية واالجتماعية

يدااتصيع الااجارس لتصااػيخ الشطااام التعميسااي فااي مرااخ أن يكتذااف بداايػلة تمااظ
العالقا ااات الستذا ااابكة با ااضغ مكػنا ااات السجتسا ااع ودرجا ااة تفاعالتيا ااا – سا اامبا أو إيجاب ا اا –
ومدااتػى االزدىااار أو التااجىػر الااحي تعااخض لااو ىااحا الشطااام التعميسااي مشااح بجايااة القااخن

التاسع عذخ وحتى اآلن.
والسدااتقخئ لحخكااة تصااػيخ وإصااالح التعماايع السرااخي وواقااع السؤسدااة التعميسيااة

فااي مرااخ ,نج ااج أنيااا ارتبصاات بجسم ااة مااغ التح اػالت والتغضااخات الستالحقااة عمااى كاف ااة
األصعجة  ,والتي مخ بياا السجتساع جعمات بشياة الشطاام التعميساي الخساسي يقاف مداتجضبا
لتمظ التحػالت والتغضخات برػرة أكثخ دراماتيكياة ماغ التحاػالت نفدايا  ,حضاث باات ماغ

السؤكااج أن أزمااة الشطااام التعميسااي فاي مرااخ ىااي انعكاااس ألزمااة أكبااخ حجساا ىااي أزمااة
الخماال البشااائي الااحي يشتااال مجتسعشااا ككاال  ,كسجتسااع لااع يدااتقخ بشاااؤه االجتساااعي بعااج

وذلااظ لتعخضااو – فااي فت اخات قرااضخة نداابيا – لتجااارل متعارضااة مااغ اتجاااه االشااتخاكية
خالل الفتخة مغ (ٕ٘ )ٜٔٙٔ – ٜٔإلى االتجاه نحػ الخأسسالية فاي الدابعضشيات ابتاجاء

مغ ٗ ٜٔٚوحتى المحطة الخاىشة.

وإذا جاااز لشااا أن نااؤرخ لمتعماايع السااجني الحااجيث فااي مرااخ  ,فقااج جاااء برااحبة

ذلااظ السذااخوع الشيزااػي الااحي حاااول

عمااي باشااا فااي مصمااع القااخن التاسااع عذااخ ,

والحي تعرخ بعج انييار تجخبتو و يسشة القػى االساتعسارية – بخيصانياا وفخنداا – عماى
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الباحثة /إيمان رأفت فتحي بجر

القخار الدياسي واالجتساعي في البالد في عيج سعضج وعباس وخمفائيسا.
لقج كان التعمايع قبال عاام ٕ٘ ٜٔيعكاذ ماغ زاوياة األىاجاف والسشااىج التخبػياة

السشذااػد مشااو  ,الداايصخة االسااتعسارية وساايصخة كبااار مااالك األ ارضااي والقرااخ مسااا أدى

إلااى تحػياال التعماايع لخجمااة تمااظ األوضاااع – إال مااا اسااتصاعت القااػى الػششيااة وال اخأي
العااام السثقااف فخضااو عمااي تمااظ األوضاااع  ,مااغ مشاااىج تعكااذ – لحااجود ضاائضمة الااخوح
والقػانضغ والػششية.

وما ااغ الجحا ااػد أن نشكا ااخ الا ااجور الا ااحي ل با ااو التعما اايع فا ااي تججيا ااج تا اااريخ مرا ااخ

الدياسا ااي واالجتسا اااعي واالقترا ااادي؛ إذ كا ااان الصا ااالل السر ا اخيػن وقا ااػد الثا ااػرة ضا ااج
االح ااتالل البخيص اااني  ,وك ااان الستعمس ااػن بش اااة عسمي ااة تح ااجيث السجتس ااع ,وك ااان التعم اايع
السحااخك األول وراء كاال عسميااات الح اخاك االجتساااعي فااي مرااخ  ,وصاايخ الكثضااخ مااغ

السكانااات االجتساعيااة واالقترااادية الستػارثااة وتبااجيل األوضاااع السيشيااة مااغ األوضاااع

الػراثية إلى األوضاع السكتدبة( .سميسان وآخخون  , ٖٜ , ٜٔٙٛ ,و بجران ٕٜٓٓ ,

)ٕ٘ ,

ثع جاء دستػر ٖٕ ٜٔالحي ناز عماى أن " التعمايع األولاى إل ادماي لمسراخيضغ

بشااضغ وبشااات"  ,وفااي اإلشااار ذاتااو اىااتع “شااو حدااضغ ”بتصااػيخ ب اخامج التعماايع ومجانضتااو

وشالااب باالىتسااام بتااجريذ المغااة العخبيااة والتاااريخ السرااخي والتخبيااة فااي السااجارس كسااا

شالب بالتػسع في إنذاء الجامعات.
ول ااع يكت ااب لمتعم اايع ف ااي مر ااخ الشي ااػض ما اخة أخ ااخى إال بع ااج ث ااػرة ٖٕ يػلض ااػ

ٕ٘ ,ٜٔحضااث أرساات مبااجأ " ديسقخاشيااة التعماايع" مسااا جعاال التعماايع متاحااا لجسيااع فئااات

الذااعب بالسجااان فااي جسيااع مخاحمااو حضااث صااجر قااانػن التعماايع االبتااجائي رقااع (ٕٓٔ)
لدشة ٖ٘ ٜٔوالحي كان مغ أىع ق اخراتو :مجانية التعميع االبتجائي وإلدامضتو مجة التعمايع
االبتاجائي سات ساشػات .واىتسات الاػ ازرة ب نذااء الساجارس االبتجائياة بذاكل واضاح ورفاع
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ش ااعار( مجرس ااتان ك اال ثالث ااة أي ااام) ث ااع ص ااجر ق ااانػن رق ااع (٘٘) لد ااشة  ٜٔ٘ٚلتشط اايع
السخحمة اإلعجادية وأصبحت مجة الجراسة ثالث سشػات يمتحق بيا الصالاب بعاج انتيائاو

مااغ الرااف الدااادس (حامااج عبااج القااادر ٖٕٓٓ , )ٚٗ ,وقااج تػسااعت الجولااة بعااج قيااام
الثػرة فاي إنذااء عاجد كبضاخ ماغ الساجارس الحكػمياة  ,إال إنياا لاع تسشاع األفاخاد واليضئاات
مغ إنذاء مجارس خاصة بسرخوفات تحت إشخافيا  ,وبيحا فقج وجيات الثاػرة اىتسامياا
بالشيػض بالتعميع بذقيو الحكػمي والخاص لتػفضخ التعميع لكل راغب يو.

وف ااي أعق ااال الع ااجوان الثالث ااي عم ااى مر ااخ  ٜٔ٘ٙنقص ااة تح ااػل ف ااي ت اااريخ

الس ا ااجارس األجشبي ا ااة  ,حض ا ااث قام ا اات الجول ا ااة بترا ا ا ية ى ا ااحه الس ا ااجارس  ,وص ا ااجر القا ا اخار

الجسي ااػري رق ااع ٔ ٚلد ااشة  ٜٔ٘ٚب نذ اااء ش ااخكة السعاى ااج الق ااػى لتح اال مح اال اإلدارات

األجشبية التي كانت تديصخ عمى أنػاع التعميع لع يكغ يقػم عمضياا مراخيػن  ,وبياحا تاع
تاأميع التعمايع الخااص فاي مراخ  ,وأصاابح تحات إشاخاف الجولاة بأنػاعاو عخباي ولغااات.

(زيجان)ٔٙ , ٜٜٜٔ :

وفي عقج الدبعضشات والثسانضشيات تحجدت األىاجاف القػمياة لمتعمايع فاي التعمايع

السجاني التعميع والتسضد لمجسيع واقتحام عرخ التكشػلػجيا ,ومػاجية تحجيات العػلسة.
ويبمااػر حامااج عسااار مالمااح تمااظ الفت اخات أو الحقااب فااي خسد اة مالمااح رئيدااة

تتااخجع إصااالحات وإشااكاليات قزاايا التعماايع فااي نسااػه أو تخىمااو  ,والحقااب الخسداة ىااي

(عسار)ٜٔ-ٔٚ , ٕٓٓ٘ :

ٔ -األولى :تعميع الفقخاء (ٕٗ – ٜٔنياية الثالثضشيات)
ٕ -الثانية :الػعي الػششي بالتعميع (األربعضشيات)

ٖ -الثالثة :التعبئة بالتعميع (خالل فتخة ثػرة يػلضػ ٕ٘)ٜٔ

ٗ -الخابعة :االنفتاح واالتجار بالتعميع (ٓ)ٜٔٛٓ – ٜٔٚ
٘ -الخامدة :عػلسة التعميع وتقشياتو (حتى اآلن)

الحقااب الخسداة كسااا جدااجىا " حامااج عسااار " مااغ الفقااخ  ,والااػعي  ,والتب يااة ,
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واالنفتاااح  ,والعػلس ااة تع ااج بسثاب ااة تحمض اال تفر ااضمي لجد ااع التعم اايع السر ااخي  ,فا ا ذا ك ااان
وص ااف الحقب ااة الثالث ااة كس ااا أوض ااحشاىا ت ااأثخت بستغضا اخيغ أساس ااضضغ األول :االح ااتالل ,

والثاني :الثػرة  ,ف ن الحقبة الخابعة يزاف إلضيا البعج الجستػري لحخكة إصالح التعمايع
وذلااظ فااي أعقااال صااجور دسااتػر ٔ ٜٔٚوالااحي اىااتع بقزااية التعماايع والتااي جاااءت فااي
ثسان مػاد قانػنية ركدت عمي تكافؤ الفخص التعميسياة والسدااواة  ,ومباجأ التعمايع لمجسياع

 ,واإللداميااة فااي مخحمااة التعماايع االبتجائيااة  ,والسجانيااة  ,وأن محااػ األميااة واجااب وششااي

(دس ا ااتػر ٔ .)ٜٔٚوق ا ااج ح ا اااول أح ا ااج الب ا اااحثضغ الع ا ااخل ف ا ااي د ارس ا ااتو لمتعم ا اايع والعجال ا ااة
االجتساعيااة تحمضاال مزااسػن الجسااتػر السرااخي ف اي التعماايع وعالقتااو بالعجالااة  ,إلااى أن
جسمة معايضخ العجالة االجتساعية وصمت إلى ندبة ٖ , %ٖٛ.أما السجانية فقج وصمت

إلى ندبة ٘ %ٕٔ.وذلظ مغ السػاد الخاصة بالتعميع( .الخمف )ٕٔٗ , ٕٓٓ٘ ,

والسمفات لمشطاخ إلااى أن ىشااك وثيقاة تعميسيااة مراخية ضياخت قباال إقاخار دسااتػر

سابتسبخ ٔ ٜٔٚتااجل عمااى إصااالح التعماايع والرااادرة فااي ٖٕ ٜٔٚٔ/ٕ/تحاات عشاػان "
وثيقااة التعماايع وبش ااء الجولااة العر اخية " والتااي أساافخت عااغ وضااع مجسػعااة مااغ الخصااط

العاجمة تيجف إلى دعع التعمايع ونذاخه وزياادة إمكانياتاو فاي اساتيعال التالمضاح بالس اخحال
التعميسي ااة السختمف ااة ورف ااع الكف اااءة الجاخمي ااة والخارجي ااة وتز ااسشت م ااا يم ااي( :عاااا

,

)ٕٗٔ ,1000

أوال :وضع إجخاءات لخفع كفاية التعميع وتأكضج مبجأ ديسقخاشية التعميع
ثانيا :وضع إجخاءات لخفع كفاية التعميع العام
ثالثا :ربط التعميع باحتياجات السجتسع.

ولعل الفاحز لسحتػى تمظ الػثيقة ياخي أنياا ركادت عماى بعاس اآللياات التاي

تيااجف إلااى إصااالح وتصااػيخ التعماايع السرااخي  ,حضااث قاماات لجااان خب اخة فااي التعماايع
ب عجاد دراسات حػل آليات التصػيخ ,فقج تذكمت لجان لجراسة قزايا إصاالح الساجارس
 ,وشااخق التااجريذ  ,والػسااائل واألنذااصة التعميسيااة  ,وكااحا لجااان إلعااجاد السعمااع وكي يااة
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رفااع مدااتػى األداء  ,ولجشااة اقتراااديات التعماايع وتسػيمااو  ,وكااحا لجشااة إلصااالح اإلدارة

التعميسية  ,ولجان لمخاجمات الصالبياة  ,كساا إن الػثيقاة تزاسشت مالماح وساسات الجولاة
العر اخية وتصبيقاتيااا لتصبضااق ىااحا السبااجأ وذلااظ مااغ خااالل مبااجأ اإلتاحااة  ,واإللداميااة ,
والسجانية  ,ونذخ التعميع لمجسيع ...إلخ.

وإذا كااان الجسااتػر السرااخي الرااادر فااي ساابتسبخ ٔ ٜٔٚيعتبااخ بسثابااة مبااجأ
أساسي لمتذخيع ف ن الػثيقة – ولػ أنيا ضيخت قبال إقا اخره – تعتباخ أداة تصبيقياة لحخكاة

اإلصالح أو باألحخى بسا نادى باو الجساتػر فاي معطاع ماػاده الثسانياة الخاصاة باالتعميع

التي تع اإلشارة إلضيا .ومغ ىشا يرجق القػل بأن أية حخكة إصالح تعميساي ماغ خاالل
التذخيع يجل أن تبجأ بسشاقذة الستخررضغ ومؤسدات السجتسع السجني فاي ذلاظ الفاخع
مااغ اإلصااالح  ,ومااغ ثااع كااان لػثيقااة التعماايع وبشاااء الجولااة العر اخية الفزاال فااي إق اخار

السػاد الثسانية في الجستػر السرخي.

وفااي عااام ٓ ,ٜٔٛشخحاات و ازرة التخبيااة والتعماايع وثيقااة تصااػيخ وتحااجيث التعماايع

في مرخ سياستو وخصصو وبخامجو  ,وقج سبقيا ورقة عسل حػل تحجياج معاالع الصخياق
إلى إصالح التعميع فاي  , ٜٜٔٚوقاج انصمقات تماظ الػرقاة ماغ الخصاػط العخيزاة التاي
يا اخاد بي ااا تص ااػيخ التعم اايع  ,فق ااج شخح اات ال ااػ ازرة بس ااا ج اااء فضي ااا م ااغ أفك ااار عم ااى بع ااس
اليضئ ااات والسشطس ااات والجساع ااات الدياس ااية والتعميسي ااة رغب ااة ف ااي الػص ااػل إل ااى وثيق ااة

تعميسي ااة أكث ااخ فعالي ااة ,فق ااج تز ااسشت الػرق ااة خسد ااة مح اااور مشي ااا( :الخم ااف ,ٕٓٓ٘ ,
)ٔٓٚ
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 البخامج السقتخحة لتحقضق التغضضخ في التعميع.ومااغ خااالل السحاااور الدااابقة خمراات الااػ ازرة إلااى تخجسااة مااا جاااء مااغ أفكااار فااي ورقااة

العسل ومحاولتيا وضع وثيقة تحسل عشػان " تصػيخ وتحجيث التعميع في مرخ سياستو
وخصصااو وب اخامج تحقيقااو "  ,والتااي تشاولاات بعااس مشصمقااات اإلصااالح مشيااا :الدياسااة

العامة لمتعميع في مرخ  ,والسقػمات األساسية السػجية لحخكة تصػيخ وإصالح التعميع

 ,كسااا ركاادت الػثيقااة عمااى إسااتخاتيجية تحقضااق الدياسااة التعميسيااة والتااي أوضااحت فضيااا
الدياسة العامة ومالمح الخصة  ,وبخامج التصػر  ,وأسمػل التشفضح.
ورغااع مااا حطضاات بااو تمااظ السخحمااة مااغ وثااائق رسااسية القاات الكثضااخ مااغ اىتسااام
السجتسع الساجني وخباخاء التخبياة وبخاصاة ورقاة عسال  , ٜٜٔٚووثيقاة تصاػيخ وتحاجيث

التعميع ٓ , ٜٔٛإال إن الكثضاخ ماغ الشتاائج جااءت مغاايخة لساا تزاسشتو ىاحه الػثاائق بال

جاااءت لتؤكااج عمااى العالقااة الفاعمااة االرتباشيااة بااضغ التعماايع واالتجااار وغضخىااا مااغ رمااػز
االنفتاااح االقترااادي التااي عاشااتو مرااخ فااي تمااظ الحقبااة  ,ولعاال الكثضااخ مااغ األمثم اة

التالية تػضح ما أفخزتو سياسة اإلصالح التعميسية مشيا :مشح الدبعضشيات بجأ مرخ في
األخا ااح بدياسا ااة االنفتا اااح االقترا ااادي واندا ااحال الجولا ااة ما ااغ االضا ااصالع ما ااغ بعا ااس

مد اائػلضتيا الخئيد ااة ف ااي تسػي اال التعم اايع وتػجضي ااو بس ااا يخ ااجم حاج ااات الذ ااعب السر ااخي
ومتصمبااات التشسيااة االقترااادية واالجتساعيااة  ,وقااج انعكااذ ىااحا االندااحال عمااي تااجىػر
أحػال التعميع العام السكمف ب عجاد الفئات العاممة  ,وقراػر فاي اساتيعال األشفاال فاي

سغ اإللدام مع تكجس الفراػل وقراػر التجيضادات وتاجني حالاة األبشياة التعميسياة .وماع

سياس ااة االنفت اااح زاد انتذ ااار الس ااجارس الخاص ااة ذات السد ااتػى االقتر ااادي  ,وتخك اادت

أغمبيا في السجن الحزخية الكبخى( .قاسع )ٚٛ , ٕٓٓ٘ ,

وف ا ااي عاا ااام  ,ٜٔٛٚصاا ااجرت وثيقا ا ااة " تص ا ااػيخ التعم ا اايع ف ا ااي مراا ااخ سياساا ااتو
وإسااتخاتيجضتو وخصااط تشفضااحه " لمتعماايع قباال الجااامعي  ,وتختكااد ىااحه الػثيقااة عمااى وضااع
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سياس ااة تعميسي ااة واض ااحة األى ااجاف  ,ورس ااع إس ااتخاتيجية مح ااجدة السشصمق ااات والسح اااور ,

وذلظ في إشار السبادئ الجستػرية األساسية الحاكسة لدياسة الجولة في مجال التعمايع ,
وبحضا ااث يسكا ااغ ما ااغ خا ااالل تما ااظ السشصمقا ااات والسحا اااور اإلسا ااتخاتيجية تخجسا ااة الدياسا ااة

التعميسيااة متسثمااة فااي األىااجاف السخجااػة إلااى خصااط وباخامج تشفضحيااة( .عسااار , ٜٜٔٚ ,
ٔٗ , ٖٗ-خزخ  , ٕٗ, ٕٓٓٓ ,سخور )ٜٔٛٚ ,
وفي عاام ٔ ٜٜٔاعتباخ التعمايع السذاخوع القاػمي األكباخ لسراخ ..و ياو أُعماغ

أن التعما ا اايع ىا ا ااػ السذا ا ااخوع القا ا ااػمي األول فا ا ااي تشسيا ا ااة السجتسا ا ااع ومػاجيا ا ااة تحا ا ااجيات

السدااتقبل .وفااي يػلضااػ ٕ ٜٜٔصااجرت وثيقااة " مبااارك والتعماايع ..نط اخة إلااى السدااتقبل "

(و ازرة التخبية والتعمايع )ٖٖ-ٖٕ , ٜٜٕٔ :والتاي شاسمت الخصاػط العخيزاة واألساساية
لمدياسااة السقبمااة الججيااجة وقااج اعتبااخت التدااعضشيات العقااج القااػمي لمقزاااء عمااى األميااة

وتحقضق رؤية ججيجة؛ وىي التعميع لمتسضد ,والتسضد لمجسيع الحي أصبح ىاجفا قػمياا نحاػ
معايضخ الجػدة الذاممة في التعميع حضث جاء ذلظ انعكاساا لعقاج سمدامة ماغ الساؤتسخات

القػميا ااة لتصا ااػيخ التعما اايع ففا ااي عا ااام ٖ ٜٜٔعقا ااج السا ااؤتسخ القا ااػمي لتصا ااػيخ التعما اايع
االبتجائي وفي عام ٗ ٜٜٔعقج السؤتسخ القػمي لتصػيخ التعميع اإلعجادي ثع تال ذلظ

م ا ااؤتسخ ق ا ااػمي بعشا ا اػان “السعم ا ااع :إع ا ااجاده وتص ا ااػيخه ورعايت ا ااو” وك ا ااان ذل ا ااظ ف ا ااي ع ا ااام
( ٜٜٔٙجسيػرية مرخ العخبية)ٗٚ , ٕٓٓٓ – ٜٜٔٓ ,

وفااي عااام ٕٓٓٓ ,عقااج السااؤتسخ القااػمي الكتذاااف السػىااػبضغ ورعااايتيع .وفااي
ديدسبخ ٕٗٓٓ عقج مؤتسخ التعميع في اإلسكشجرية الحي شجد عمى ضخورة اإلبقاء عمى
مجانية التعميع كحق لكل مراخي وتصبضاق مباجأ التاجرج فاي عسمياة تصاػيخ التعمايع (و ازرة

التخبية والتعميع )ٕٓٔٔ ,

مغ ىحا السشصمق بجأ التػساع فاي تصبضاق التعمايع والتاجريب الساددوج عماى غاخار
الشطام السصبق فاي ألسانياا كأحاج السحااور الجػىخياة فاي التعمايع الفشاي والسعاخوف باساع
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(مذخوع مبارك – كػل )وحقق ىحا الشطام نجاحا ونتائج كبضخة حضث بمغ عجد السجارس
السذاركة في السذخوع  ٖٛمجرسة وعجد الصمبة والصالبات ٓٓ٘ٔٔ شالب وشالبة في
عا ااام (ٖٕٓٓ ,)ٕٓٓٗ/وعا ااجد الستخا ااخجضغ ٕٓٓ ٚمتخا ااخج وعا ااجد السجرسا ااضغ ح ا اػالي
ٓٓ٘ٔ مجرس وشارك في البخنامج ٓٓٔٔ مرشع مشتذخ في ٕٗ مجيشة.
ولع تكاغ و ازرة التخبياة والتعمايع فاي مراخ بسشاأى عاغ ىاحا التػجاو العاالسي؛

حضااث بااادرت بجعاال التخصاايط االسااتخاتيجي نيج اا رسااسيا لكافااة أنذااصتيا وعسمياتيااا
,فػضا ا ا ااعت الخصا ا ا ااة اإلسا ا ا ااتخاتيجية القػميا ا ا ااة لمتعما ا ا اايع لسا ا ا ااجة(٘) خسا ا ا ااذ سا ا ا ااشػات

()ٕٕٓٔ/ٕٓٔٔ – ٕٓٓٛ/ٕٓٓٚ

وتسثل الخصة اإلستخاتيجية القػمية لمتعمايع قبال الجاامعي ()ٕٓٓٛ/ٕٓٓٚ

الجعامااة األساسااية فااي كاال الجيااػد الخاميااة إلااى تحقضااق الجااػدة العاليااة لسدااتقبل فااي
مرخ ,فيي تدعى إلى ضسان تحدضغ التعمايع لجسياع األشفاال والذابال فاي مراخ
 ,وتحدضغ الفخص الحياتية ليع؛ لتحقضق تشسية شخرية متكاممة لكل فخد  ,لزسان

إعجاد جضال قاادر عماى الشجااح فاي حياتاو السيشياة  ,ومػاصامة التعمايع ماجى الحيااة ,
وقااادرة عمااى اإلساايام ف اي بشاااء مجتسااع السعخف اة  ,وقااادر عمااى السذاااركة فااي تشسيااة

السػاششااة والحاػار فااي مرااخ( .و ازرة التخبيااة والتعماايع  , ٖ٘٘ , , ٕٓٓٙ ,تػفضااق ,
إب اخ يع  , ٕٕٓ , ٕٜٓٓ ,سميسان )ٖ٘ , ٕٓٓٛ ,

وق ااج اساااتسخ ذلاااظ التصاااػيخ حتا ااى ج اااء دس ااتػر ٕٕٔٓ بع ااج ث ااػرة ٕ٘ يشا ااايخ

ٕٔٔٓ والااحي نااز عمااى حااق التعماايع ومااا يتعمااق بااو حضااث ورد فااي أربااع ماػاد (٘ٛ

 )ٙٔ ٙٓ ٜ٘وقج وقعت ىحه السػاد في الفرل الثالث بعشاػان (الحقاػق االقتراادية
واالجتساعيا ا ا ااة) ما ا ا ااغ البا ا ا ااال الثا ا ا اااني ما ا ا ااغ الجسا ا ا ااتػر بعش ا ا ا اػان (الحقا ا ا ااػق والحخيا ا ا ااات)

(راجع دستػر ٕٕٔٓ مػاد )ٙٔ-ٙٓ-ٜ٘-٘ٛ

وفي سبتسبخ ٕٗٔٓ ,تع إصجار وثيقة " الخصاة اإلساتخاتيجية لمتعمايع قبال الجاامعي
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ٕٗٔٓ " ٕٖٓٓ/والتااي جاااءت لتشفضااح رؤيااة مرااخ لمتشسيااة السدااتجامة ٖٕٓٓ .وكااان شااعار
تماظ الخصااة " :التعماايع السذااخوع القااػي لسرااخ :معاا ندااتصيع تقااجيع تعماايع جضااج لكاال شفاال " ,
والتااي تع ااخض الخؤي ااة اإلس ااتخاتيجية لسد ااتقبل التعم اايع قباال الج ااامعي ف ااي مر ااخ م ااغ خ ااالل

مخصط عام لسشطػمة التعمايع قبال الجاامعي فاي الفتاخة ماغ عاام ٕٗٔٓ حتاى عاام ٖٕٓٓ ,

لتكااػن أساس اا فااي رسااع الدياسااات ووضااع الب اخامج وآليااات التشفضااح وتػزيااع السدااؤوليات فااي
ضػء أىجاف الخصة وبخامجيا( .و ازرة التخبية والتعميع )ٜٗ , ٕٓٔٗ ,

كسا اختز دستػر ٕٗٔٓ باالىتساام باالتعميع فاي الساػاد ماغ الساادة ( )ٔٛإلاى
السادة (ٕٔ) حضاث ناز عماى أن التعمايع حاق لجسياع الساػاششضغ ىجفاو بشااء الذخراية
السراخية والحفاااى عمااى اليػيااة الػششيااة وتأصااضل السااشيج العمسااي فااي التفكضااخ وتخساايخ
القاايع الحزااارية والخوحيااة ومفااا يع السػاششااة والتدااامح وعااجم التسضضااد فيااػ مجاااني فااي

مااجارس الجولااة ومعاىااجىا وتمتاادم الجولااة بتااػفضخه وفااق معااايضخ الجااػدة العالسيااة فااالتعميع
إل ادمااي حتااى نيايااة السخحمااة الثانػيااة أو مااا يعادليااا كسااا تمتاادم الجولااة بتخراايز نداابة

مغ اإلنفاق الحكػمي ال تقل عغ ٗ %مغ الشاتج القػمي اإلجسالي لو تتراعج تجريجيا
حتى تتفق مع السعجالت الجولية كسا تذخف الجولة عميو لزسان التدام جسياع الساجارس
والسعاىج العامة والخاصة بالدياسات التعميسية ليا وتمتدم بتخريز ندبة مغ اإلنفاق

الحك ااػمي لمتعم اايع الج ااامعي ال تق اال ع ااغ ٕ %م ااغ الش اااتج الق ااػمي اإلجس ااالي تتر اااعج
تجريجيا حتى تتفق مع السعجالت الجولية.

وتذضخ السػاد الخاصة بالتعميع في دستػر ٕٗٔٓ إلى األىسية الستعاضسة التاي

أوالىا ىحا الجستػر لمتعميع والتي تعج مغ السسضدات الفخيجة ليحا الجستػر الحي انفخد بيا
عااغ الجساااتضخ الدااابقة وقااج اتزااح ىااحا االىتسااام مااغ خااالل التأكضااج عمااى حاال قزااايا

التعميع وسبل تصػيخه وتخريز مػاد لدياادة تسػيماو وتاػفضخ متصمباات ىاحا التصاػيخ.

(دستػر ٕٗٔٓ مػاد )ٕٔ-ٕٓ-ٜٔ-ٔٛ
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ومسا سبق مغ خالل عخض تمظ اإلساتخاتيجيات والاخؤى التاي وضاعت لتصاػيخ
السشطػمة التعميسية ومحاولة وضع خصاط وإساتخاتيجيات معقػلاة  -رغاع ماا يذاػبيا ماغ

شسػحات -وما صااحبيا ماغ تصاػرات مػازياة فاي مجاال التذاخيعات والقاػانضغ التعميسياة
عكد اات الص ااابع الستد ااارع ف ااي حق اال التعم اايع ت ااأتي التغضا اخات الػ ازري ااة لضتجاوزى ااا ال ااػزيخ

الججيااج يغض ااخ مد ااضخة سياسااات س ااابقة دون مب ااخرات مػضااػعية  ,وب ااحلظ ل ااغ تأخ ااح أي
سياسااة حطيااا مااغ الحكااع عمضيااا  ,فالحقيااا ييااجم سااابقيا دون ت اخاكع ونسااػ أو إمكانيااة

لالستفادة مغ الخبخات الدابقة.
ورغع أن االىتسام بتصػيخ التعميع يسثل أحج أركان الخصاال الدياساي الخساسي,

كسااا أن الخصااال التعميسااي يحساال فااي ثشاياااه رؤى ججيااجة لتصااػيخ التعماايع  ,ونقمااو مااغ

الػضع القائع إلى الػضع القادم  ,إلى رؤية مدتقبمية تحتزغ مدتقبل التعميع ماغ أجال
السد ااتقبل  ,في ااػ يز ااع التعم اايع ف ااي مشافد ااة عالسي ااة م ااع التعم اايع ف ااي البم ااجان الستقجم ااة

لترشيع وىشجساة إنداان ججياج ل ل ياة الثالثاة يفكاخ عالسياا ويصباق محمياا  ,مشفتحاا عماى

اآلخخ.

إال إن شػاىج الػاقع تتعجد لتؤكج عماي عاجم تصاابق مداتػى القاػل والفعال بذاأن

التعاماال مااع قزااية التصااػيخ  ,وأن مذاايج التشاااقس يبمااغ ذروتااو بسجااخد التااجقضق األولااى
لػاقع الشطام التعميسي ومجخيات أحجاثو.

كس ااا أن س اايادة مف ااخدات الخص ااال التخب ااػي الخس ااسي ال ااحي يحس اال ف ااي ضاىخى ااا

التصااػيخ والتغضااخ  ,وتحساال فااي باششيااا تدااكضغ الػاقااع التخبااػي كسااا ىااػ عميااو  ,وتجسضمااو
عباخ وساائل اإلعاالم السختمفاة  ,فسحاااوالت التصاػيخ الاخاىغ ال تسثال إال مداكشات لحالااة

مخضية لغ تججي معيا محاوالت العالج الجدئي.
المحهر الثاني :بع

التحجيات التي تهاجو نعام التعميم ما قبل الجامعي:
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مشا ااح الشط ا اخة األول ا اى عم ا اى السذا اايج التخبا ااػي والتعميس ا اي– نكتذا ااف العجيا ااج ما ااغ

السذكالت الجػىخية التي لع يعاج لياا أثاخ فاي العجياج ماغ نطاع التعمايع فاي العاالع  ,عماى
الخغع ماغ اإلنجاازات وشاخح اساتخاتيجيات لتصاػيخ التعمايع ماا قبال الجاامعي  ,إال إناو ماا

زال يػاجو قزايا وتحجيات عجياجة  ,مساا خماق رأياا عاماا يؤكاج عماى أن أوضااع التعمايع
في حاجة إلى مػاجية مذكالتو بذكل جحري ,حضث تتعخض الدياسة التعميسية فاي مراخ

لعااجد مااغ التحااجيات الخارجيااة والجاخميااة  ,مااغ أىسيااا خارجياا التذااكضل السدااتقبمي لمعااالع الججيااج

وصضخورة العػلسة وقػة السعخفة  ,ومغ أىع التحجيات الجاخمياة( :عساار ويػساف ٜٔ ,ٕٓٓٙ
 ,تخكي:)ٕٙٗ – ٕٖٙ , ٕٓٔٓ :

أوًال :مذااكالت تتعماال ب مد ا ة وأىااجاف التعماايم قباال الجااامعي( :عبااػد  ,عبااج العااال  ,خمضاال,
ٓ , ٜٔٛمجكػر  , ٕٛ , ٕٓٓٓ ,قاسع وآخخون )ٕٜ٘ , ٕٓٔٔ ,

إن السدتقخئ ألىجاف التعميع ما قبل الجامعي بسرخ يالحظ عمضيا ما يمي:
 أغفمت األىجاف التخكضد عمى تشسية قجرات الصالل اإلبجاعية واالبتكارية. تعميع متخمف في مؤشخاتو الكسية والشػعية أغفماات األىااجاف العجي اج مااغ السذااكالت التااي يعاااني مشيااا السجتسااع السرااخي مثاالاالنفجار السعخفي والعالقات االجتساعية في ىحا العالع الستغضخ.

 أغفمت األىجاف التخكضد عمى تشسية قجرات الصالل اإلبجاعية واالبتكارية. اسا ااتسخار وارتبا اااط التغضضا ااخ فا ااي الدياسا ااة التعميسيا ااة وارتباشيا ااا بذا ااخز الا ااػزيخ البسؤسدة

 عجم استشاد ىحه األىجاف إلى فمدفة تخبػية اجتساعية واضحة حضث تكػن بسعادلعسا يجخي في العسمية التعميسية وقميال ما تتخجع إلى أىجاف تفرضمية في السشاىج

والخصط التخبػية.
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 كسااا يالحااظ أن ىااحه األىااجاف ركاادت عمااى االىتسااام بالجانااب السعخفااي دون بقيااةالجػانا ا ااب ودون أن يتزا ا ااسغ كا ا اال ىا ا ااجف ن ا ا اػاحي متعا ا ااجدة واتجاىا ا ااات متشػعا ا ااة
ومدتػيات متفاوتة ومجاالت بعزيا ميدخ وبعزيا غضخ ميدخ.

 كسااا نالحااظ أن أىااجاف التعماايع قباال الجااامعي بسخاحمااو السختمفااة يؤخااح عمضيااا عااجمالتحجيااج والجقااة فااي الرااياغة والااحي يسثاال السصمااب األول مااغ أجاال التشفضااح الشاااجح

ألي بخنامج تعميسي.

ثانيااااااا :مذااااااكالت تتعماااااال باااااااإلدارة( :ب ا ااجران  , ٜٔٗ , ٕٜٓٓ ,السج ا ااالذ القػمي ا ااة
ً
الستخررة  , ٗٔ , ٕٓٔٓ ,أحسج )ٕ٘-ٕٗ , ٕٓٔٛ ,
ضعف أسالضب اختيار وإعجاد القيادات التخبػية ذات الكفاءة العالية:
ضعف إسيام إدارة السجرسة في إحجاث التغضضخ بيا وإدارتو
غيال الخؤية السداتقبمية عشاج التخصايط لتداضضخ شائػن السجرساة  ,كساا يباخر الساجراء

والشطار عاجم االىتساام بعسال جمداات حاػار ونقااش إلاى العجياج ماغ السعػقاات مشياا
(كثافة الفرػل – عجم وجػد مػارد مالية كا ية – تفتقج غالبية السجارس إلى وجاػد
حجخات لمسجرسضغ حضث يتع تحػيل الحجخات إلى معسل لمػسائط وحجخة لمحاسب ,

ويتختا ااب عما ااي إلغا اااء حج ا اخات لمسجرسا ااضغ لمترا ااحيح أو ال اخحا ااة تا ااع إشا ااالق اسا ااع "

السجرس الجػال ")

ضعف مداىسة اإلدارة السجرسية -بل انعجام ذلظ -في مجال تصػيخ السشاىج
والبخامج أو السذاركة في صياغتيا وتقػيسيا أو تجريب السعمسضغ عمضيا
تجاخل االختراصات في القيادة السجرسية  ,بعس السجارس يتػلى قيادتيا ثالثاة:
مجيخ اإلدارة  ,مجيخ السجرسة  ,ناضخ السجرسة  ,ويحجث في بعاس األحياان تاجاخل

في إصجار التعميسات وبالتالي يحجث خمل في العسمية التعميسية.
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بعج اإلدارة عغ مجخى التصػيخ في عمػم التكشػلػجيا اإلدارية الججيجة وعجم إفادتيا

مغ نتائج ىحه العمػم وأدوات التكشػلػجيا في تصػيخ نفديا أو التغمب عمي
مذكالتيا.

الخوتضغ اإلداري وعجم السخونة وما يشجع عشيا مغ مذكالت وعجم الججية في
إدخال التججيجات التي تديع في التحجيث السجرسي.
ثال ًثا :مذكالت متعمقة بالمعمم( :عبج الذافي  , ٖٖٙ , ٕٓٔٔ ,ش يسة )ٔٚٗ , ٕٖٓٔ ,
يعاني السعمسػن مغ مجسػعة مغ الدمبيات مغ أىسيا:
 تجني نطخة السجتسع لمسعمع والسعمع إلى نفدو عمى أنو أقال ماغ غضاخه ماغ أصاحالالسيغ األخخى.

 تقرااضخ السعمسااضغ فااي أدائيااع لػاجباااتيع السيشيااة مسااا أدى إلاى تااجني مدااتػى الجااػدةفي التعميع.
 سػء الطخوف التي يػاجييا السعمع في عسمو مثل نقز اإلمكانات وتعقاج العالقااتوضخامة العبء التجريدي.
 القرااػر فااي أبعاااد التكااػيغ األكاااديسي والسيشااي والثقااافي لمسعمااع وبالتااالي لااع يحقااقاألىجاف السخجػة مشو ولع تعكذ مقخراتو الستغضخات السجتس ية السعاصخة.

 عجم كفاية بخامج تاجريب السعمساضغ أثشااء الخجماة باإلضاافة إلاى الت اخخاي فاي تاجريبالسعمسضغ وجسػد أسالضب تجريديع.

 ادخار بعس السعمسضغ لجيػدىع لمجروس الخرػصية مقارنة بالجيػد السبحولة فايالسجرسة.

 األساالضب القائساة حالياا إلعاجاد السعماع لااع تعاج قاادرة عماى إكداابو السياارات الججيااجة256
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السصمػبة لعسمية التغضضاخ كساا إنياا لاع تعاج قاادرة عماى تسكضشاو ماغ اساتخجام أساالضب
التكشػلػجيا الحجيثة كسا إنيا ال تداعج عمى مػاجية السػاقف الحقيقية.
 عااجم األخااح بػجيااة نطااخ السعمااع فااي مختمااف جػانااب العسميااة التعميسيااة بعامااة وفاايتصػيخ السشاىج بخاصة.
ابعا :مذكالت متعمقة بالتالميح( :العخبي  , ٕٓٔٓ ,معيج التخصيط القػمي  , ٕٓٔٛ ,رقع )ٖٓٛ
رً
ىشاك بعس السذكالت الستعمقة بالتالمضح ومغ أىسيا:

 مخالفة نطام السجرسة :وتتسثل في عشاد التمسضح وإص اخره عمى تشفضح ما يخياج وعاجمشاعااة األوامااخ السجرسااية والتسااخد الااجائع عمضيااا كعااجم حزااػر شااابػر الرااباح أو
عجم القيام بالػاجبات السشدلية.

 اليخول :وتعاج ىاحه السذاكمة ماغ مذاكالت أو جػاناب الفقاج فاي التعمايع وقاج تتسثالفااي حزااػر التمسضااح إلااى السجرسااة ولكشااو ال يحزااخ حررااا بعضشيااا أو حررااا
لسجرس بعضشو.

 التدخل :وتعج أيزا مذكمة مغ مذكالت الفقج في التعميع والتدخل يعشاي االنقصااع عاغالجراسة وعجم االنتطام بالسجرسة.

وصػر متعجدة.
ا
 العشف :ويأخح العشف عشج التالمضح أشكاالخامداااا :مذاااكالت تتعمااال بالمنااااىج والمقاااخرات الجراساااية( :البشااػي , ٖٗ , ٕٓٔ٘ ,
ً
ش يسة )ٔٚٙ - ٔٚ٘ , ٕٖٓٔ ,
الت ا ادال السشا اااىج والسقا ااخرات الج ارسا ااية وشا ااخق التا ااجريذ تعتسا ااج عم ا اى أسا ااالضب التمقا ااضغ
والحفظ واعتبار السجرس والسقخر ىسا السرجر الػحضج لمحرػل عماى الساادة السعخ ياة

في حضغ أن ذلظ يتشاقس مع عرخ االنفجار السعخفي في عرخ السعمػمات الحي لاع
تعج ميساة التعمايع ياو ىاي تحراضل الساادة العمسياة فاي السقاام األول بال تشسياة مياارات
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الحرااػل عمضيااا وتػضيفيااا باال وتػلضااج السعااارف الججيااجة وتخميااو السشاااىج مااغ الحذااػ

الدائج الحي يزخ بخوح االبتكار واالكتذاف لجي الشرء.

ويسكغ تمخيز بعس السذكالت الستعمقة بالسشاىج وشخق التجريذ في الشقاط التالية:
 تتدااع السشاااىج غالبااا بااالجسػد والتخمااف وعااجم مدااايخة التصااػر الداخيع الحااادث عماىالسدتػى السحمي والجولي في أسالضب التعميع والتصػر الفكخي في العمػم السختمفة.

 ال تادال السشاااىج تخكااد عم اى الجػانااب السعخ يااة وتيساال الجػانااب العسميااة السختبصااةبالثقاف ااة السيشي ااة والت ااجريبات العسمي ااة ب ااالخغع م ااغ أىسي ااة ى ااحه الجػان ااب ف ااي تػجي ااو

الصالااب إل اى الج ارسااة التااي تشاسااب مضػلااو فااي الس اخحاال األعمااى أو اختيااار مجااال
العسل.

اخ مااغ مشاااىج التعماايع قباال الجااامعي ال تتشاسااب مااع أعسااار التالمضااح ومدااتػى
 إن كثضا انزجيع وتكػيشيع العقمي.

اخ ألنيااا مشاااىج مػحااجة بااضغ كاال
 -ال ت ادال السشاااىج التعميسيااة بعضااجة عااغ البضئااة؛ نطا ا

البضئات األمخ الحي يؤدي إلى وجػد فجػة شاسعة باضغ محتاػى تماظ السشااىج وباضغ
حاجات التالمضح ومضػليع وحاجات البضئة السحيصة.

 ضعف كفاءة الكتال السجرسي فاي الذاخح واإليزااح لمصالاب  ,ماع ضاعف وضاػحشباعة السادة العمسية في بعس الكتب في بعس مػاد الجراسة.

سادسا :ظاىخة التدخب( :إسساعضل )ٕٖٙ , ٕٓٔٗ ,
ً
يعااج التدااخل ضاااىخة اقترااادية واجتساعيااة فااي األساااس وت اختبط أشااج االرتباااط
بااالفقخ وبػاقااع األسااخ الفقض اخة والسحخومااة  ,وإلااى جانااب العساال االقترااادي واالجتساااعي
ىشاك عػامل تخبػية تعميسية لعل أبخزىا؛ أن السجرسة السراخية اآلن أصابحت قاػة شاخد

لمصالل ألسبال عجيجة يأتي عمى رأسيا:
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قدػة وسػء اإلدارة السجرسية.
انفرال السشاىج والسقخرات الجراسية عغ حياة الصالل.
الزعف الستبادل داخل ججران السجرسة.
تخما ااف ش اخئا ااق واسا ااتخاتيجيات التا ااجريذ السدا ااتخجمة ما ااغ قبا اال السعمسا ااضغ غضا ااخ

السؤىمضغ تخبػيا.

الفقخ ومدتػى الس يذة والسدتػي االقترادي واالجتساعي " قمة الجخل "
بعا :الااجروس الخرػصاابة ضاااىخة مخضااية فااي مجااال تعماايع مشتذ اخة فااي مجتسعشااا ,
سااا ً
ولقج غمبت الجروس الخرػصية دروس السجرسة ووصافت باإلياجز الججياج وىاي ضااىخة
مخضااية " تي ااجد االم ااغ القااػمي والد ااالم االجتس اااعي  ,ومبااجأ تك ااافؤ الف ااخص  ,والعجال ااة

االجتساعي ااة مثمس ااا تع ااػق خص ااط التشسي ااة وتصمع ااات السجتس ااع إل ااى التح ااجيث والتص ااػيخ

السدااتسخ لمتعماايع , .فسااا يشفااق عمااى الااجروس يعسااق معاناااة األساخة السراخية مسااا تحسمااو
مااغ أعباااء إضااا ية ال شاقااة ليااا بااو فااي ساابضل تااػفضخ فااخص متكافئااة ألبشااائيع .وليااحه

الطاىخة وضاائف سامبية ضااىخة وأخاخى سامبية كامشاة أخصخىاا " االعتسااد عماى الغضاخ فاي

الحرػل عمى السعخفة الجاىدة بال عشاء( .مضشا)ٕٕٔ , ٕٓٓٔ :

ثامًن اا :يعاااني الشطااام التعميسااي فااي مرااخ مااغ ازدواجيااات متعااجدة فااي أنػاعااو ومخاحمااو (تعماايع

حكاػمي  -تعماايع خاااص  -تعماايع أجشبااي ا تعماايع أزىااخي) وكااحلظ ازدواجيااة التعماايع الفشااي والعااام

الحكااػمي .مسااا يااػثخ ىااحا التعااجد عمااى ىػيااة السجتسااع السرااخي وتساسااكو االجتساااعي .تمااظ
االزدواجيات في نسط التعميع الدائج تعػق بذاكل رئايذ أي جياج نحاػ تكاػيغ شخرايات ذات

ىػي ا ا ااة متجاند ا ا ااة وإش ا ا ااار ثق ا ا ااافي واح ا ا ااج وبشي ا ا ااة معخ ي ا ا ااة متجاند ا ا ااة وليد ا ا اات متشاقز ا ا ااة.
(بجران)ٔٚٙ ,ٕٓٔٔ:

تاسا ًاعا :كسااا تذااضخ الااجالئل إلااى غمبااة الشطاخة الخبحيااة واالتجاااه الداامعي وت اديااج األبعاااد التجاريااة
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والدااػقية فااي قصاااع التعماايع حضااث ت اخجااع اعتبااار التعماايع خجمااة عامااة مااغ أجاال عائااج ومشااافع

اجتساعية وتقمرت إتاحتو لكل مغ يقجر عميو ماغ أجال تيضئاة أفاخاد السجتساع وتعدياد قاجراتيع
لإلسيام في تحقضق األىجاف التشسػية .وصاارت أىسياة التعمايع تشراب بذاكل أكباخ عماى كػناو

اتثسار يحقااق عائااجا ماديااا كغض اخه مااغ أشااكال االسااتثسار فااي الداامع والخااجمات .ومااغ ث ا دع فقااج
اسا ا

تتزسغ الجراسات األكاديسية التي تتشاول قزاايا التعمايع عباارات مثال:
أصبح مغ السألػف أن
ّ

االتجاار فاي التعمايع ( )Trade in educationوالتعمايع العاابخ لمحاجود ( Transnational
 )Educationوتراجيخ واساتضخاد خاجمات التعمايع وسساساخة التعمايع وشاخكات التعمايع التاي
يتع تجاول أسيسيا في سػق األوراق السالية وغضخ ذلظ (زيتػن.)ٔٓ , ٕٖٓٔ :

عاشاخا :وماغ التحاجيات أيزاا قماة الاجعع السجتسعاي وضاعف السذااركة السجتس ياة فاي
ً
االرتقاء والشيػض بالعسمية التعميسية بيا حضث لع يخق ذلظ الجعع وتمظ السذاركة إلاى
أن يكػن ثقافة مجتس ية فاعمة وفزاال عساا سابق ماغ تحاجيات يػجاج تحاج آخاخ أكثاخ
خصاػرة أال ىاػ التياار السشااىس لفكاخ اإلصاالح التعميساي والتخباػي ومحاولاة عخقماة

مدضختو (السخكد القػمي لمبحػث التخبػية والتشسية)ٜٔٛ ,ٕٓٔٓ :
إحجى عذخ :مذكالت تتعمل بتمهيل التعميم:

تذ ااضخ أدبي ااات البح ااث التخب ااػي ف ااي مج ااال اقتر اااديات التعم اايع إل ااى أن التعم اايع

يػاجااو إشااكاليات متعااجدة فااي تحػياال متصمبااات اإلنفاااق عمااى الدياسااة التعميسيااة عمااى

الخغع مغ ارتفاع مضدانية التعميع وتصػرىا فاي الفتاخة األخضاخة واالىتساام والاجعع الدياساي
الااحي يحطااى بااو التعماايع ومحاولااة حذااج الجيااػد الحكػميااة والذااعبية إال إن العائااج مااغ

الشطااام التعميسااي متػاضااع لمغايااة ويياابط بالسكانااة التشسػيااة لسرااخ عمااى مدااتػى العااالع
وخاصة عشج مقارنتياا باجول مساثماة فاي مداتػى دخال الفاخد والشااتج السحماي اإلجساالي
واإلنفاق عمى التعميع.

ويسكااغ رصااج أىااع اإلشااكاليات التااى تػاجااو تسػياال التعماايع فاي مرااخ فاي الػقاات الاخاىغ
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:

قرااهر الم اهارد الماليااة لمتعماايم عاان الهفاااء بمتطمباتااو( :بمتاااجي , ٔٓ , , ٕٓٔٗ ,
ش يسة )ٔٚٗ - ٖٔٚ , ٕٖٓٔ ,
وىحا القرػر في اإلنفاق عمى التعميع أدى إلى:
القر ااػر الذ ااجيج فا اي السب اااني السجرس ااية وتجيضداتي ااا ,مس ااا تخت ااب عمي ااو ع ااجم كفاي ااة
الفرااػل والحج اخات الج ارسااية وأماااكغ مداولااة األنذااصة التخبػيااة مااغ مالعااب وأفشيااة
ومعامل ومكتبات ىحا إلاى جاناب قاجم بعاس السبااني السجرساية وعاجم صاالحضتيا

باإلضااافة إلااى وجااػد العجيااج مااغ السباااني الت اي تعساال بشطااام الفت اختضغ وغضخىااا مااغ

السباني التي تحتاج إلى تخميسات وصيانة وإصالحات...إلخ مسا يذكل عبئاا عماى
مرادر التسػيل السحجدة.
ارتفاااع كثافااة التالمضااح داخاال الفرااػل الج ارسااية ,حضااث تت اخاوح كثافااة التالمضااح داخاال

الفرػل ما بضغ ٓ٘ ٚٓ-تمسضحا في كل فرل دراسي.

تااجنى أجااػر السعمسااضغ مسااا جعاال بعزاايع يشرااخف إلااى مداولااة أعسااال أخااخى ذات

عائج مادي كالجروس الخرػصية أو حتى مسارسة بعاس األعساال التاي ال تتفاق
وكخامة السعمع وتقالضج ميشة التعميع.

إىسال الجػانب العسمية واألنذصة التخبػية والتخكضد عمى السعمػماات والسعاارف فقاط

واالعتساد عمى استخاتيجيات التجريذ التقمضجية كالحفظ والتمقضغ.

عجد الشطاام التعميساي عاغ تحقضاق تكاافؤ الفاخص التعميسياة عماى السداتػى القاػمي

س اػاء بااضغ األغشياااء والفق اخاء أو بااضغ أبشاااء الخي ا

وأبشاااء الحزااخ أو بااضغ الااحكػر

واإلناث( .شسذ الجيغ .)ٖٓٙ , ٕٓٔٔ ,
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 .2سهء تهزيع ميدانيات التعميم.
 .2ضعف ك اءة اإلن اق التعميمي عمى المدتهى المحمى.
 .3قرهر في استغالل المهارد المالية المخررة لمتعميم.
ويطيخ ىحا الزعف والقرػر يسا يمي:
ٔ .ضعف كفاءة اليضئة اإلدارية بالسجيخيات التعميسية في تقجيخ مضدانياات اإلنفااق عماى
التعميع وغيال السعايضخ التى يسكغ االستخشاد بيا في مدألة تقجيخ ىحه الشفقات.
ٕ .السبالغة في تقجيخ اإلنفاق الحكػمي س يا نحػ تحقضق أىجاف غضخ مػضػعية.
ٖ .االعتساد عمى مرجر وحضج لمتسػيل يكػن غالبا السػازنة العامة لمجولة.
ٗ .عجد القيادات اإلدارية السحمية في تػفضخ الستصمبات والشفقات لتعاػيس العجاد فاي
السػارد السخررة مغ قبل الجولة.

٘ .جػد المػائح والقاػانضغ التاي تزاع السدياج ماغ القضاػد أماام التبخعاات والجياػد األىمياة
الخاغبة في اإلسيام في عسميات اإلنفاق عمى التعميع.

 .ٙالبضخوقخاشية والخوتضغ اإلداري الحي يديصخ عمى السدتػيات اإلدارية السحمية.
تمظ ىي أىع لتحجيثات والسعػقات التي تػاجو تصػيخ التعميع وخاصة التعميع ما

قباال الجااامعي داخاال السجتسااع السرااخي  ,عمااي الااخغع مااغ أن الدااشػات القمضمااة الساضااية
ش اايجت والتا ادال تذ اايج الكثض ااخ م ااغ الجي ااػد وال ااخؤى واإلس ااتخاتيجيات نح ااػ تص ااػيخ نط ااام
التعميع(.جايل , ٖٗٗ , ٕٓٔٙ .يػنذ  , ٗ , ٕٓٓٔ ,زاىخ )ٔ٘ٔ , ٕٓٓٙ ,

المحهر الثالث :الترهر المقتخح لتطهيخ التعميم ما قبل الجامعي:
عشااجما يتص ااخق الحااجيث ع ااغ اسااتخاتيجيات تص ااػيخ التعماايع م ااا قباال الج ااامعي ,
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تصااخح مذااخوعية التداااؤل باإللحاااح حااػل :لساااذا لااع تحقااق اسااتخاتيجيات وجيااػد ورؤى
تصػيخ التعميع الدابقة في تحقضق السأمػل مشيا والستػقع وتحجيج أولػياتيا ك
واإلجاب ااة عم ااى ى ااحا التد اااؤل مػج ااػد داخ اال تم ااظ االس ااتخاتيجيات وال ااخؤى الت ااي
وضااعت لتصااػيخ السشطػمااة التعميسيااة رغااع مااا يذااػبيا مااغ شسػحااات وإيجابيااات  ,يجااب

العسل عمى تفعضميا و تخشاضجىا واالساتفادة مشياا  ,والبحاث عاغ باجائل أفزال ومقتخحاات
لسعالجة جػانب القرػر و الدمبيات.

ومغ ىشا ,فصخح أي رؤية مداتقبمية لتصاػيخ وإصاالح الشطاام التعميساي وخاصاة

مااا قباال الجااامعي أمااخ ضااخوري وميااع  ,ويجااب فااي البجايااة أن نقااخ بأنااو ال تػجااج رؤيااة
واحااجة  ,باال ىشاااك رؤى عجيااجة ومتشػعااة كميااا تقااجم نفداايا بػصاافيا األصاامح واألنفااع ,
ولكغ يطل الس يار الحقيقي :ما ىي القزاايا التاي تشصماق مشياا تماظ الخؤياة ك وماا ىاي

السرالح االقترادية واالجتساعية والدياسية والثقا ية التي تجافع عشيا ك.

وسشحاول ىشا رسع صػرة وتشااول مقتاخح لتصاػيخ التعمايع ماا قبال الجاامعي؛ ماع

االستعانة بأىع الخؤى والترػرات التي شخحت مغ قبل  ,واالستعانة بتاػارد رؤى العجياج
مااغ صااانعي ق ا اخرات الدياسااة التعميسيااة  ,وذلااظ مااغ خااالل عااجة نقاااط تتراال بفمداافتو

و يكمتو وتشطيسو وإدارتو وتسػيمو ومحتاػى السشااىج الج ارساية وأساالضب تعميسياا وأوضااع

معمسضيا وتالمضحىا.

أوًال :التطاااهيخ فاااي دور المعمااام( :حد ااضغ , ٖٗٗ , ٕٜٓٔ ,عب ااج الجمض اال , ٕٓٔٛ ,
ٗ , ٕٙسالع  , ٕٜٔ – ٕٔٚ , ٕٓٓٛ ,خمضل )ٔ٘-ٔٓ , ٕٓٔٚ ,

" السعمااع ى اػ ذلااظ الطااالع فااي الفراال  ,السطمااػم خارجااة " وإذا كااان السعمسااػن مااغ

أكثخ الشاس جيجا وإسياما في بشاء الحزارة  ,ف ن رواتب السعمسضغ يجب أن تكاػن
األعمى في السجتسع؛ ألنو يبشي العقػل  ,وماغ ركاائد السجتساع (خزاخ , ٕٓٓٛ ,
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)ٔٚٛ
وتكاد تجسع التقاريخ الجولياة بذاأن تصاػيخ أنطساة التعمايع عماي جػىخياة دور السعماع
لشجاح أي نطام تعميسي  ,ويتصمب ىحا التحدغ السدتسخ ل وضاع السادية
و السعشػيااة لمسعمااع وزيااادة السكافااات والح اػافد بسااا يااػفخ لمسعمسااضغ الحياااة الكخيسااة ,
وربصي ااا ب ااالتصػيخ ال ااحاتي م ااغ خ ااالل البا اخامج التجريبي ااة والحر ااػل عم ااى م ااؤىالت

تخبػيااة أعمااى مااغ الجرجااة الجام يااة األعمااى  ,عمااى أن يسضااد صاااحبيا عااغ زمالئااو
الستقاعدضغ عغ التصػيخ والتشسية الحاتية.

تااػفضخ أعمااى رعايااة صااحية لمسعمسااضغ أوال فااي داخاال السجرسااة مااغ خااالل السسااارس

الخ اااص بالت ااأمضغ الر ااحي والع ااالج ف ااي مدتذا ا يات مجيا ادة باالتف اااق م ااع الت ااأمضغ
الرحي.
أن يكااػن لمشقابااة دور إيجااابى مااع و ازرة التخبي اة والتعماايع ب قامااة مداااكغ تااػزع عمااى

السعمسااضغ الجااجد لسداااعجتيع عمااى االسااتق اخر االجتساااعي والشفدااي مسااا يااؤدي إلااى
زيادة العسل واإلقبال عميو.
حث السعمع عمى االشالع والبحث والقخاءة والتصاػيخ ماغ مداتػاه ومػاكباة متصمباات
العرخ الحالي مغ الثػرة السعمػماتية والتكشػلػجية.
تفعض اال القش اااة التعميسي ااة الستخرر ااة لتر اابح ق ااادرة عما اى تر ااسيع وإع ااجاد البا اخامج

التخبػية والتعميسية السالئسة.

إكدااال السعمسااضغ التعاماال مااع األسااالضب التقشيااة مثاال الحاسااػل وشاابكة اإلنتخناات

وغضخىا مغ الػسائل التعميسية اآللية؛ وذلاظ الساتخجام أساالضب التاجريذ الحجيثاة فاي
السشاىج والبخامج الستعمقة بيا  ,مع ضخورة حفد السعمع عمى إحخاز تقجم فضيا.
إص ااجار كت ااال لمسعم ااع يك ااػن مصبػع ااا خرير ااا ل ااو يحت ااػي عم ااى كاف ااة الػس ااائل
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والػساائط السداااعجة التاي يسكااغ أن تتاػافخ فاي السجرسااة ماغ ” “cdأو دسااكات أو
شخائح أو أشخشة فضجيػ ويػضع في السعسل الخاص بكل تخرز أو في السكتبة

السجرسية.

ي اختبط اسااتسخار السعمااع ف اى عسمااو بصخيقااة جااادة بشتائجااو العامااة وكتابااة تقاااريخ عشااو
وعااغ أدائااو ومذاااركتو مااع إدارة السجرسااة واالسااتفتاء الااحي يقااجم لماادمالء والسااجيخيغ
والسااػجيضغ وناااضخ ومااجيخ السجرسااة بصخيقااة مقششااة تبعااج عااغ الحاتيااة مااع االستفداار

عغ السعمع مغ الصالل.
القزاء عمى بعس مداوئ التعميع مثل التمقضغ واالستطيار والاجروس الخرػصاية
وتخماايز التعماايع مااغ ضاااىخة الغاار عااغ شخيااق العساال الجاااد والسااشطع لخفااع كفاااءة

السعمع واإلدارة السجرسية وتقػية اإلحداس بالزسضخ واالنتساء.

دراسة السذكالت التعميسية التي تعػق عسمية التصاػيخ وإشاخاك السعمساضغ فاي عسمياة
تص ااػيخ السش اااىج والبا اخامج ووض ااع الحم ااػل لي ااا  ,واالس ااتفادة م ااغ التج ااارل السحمي ااة
والعالسية السذابية بيج تصػيخىا بسا يتشاسب مع فمدفة السجتسع وأىجافو التعميسية.

ثانيا :تطهيخ المناىج:
ً
لاااغ ياااؤتي التعمااايع آكماااو ماااا لا ااع تتعي ااج مشاىج ااو بالسخاجع ااة الجائساااة والتصا ااػيخ

والتصػيخ الالزم  ,حضث أن محتػيات السشاىج تسثل السضجان الحي يتع مغ خاللو تخجسة

األىجاف التعميسية وتحػيميا إلى واقع ممسػس قابل لمتقػيع والقياس.

لحا ,ف ن عسمية تذخيز السشاىج يجب أن تدتيجف( :أوراماس)ٕٗ -ٖٔ :
ٔ .ما ناػع التمسضاح الاحي نتصماع ألن نعمساو ك وماا ىاػ السجتساع الاحي ساػف ي اير
يو ك وما ىي السعخفة األساسية  ,وماذا تعشي تخبػيا واجتساعيا ك
ٕ .ى اال يسك ااغ أن نتصم ااع إل ااى تشسي ااة شاق ااات الذ ااخز الكامم ااة ك ى اال يج ااب أن
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ت ا ااشعكذ آم ا ااال الصبق ا ااة االجتساعي ا ااة الت ا ااي يشتس ا ااي إلضي ا ااا الف ا ااخد ف ا ااي السصال ا ااب

األكاديسية لمتعميع ك

ويشبغي أن تجور مشاىج السدتقبل حػل أربع محاول ىي { تعميع الفخد كي ية التعميع
– وتعمايع الفاخد كي يااة العسال – وتعمايع الفااخد مياارات التعااون – وتعماايع الفاخد القااجرة

عمى االستقالل الحاتي وتحسل السدئػلية }
العس اال عم ااى تص ااػيخ وتح ااجيث البػاب ااة اإللكتخوني ااة التابع ااة ل ااػ ازرة التخبي ااة والتعمااايع

وتحسضل جسيع السشاىج الج ارساية لسختماف الس اخحال التعميسياة وياتع ماغ خاللياا عسال
تػاصاال بااضغ الصااالل ومجرسااضيع بحضااث يدتفدااخ الصالااب عااغ أي تداااؤل ويداااعجه

زم ااالؤه وأس اااتحتو ف ااي اإلجاب ااة ع ااغ تم ااظ التد اااؤالت حض ااث إن اس ااتخجام السش اااىج
الحجيثة وتػفضخ الفضجيػىات يعصي إمكانية لجعل أيام الجراسة ثالثة فقط وبالتالي

يسكااغ تقمضاال كثافااة الفرااػل إلااى الشرااف مااثال سااػف يااحىب بعااس الص االل إلااى

السجرس ااة أي ااام (الد اابت اإلثش ااضغ األربع اااء) وال اابعس اآلخ ااخ س ااػف ي ااحىب أي ااام
(األحج الثالثاء الخسيذ) ولكغ ىحا الحل يحتاج إلى دراسة مفرامة ماغ الخباخاء

الستخررضغ في اإلدارة لتديضل تشفضاح ذلاظ فاي وقات قراضخ جاجا  ,وىاحا ماا صاخح
بو وزيخ التخبية والتعميع الحالي.
الخغب ااة ف ااي تالف ااي نا اػاحي القر ااػر الت ااي أضيختي ااا نت ااائج تق ااػيع السش اااىج القائس ااة,

لمػصػل بيا إلى درجة عالية مغ الكفاءة والفاعمية الجاخمية والخارجية.

اػر تعتسااج عمااى التصااػيخ السااشيج عسػمااا ,بااجءا مااغ فمداافتو
اتباااع مشطػمااة أكثااخ تصا ا
وأىجافو ,وانتياء بعسمية تقػيسو وعميو ف ن خصة التصاػيخ الذاامل لمساشيج يجاب أن

تباجأ بتصااػيخ األىااجاف؛ تحجيااجا وصاياغة وتشػيعااا ,وفااي ضااػء ذلاظ يعاااد الشطااخ فااي

اختيااار السحتااػى ,وأسااالضب تشطيسااو بشاااء عمااى أحااجث مااا وصاال إليااو مجااال السااادة,
وأسااالضب التخبيااة ,ونطخيااات عمااع الااشفذ ,ثااع يااتع اختيااار ش اخئااق التااجريذ وأسااالضب
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اخ لحجاثااة السحتااػى
الااتعمع التااي قااج تتغضااخ بعااس الذاايء عااغ األسااالضب القجيسااة؛ نطا ا
والخبخات التعميسية
إصااجار وثيقااة مشاااىج لااحوي االحتياجااات الخاصااة مااغ السػىااػبضغ وذوي اإلعاقااات
بأشا ااكاليا السختمفا ااة الس ا ااجمجضغ وغضا ااخ السا ااجمجضغ بجسي ا ااع فئا اااتيع ,وكا ااحلظ الفئ ا ااات

السحخومة ثقا يا.

إنذ اااء مخكا ااد متخراااز تا ااابع لاااػ ازرة التخبي ااة والتعم اايع لتص ااػيخ السشااااىج الج ارساااية
وتح ااجيثيا حت ااى تػاك ااب التغضا اخات العالسي ااة ,ي ااتع تكػيش ااو م ااغ ع ااجد م ااغ األك اااديسضضغ

والب اااحثضغ وأس اااتحة الجامع ااات الستخرر ااضغ ويعكف ااػن عم ااى د ارس ااة السش اااىج ف ااي
الجول الستقجمة مغ أجل نقل تجاربيع الخائجة وال ضخر باالستعانة ببعس األساتحة

مااغ تمااظ الااجول كسدتذاااريغ ,لالسااتفادة مااغ خباخاتيع فااي وضااع السشاااىج باإلضااافة

إلا ااى قيا اااميع بتحػيا اال السشا اااىج التقمضجيا ااة إلا ااى مشا اااىج إلكتخونيا ااة  ,واالسا ااتفادة ما ااغ
الخباخات الجوليااة ف اي تصااػيخ مشطػمااة التقااػيع فااي ضااػء ن اػاتج الااتعمع فااي الس اخحاال
التعميسية السختمفة.

تزسضغ السشاىج الج ارساية قزاايا ومذاكالت تياع الصاالل مساا ياجفعيع إلاى البحاث

ع ااغ حم ااػل متع ااجدة لي ااا األم ااخ ال ااحي يد اايع ف ااي تشسي ااة ق ااجرة تػلض ااج األفك ااار ل ااجى

الصالل وىي مغ القجرات األساسية لمتفكضخ اإلبجاعي.

وضااع مشاااىج تداااعج عمااى تشسيااة التالمضااح وتشذاائتيع عمااى :القاايع األخالقيااة  /ثقافااة

السجتسع /تذكضل مالمح الذخرية السرخية.

أن تك ااػن السش اااىج مخاعي ااة ل خص ااار والتح ااجيات الت ااي تػاج ااو مر ااخ مد ااتقبال م ااغ

خالل لجشو تخرز في ذلظ.

العسل عماى تفعضال و تعاجيل أسامػل االمتحاناات بحضاث تدااعج عماى التفكضاخ لايذ
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عمااى الحفااظ والتمقااضغ مااع العساال عمااى اسااتحجاث مشطػمااة تقااػم عمااى امتحانااات

 ,.open bookوالعسل عمى تعسيسو في جسيع السخاحل

أن تراابح مشاااىج التخبيااة الجيشيااة والػششيااة إلداميااة تزاااف إلااى مجسااػع الااجرجات

األساسية.

ضااخورة مذاااركة السعمااع وأولياااء األمااػر فااي وضااع السشاااىج ألنيااع األكثااخ احتكاكااا
با ااالصالل واألكثا ااخ د اريا ااة بستصمبا اااتيع الحىشيا ااة واألكثا ااخ معخفا ااة بسا ااا يتشاسا ااب ما ااع

إمكانياتيع العقمية والعسخية.

ثال ًثا :التطهيخ في اساتخاتيجيات التاجريذ( :الحخياخي  , ٖٔ٘ , ٕٓٔٔ ,عباج السػجاػد

 , ٕٓ , ٕٓٓٓ ,دعبذ )ٔٔٔ-ٚٗ ,ٕٓٔٓ ,

إن التشااػع فااي اسااتخاتيجيات التااجريذ التااي تدااتخجم مااع الصمبااة مااغ شااأنيا أن

تكدخ الشسط السسل الحي تفخضو شخيقة التجريذ التقمضجية في نطخ الكثضخ مغ الصمباة ,
فالصخيقة التقمضجية تختكد عمى دور نذط لمسعمع وتغفل دور الصالاب كعشراخ فاعال فاي
عسميااة ال ااتعمع  ,وف ااي حااضغ االتجاى ااات التخبػي ااة الحجيث ااة تختكااد عم ااى أن الصال ااب ى ااػ

السحااػر ال اخئيذ لعسميااة الااتعمع والتعماايع  ,ويجااب أن يكااػن لااو الااجور األكبااخ فااي ىااحه

العمسية.

ونتيجااة لمتصااػر الكبضااخ الااحي شاايجه العااالع ويذاايجه فااي جسيااع السجاااالت ومشيااا
التصػر السعخفي اليائل والثػرة السعمػماتية واالترالية  ,فقج تشػعت السعاارف وتصاػرت

الػسااائل التعميسيااة واسااتخجام التكشػلػجيااا فااي مجااال التعماايع واىااتع رجااال التخبيااة والتعماايع
بصااخق وإسااتخاتيجيات التااجريذ والعساال عمااى تصػيخىااا لتتساشااى مااع الخب اخات الستالحقااة

ما ااع التخكضا ااد عما ااى الجػانا ااب الشفدا ااية والتخبػيا ااة لمسا ااتعمع إضا ااافة إلا ااى تدويا ااجه با ااالعمػم
والسع ااارف  ,وتص ااػيخ ش ااخق الت ااجريذ وتحد ااضشيا بس ااا يتشاس ااب م ااع الشطخي ااات العمسي ااة
والتخبػية الحجيثة عماى اعتباار أن شاخق التاجريذ والشطخياات العمسياة التخبػياة عشراخان
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أساسيان في نجاح السػقف التعميسي.
وىشاااك عااجة شااخوط يشبغااي أن تت اػافخ فااي شااخق التااجريذ كااي تحقااق الغااخض

مشيا  ,استذارة دوافع الستعمسضغ إلى الاتعمع والبشااء عماى ماا لاجييع ماغ حراضمة ساابقة ,
وإتاحااة الفخصااة ليااع لسسارسااة الداامػك السصمااػل تعمسااو وإشااعارىع ب شااباع الااجوافع التااي

دفعتيع إلى التعمع( .شحاتة )ٔٙ , ٕٓٓٛ ,

ولكي تتسضد شخق التجريذ بالجػدة ,ف نو البج أن تتػفخ يو السعايضخ اآلتية:
ٔ -أن تشدجع مع أىجاف الجػدة وتقػد إلى تحقيقيا.
ٕ -أن تثضخ داف ية الستعمسضغ وتؤدي إلى تفاعميع مع السادة السقجمة في الجرس.
ٖ -أن تحطى بخضا التالمضح ومضػليع.
ٗ -أن تػفخ الجيج وتخترخ الػقت الالزم لمتعمع.
٘ -أن تػضف التقشيات الحجيثة في التعميع بذكل جضج.
 -ٙأن تتداع بااالتشػع وم اخعاااة شبيعاة األىااجاف والسااادة والتالمضاح ومتغضاخات السػقااف
التعميسي.

 -ٚأن تػفخ التغحية الخاجعة السدتسخة لمسعمع والتالمضح.
 -ٛدع ااع الجان ااب الشط ااخي ف ااي السش اااىج التعميسي ااة بالجان ااب التصبيق ااي ع ااغ شخي ااق
األنذصة العمسية والسضجانية والسعسمية.

 -ٜتػفضخ تعميع تذتخك يو أكثخ مغ حاسة.
ٓٔ -تيدااضخ إكدااال التالمضااح ميااارات اسااتخجام وسااائل التعماايع والااتعمع السعاص اخة
ومشيا الحاسب اآللي واإلنتخنت  ,باإلضاافة إلاى مياارات اإلشاالع والبحاث العمساي

باستخجام تمظ الػسائل( .الحخيخي ٕٔٔٓ)ٖٔٗ ,
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ابعا :التطهيخ في إعجاد اإلمكانات المجرسية( :و از ةر التخبية والتعميع ٕٕٓٓ)
رً
مغ الستفق عميو أن وضيفة أي مبشى مجرسي يجب أن تتسثل في تاػفضخ بضئاة مادياة
مشاسبة لمجارسضغ  ,وتيضئة السشاخ الرحي السالئع لماتعمع بتاػافخ اإلمكاناات والساػارد

واألجي ادة والػسااائل لتحقضااق أقرااى فاعميااة لمعسميااة التعميسيااة  ,ومداااعجة كاال مااغ

السعمع والصالب عمى اإلنتاجية الفعالة.

فسغ السفتخض أن تكاػن السجرساة بضئاة شبي ياة لحيااة متكامماة يقزاي الساتعمع يػماو
بيااا يااؤثخ فضيااا ويتااأثخ بيااا  ,ويحاااول تػضيا

إمكاناتيااا فااي تعمسااو وبقااجر مااا تخكااد

عسميااة التعماايع عمااى الجارسااضغ؛ ف ا ن الااشطع التعميسيااة تتسحااػر حااػل السااجارس فيااي
إشار يجسع بضغ عسمضتي التعميع التجريدي والتعمع.
ا
تسثل
ويجااب أن يتست اع السبشااى السجرسااي بسػاصاافات وسااسات تداااعجه عمااى أداء وضيفتااو

فااي أن يخااخج مشتج اا تعميسي اا جضااجا  ,مسااا يتصمااب صاايانة دوريااة ل بشيااة التعميسيااة ,
فاألبشية السرخية تحقق التػساع الكساي ال الكيفاي لتحداضغ نػعياة التعمايع وصاػرتو.

(جايل )ٗ٘ٔ-ٗ٘ٓ , ٕٓٔٙ ,

خامدا :معالجة ومهاجية ظاىخة التدخب:
ً
تعتبااخ ضاااىخة التدااخل أحااج وجااػه اليااجر التخبااػي مااغ ناحيااة كسااا أنيااا البااال الخمفااي

لسذكمة األمية مغ ناحية أخخى ويسكغ تمخيز أسالضب مػاجيتيا في الشقاط التالية:
 زيادة نرضب الفخد مغ متػسط سشػات التعميع عمى مدتػى الجولة.

 االىتسام بتعميع الفتيات (تزضق الفجػة التعميسية بضغ الحكػر واإلناث) وذلظ:
 اس ااتحجاث م ااجارس ججي ااجة لتعم اايع البش ااات تتشاس ااب م ااع ض ااخوفيغ مشي ااا م ااجارس
الفرل الػاحج ومجارس السجتسع والسجارس الرغضخة.
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(تزااضق الفجااػة التعميسيااة بااضغ الخي ا

والحزااخ) وذلااظ عااغ

شخيق:
 زيادة معجالت السباني السجرسية في السشاشق الخي ية وشبو الرحخاوية. إنذاااء مااجارس متخررااة تالئااع احتياجااات البضئااة السختمفااة وضخوفيااا السشاخيااةوخرائز التالمضح مثل :السجارس الخي ية والسجارس شبو الرحخاوية.

 العسل عمى تحدضغ نطام االمتحانات وتصػيخ السشاىج زيااادة حسااالت التػعيااة لشذااخ الااػعي بأىسيااة التعماايع والحااث عمااى تعماايع البشااضغ
والبشا ااات بالسا ااجارس وزيا ااادة االىتسا ااام بالسشا اااشق األكثا ااخ حخمان ا اا فا ااي الخي ا ا
والسشاشق الشائية لسػاجية ضاىخة التدخل السجرسي بالتعميع االبتجائي.
سادس اا :تطااهيخ التعماايم ال نااي والمينااي( :ش يسااة  , ٕٔٗ-ٕٕٔ, ٕٖٓٔ ,حدااضغ ,
ً
ٕ٘ٔٓ  , ٜٔ ,و ازرة التخبية والتعميع ٕٕٓٓ)
يسكغ تصػيخ وتججيج وضيفة التعميع الفشي والسيشي مغ خالل:
ٔ -إلغ اااء الحا اػاجد القائس ااة ب ااضغ مختمف ااة م اخح اال التعم اايع ومجاالت ااو  ,وذل ااظ ب ااجمج
التعماايع الفشااي والسيشااي فااي التعماايع العااام  ,وإنذاااء بشااي تخبػيااة مفتػحااة مدنااو ,

ويتبشي مفيػم " الذجخة التعميسية " بجال مغ الدمع التعميسي التقمضجي.
ٕ -ب ااجء التعم اايع الفش ااي والسيش ااي ب ع ااجاد ميش ااي واس ااع؛ بس ااا يد اايل التا اخابط األف ااق
والخأسي  ,ساػاء داخال الشطاام التعميساي أم باضغ السجرساة وساػق العماع؛ لمقزااء

عمى كافة أنػاع التسضضد (عسار )ٕٓٓٓ ,
 العسا اال عما ااى إش ا اخاك الذا ااخكات الخاص ااة وقصااااع األعسا ااال فاااي إتاحاااة فخصا ااةمػاصاامة الج ارساة لمسمتحقااضغ بااو  ,وكااحلظ إتاحااة تااجريب الصااالل السشتطسااضغ فااي
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الجراسة كسا يقجميا مذخوع " مبارك – كػل "
 تحجي ااج مالم ااح وفمد اافة التعم اايع الفش ااي و يكمي ااة محتا اػاه وش ااخق تعميس ااو وعالقت ااوبالسجتسع
 -وضااع إسااتخاتيجية لتصااػيخ التعماايع الفشااي غضااخ تقمضجيااة تشقدااع إلااى خصااة قرااضخة

السااجى وأخااخى بعضااجة السااجى والخصااة قراضخة األجاال تبااجأ بتااجريب الصااالل عمااى
ميارات الرشاعات الضجوية التي يحتاجيا سػق العسل عبخ إرسال الصالل إلى

مخاكد تجريب متخررة يحرل الصالب في نياية الاجورة عماى شايادة مياارة ,

أما الخصة شػيمة السجى فياي تداتيجف تصاػيخ السشااىج وشاخق التاجريذ  ,وقاج
تػصاامت الااػ ازرة إلااى إسااتخاتيجية تتشاسااب مااع احتياجااات سااػق العساال بالشداابة
لتصػيخ السشاىج وتجسع كل السيارات الالزمة لمصالل وىي تعتسج في األسااس

عم ااى الجان ااب العسم ااي وع ااجم االكتف اااء بالجان ااب الشط ااخي( .ش ااحاتة , ٕٓٔ٘ ,
ٖ٘ )ٛوى ااػ م ااا يحتاج ااو س ااػق العس اال ف ااي مر ااخ لمسد اااىسة ف ااي ح اال مذ ااكمة

البصالة.
سابعا :ويتمثل ىحا المحهر في ثالثة فخوع لت عيل عممية التطهيخ وىي:
ً
تػسيع قاعجة السذاركة السجتس ية في العسمية التعميسية لسسارسة الجيسقخاشية
في التعميع أسمػبا لمحياة في السجتسع  ,وتتسثل عشاصخ السذاركة السجتس ية في
التعميع في اآلتي( :التػجو نحػ الالمخكدية  -دور السجتسع السجني  -القصاع

الخاص  -األحدال الدياسية  -الشقابات السيشية واالتجاىات الصالبية ونػادي
السعمسضغ وأعزاء ىضئة التجريذ  -السجالذ السحمية ورؤوس العائالت)

تصبضق مبجأ الجػدة الذاممة في التعميع عغ شخيق إنذاء ىضئة اعتساد وضسان

-

جػدة تعميع وششية  ,ووضع معايضخ قػمية لقيا مشتج التعميع  ,وتصػيخ أسمػل
وضع السشاىج التعميسية  ,وتفعضل وتعديد مؤسدات التقػيع الػششية.
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-

الباحثة /إيمان رأفت فتحي بجر

استكسال البشية األساسية لمسعخفة  ,وتػفضخ السػارد السالية الالزمة لحلظ
الستيعال التالمضح الػافجيغ عمى التعميع قبل الجامعي  ,وتفعضل الجيػد األىمية في

اإلنفاق عمى التعميع إلى واقع ممسػس  ,وإنذاء كيان لتػلي اإلشخاف عمى ىحه
الشػعية مغ السجارس التعاونية ضسانا لمتكافل االجتساعي والعجالة وتكافؤ الفخص ,

مع إعجاد مضدانية لتحدضغ أوضاع السجارس الحالية( .شحاتة )ٖٔٔ - ٖٔٓ , ٕٓٓٗ ,

ثامًنا :التمهيل( :السجالذ القػمية الستخررة  , ٗٔ-ٗٓ , ٕٕٓٓ-ٜٔٚٗ ,جايل ,
ٕٔٓ )ٜٔٔ ,
اخ يع ااج تسػياال التعماايع مااجخال ب ااالغ األىسيااة فااي عسميااة تص ااػيخ
اخ ولاايذ أخا ا
وأخضا ا
السشطػمة التعميسية التي يشبغاي أن تاػفخ لياا كافاة الساػارد السادياة والبذاخية ميساا

كانت التزحيات.
اتخاذ خصػات إصالحية مغ خالل الدمصات التذخي ية التي تصالب بخفع مضدانية

الااتعمع  ,حضااث يعااج تسػياال التعماايع ونداابتو مااغ السضدانيااة العامااة لمجولااة واحااجة مااغ
أخصااخ الذااخوط التااي يتحااجد بيااا نجاااح الجيااػد اإلصااالحية أو فذااميا  ,وكي يااة

تخشضجه وساجاد األولػياات والباؤر األكثاخ احتياجاا حداب ماا ياخى صاانعػ القا اخرات

التخبػيااة تجشي اا ليااجره أو ضااياعو دون االسااتفادة مشااو االسااتفادة القرااػى  ,وىااحه
القزية تتخكد في مجى إمكانية ىحه الشدبة السخصصة سج نفقات التعميع وعسمياتو

اإلصالحية والتصػيخية.

المخكدي ااة التسػي اال :م ااغ خ ااالل تخر اايز مػازن ااات لك اال مجرس ااة وتشسي ااة ق ااجرات
القااائسضغ عمضيااا فااي التخصاايط وإدارة ىااحه السػازنااات والتأكضااج عمااي مذاااركة أف اخاد
وشػائااف السجتسااع السحمااي فااي إدارة العسميااة التعميسيااة بذااكل مباشااخ مااغ خااالل

مجااالذ التعماايع عمااي مدااتػى السحافطااة واإلدارات  ,ومجااالذ األمشاااء ومجااالذ
أولياااء األمااػر والسعمسااضغ فااي السااجارس ساايحفدىع عمااى إنذاااء وتااجعيع صااشاديق
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التعماايع السحمااي لتحقضااق مااا يأممػنااو  ,إضااافة إلااى السػازنااات السخررااة ليااع مااغ

الجولة  ,وىع في الػقات ذاتاو القاائسػن عماى إدارة ىاحه الراشاديق وتداضضخ شائػنيا
مسا يحقق إدارة أكفأ لمسػارد وتخصيط أفزل عمى السجى الصػيل.
ضخورة تخجسة فكخة التعمايع التعااوني التاي تعتساج عماى تفعضال الجياػد األىمياة فاي
تسػياال التعماايع إلااى واضااع ممسااػس  ,ويااجعػ القصاااع الخاااص لمتػسااع فااي مجااال
إدارة التعميع وإنذاء السجارس الستسضدة وزيادة استيعابو لذاخيحة أكباخ ماغ السجتساع

 ,حتى تتػفخ الفخصة لذخيحة أخخى لمتستع بالسجانية التي تتيحيا الجولة.

إنذ اااء ص ااشجوق أىم ااي خ اااص لمتعم اايع الع ااام يك ااػن مػازيا اا ومعاونا اا لالعتس ااادات

السخررة ليحا التعميع في السػازنة العامة لمجولة – ويكػن ىحا الرشجوق محمياا
– فااي كاال محافطااة عمااي حااجة  ,لتيدااضخ إجاخاءات الرااخف  ,ولتسكااضغ السداائػلضغ
عااغ التعماايع فااي السحافطااات مااغ سااخعة تمبيااة االحتياجااات السضجانيااة العاجمااة مااغ

مجارس التعميع العام.

تذاجيع القصااع الخااص عماي اإلسايام بشرااضب أوفاخ فاي الحخكاة التعميسياة تحاات
إشخاف الػ ازرة وفي إشار خصتيا  ,والتػسع مغ الخجمات والسعػنات األجشبية فاي

مشاااشق اتفاقيااات ثشائيااة مااع الااجول الذااقيقة والرااجيقة أو عمااى مدااتػى اليضئااات

الجولية كالبشػك ووكاالت ىضئة األمع الستحجة  ,وتفعضل دور نفاية السيغ التعميسية
في خجمة التعميع عغ شخيق اساتثسار جاناب ماغ إيخاداتياا إلنذااء وإدارة الساجارس

تحت إشخاف الػ ازرة وفي إشار خصتيا.
بشاء عجد مغ السحاالت خاارج أساػار السجرساة  ,ياتع تأجضخىاا لراالح السجرساة إذا
أمكغ ذلظ
تااػفضخ رعاااة لمسااجارس بااان يتكفاال ىااحا ال اخعااي تجيضااد السجرسااة فااي مقباال تعمضااق

إعالناتو عمى أسػار السجرسة وفػق أسصح السجرسة وغضخىا ماغ األمااكغ الستاحاة
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«دراسة سهسيهلهجية»

 ,عمى أن تكػن ىشاك ضػابط محجدة لمخعايا
ومسااا ساابق تتفااق الباحثااة مااع مااا أورده د .حامااج عسااار وأشااار إليااو فااي أن أي

تحخك لتصػيخ التعميع عمى أي مدتػي إصاالحي الباج لاو ماغ أن يباجأ ماغ تاػفضخ حاجيغ
أساسااضضغ ال فكاااك مشيسااا :مقعااج م اخيح فااي فراال فااي مبشااي مجرسااي بااو م اخفااق الحياااة
والعسل  ,ومجرس قادر وراغب في التعميع  ,وىحان الحجان يسثالن األولػية الستقجمة مغ

بااضغ األولػي ااات اإلسااتخاتيجية لتص ااػيخ التعم اايع  ,وىسااا السب اااني السجرسااية وإع ااجاد السعم ااع
ووضعو السادي واالجتساعي.
وفااي جسيااع الحاااالت ,ف ا ن قزااايا التعماايع قزااايا معقااجة ومتذااابكة تتصمااب –
كسااال قااال سااعج زغمااػل – الرااجق فااي القااػل واإلخااالص فااي العساال  ,لاايذ فااي مضااجان

التعماايع مجااال إلضيااار بص اػالت وال الدعاااء أي فااخد بأنااو سااػف يااأت بسااا لااع يااأتي بااو
األوائاال  ,إنسااا العساال يااو نزااال مدااتسخ لجشااػد مجيااػلضغ لاايذ لجيااػدىع فخقعااات أو
أضػاء باىخة  ,وإنسا السصمػل عسل رصضغ مثابخ؛ لكي ترح األجدام والعقػل  ,ولكي

تسيا ااخ األيا ااجي والح ا اػاس  ,ولكا ااي تعا ااي األفئا ااجة والقما ااػل ..وكا اال ما ااا يأمما ااو العا اااممػن

السخمر ااػن ف ااي قص اااع التعم اايع أن يق ااال ع ااشيع أني ااع وض ااعػا لبش ااة أو لبش ااات ف ااي بش اااء
اإلنداان السراخي فأرضاػا باحلظ وشاشيع  ,وماغ ثاع رضاي أ عاشيع وأرضااىع (عسااار ,
)ٗٚ-ٗٙ , ٜٜٔٙ
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نتائج الجراسة:
ٔ.

لقج شيج السجتسع السرخي في الفتخة مغ ٕ٘ ٜٔحتى اآلن العجيج مغ

االستخاتيجيات والجيػد التي بحلت بيجف تصػيخ التعميع ما قبل الجامعي  ,والتدال

دون أن تشتيي ىحه اإلستخاتيجيات إلى السأمػل والستػقع مشيا إلى اآلن.
ٕ.

مغ اإلنراف ندتصيع القػل بأن تمظ اإلستخاتيجيات والجيػد حاولت أن تخفع

شعارات التصػيخ واإلصالح لكغ ضمت عاجدة عغ معالجة السذاكل التي تكتشف جدج
التعميع ما قبل الجامعي  ,بسعشي أنيا ضمت عبارة عغ مدكشات وليدت حمػل جحرية.

تصػر في أعجاد كل مغ
ا
ىحا وقج شيجت الفتخة مغ ٖٕٔٓ ٕٓٔٗ/إلى ٕٓٔٛ/ٕٓٔٚ
السجارس والفرػل والصالل بالتعميع األساسي  ,حضث زادت السجارس بشدبة

 , %ٙ.ٛوزادت الفرػل بشدبة ٗ , %ٗ.بضشسا زادت أعجاد الصالل بشدبة
ٔ %ٔ٘.مسا أدي إلى زيادة متػسط كثافة الفرل بالتعميع األساسي كستػسط عام

مغ ٕٓ ٕٗ.شالب  /فرل عام ٖٕٔٓ ٕٓٔٗ/إلى ٖٖ ٗٙ.شالب  /فرل عام
 .ٕٓٔٛ/ٕٓٔٚوىحا يعكذ العخض عغ مالحقة الصمب  ,فالخجمة التعميسية ال
تتشاسب مع معجالت الشسػ الدكاني والصمب عمي التعميع في مخحمتو األساسية ,

وىػ أحج التحجيات التي تػاجو التعميع.

كسا تذضخ ندبة التعميع الخاص إلى جسمة التعميع عمي مدتػى السخاحل السختمفة
بالتعميع قبل الجامعي إلى وصػليا إلى  %ٕٚفي التعميع قبل االبتجائي ,

ٕٔ %ٔٓ.باالبتجائي  ٚ.ٖٚ ,باإلعجادي ,وذلظ عام .ٕٓٔٛ/ٕٓٔٚ
ٖ.

إن الدياسة التعميسية في مرخ مشح ثػرة يػلضػ ٕ٘ ٜٔحتى اآلن لع تعبخ عغ

رغبات الذعب بقجر ما عبخت عغ التػجو الدياسي لمصبقات الحاكسة .وعمى
الخغع مغ التػجو اإليجابي العام لمدياسات التعميسية خالل العقج الساضي والجيػد

التي بحلت في سبضل تشفضح ىحه الدياسات عمي أرض الػاقع  ,واآلثار اإليجابية
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التي تحققت  ,ف ن الشتائج قج جاءت دون السدتػى السأمػل بقجر كبضخ وإن لع
تخالف تػقعات الكثضخيغ  ,ذلظ أنو باستثشاء االقتخال مغ تحقضق ىجف االستيعال

الكامل ل شفال في مخحمة اإللدام  ,ف ن أىجاف الدياسة العامة لمتعميع والستعمقة
بزسان االستسخار في التعميع حتى نياية مخحمة التعميع األساسي وإكدال

السيارات األساسية السفتخضة في مخحمة اإللدام والسخحمة الثانػية التالية ليا لع

يتحقق بعج عمى الخغع مغ مخور اثشي عذخ عاما عمى انصالق عسمية اإلصالح
التعميسي  ,ويزاف إلى ذلظ االنتذار السخضي لطاىخة الجروس الخرػصية في
كافة مخاحل التعميع وبضغ جسيع الصبقات االجتساعية في الحزخ والخي .

ٗ.

تػضح الخخيصة التعميسية لسرخ أن عجد التالمضح بالتعميع قبل الجامعي بمغ

٘ ٔٛ.ممضػن شالب وشالبة  ,وتذكل اإلناث ندبة ٕ %ٗٛ.مغ إجسالي
السمتحقضغ بكل مخاحل التعميع قبل الجامعي مقابل  %٘ٔ.ٛلمحكػر  ,كسا تبمغ

ندبة السمتحقضغ بالتعميع الفشي بأنػاعو السختمفة (زراعي  /تجاري  /صشاعي نطام

ثالث وخسذ سشػات) ٖ %ٙٔ.مغ إجسالي السمتحقضغ بالسخحمة الثانػية مقابل
 %ٖٛ.ٚبشطام الثانػية العامة  ,أما بالشدبة ليضئة التجريذ العاممة في التعميع قبل
الجامعي عمي اختالف مخاحمو فضبمغ عجدىا ٖ٘ٓ ٕٛٔ.مجرس ومجرسة  ,وترل

ندبة السجرسات بضشيع إلى ٕ , %ٜٗ.أما ندبة السجرسضغ الحكػر فترل إلى
 %٘ٓ.ٛويسثل مجرسػ السخحمة االبتجائية ندبة ٕ %ٕٗ.مغ إجسالي السجرسضغ
والسجرسات بسخحمة التعميع قبل الجامعي.

يالحظ أن اىتسام الدياسية التعميسية في ىحه الفتخة جاء مشربا عمى التػسع الكسي

عمى حدال الكي

 ,ويتزح ذلظ مغ مؤشخات أعجاد السجارس التي تعسل عمى

فتختضغ مستجتضغ  ,وارتفاع كثافة الفرػل خاصة في السحافطات  ,وفي مخحمة

التعميع األساسي؛ إذ بمغ عجد السباني السجرسية التي تعاني مغ كثافات عالية وفقا
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ألحج التقاريخ الرادرة عغ " مخكد السعمػمات ودعع اتخاذ القخار " ٗ ٜ.آالف

مبشي بسا يسثل  % ٖٚ.ٛمغ إجسالي السباني السجرسية السػجػدة .كسا يػجج ٕٗ.
آالف مبشي يعسل بشطام تعجد الفتخات بسا يسثل %ٔٙ.ٚ؛ مسا يؤثخ سمبا عمى

البشية التحتية لمسشذات وعمى جػدة التعميع السقجمة لمتالمضح؛ الحي أدى إلى إفخاز
مخخجات تعميسية رديئة.

وتذضخ اإلحرائيات أيزا إلى أن ىشاك تفاوتا في االلتحاق بالتعميع االبتجائي بضغ
الحكػر واإلناث في محافطات مرخ السختمفة؛ وىػ ما أكجه تقخيخ تقضيع

السحافطات الحي أشار إلى التفػق في تعميع الحكػر في إجسالي محافطات
الجسيػرية بشدبة  , %ٗ.ٛوفي التعميع اإلعجادي تفػق الحكػر في ثالث وعذخيغ
محافطة واإلناث في ثالث محافطات فقط ىي بػرسعضج والجقيمية والغخبية ,

وبالشدبة لمتعميع الثانػي العام تتفػق اإلناث عمى الحكػر في تدع عذخة محافطة

كبضخ لإلناث ىي محافطات دمياط وأسػان
ا
بضشيا خسذ محافطات تديج تفػقا
والبحخ األحسخ وبػرسعضج والدػيذ  ,بضشسا كانت محافطات جشػل سضشاء والجضدة

وقشا وأسضػط والفضػم وبشي سػي

وسػىاج ىي األكثخ تفػقا بالشدبة لمحكػر في

التعميع الثانػي العام  ,وبالشدبة لمتعميع الثانػي الفشي ف ن اإلناث يتفػقغ برفة عام

في التعميع التجاري عمي مدتػى الجسيػرية بشدبة ٗ %ٕٛ.ما عجا محافطتضغ

فقط ىسا مخسي مصخوح وجشػل سضشاء حضث يتفػق الحكػر  ,أما التعميع الدراعي
فتفػق الحكػر واضح بجرجة كبضخة حضث ترل ندبة الحكػر إلى  %٘ٙ.ٜمغ
إجسالي الصمبة والصالبات الجارسضغ بيحه السجارس  ,يسا عجا ثالث محافطات

يكػن التفػق فضيا لإلناث في مجارس التعميع الثانػي الدراعي وىي محافطات كفخ

الذيخ ودمياط والذخقية  ,أما في التعميع الرشاعي فالتدال الغمبة لمحكػر ,وتعج

محافطات الجقيمية والػادي الججيج مغ أكثخ السحافطات تفػقا لمحكػر في مجال
التعميع الرشاعي الفشي.
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٘.

الباحثة /إيمان رأفت فتحي بجر

جسػد السشاىج الجراسية  ,وعجم مدايختيا لالتجاىات الحجيثة وتكخيذ الحفظ
والتمقضغ وزيادة الصمب عمى الكتب الخارجية.

.ٙ

بالخغع مغ زيادة ندبة اإلنفاق عمى التعميع مغ الشاتج السحمي في مرخ  ,إال إنو
ال تدال الشدبة أقل مغ معجالتيا بالشدبة إلى بقية دول العالع  ,وىػ ما يعكذ

مػقع التعميع مغ أولػيات الحكػمة .وتتزاءل السػارد الحكػمية السخررة

لمتعميع؛ عمى الخغع مغ أنيا تدايجت مشح عام ٖ,ٜٜٔحضث كانت ترل
 ٙمميار جشية لترل إلى  ٕٙمميار في مشترف األل ية الحالية  ,إال إن ىحه

السػارد الحكػمية تجار برػرة " غضخ فعالة " حضث يمتيع الجياز اإلداري لمتخبية
والتعميع نحػا مغ ٓ %ٛمغ إجسالي ىحه السضدانية وتقل عغ ٗٔ %وىي ندبة
يعارضيا البعس حضث يؤكج أن مخررات التعميع اآلن تسثل ٗ %ٖ.مغ

السػازنة  ,ثمثان لمتعميع العام وثمث لمتعميع العالي والبحث العمسي  ,ما يعشي أن

مذضخ إلى
ا
مضدانية التعميع العالي والبحث العمسي معا تداوي ٔ %.مغ السػازنة ,
أن السخررات انخفزت بشدبة ٓٗ %وىي ندبة تعشي أن اىتسام الجولة
بالتعميع والبحث العمسي ال يترجر أولػياتيا بالتشاقس مع خصابيا الخسسي.
.ٚ

تػجج حاجة ماسة لجمج عسمية التقػيع ضسغ عسميات التعميع والتعمع  ,وتحجيث

نطع االمتحانات وضخورة تشسية قجرة السعمسضغ عمي دمج التكشػلػجيا في عسميات
التعمع .كسا يشبغي أن تيتع الدياسة التعميسية بالقزاء عمى الفجػة الخقسية ,
والقرػر في البشية التعميسية والشطخ في كي ية التػضي

األمثل لتكشػلػجيا

السعمػمات واالتراالت  ,و تسكضغ السعمسضغ مغ ميارات الكسبضػتخ األساسية

الالزمة لتصبضق التعمع الشذط؛ حضث أوضحت استخاتيجيات تصػيخ التعميع
 ٕٕٓٔ/ٕٓٓٚأن ىشاك غيابا لمتخصيط الذبكي أو االستخاتيجي لجمج تكشػلػجيا
السعمػمات في العسمية التعميسية .وبالخغع مغ تأكضج الخصة اإلستخاتيجية لمتعميع
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 ٕٕٓٔ/ٕٓٓٚعمى ضخورة تصبضق سياسة دمج  ICTفي العسمية التعميسية؛ ألنيا

ستعسل عمى تحقضق االستفادة القرػى لمسجتسع والفخد ,إال أن ىحا يتع في ضل
غيال سياسة واضحة تدتيجف تحقضق االقتراد القائع عمى السعخفة .كسا

أوضحت الخصة اإلستخاتيجية ٕٗٔٓ ٕٖٓٓ/وجػد قرػر في مجى تػافخ
عشاصخ التصػيخ التكشػلػجي بسجارس التعميع العام  ,ووجػد قرػر في البشية

التحتية لمتكشػلػجيا بالسجارس  ,حضث ترل ندبة السجارس االبتجائية غضخ السجيدة

بالتكشػلػجيا إلى نحػ ٓٓٓٓٗٔ مجرسة بشدبة ٘ %ٛمغ عجد السجارس التعميسية

 ,كسا إن ٗ %ٕٚ.فقط مغ مجارس التعميع اإلعجادي مدودة بسعامل حاسب آلي.
كسا يجب العسل عمى تصبضق مفيػم العجالة االجتساعية ومبجأ السداواة والتكافؤ

.ٛ

واإلنراف في الفخص التعميسية وإبخازىا كقيسة عطسى مغ قيع الجيسقخاشية

والحخية والسذاركة.

ويجب أن نقخ باأنو ال تػجج رؤية واحجة  ,بل ىشاك رؤى عجيجة ومتشػعة كميا

.ٜ

تقجم نفديا بػصفيا األصمح واألنفع  ,ولكغ يطل الس يار الحقيقي :ما ىي

القزايا والسرالح التي تشصمق مشيا تمظ الخؤية  ,وما ىي غايتيا الكبخى ك وما
نػع العالقات التي تػد أن تدػد خالل تمظ الخؤية  ,وما نػع السعخفة التي تدعى

إلى تعطيسيا وتكخيديا ل جيال القادمة ك وما ىي السرالح االقترادية
واالجتساعية والدياسية والثقا ية التي تجافع عشيا ك

أخضخ نػد أن نقػل أن حق التعميع وإصالحو وتصػره بسا يػاكب متصمبات العرخ
و ا

وإتاحتو لمجسيع بسا يحقق العجالة االجتساعية وديسقخاشية وتكافؤ الفخص التعميسية

لكل أبشاء السجتسع ليذ بة تخمعيا الجولة عمى رعاياىا بقجر ما ىػ واجب عمضيا
وإلدام مفخوض أن تؤديو  ,فيػ عالمة مغ عالمات استحقاقيا الذخعية الدياسية

في الحكع  ,كسا يسكششا القػل بأنو في التعميع يكسغ األزمة والحل معا.
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المرادر والمخاجع
ٔ .أحسج  ,مرصفى أحسج شحاتة  :ٕٓٔٙ ,سياسات التعميع الثانػي العام في مرخ عمى ضػء
بعس الستغضخات السجتس ية السعاصخة – دراسة مدتقبمية  ,رسالة دكتػراه غضخ مشذػرة  ,جامعة
السشيا
ٕ .أحسج  ,مرصفي أحسج عبجون  :ٕٓٔٛ ,واقع التخصيط االستخاتيجي لمتعميع ما قبل الجامعي ,
السؤتسخ العمسي الخابع شبال الباحثضغ لمعمػم االجتساعية واإلندانية والتخبػية  ,جامعة جشػل

الػادي.
ٖ .إسساعضل  ,شمعت حدضغ  :ٕٓٔٗ ,الفقخ والتعميع  ,دراسة تحمضمية لسؤشخات متبادلة  ,دراسات
تخبػية لغػية ونفدية  ,مجمة كمية التخبية بالدقازيق  ,العجد ٘ , ٛأكتػبخ.
ٗ .أوراماس  ,مارجخيتا سضمفدتخ :تحمضل أو تذخيز عسمية التجريذ والسشاىج الجراسية ونػعية
التعميع  ,تخجسة

سالم آدم  ,مدتقبميات  ,العجد ٕ٘ٔ  ,مصابع الضػنيدكػ بالقاىخة

٘ .بجران  ,شبل  ,البيالوي  ,حدغ  :ٜٜٔٛ ,عمع اجتساع التخبية السعاصخ  ,دار السعخفة الجام ية
 ,اإلسكشجرية
 .ٙبجران  ,شبل  :ٕٜٓٓ ,التخبية السجنية – التعميع والسػاششة وحقػق اإلندان  ,تقجيع د .حامج
عسار  ,الجار السرخية المبشانية  ,القاىخة  ,طٔ.

 .ٚبجران  ,شبل  :ٕٓٔٔ ,التعميع والحخية (قخاءات في السذيج التخبػي السعاصخ) ,الجار السرخية
المبشانية
 .ٛبمتاجي  ,مخوة  :ٕٓٔٗ ,التعميع العالي في مرخ بضغ قضػد التسػيل وإستخاتيجيات التصػيخ  ,كمية
االقتراد والعمػم الدياسية  ,القاىخة.
 .ٜالبشػي  ,أمضغ

 ,وآخخون  :ٕٓٔ٘ ,إصالح سياسات السشاىج الجراسية لمتعميع الثانػي العام

في مرخ ومالضديا واسكتمشجا  ,في ضػء مجتسع السعخفة  ,دراسة مقارنة  ,مجمة كمية التخبية –
عضغ شسذ العجد .ٖٜ
ٓٔ .تػفضق  ,صالح الجيغ

 ,إب اخ يع ,

عبج الخازق  :ٕٜٓٓ ,ترػر مقتخح لتصبضق الخصة

اإلستخاتيجية لسجارس التعميع العام السرخي في ضػء نساذج التخصيط اإلستخاتيجي  ,كمية التخبية

جامعة بشيا.
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 ,رؤية تشسػية إلصالح التعميع الثانػي العام في مرخ ..الػاقع والسدتقبل

السأمػل  ,مجمة مدتقبل التخبية العخبية  ,العجد ٘ٔ – ديدسبخ  , ٕٓٔٙالسجمج الثالث

والعذخون

ٕٔ .جسيػرية مرخ العخبية  ,تصػيخ التعميع في جسيػرية مرخ العخبية مغ ٕٓٓٓٓ – ٜٜٔ
ٖٔ .حامج  ,نجالء  :ٕٖٓٓ ,و عبج القادر ,أماني التخبية والتعميع في مرخ دراسة تاريخية تحمضمية
 ,القاىخة :مخكد الكتال لمشذخ.
ٗٔ .الحخيخي  ,رافجة  :ٕٓٔٔ ,الجػدة الذاممة في السشاىج وشخق التجريذ  ,دار السيدخة  ,عسان ,
األردن

٘ٔ .حدضغ  ,أمل عباس  :ٕٜٓٔ ,التعميع في مرخ السذكمة والحل  ,اليضئة السرخي العامة لمكتال
 ,ص ٖٗٗ
 .ٔٙحدضغ ,

كبضخ لتتالءم مع
تغضضخ ا
ا
شو  :ٕٓٔ٘ ,وزيخ الجول لمتعمع الفشي  ,السشاىج تحتاج

سػق العسل  ٙ ,مارس ٕ٘ٔٓ

 .ٔٚخزخ  ,محدغ  :ٕٓٓٛ ,مدتقبل التعميع العخبي بضغ الكارثة واألمل  ,تقجيع د .حامج عسار ,
الجار السرخية المبشانية  ,القاىخة
 .ٔٛالخمف  ,غدان  :ٕٓٓ٘ ,الدياسة التعميسية في مرخ  ,جامعة القخان والعمػم اإلسالمية
 .ٜٔخمضمي  ,ميدخة يػسف  :ٕٓٔٚ ,محجدات التشسية السيشية لمسعمضغ في ضل األل ية الثالثة ,
دا رسة تحمضمية ورؤية عرخية  ,بحث مذتق مغ رسالة الساجدتضخ الخاصة بالباحثة  ,مجمة كمية
التخبية ببشيا  ,ج ٔ  ,ع ٓٔٔ  ,ابخيل
ٕٓ .دستػر ٔ , ٜٔٚالجخيجة الخسسية في عجد أكتػبخ ٜٔٔٚ
ٕٔ .دستػر ٕٕٔٓ مػاد ٕٛ-ٕٚ
ٕٕ .دستػر ٕٗٔٓ
ٖٕ .دعبذ  ,مرصفي  :ٕٓٔٓ ,إستخاتيجيات تصػيخ السشاىج وأسالضب التجريذ الحجيثة  ,دار
غضجاء لمشذخ و التػزيع
ٕٗ .زاىخ  ,ضياء الجيغ  :ٕٓٓٙ ,اإلنفاق عمي التعميع السرخي وتسػيمو إشكالية متججدة  ,مجمة
مدتقبل التخبية العخبية  ,العجد ٓٗ يشايخ.
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ٕ٘ .الدنقمي  ,أحسج محسػد  :ٕٓٔٙ,حال نطام التعميع السرخي في بعس التقاريخ الجولية  ,دراسة
تحمضمية  ,دراسات تخبػية ونفدية  ,مجمة كمية التخبية بالدقازيق  ,العجد (ٖ )ٜج ٕ أكتػبخ
 .ٕٙزيتػن  ,محيا  :ٕٖٓٔ ,التجارة بالتعميع في الػشغ العخبي اإلشكاليات والسخاشخ والخؤية
السدتقبمية لبشان مخكد دراسات الػحجة العخبية
 .ٕٚزيجان  ,صالح مخاد  :ٜٜٜٔ ,األبعاد التاريخية واالجتساعية واالقترادية لمتعميع الخاص ,
دراسة تحمضمية  ,مدتقبل التخبية العخبية  ,مج ٘  ,ع .ٜٔ-ٔٛ

 .ٕٛسالع ,

 :ٕٓٓٛ ,إعجاد السعمع وتصػيخه في ضػء الستغضخات السعاصخة  ,مجمة السعخفة ,

العجد  , ٔ٘ٙالخياض.
 .ٕٜسخور  ,أحسج فتحي  :ٜٔٛٚ ,إستخاتيجية تصػيخ التعميع في مرخ  ,اليضئة العامة لجار الكتب
والػثائق بالتعاون مع السجمذ األعمى لمثقافة.

ٖٓ .سميسان  ,مشضخ عصا أ  ,وآخخون  :ٜٔٙٛ ,تاريخ ونطام التعميع في الجسيػرية العخبية الستحجة
 ,مكتبة األنجمػ السرخية  ,القاىخة.
ٖٔ .سميسان  ,يحي عصية  :ٕٓٓٛ ,الخصة القػمية إلصالح التعميع ما قبل الجامعي في مرخ
 ٕٓٓٚما ليا وما عمضيا  ,مجمة الجس ية التخبػية لمجراسات االجتساعية  ,مرخ العجد ٔٛ

ٕٖ .شحاتة  ,حدغ  :ٕٓٓٗ ,مجاخل إلي تعميع السدتقبل في الػشغ العخبي  ,تقجيع د .حامج عسار ,
الجار السرخية المبشانية  ,القاىخة
ٖٖ .شحاتة  ,نيفضغ  :ٕٓٔ٘ ,وزيخ لمتعميع الفشي والتجريب الخخيج السؤىل ىجفي .مقال مشذػر
باألىخام األربعاء  ٕٚمغ  ٔٛمارس ٕ٘ٔٓ الدشة  ٖٜٔالعجد ٖٛ٘-ٗٙ
ٖٗ .شسذ الجيغ ,

 :ٕٓٔٔ ,تأثضخ الفقخ عمى مبجأ تكافؤ الفخص التعمصسية  ,دراسة تحمضمية

مضجانية  ,مجمة البحث في التخبية وعمع الشفذ  ,كمية التخبية  ,جامعة السشيا  ,م ٔ  ,ع ٔ
ٖ٘ .ش يسة  ,سعضج إب اخ يع  :ٕٓٔٗ ,التججيج التخبػي في ضػء تحجيات العرخ  ,تقجيع د.حامج
عسار  ,الجار السرخية المبشانية  ,القاىخة.
 .ٖٙعبج الجمضل  ,رباح رمدي  :ٕٓٔٛ ,ترػر مقتخح لجور اإلشخاف التخبػي الستشػع في تصػيخ أداء
السعمع في ضػء خبخات بعس الجول  ,السجمة التخبػية  ,كمية التخبية بأسضػط  ,العجد ٔ٘
 .ٖٚعبج الحكيع فاروق جعفخ :ٕٓٔٔ ,ثػرة ٕ٘ يشايخ ومدتقبل التعميع في مرخ ..تحجيات الػاقع
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وآليات السدتقبل" رسالة ماجدتضخ مشذػرة معيج الجراسات التخبػية جامعة القاىخة
 .ٖٛعبج الذافي  ,ديشا حدغ  :ٕٓٔٔ ,السعمع في زمغ االضصخال  ,معايضخ مقتخحة الختيار السعمع
في ضػء مدتججات ثػرة ٕ٘ يشايخ  ,مجمة العمػم التخبػية  ,معيج الجراسات التخبػية – جامعة
القاىخة  ,عجد خاص مؤتسخ ثػرة ٕ٘ يشايخ  ,ومدتقبل التعميع في مرخ ٖٔ ٔٗ-يػلضػ ,
السججل ٜٔ
 .ٖٜعبج السػجػد ,

عدت  :ٕٓٓٓ ,التعميع والسدتقبل  ,الكػيت  ,السؤتسخ التاسع والعذخون

لجس ية السعمسضغ الكػيتضضغ.
ٓٗ .عبج الشبي ,

إب اخ يع  :ٜٜٔٓ ,التعميع والسجتسع – دراسات نطخية ومضجانية في عمع اجتساع

التخبية  ,مصبػعات كمية اآلدال  ,جامعة القاىخة  ,القاىخة
ٔٗ .عبػد  ,عبج الغشي  ,عبج العال  ,حدغ  ,خمضل  ,عمي ضي

 :ٜٔٛٓ ,فمدفة التعميع االبتجائي

وتصبيقاتو  ,دار الفكخ العخبي  ,القاىخة.
ٕٗ .عبضج ,مشى مكخم  :ٕٓٓٗ ,إصالح التعميع شخط ضخوري لرحػة مرضخية ججيجة  ,مؤتسخ
قزايا اإلصالح العخبي  ,الخؤية والتقضج  ,اإلسكشجرية  ٔٗ-ٕٔ ,مارس ٕٗٓٓ
ٖٗ .العخبي  ,أشخف  :ٕٓٔٓ ,سياسات اإلنفاق العام عمي التعميع في مرخ في ضػء معايضخ
الكفاية والعجالة والكفاءة  ,في السؤتسخ الجولي الخاص بتحمضل أولػيات اإلنفاق العام بالسػازنة

العامة في مرخ والجول العخبية  ,القاىخة  ,فبخايخ ٕٓٔٓ.
ٗٗ .عسار  ,حامج  , ٜٜٔٙ ,في التػضي

االجتساعي لمتعميع  ,مكتبة الجار العخبي لمكتال  ,القاىخة

٘ٗ .عسار  ,حامج  :ٕٓٓٓ ,نحػ مشطػر تخبػي ججيج مغ الدمع التعميسي إلى الذجخة التعميسية ,
مجمة العخبي  ,و ازرة اإلعالم  ,الكػيت
 .ٗٙعسار ,حامج  :ٕٓٓ٘,الدياق التاريخي لتصػيخ التعميع السرخي  ,مذاىج مغ الساضي
والحاضخ  ,الجار العخبية لمشذخ

 .ٗٚعسار  ,حامج  ,يػسف  ,محدغ  :ٕٓٓٙ ,إصالح التعميع في مرخ  ,تقجيع إسساعضل سخاج
الجيغ  ,اإلسكشجرية  ,مكتبة اإلسكشجرية
 .ٗٛعسار  ,حامج  :ٕٖٓٔ ,تعميع السدتقبل  ,مغ التدمط إلى التحخر  ,آفاق تخبػية متججدة  ,الجار
السرخية المبشانية  ,القاىخة
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 .ٜٗعػض  ,تػفضق عػض :ٕٓٓٓ ,مائة وستػن عاما مغ وزراء التخبية والتعميع  ,و ازرة التخبية
والتعميع.
ٓ٘ .فخح ,

سعضج إب اخ يع  :ٕٓٓٛ ,التعميع أزمة حياتشا الضػمية في عرخ العػلسة  ,السجمة العخبية

لعمع االجتساع  ,القاىخة
ٔ٘ .فخغمي  ,سامية أحسج  :ٕٓٔٔ ,تػجيات سياسات اإلصالح التخبػي في التعميع ما قبل الجامعي
في مرخ مشح تدعضشيات القخن العذخيغ  ,مدتقبل التخبية العخبية  ,السخكد العخبية لمتعميع

والتشسية  ,مجمج  , ٔٛالعجد ٗ ٚأكتػبخ
ٕ٘ .قاسع  ,مججي  ,وآخخون  :ٕٓٔٔ ,السدتػيات الس يارية لخخوج التعميع ما قبل الجامعي في
األل ية الثالثة  ,دار الفكخ العخبي  ,القاىخة.
ٖ٘ .قاسع  ,ىذام  :ٕٓٓ٘ ,الفكخ التخبػي في عيج الدادات ٓ , ٜٔٛٔ – ٜٔٚسمدمة الجراسات
التخبػية  ,تقجيع شمعت عبج الحسضج  ,دار فخحة  ,القاىخة.
ٗ٘ .السجالذ القػمية الستخررة  :ٕٓٔٓ ,تقخيخ السجمذ القػمي لمتعميع والبحث العمسي  ,القاىخة.
٘٘ .السجالذ القػمية الستخررة :التعميع وقزايا في بحػث ودراسات السجمذ القػمي لمتعميع
والبحث العمسي والتكشػلػجي ٕٕٗٓٓ-ٜٔٚ

 .٘ٙمجكػر  ,عمى أحسج  , ٕٓٓٓ ,التعميع العالي في الػشغ العخبي  ,الصخيق إلى السدتقبل  ,دار
الفكخ العخبي  ,القاىخة.
 .٘ٚالسخكد القػمي لمبحػث التخبػية والتشسية ٕٓٔٓ :دراسة تحمضمية لدياسة التعميع قبل الجامعي مشح
تدعضشيات القخن العذخيغ وحتى اآلن في ضػء متصمبات اقتراد السعخفة  ,ش بة الدياسات
التخبػية  ,القاىخة

 .٘ٛمعيج التخصيط القػمي  :ٕٓٔٛ ,تصػيخ التعميع األساسي في مرخ في ضػء االتجاىات
التخبػية الحجيثة  ,سمدمة قزايا التخصيط والتشسية  ,رقع  ٖٓٛسبتسبخ.
 .ٜ٘مضشا  ,فايد مخاد  :ٕٓٓٔ ,التعميع في مرخ الػاقع والسدتقبل حتى عام ٕٕٓٓ  ,القاىخة ,
األنجمػ السرخية

ٓ .ٙو ازرة التخبية والتعميع " مبارك والتعميع :نطخة إلى السدتقبل  ,القاىخة ٜٜٕٔ ,
ٔ .ٙو ازرة التخبية والتعميع  , ٕٓٓٙ ,البال الخابع – الفرل الثاني ٖ٘٘ ,
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ٕ .ٙو ازرة التخبية والتعميع  :ٕٓٔٗ ,الخصة اإلستخاتيجية لمتعميع ما قبل الجامعي ٕٗٔٓ, ٕٖٓٓ-
القاىخة.
ٖ .ٙو ازرة التخبية والتعميع كتال اإلحراء الدشػي ٕٔٔٓ و ازرة التخبية والتعميع :اإلدارة العامة
لمسعمػمات والحاسب اإللى ٕٔٔٓ .رابط إلكتخوني
: www.services.moe.gov.eg/egov_statbook.html
64. Maurice R.Berube & Claire T.Berube: The End of Schooling Reform , Op , Cit
65. Michael Fullan: Change Forces Probing the Depth of Educational Reform ,
Library of Congress , NewYork , 1993
66. Pierre Bourdieu & Jean – Claude passeron: Reproduction in Education. Op.Cit
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